„…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...

Kedves NÉV!
Miért Facebook?
A korlátozott számú (80 fő, tagok és Termésverseny résztvevők) közvélemény kutatás
eredményeiből, de saját beszélgetéseimből is arra a következtetésre jutottam, hogy a
Facebookot, mint kapcsolatszervező felületet nem ismerjük eléggé, s innen az
idegenkedés.
Kétségtelen, hogy az életünket átitatja az üzlet. Ha ki akarnánk magunkat teljesen zárni
ebből a világból, néhány napon belül éhen-szomjan halánk. Gondoljuk át: ki nem fizet az
ivóvízért és ki nem az üzletben szerzi be a mindennapi betevő falatját? Még a kút-,
kiskert tulajdonosok, a disznó- és baromfitartók is el-elszaladnak ide-oda tápért,
vetőmagért, vagy, ha másért nem, kapáért és vödörért! De használnak áramot,

üzemanyagot, talán mág tökgyalut is! Lehet, hogy néha még orvoshoz, csontkovácshoz
is elmennek! Ki várja el, hogy mindaz a termék és szolgáltatás, amit az általa kitűzött
életszínvonal fenntartásához igénybe szeretne venni, mások éhen- szomjanhalásának
árán kerüljön az áruházi polcra? A marketing fogások iránti igényt mi magunk
keltjük a pénz birtoklásával, amelyhez az árutermelőknek hozzá kell jutni,
hogy a termelési folyamatot megismételhessék! A tét, hogy ki húzza ki a
pénzt eredményesebben a zsebünkből.
A Faceboknak viszont vannak olyan közönségszervező szolgáltatásai is,
amelyek biztonságosak, moderálhatók, hirdetés-mentesek. Mi is egy ilyet
használunk - a Zárt Csoportot. Ide csak meghívással, vagy a moderátorok engedélyével
lehet belépni, s ha nem akarjuk, más nem is láthatja, mi folyik a csoporton belül! (Ez
utóbbi most nem célunk, tehát bárki láthatja a csoport tevékenységét, de csak a
csoporttagok értekezhetnek.) Ráadásul a csoportnak megvannak a szigorú szabályai, s
ha valakinek ez nem tetszik, nem veszi igénybe, vagy, ha csalódott, kilép. Ha a
tagoknak "nem tetszik valaki" , mert nem tud alkalmazkodni a szabályokhoz, a
moderátor kizárja a csoportból.
A mi Online Kukorica Határszemle zárt csoportunk célkitűzése, hogy aki
elfogadja a szabályokat, s a közös, szervezett ismeretszerés lehetőségét kihasználva
szeretné saját tudását fejleszteni, termelési kultúráját javítani,versenyképességét
fokozni, ezt saját elhatározásából megtehesse. A közös tudásba beletartoznak a
gazdatársak tapasztalatai, a világon felfedezhető élvonalbeli kutatás eredményei, s a
technikai haladás megvalósult s elérhető anyagai, tárgyai, eszközei.
Igen, ebbe is bele kell jönni, mint bármely társasjátékba - kártyába, sakkozásba,
sportok, hobbik űzésébe, gyűjtésbe, művészetek élvezésébe. "Nincs királyi út!"

Magunk is most tanuljuk a Facebook különleges lehetőségeinek használatát! Annak
ellenére, hogy a római pápa és a nemrég elhúnyt neves tudós, Steven Hawking is
használja/használta (az utóbbi azért, mert, miután teljesen lebénult, a Facebook tette
lehetővé, hogy egyáltalán tudott kommunikálni a világgal) nem ismertük, nem saját
tapasztalat alapján ítéltük meg, ezért idegenkedtünk tőle.
Természetesen vannak más, fejlettebb, magasabb szintű lehetőségek. Többet
kipróbáltunk már korábban, fizettünk érte, és kínlódtunk, mert midnig akadtak, akik azt
mondták, hogy ez őket nem érdekli, "nem tudnak azonosulni vele" (értsd: nem voltak
hajlandók megtanulni). Most sem erőltetjük. A döntés szabad, de, mint már
gyerekkorukban begyakoroltuk a mondást, ha valaki (jelentős kisebbség) nem értett
egyet a többséggel: "Aki jön, jön, aki nem, marad!"
Azért, ha valakinek további kétségei, megjegyzései vagy kérdései lennének, egy emailt,
vagy telefonhívást (36 20 9 442 361) szívesen vennék!

Jelentkezz a II. Online Kukorica Határszemlére, hogy
együtt tanulhassunk!
(A Facebook nevedet, vagy e-mail címedet add meg, hogy meghívhassunk!)

Kezdés: ma, délelőtt 9-kor!
dr. Szieberth Dénes

Tájékoztatás szakmai együttműködésről:
A Magyar Kukorica Klub Egyesület és a KITE ZRt. között megállapodás jött létre,
melynek keretén belül a KITE ZRt. támogatást nyújt a Magyar Kukorica Klub tagsága és
a XII. Kukorica Termésverseny résztvevői számára a precíziós gazdálkodással

kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésében és bővítésében. Ennek
keretében:
A KITE Zrt. 2020.08.31.-ig a Magyar Kukorica Klub tagjai számára elérhetővé teszi, a
pgr.hu portálon található Preczone digitális megoldások használatát.
A felületen a Precmet, PrecSat, PrecSat Pro, Tudásbázis és a Növényvédelem
alkalmazások érhetőek el.
A XII. Kukorica Termésversenybe nevezett területek táblakontúrjait a regisztrációt
követően shp formátumban kérjük beküldeni a magyarkukoricaklub@me.com email
címre elküldeni, melyet továbbítunk a KITE ZRt. részére. (A versenytáblákra vonatkozó
adatok és értékelések a versenyző neve mellőzésével jelennek meg a a nyilvánosság
előtt az alkalmazási térképeken.)
Az alkalmazások használatáról részletesen lehet tájékozódni a pgr.hu oldalon.

