„…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...
Aranyat érő esők áztatták a földeket!
Mondhatnánk, meg vagyunk mentve! (Legalábbis időarányosan.) Az OMSz 30 napos
csapadéktérképe (április 20. - tól, 1. ábra) alapján az országban majdnem mindenhol
meghaladta az elmúlt egy hónapos csapadékmennyiség a 100 mm-t. Úgy tűnik, hogy
sok helyen még várható ebben a hónapban 10-20 mm további eső, s így elégedettek
lehetünk a talajkészletek feltöltődési ütemével.
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1. ábra: 30 napos csapadékösszegek április 20-tól (OMSZ)
Jól állunk a talajnedvességgel is, mert a felső 50 cm gyakorlatilag telített, de az 50-100
cm-es réteg telítettsége is meghaladja általában az 50% -ot. (2. ábra)
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2. ábra: A talaj felső 50 cm-es rétegének telítettsége (OMSZ)

Kedvező, hogy a csapadék általában nem heves zivatarok, hanem csendes esők
formájában érkezett. Az elcsorgás így még a domvidékeken sem lehetett jelentős.
Kedvezőtlenül hathatott viszont a kimosódás, amely különösen a N tápanyagot
érintette. A helyzet kezeléséről a Pótnitrogént! című hírlevelükben írtunk.
Az egyéb kérdésekről a NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow rendezvényén,
Mezőfalván beszélgessünk! Találkozhatunk akár a könyvismertetőn is:

TOXINTERMELŐ GOMBÁK OKOZTA
NÖVÉNYBETEGSÉGEK
BÚZÁBAN ÉS KUKORICÁBAN
A kiadvány ide kattintva megrendelhető!
Válaszokat, megjegyzéseket ide kérünk:
Reagálok!
Tudtad? A visszajelzés a kommunikáció oxigénje!

Korábbi hivatkozások:
Könyvismertető
Pótnitrogént!
Behűtöttek!
Május kezében
Vetés, 2019. Kukoricatermesztőknek
Gondolatok és Tanácsok
Megjegyzések a "Gondolatok és Tanácsok" hírlevélhez

Befejeztem a kukoricavetést Egy egyszerű anonim vetésjelentés,
hogy jóltájékozottak legyünk!
Rágcsálóveszély? A mezei pocokról

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.

