„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...
A www.magyarkukoricaklub.hu honlapunk Hírek oldalán a betakarítás ütemének
megfelelően tájékoztatást adunk a X. Kukorica Termésverseny pillanatnyi állásáról, s
röviden összefoglaljuk a tapasztalatokat. Legújabb tájékoztatónk ITT tölthető le.
Még mindig vissza van több, mint 20 parcella, ezért az elkövetkező időszak
betakarításai is hozhatnak szép eredményeket, akár meglepetést is. Érdemes követni
az eseményeket!

Előzmény
Versenyprogram
Versenytérkép

Rekord-cső verseny:
Még nem érkezett be jelentkezés a Rekord cső versenyre, pedig az eddig mért nagy
termésekből feltételezhető, hogy találhatók lennének igazán nagy kukoricacsövek! A
versenykiírás

szerint begyűjtött csövek környezetének tanulmányozása vezethet el az igazán nagy
termések eléréséhez. Ne feledkezünk meg a fejlődés törvényszerű következményéről:
"Ami ma kiváló, az holnap átlagos."

Az eddig elvégzett termésbecslések tapasztalatai:
A korábbi évekhez viszonyítva sokat javult a beküldött termésbecslések minősége.
(Kevesebbet kell megismételni amiatt, hogy csak egy mintából származik, vagy
láthatóan íróasztal mellet készült.) Az is igaz, ellenőreink, hogy biztosítsák a jobb
előkészítést és nyugodtabb szervezést, telefonon megkeresik a versenyzőket és kérik a
betakarítás ütemezésére, egyúttal a termésbecslés elvégzésére.
A Magyar Kukorica Klub felajánlja a becslés elvégzését! Ezt a szolgáltatást a
kiszállási költségek megtérítése ellenében tudjuk vállalni.

Kiadvány:
Rövidesen megjelenik a kukorica toxikus gombafajaival foglalkozó
kiadványunk. A kiadvány amellett, hogy egy kiváló "gombahatározó", áttekinti
a hazai a betegségekkel kapcsolatos jelenlegi ismereteket. A több éves
adatok felhasználásával készült megyei felbontású toxintérképek láthatóvá is
teszik a hazai toxinterhelési helyzetet. A kiadvány különlegességei közé
tartozik, hogy a toxintérképek nem csak a kukorica, hanem az őszi búza hazai
toxin-előfordulásait is bemutatják.
Szerzők: Mesterházy Ákos, Tóth Beáta, Szieberth Dénes.
A kiadvány elkészítését és megjelenését az SGS Hungária, A Bólyi Zrt. és a
Dalmandi Zrt. támogatják.

Gondoltál rá?
A kintlévő kukorica most már folyamatosan veszít a termés
minőségéből és mennyiségéből!
Minőségi veszteségek:
A gombás betegségek nyomán növekszik a toxintartalom
Megrepedezik a maghéj és a szemek befertőződnek állategészség-ügyileg káros
mikroszervezetekkel, rontják a hasznosulást
A csapadék, köd és pára hatására a szemek "kilúgozódnak", beltartalmi veszteség
lép fel, csökken a tápérték
Mennyiségi veszteségek:
Törés-dőlés következtében bekövetkező betakarítási veszteség - az augusztus
száraz volt, a szár nem tudott kellően megerősödni, ezért hamarabb válik
törékennyé, kukoricabogaras táblában a felázott talajon, intenzív esőzés nyomán
a szél kidöntheti a kukoricát
Sok helyen a molyfertőzés is erős volt, amely a fuzáriumos szárkorhadásból eredő
törést, csőhullást fokozhatja
A meggyengült kocsányok elengedhetik a csövet, azok lehullhatnak a földre egyes fajták különösen érzékenyek lehetnek
A csőtörő adapter leveri a csövet, vagy a törés során a cső kipattan, s a földre
hullik
A túlérett cső könnyen lemorzsolódik: amikor a törőléc megüti a kibomlott csövet,
a szemek egy része szétfröccsen és a földre hullik
A törékennyé vált, túlszáradt szemek a betakarítás és anyagmozgatás során
törnek, porladnak
Tolvajok és vadak dézsmálhatják a terményt

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes
Facebook
Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

