„…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!
Köszönet Prof. em. Dr. Jóri J. Istvánnak a tőle megszokott, a realitásokhoz
vissza-visszatérő témavezetésért! És köszönet azoknak is, akik (virtuálisan)
eljöttek és részt vettek a beszélgetésben.
(Mielőtt elfelejteném megjegyezni, egy teljesen új tudományos felfedezést is
tehettünk! Kiderült, nem sakSchödingernek volt macskája, hanem dr. Térmeg
Jánosnak is. Ugyan a dilemma nem az volt, hogy a dobozban, amíg zárva van a
fedlél, éppen milyen állapotban van a macska - él-e - hal-e? -, hanem az, hogy
kitakarja-e a gazdáját a képernyőről, vagy csak a farka láltszik, mint egy
tengeralattjáró periszkópja.)
De térjünk vissza a beszélgetéshez! Alapvetően a talaj, a vetőgép és a
vetőmag kapcsolatba hozásáról szólt, amiképp az történik majdnem az emberi
kultúra kezdetétől. Ami közben változott: a talaj, a vetőgép és a vetőmag. Ami

viszont változatlan azóta is: a környezet folyamatos változása egyik
szélsőségtől a másikig, megleheősen bizonytalan köztes állapotokkal.

A kérdések is ezek szerint vetődtek fel:
A vetőmag minősége, s a minőség kapcsolata a környezettel
A művelés módozatai és ezeken belül a minőségi fokozatok
A vetőgépek viszonyulása a különféle talajművelési elvekhez,
talajállapotokhoz, teljesítmény-elvárásokhoz és a vetőmaghoz

Felmerültek kérdések olyan termesztésbiológiai problémákkal
kapcsolatban is, amelyek ugyan nem szorosan tartoznak a fenti
kérdéskörökhöz, de ugyanakkor dőlnek el:
A vetésmélység és a mélység-egyenletesség értelmezése, technikai
feltételei
A tőeloszlás és a tőtáv-egyenletesség jelentősége, technikai megoldások
különböző vetési sebességeket feltételezve
Különböző sortávolságú vetés megvalósíthatósága és hatása a termésre
Különböző hibridek és az alkalmazott tőszám hatása különböző
körülmények között
A kelési feltételek, a kelési egyenletesség jelentősége, függése a
vetésidőtől, aktuális talajhőmérséklettől, a vetőbarázda tisztaságától
Precíziós megoldások és alkalmazásuk

A beszlgetés egy vérbeli termelői kérdéssel zárult:
Akkor 2022-ben mekkora tőszámmal vessünk? Csapadékos lesz a szezon, vagy
száraz?
A felvetett kérdésekre számos válasz és vélemény hangzott el. Ha érdekel
valakit, az alábbi elérhetőségeken szívesen elmondjuk, mi hangzott el, de
amit leginkább javaslunk: vegyen részt ezeken a beszélgetéseken! Nehezen
pótolható az élő kommunikáció, még akkor is, ha on-line.
Az alábbi linken egy korábbi, az aszályokkal foglalkozó előadás ad válasz
számos, az április 7-i Ötórai Teams-en feltett kérdésekre.

Szárazság
Az időjárással kapcsolatos kérdésekben pedig érdemes a Met.hu Agrometeorológiai
oldalát figyelni. A helyzetjelentések és elemzések egyaránt szakszerű tájékoztatást
adnak.
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honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

