„…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...

Kellemes vasárnapot!
Az elmúlt napokban lehullott 10 mm feletti (a Dunántúlon 20 mm, vagy még annál is
több) csapadék csökkenthette a gazdafejek gondját, visszadava a helyet a
gondolkodásnak!

Jelentkezés a III. "Ki többre..." Kukorica
Termésversenyre:
Jóllehet, elindult már a XII. Kukorica Termésverseny betakarítási időszaka (három
versenyparcella ellenőrzött betakarítása megtörtént), a III, "Ki többre..."
Termésversenyre még lehet jelentkezni! A jelentkezési határidőt - tekintettel arra,
hogy a jelentős termésvárakozások meghozhatták a kedvet a megmérettetésre
- október 15-ig meghosszabbítjuk. A verseny lényege, hogy egy kisebb - 20000 és

30000 négyzetméter (2 és 3 hektár) - közötti területtel lehet regisztrálni, s a betakarítás
a teljes versenyterületen történik. Korlát, hogy a regsztráció termésbecsléshez kötött, s
a versenyparcella várható termésének meg kell haladni a 13 tonnát hektáronként.
JELENTKEZÉS

Szemlék:
Most hétfőre (holnapra), szeptember 28-ra a hét közepén kiküldtünk egy MEGHÍVÓ-t,
fajtakísérleti szemlékre. Az egyik szemle a forgalomban lévő hibridek toxikus gombákkal
szembeni ellenálló képességének megállapítását célzó, mesterséges fertőzést
alkalmazó kísérlet kipreparált mintáinak megtekintéséről szól (Kiszombor, Dénes major),
a másik az oda nem messze (10 km, az ebédlőhelyhez 5 km), Makó határában beállított
"Gazda" Top20 fajtakísérletbe kínál kivételes, valós betekintést. A valódiságot azért
hangsúlyozhatjuk, mert a négysoros parcellák két középső sorát pénteken kivágták
(szerencsés véletlen) termésmegállapítás céljából, így a két szélső sor ottmaradt a
látogatók "szabad prédájának". A parcellákba be lehet sétálni. A szélső sorok állománya
meggyőző képet ad az érettségi állapotról (koraiaktól a késői érésűekig), habitusról,
termés-igéretről. A szemle alkalmával mindenkinek, aki azt igényli, termésbecslő lapot
adunk. Az elvégzett becsléseket a kísérleti adatok nyilvánosságra kerülésekor
kiértékeljük, s az eredményes becslőket jutalmazzuk! (Akinek van nedvességmérője,
halmérlege vagy "mobil" kismérlege, hozza magával!) A becslési módszerről kiadott
tájékoztatónk ITT elérhető, a kísérlet térképét IDE KATTINTVA lehet letölteni. Külön
helyszíni jutalomban részesül, aki a mobiltelefonja segítségével végzi el a
termésbecslést, s az eredményt a "Beküldés" gombbal érvényesíti.

Annak, aki még nem csatlakozott zárt

csoportjainkhoz!
A koronavírus járvány miatti kockázatos és korlátozott személyes találkozási
lehetőségek pótlására a nyár folyamán több Facebook-on elérhető online esemányt
indatottunk, zárt csoportok formájában. (A "zárt csoport" azt jelenti, hogy a csoportba
kerüléshez az adminisztrátor engedélye szükséges, a tartalmakat csak a csoporttagok
láthatják, s az adminisztrátor a nemkívánatos, nem a témához tartozó tartalmakat
indoklás nélkül törölheti.) Ezek a csoportok részben folyamatos kommunikációra,
részben online (szemtől szembe = "face to face") megbeszélésekre kínálnak
lehetőséget. Javasoljuk mindenkinek, hogy akár mindegyikhez, akár a kiválasztotthoz
csatlakozzon! Klubtagok számára a csatlakozáshoz a kérést automatikusan elfogadjuk, a
"nem tagok"-tól kérjük, a Jelentkezési lap kitöltését. Kukoricatermesztőket,
nemesítésben és kutatásban érdekelteket, diákokat megkülönböztetett örömmel
fogadunk!

Csoportjaink:
Online Kukorica Határszemle
Online Kukorica Fajtakísérleti szemlék
XII. Kukorica Termésverseny

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.

