„…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,

Meghívók
Jubileumi ebéd
A Magyar Kukorica Klub Egyesület jubileumi ebédre hívja
tagságát abból az alkalomból, hogy 10 évvel ezelőtt a
Szúnyog-szigeti Halászcsárdában határozták el az
Egyesület megalapítását

Vetés-bejárás
A 2015. április 17-én Dalmandon elvetett bemutató parcellák
bejárása és bírálata.
Konferencia
"Talajközpontú Termelés Konferenciája - a szántóföldi hozamnövelés az alapoktól" - A
Magyar Kukorica Klub is szakmai támogatója a rendezvénynek

Hírek - események:
Beszámoló a Vetési Konferenciáról
Az elvetett bemutató parcellák állapota május 5.-én

Terméstanúsítás: Mi hitelt adunk a szavának!
Tengeri szemmel:
A starter és osztott N műtrágyázásról
A kukorica gyökér fejlődése

Mire ügyelj az idei kukoricatermésed
érdekében?
Ne hagyd gyomosodni a kukoricát! A gyom nem csak a vizet pazarolja, s a fényt
korlátozza, de odacslogatja a vetési bagolylepkét is tojásrakásra!
Ha hervadnak a csíra- vagy fiatal növény középső (legfiatalabb) levelei, az
drótféreg, vagy mocskospajor kártételére utal! A mocskospajor kértételét rovarölő
szeres permetezéssel még csökketheted.

Poszt-emergens gyomirtó permetezéssel ne feledkezz meg rovarölő szer
hozzáadásáról, ha már elkezdődött, vagy várható a vetési bagolylepke rajzása,
földibolhák, vagy a kukorica barkó megjelenése!
Ha kultivátorozással tervezted pótolni a N műtrágyát, győződj meg arról hogy az
nem a kiszáradt felső talajrétegbe kerül!
A sorok mellé adott műtrágyát ne tedd túl közel a kukoricához! A 8 leveles
kukorica gyökérzete már majdnem teljesen beszövi a talajt. A műtrágyát helyezd
a növénytől távolabb és mélyebbre!
Ha részt veszel a Kukorica Termésversenyben, különös gonddal figyeld a
növényzet fejődését, s segítsd a növényt átvészelni a stressz-helyzeteket. Kérj
szakértői véleményt a beavatkozás előtt!
Átgondoltad már? Ugyanakkora ráfordítással akkor éred el a leg nagyobb
termést, ha minden elvetett kukoricaszemből termő növény fejlődik!
Hatvanezer tövön 12 tonna terem, ha mindegyiken található egy 20 dekás cső .
A jó terméshez nem kell csoda - elég, ha odafigyelsz!
-------------------------------------------------------------------------------Cikk, kép, hozzászólás küldése: magyarkukoricaklub@me.com

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.

