„…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!
Figyelem! Csütörtökön, április 7-én d.u. 5-kor
Ötórai Teams a Vetésről!
Az elérhetőség a Facebook zárt csoportokban is közzétesszük!

Nincs kivételes év még akkor sem, ha az egymás után
következők igen nagy valószínűséggel eltérnek egymástól. Még
akkor is, ha vannak fő tendenciák, a kilengések mértékét a
természet nem a mi álmainkhoz igazítva határozza meg.
Különbség az időben való eltérésben (régebben fordult elő, vagy
a közelmúltban), vagy a mutatókban (szárazabb-nedvesebb,
melegebb-hidegebb). Ami a legfőbb különbséget jelenti

(mondhatjuk egyszerűen hibaforrásnak is), az emlékezetünk. Ez
már csak abból is adódik, hogy milyen időszakot ölel át, s ami
még fontosabb, mennyire részletes. Mit bíztunk belőle adatokra,
s mit érzésekre.
Talán nem árt, ha felhasználjuk a lehűlést (és persze, az
ajándékba kapott várva-várt csapadékot) gondolataink és
indulataink hűtésére is, hogy az aszály miatt már-már vetési
dühbe csapó reménytelenségünket ismét optimistább
nézőpontból vizsgáljuk meg.
Az időjárás kedvező fordulata a néhány napos kényszerpihenővel jó alkalom arra, hogy
újrarendezzük gondolatainkat!

Körülnéztem saját honlapunkon, hogy találok-e újramelegítő és
újra felmelegíthető mondatokat. Ime, néhány közülük igyekeztem a mai olvasási szokásoknak megfelelő, rövid írásokat
összeszedni - ezeket leltem fel:
Írások:
A vetőmagról - rövid írás a vetőmag minéségéről, s arról, mit kell látni, ha kinyitjuk
a vetőmagos zsákot.

A vetés ellenőrzése - rövid írás a vetés során szükségszerűen elvégzendő ellenőrzési
tudnivalókról.
Csíráztatási próba - nagyon rövid cikk a vásárolt vetőmag minőségének ellenőrzéi
módszeréről. A benne lévő hivatkozás további hasznos tudnivalókat rejt - sajnos angolul
Kukoricavetés változó tőszámmal - szintén egy rövid írsban tekinjük át ezt a mai,
minden termelőt foglalkoztató problémát - a benne található hivatkozás már esetleg
elavulhatott!

Aktuális segédletek:
Szemle számolgató - segít megbecsüli az egyes termésalakító tényezők hatását
Vegyszeres gyomirtás - gyomfelismerést segítő képekkel

Hosszabb pihenéshez:
Kukorica Baromérer 2021 - Aki még nem tanulmányozta volna!

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.

