„…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!
Minden hónap 2. és 4. csütörtökén
Online Kukorica Határszemle
Jelentkezz
az Online Kukorica Határszemlékre, hogy együtt
tanulhassunk!
Hívd meg szomszédodat, barátodat, ismerősödet!
Sétáljunk együtt a földeken, és vigyázzunk egymás egészségére!

(Add meg Facebook nevedet, vagy e-mail címedet,
jelöld meg Facebook oldalunkat, hogy

meghívhassunk!)
A II. Online Kukorica Határszemle tapasztalatainak
összefoglalója
Szervezés: növekedett a csatlakozni szándékozók száma, de felvetődött néhány kérdés
is, pl.: hogyan csatlakozzon az, aki nem termelő? Ehhez átalakítjuk a kérdőívet.
Technikai kivitelezés: az élő – kép-hang - kapcsolat még mindig elvált egymástól. A
beszélgetésbe nem tudtunk mindenkit bevonni
Csoporttagság: a két határszemléhez (csoportok összevonva) 27-en csatlakoztak
Téma és tartalom: Alapvetően a talajművelés és a növényállomány aktuális állapota
közötti összefüggéseket igyekezett feltárni
Aktív résztvevők:
• Nagy Csaba (házigazda, rendszeres termésverseny-induló)
• György Gergő Dániel (előző határszemle házigazdája, rendszeres termésversenyinduló)
• Dr. Térmeg János (szakértő: tápanyaggazdálkodás és növénytáplálás, Termésverseny
Bizottság titkára)
• Szilvási János (résztvevő, rendszeres termésverseny-induló)
• Pájer Gyula (résztvevő, rendszeres termésverseny-induló)
• Dr. Szieberth Dénes a MKK elnöke, az Online Kukorica Határszemlék szervezője
Bemutatás és a témák tárgyalása:
A házigazda (Nagy Csaba) által előkészített és bemutatott szemleanyag a fenti
témákhoz kapcsolódott. Az élő video-beszélgetésben élénk vita alakult ki a szántás
nélküli, és a szántásos talajművelési módok alkalmazása és követése körül.
Természetszerűleg a legilletékesebbek – a jelenlévő termelők – véleménye ütközött

legsarkosabban. Felmerültek rövid-távú a koncepcionális előnyök-hátrányok (pl.:
gazdaságosság és talajvédelem, a kukorica korai fejlődésére gyakorolt hatás,
vízmegőrzés).
Érdekes volt a kukorica korai fejlődésére ható tényezők (ebben az évben különösen a
hideg és száraz körülmények hatása), mint a tápanyagok felvehetősége, a kukorica
gyökérzetének fejlődése szempontjából folytatott diskurzus. Téma volt a divatossá vált
mikorrhiza-kérdés is, mint például a korai foszforellátásban játszott szerep, de az
elővetemény-mikorrhiza probléma tárgyalására is hosszú perceket fordítottak.
A gazdasági kérdések között különösen a vetőmag árának hatását tették mérlegre.
Egyetértés nem alakult ki, de fontosnak tartották megfelelően alátámasztott kutatási
eredmények áttanulmányozását is. Dr. Szieberth Dénes felhívta a figyelmet, hogy a MKK
évente végez ilyen kutatásokat, kísérleti eredményeket és piaci vetőmag árakat
figyelembe véve. Az eredményeket rendszeresen közli (és lásd alább: A témához
kapcsolódó ajánlataink ...)
Végül, a hibrid, vetőmag minőség és a kelés- kezdeti fejlődés összefüggései is a
tárgyalóasztalra kerültek. E témában arra a következtetésre jutottak a résztvevők, hogy
egy komplex kérdésről van szó, amely még nem kellően feltárt módon hat a termesztés
gazdaságosságára. Felmerült ismét a hidegcsíra (Cold teszt) vizsgálatok kötelezővé
tétele iránti igény, és a kereskedői közlések ellenőrizhetőségének kérdése. A vetőmag
cégek képviselői többnyire általános, nem teljes és nem pontos információt adnak a
fajtáról. A vetőmagról a vetéstechnológiai döntések idején még nincs információ. (Pl.:
Tapasztalat, hogy a vetőmag kiszállítással együtt nem érkezik meg a vetőmag
bizonyítvány. Ennek hiányában még a precíziós módszerek használatánál sem tudják
figyelembe venni a megvásárolt tétel csíraeredményét, mert az nem áll rendelkezésre.)
A vélemények meglehetősen eltérők voltak ebben a kérdésben, de arra a

következtetésre jutottak, hogy alaposabban utánanéznek, s itt a korábbi tanulmányutak
tapasztalatait is igénybe veszik.

A témához kapcsolódó ajánlataink honlapunk
tartalmából:
Fajtaválasztás és vetőmag minőség, Gazdaságosság térképpel, 2019, Kukoricavetés
változó tőszámmal, Kukoricahibridek kiválasztása precíziós termesztéshez
Ha már kitöltötted a jelentkezési adatlapot, kérd felvételedet a III. Online
Kukorica Határszemle csoportba!
A csoportokat összekapcsoljuk, így a felvételed az újabb határszemlékre
automatikus.

Miért Facebook?
Korábbi hírlevelünkben már indokoltuk, itt csak az indoklás egyik bekezdését ismételjük,
az idegenkedés egyik legfontosabb okának elhárítása céljából:
"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."

Azért, ha valakinek további kétségei, megjegyzései vagy kérdései lennének, egy emailt,
vagy telefonhívást (36 20 9 442 361) szívesen fogadunk!
dr. Szieberth Dénes elnök, az Online Kukorica Határszemlék szervezője

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.

Örülnénk további szakmai együttműködőknek!

A következő határszemle előkészítése során:
Várjuk a jelentkezők számának növekedését (jelentkezés)

Keresünk felkészült moderátorokat (moderátornak itt lehet jelentkezni!)
A III. Online Kukorica Határszemle dátuma: 2020. június 25, 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

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.

