„…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 következő Nagy Találkozón, aPREGA konferencián sok mindenről esik majd
szó! Áltlános, és egyáltalán nem hibának számító szokás a legfrissebb
élményekről beszélni. A gazda legizgalmasabb témája mindig ugyanaz, de
mondanivalója mindig más:az elvégzett munka, s annak eredménye
. Még be sem fejeztük a vetést, vagy éppen hogy csak végeztünk vele. Az
"eleje" már kikelt, s amelyik táblán még nem, izgatottan kapargatjuk a
sorokat, hol tartanak fejlődésben a csíranövények, nics-e valamilyen probléma
a kelés körül! Ha jól tájékozottak vagyunk saját ügyeinkben, jobban értjük azt
is, amiről a beszélgető partner, vagy a konferencia előadója beszél.

Tehát, készüljünk a konfereciára úgy, hogy a legteljesebb mértékben
tájékozódjunk saját dolgainkban!

Melyek a szemle legfontosabb szempontjai?
1. A keléstől eltelt napok száma
2. A talaj állapota (tömörödöttség, rögösség, nedvesség, stb.)
3. A kelés és tőeloszlás egyenletessége
4. Hiányhelyek és okuk/okaik
5. A csíranövények egészségi állapota (szín, erőnlét, fejlődési rendellenességek,
betegségek, rovarkártétel)
6. Taposási kár (vetőtraktor keréknyoma, permetezőgép keréknyoma)
7. Kelő gyomok, a talajban látható vegetatív szaporító anyagok (rhizómák, tarackok,
gumók, ...stb.)
8. Vadkár (vaddisznó, fácán, varjú)

Kellékek a szemléhez:
1. Kaparó (cm beosztással a vetésmélység méréséhez)
2. Mérőszalag, esetleg más, a mintahossz megállapítására, jelölésére alkalmas
eszköz (a saját, miliméter pontosságú araszunkon, hüvelykünkön és sukkunkon
kívül is ezeknek elég nagy a változatossága a "zollstock"-tól a mobil app-ig)
3. Képrögzítő eszköz (mobil telefon, fényképezőgép)
4. Drón (nem helyettesítő, hanem kiegészítő, felderítő, képrögzítő eszköz!)

Egy szóval, megkezdődik a szemlék időszaka!
(Persze, nem vagyunk ezzel egyedül, mert a vaddisznó is ott lesi, mikor kezd duzzadni,
csírázni a kukoricaszem! A cukorrá bomló keményítő ízletes, s a bomlás során keletkező
illat csábító! A madárvilág egy részének, a fácánnak és a varjúnak szintén vonzó a kelő
kukorica, de nem csak ezért! A varjak, ha látják a kelő, de satnya, sérült, fonnyadó
növényeket, azonnal gyanúba fogják drótférget és sietnek megkaparintani.)
A kelés minősége igzolja vissza az elővetemény lekerülése óta a jó kukorica
termésért tett minden lépésünk helyességét, vagy figyelmeztet az elkövetett
hibákra, meglévő hiányosságokra.

Az alaposabb átgondoláshoz ajánlom az itt leölthető bemutatót!

Még lehet jelentkezni!
Egyre inkább be kell látnunk, hogy a versenybenmaradáshoz a gondolkodásmódunkat
kell megváltoztatni! Ebben első lépés a bizalom a tanácsadásban. A következő a
bizalom a digitális tanácsadásban. Azután, hogy elfogadjuk: a modern technikába
épített tudást. Az eszközökbe (traktorokba, munkagépekbe, célgépekbe, műtrágyákba,
kemikáliákba) épített tudás önmagában is meghaladja az általunk megszerezhető
tapasztalatok és felhasználási tudás összességét - nem mi találjuk fel, fabrikáljuk,
kotyvasztjuk a hátsó udvarban! Végül hogy mindezek együtt, összehangolva fejthetik ki
hatásukat még attól is függetlenül, hogy tudjuk-e, mit igényel a növény!
A precíziós gadálkodás tehát arról szól, hogy a számtalan gazdálkodási elem a
tervezéstől az értékesítésig miként jelenik meg a munkavégzésünkben, életmódunkban,
emberi kapcsolatainkban, pihenésünkben, bankszámlánkon.

A PREGA konferencia célja, hogy megerősítse a
hitet a közös, s az egyedi tudáselemek szintézisét
létrehozó mesterségestudásban, a megvalósításhoz
szükséges eszközökben és használatukban,
segítsen fenntartani életszínvonalunkat, kielégíteni
vágyainkat, s megtérítse a termelésbe fektetett
munkát, kiadott pénzt!

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.

