„…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!
A címben megadott dátumon és időpontban (ma, február 11-én) tartjuk a legközelebbi
Online Kukorica Határszemlét!
A Konferenciafelület 3/4 5-kor nyílik.
Témája a változtatott magszámú vetés. (Kérdés: Miért nem változtatott tőszámú?
Válasz: mert nem tövet, hanem magot vetünk! Valóban! A helyesen megválaszott
növéysűrűség a fajta érzékenységének és a vetőmag minőségének ismeretével
kezdődik. Ezután következik a vetés! Mikor, milyen mélyen, és hány magot egy
négyzetméterre! Azután jön a többi kérdés, köztük az első: Ki mit vár tőle?
Költségtakarékosságot? nagyobb termést és nagyobb árbevételt? jobb minőséget? Vagy
mindet együtt? Ki honnan szerzi az ismeretet? Milyen részletes és milyen minőségű
ismeret áll rendelkezésre?)

A Teams konferencia felületről: célszerű a számítógépre vagy a mobil készülékre
telepíteni, jóllehet böngészőből is működik - visszajelzések alapján a böngészőből
használva nem annyira stabil. (Egyébként egy nagyobb vállalatok által is használt,
népszerű eszköz online kapcsoattartásra - egyéni, csoportos és akár tömeges online
találkozások megtartására is alkalmas.)
You're invited to join a Microsoft Teams meeting/Meghívtunk, hogy csatlakozz a
Microsoft Teams tanácskozásra
Title: Online Kukorica Határszemle a változó magszámú vetésről
A konferenciafelület az alábi linkre kattinva érhető el:
Join the meeting on your computer or mobile app

Felkészülésre javaslom az itt elérhető általános alapelveket és az itt elérhető tervezési
modellt.
Ha valaki szeretne felkészülni hozzászólásra ide kapcsolódó témával, kérem jelezze,
hogy az időt a legjobban használhassuk ki!
További érintett témák:
A XII. Kukorica Termésverseny február 24-i kis-munkacsoportos (max 10 fő) +
Online Díjátadó
A regisztráció a XIII. Kukorica Termésversenyre és részvétel a Top20 kisparcellás
hibridkukorica fajtakísérletekben
Szakértői véleményezésben részvételi felhívás

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.

