„…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!
Ismét vetőnap lesz Dalmandon!
Most erre az egy dologra
koncentrálunk... és arra, hogy ott
találkozzunk!
Meghívó

Sokan kérdezték: miért májusban?
Hiszen akkor már megtörtént, ami
megtörtént.Tudjuk! De mi történt volna,
ha április elejére ütemezzük? Legalább
annyian kérdezték volna, hogy miért most,
amikor még nincs itt a vetés ideje, és már
úgyis minedent eltervezetek. 2016-ra már
nem sok a hatása a bemutatónak. Április
közepén azt sajnálta vola mindenki, hogy

nem tud jönni, nyakig van a munkában!
Ezért gondoltuk azt, hogy május 5-én
még éppen a következő évi vetés előtt
vagyunk - kényelmesen fel lehet

készülni a 2017. évi vetésre!És a sok
vetőgép sokféle vetése sok ötletet
adhat, s a sok ötlet megvalósításához talán
kevés is lesz az esztendő!
Szokásunkhoz híven konferenciával
kezdjük a napot, ahol nem csak a
meghívóban felkínált témákról, de a 2016ban szerzett tapasztalatokról is érdemben
beszélgethetünk - jelen lesznek az érintett
szakterületek legkiválóbb ismerői.

Különösen hasznos lesz a parcellák
mellett előkészített vetésidő és
vetésmélység bemutató!Az április 10-én
és 20-án vetett kukorica addigra már kikel,
a többi kelőfélben lesz, s amit aznap
vetünk, majd együtt kel a
versenyparcellákkal.A különböző

vetésmélységekből előtörő növények
jelezni fogják, melyik vetésidő, s abban
melyik vetésmélység lett volna a
legjobb választás.

A helyszínen mindent mérünk. Mindenki
bekapcsolódhat a profi mérőcsapat
munkájába, s hasznosíthatja a szerzett
gyakorlatot!

Betakarításkor meggyőződhetünk arról
is, van-e, s ha igen, mekkora a hatása e
két tényezőnek a termésre.
Ha még nem jelentkezett,ITT pótolhatja!
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.

