„…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...
Kukorica felszín alatti öntözési bemutatóra hívja a
Netafim és a Héjja Testvérek Kft. az érdeklődőket!
Amerikai tanulmányút
Népes, 18 főt számlál a 2019. évi tanulmányúton részt vevő csapat.
Pénteken, augusztus 23-án indulnak. Ezúttal ismét az Észak-Amerikai Egyesült
Államok a célpont. A fő cél most is a Farm Progress Show (Decatur, Il) de a
többi kitűzütt program is gazdag információforrást ígér. Ebben a körben
először tesznek látogatást az időközben tulajdonosváltáson átesett, s BAYER
névre hallgató Monsanto Kutatási Központban, St. Louisban (Missouri Állam).
A látogatás azért is érdekes, mert a vadonatúj felállás valószínűleg új
koncepciókról is szól. Különösen az utóbbi években fellángolt, a zöld
mozgalmak és a zöld forradalom közötti összecsapások hullámhegyeinek
tetejéről adódhat a résztvevők számára némi jövőbe pillantás. Nagy
várakozással tekintünk az AGCO PTI (Precíziós Technológiai Intézet, Pontiac,
Il) kísérleti farmjára tervezett sétától is. Itt láthatók azok a kísérleti parcellák,

amelyeknek eredményei igazolják (vagy cáfolják) az ajánlott precíziós
technológiai döntések helyességét. Az ADM központi gyárának meglátogatása
egy világvezető bio-energis, takarmány és élelmiszer gyártó cég
tevékenységének megismerését teszi lehetővé. Érdekessge, hogy a
világszerte 170-nél is több leányvállata küzül egy (Hungrana Kf., 50%
érdekeltség) Magyarországon működik.
A hétvégi napokat főként kulturális programokkal, New York és St. Louis
nevezetességeinek megismerésével töltik.

XI. Kukorica Termésverseny:
Lezárult a jelentkezési szakasz, hamarosan indul a betakarítás! Összesen 75
versenyző bizonyítja tudását, ebből 7 öntözött, 22 szántás nélkül, 46 eke
használatával művelt. Mint ismeretes, a versenyparcellák betakarítása szigorú
ellenőrzés mellett folyik. Az ellenőrzést - megbízással - a NAK e tárgyban
kiképzett falugazdászai és tanácsadói végzik. Az eredményeket az év végi
ünnepélyes Díjátadón hirdetik ki és értékelik.

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.

