„…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!
Vigyázat, szárazság következik!

Az OMSz közlése szerint a felső talajréteg (0-20 cm) máris
vízhiányt mutat, s az alatta lévő réteg készlete is csökken! Ez a
kukorica vetése és kelése szempontjából semmiképp sem bíztató!
Valószínű, hogy nagy területeken, különösen a későn végzett,
lezáratlanul hagyott szántásokon a vetőágynak megfelelő réteg
már kiszáradt. Rövid időtávon nem számíthatunk esőre, s ha lehet
adni a hosszabb távú előrejelzésekre, áprilisban nem hullik
jelentős csapadékmennyiség. A nappali 20°C-t meghaladó
hőmérsékletek (párosulva az ilyenkor szokásos szelekkel) a talaj
további kiszáradását okozhatják.
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Ugyan nem szokatlan jelenség, de mindig újra kell tanulni: a nedvességet, ami a
talajban van, meg kell őrizni olyan formában, hogy a kukorica hozzáférjen. Az elvetett
magnak a legfelső rétegben van szüksége a csírázáshoz és keléshez szükséges
nedvességre, a felső 20-30 cm optimális nedvesség állapota ahhoz szükséges, hogy a
tápanyagok legnagyobb részét onnan felvehesse a növény, s a mélyebb rétegek
nedvessége az a forrás, amely az aszályperiódusok túlélését biztosítja. Most és a
közeljövőben a legfelső rétegben – a helyesen művelt talajokban biztosan - még
megtalálható nedvességre lesz szükség. A többire akkor kerül sor, amikor a növény
gyökere odaér, s a rá jellemző módon átszövi.
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Minden mozgatás nedvesség vesztéssel jár! Az azonnali tömörítés csökkenti a párolgást,
és segít abban, hogy az alsóbb rétegek készletéből a veszteség egy része
visszapótlódjon. Igen, az alsó rétegek készletéből! Tehát, amikor egy talajművelési

lépést tervezünk, ne csak a felső réteg kiszárítására gondoljunk, hanem a mélyebben
még meglévőkre is. (A kapilláris erők és a gáztörvények akkor is jelen vannak és
működnek a talajban, ha nem akarjuk, vagy nem gondolunk rájuk!)

Különös felelősség
Fel kell készülni arra, hogy a társadalom számon kéri tőlünk, amire oly büszkék voltunk
és lehetünk: "Felelősek vagyunk az emberek táplálásáért!" Jóllehet, ezt a felelősséget
egy növekvő létszámú emberiségért és egy kicsit a távolabbi jövő ködébe helyezett
felelősségért éreztük, ám ez most itt van és a kemény valóság formájában!
Válságba került az emberiség egészsége, s vele együtt mi magunk is. Válságba került és
egyre mélyebbre kerül a gazdaság, amely eddig segítette céljaink megvalósítását,
kényelmet és biztonságot nyújtva. A – nem kis támogatással - gyűjtött vagyon, amely a
jól gazdálkodók dicséretére és megbecsülésére szolgált, a nemzet és az emberiség
vagyonaként szerepel a kimutatásokban és a lelkekben. Most a „mélyebb rétegekben
tárolt víz” módjára a képzett tartalékok fel kell, hogy szivárogjanak a felsőbb rétegekbe,
hogy ott a közhaszon és közbiztonság oltárán párologjanak el.
Magyarul: a gazdák most arra lehetnek büszkék, hogy átérzik a termelés iránti
felelősséget, s törekszenek az élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok, takarmányok és
ipari növények nehezített körülmények közötti megtermelésére!

Hogy ez teljesüljön:
Ajánlatunk Koronavírus Helyzetben

Kukoricavetés 2020
Mindannyian sokat adunk a véleményedre!

Azonban a kukoricának se füle, se szája, se látó szeme. A gyökerén és levelén
keresztül kommunikál veled, s a saját véleményét a te véleményedről a
terméssel üzeni meg.
A két vélemény közötti különbséget tudással, megyőződéssel és a tények
tudomásul vételére alapozott intézkedésekkel lehet csökkenteni!

A vetőmagról
Csíráztatási próba
A vetés ellenőrzése
Kukoricavetés változó tőszámal
A Honlapról:
Tavaly így láttuk

Ajánljuk tagságunknak, hogy a "normális időkben" személyes társadalmi kapcsolatok,
csoportos tevékenységek, más, az életet könnyebbé, szebbé tevő elfoglaltságok helyett
most látogassanak el időnként honlapunkra, a különböző oldalakon közzétett
ismeretanyagokat tanulmányozni, s részt venni az elindított "virtuális" eseményekben.
Azon leszünk, hogy minél több figyelemre érdemes tartalmat kínáljunk!
Mindjárt ajánlunk is olvasmányokat saját szakkönyvtárunkból:
Kiemelt ajánlatunk:

A 21 tonnához vezető út (Szakkönyvtár)
Állandó ajánlatunk:
Online elérhető Kukorica Barométer Kiadványaink

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.

