„…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,

Új tartalmak honlapunkon:
Közgyűlési összefoglaló
Naptár: Ünnepélyes Díjátadó Gödöllőn

VII. Kukorica Termésverseny:
Eredmények

Top20 Fajtakísérletek - 2015

Eredmények

Terméstanúsítás
Tanúsíttasd az üzemi fajtasorokat! Tanúsítás hitelesség - hihetőség!Az őszi vetések bejelentése már
aktuális.
"Új Ég, Új Föld"
Kapcsolódj be egy érdekes beszélgetésbe a jövőről!
Dr Gyódi Péter (ügyvezető, Smart Farming Kft., a Magyar Kukorica Klub Egyesület
titkára) ötlete alapján indult útjára a http://www.smart-farming.hu/ blog, hogy segítséget
nyújtson a témával kapcsolatos ismeretek fejlesztésében, s az új folyamatba való
bekapcsolódásban.

Tengeri szemmel:
Drón munkacsoport ajánlása a drónok használatának szabályozására
Kíméletes kukoricaadapter - csökkenti a szemveszteséget

Mire ügyelj a jövő évi kukoricatermésed
érdekében?
Tanulmányozd a Top20 fajtakísérletek eredményeit

Tanulmányozd a Termésverseny eredményeket
Elemezd saját termelési éved tapasztalatait - gondold át, mit tettél jól és hol
tévesztettél.
Elemezd sikeres és a téves döntések gazdasági hatásait.
Készíts leltárt a termeléssel és gazdálkodással kapcsolatos ismereteidről amelyekről úgy gondolod, biztosak - ellenőrizd, hogy tényleg azok legyenek amelyekben nem vagy biztos, frissítsd fel őket - amelyeket magad is hiányosnak
ítélsz, pótold! A szakmai kíváncsiság kielégítése éppoly szórakoztató és pihentető,
mint a többi kulturális jellegű kikapcsolódási forma.
Átgondoltad már? Ugyanakkora ráfordítással akkor éred el a legnagyobb
termést, ha minden elvetett kukoricaszemből termő növény fejlődik!
Hatvanezer tövön 12 tonna terem, ha mindegyiken található egy 20 dekás
cső, 15 tonna, ha a csövek 25 dekásak.

A jó terméshez nem kell csoda - elég, ha odafigyelsz!
-------------------------------------------------------------------------------Korábbi hírlevelek
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.

