„…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!
Kitartó és kemény hőséggel lepett meg bennünket a június! Ki gondolta volna, hogy
ekkora változás következik be a hideg április és hűvös május után? A kukorica eddig
még kibírta a hőséget és szárazságot, de talán a legkedvezőbb tájakon is
bekövetkezhetett már a kritikus pont - ha így folytatódik ... Biztosat csak annyit tudunk,
hogy júliusra nem maradt semmi tartalék.

Június időjárása meteorológiai térképekben elbeszélve

A fajtakísérletekről teljes képet a közeljövőben kapunk, de az eddigi tapasztalatok is azt
mutatják, hogy a megfelelő időben vetett állományok fejlettsége - a hőösszeg hiány
okozta fejlődési késedelem ellenére - jó. Általában sikeres volt a gyomirtás, s a
rovarkárok elleni védekezés is megfelelően alacsonyan tartotta a károsodott vagy kieső
tövek arányát.

Az eddigi szemlék összefoglalója itt található
Figyeljünk a kukoricamolyra és a gyapottok bagolylepkére - a száraz és forró
időjárásban rágásuk nyomán fertőződhet be a kukorica a legveszedelmesebb mérgeket
termelő gombabetegségekkel, a Fusarium verticillioides-szel és az Aspergillus flavusszal. Ezek a gombák gyenge fertőzőképességűek, ezért igéylik a rovarok által okozott
sebzéseket a növényi sejtekbe történő behatoláshoz.
Legeredményesebb védekezés a gombabetegségek ellen, ha nem engedjük be őket a
kukoricába! A kezelésemben lévő fénycsapda már jó ideje fogja mindkét fajt, s a
környező kukoricásokban máris feltűnöen sok a mollyal fertőződött növény. Várható,
hogy gyapottok bagolylepke fő rajzásideje egybeesik a kukorica nővirágzásával és a
kezdeti szemfejlődési időszakkal. Mondhatnám, hogy bevehetjük a mérget az erős
fertőzésre, de attól félek, nem kell bevennünk - ez a két rovarfaj beveteti velünk...
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Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