Online Kukorica Határszemle tájékoztató:
2020. május 28-án megtartottuk első közös Online Kukorica
Határszemlénket!
Köszönjük György Gergő Dánielnek a vállakozó szellemet és a professzionális
felkészülést! A Google térképre felrakott képek, a tájékoztató táblázatok a
talajállapotról, a hőmérséklet és a nedvesség alakulásáról, a vetőmag minőségéről, a
kivetett és a kikelt magok számáról, az állomány egyenletességéről mély betekintést
nyújtottak a táblák történetébe. Valahogy így kell folytatnunk ahhoz, hogy a közös
határszemlék elérjék céljukat és egyre inkább összpontosítani tudjunk a minőségre!
A technikai lebonyolítás már kevésbé sikerült jól, s érződött a gyakorlatlanság, a
Facebook által felkínált lehetőségek ismeretének hiánya, s az előzetes felkészülés

bizonytalakodásai.
Következmény: elmaradt a diskurzus, a határszemlék leglényegesebb eleme.
A következő határszemle előkészítése során:
Várjuk a jelentkezők számának növekedését (jelentkezés)
Keresünk felkészült moderátorokat (moderátornak itt lehet jelentkezni!)

Minden hónap 2. és 4. csütörtökén Online Kukorica
Határszemle
A II. Online Kukorica Határszemle dátuma: 2020. június 11., kezdés: 9 h,
befejezés: 11 h

(Csak jelentkezéssel, vagy meghívással elfogadott csoporttagoknak!)

Jelentkezés a határszemle programra
(azok részére, akik még nem jelentkeztek, ill. nem kaptak meghívást)

Jelentkezés házigazdának
Döntést hoztunk, hogy minden hónap 2. és 4. csütörtökén tartunk Online Kukorica
Határszemlét. A következő házigazdát a jelentkezők közül választjuk ki, önként
jelentkezés alapján, jelentkezési sorrendben. Egy határszemlének lehet több
házigazdája is, a szerepeket a határszemlét megelőző időszakban összehangoljuk.
Az első Online Kukorica Határszemle tapasztalatai alapján a házigazda legfontosabb
feladata, hogy előre jól gondolja át mondanivalónát töltse fel a bemutató anyagokat
(dokumentumok, táblázatok, bemutatók, videók, képek, tértképek) előre fel kell tölteni,
hogy a résztvevők gyorsan tájékozódhassanak, a kommentárok és válaszok ne
szoruljanak háttérbe.

Kezdés: d.e 9 óra, befejezés d.e. 11 óra

Hívd meg szomszédodat, barátodat, ismerősödet!
Sétáljunk együtt a földeken, és vigyázzunk egymás
egészségére!
Részvételi feltételek:
A "Kukoricavetés 2020" kérdőív kitöltése (csak elvárás, mert a kitöltő személye nem
beazonosítható)
A regisztráció az erre a célra létrehozott zárt Facebook csoportban a következőképpen
lehetséges:
1. Meghívásra (mi akkor tudunk meghívni újabb csoporttagot, ha már ismerősök
vagyunk a Facebook-on)
2. Jelentkezéssel a magyarkukoricaklub.hu honlapon, amelynek alapján a szervezők
elküldenek egy meghívást
3. Támogatói-szakértői jelentkezéssel

Előfeltétel:
1. Saját Facebook fiók
2. A szabályok és feltételek tudomásul vétele és betartása

Kukoricavetés 2020 űrlap még nyitva áll kitöltésre! Kérjük, miél
többen töltsék ki, hogy a célját elérje!
A második Online Kukorica Határszemle házigazdája: Nagy Csaba, Nádudvar, HajdúBihar megye
Szakmai moderátor: dr. Szieberth Dénes
Felkért szakértők: dr. Térmeg János, Dr. Árendás Tamás, Dr. Milics Gábor továbbiak felkérése folyamatban)

Legyél felkészülve a határszemlére!
Tanulmányozd a Szakkönyvtár "Tanácsadó anyagok" és "Termésverseny
résztvevőknek" polcain elhelyezett szakmai anyagokat, hogy minél
eredményesebb legyen részvételed az Online Kukorica Határszemlén!
Külön is figyelmedbe ajánljuk a
"Határszemlék módszertana" és
"A Kukorica Fejlődési Állapotai és a Növekedési Foknap"
című anyagokat!
Készíts felvételeket/videókat arról a tábláról, amelyet az Online Kukorica
Határszemlén szeretnél bemutatni!
Készítsd elő a tábláról korábban készült terméstérképeket, GPS
talajvizsgálati térképeket, NDVI felvételeket, drónfelvételeket, hogy
bemutathasd a többi résztvevőnek!
Ne hagyd ki aGalériánkat! Sok fontos információt kaphatsz a kukorica
kártevőiről, gyomnövényeiről és betegségeiről!
A kukorica rovarkártevői
Rágcsálók kártétele
Élettani károk, elváltozások, lopás
A kukorica gombás megbetegedései

Jelentkezz TÁMOGATÓNAK az Online Kukorica
Határszemle programra!
Jelentkezz a XII. Kukorica Termésversenyre!
Hasznosnak találtad?
Írj nekünk!
Támogasd a ProZea Alapot!

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.

