Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...

Kedves NÉV Tagtársunk!
Elkészültünk a "Gazda" Top20 kisparcellás hibridkukorica fajtakísérletek adatainak feldolgozásával
és az eredménykimutatásokkal. Az anyagot honlapunkon (Szakkönyvtár, Kísérleti értékelők) tettük
közzé.
Ahogy általában, most sem tekintjük lezártnak az adatok feldolgozását, s ha bárkinek ötlete
támadna további információ kinyerésével kapcsolatban, vagy kérdése merülne fel, szokásos
elérhetőségeinken lépjenek velünk kapcsolatba.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik közreműködtek a sikeres kivitelezésben, és különösen
azoknak, akik vizsgálati megrendeléssel és vetőmag küldéssel is hozzájárultak a fajtaválaszték
bővítéséhez és a költségek fedezéséhez.

Az anyag áttekintése mindenki számára világossá teszi, hogy egy teljes mértékben átalakuló
rendszerről van szó. A termelési módszerek elmozduláa a precíziós alkalmazások felé más, főként
újabb kérdéseket tesznek fel a fajtavizsgálatnak. A Top20 kísérletek elsődleges feladata továbbra
sem elsősorban az általános, hanem a speciális technológia és környezeti válaszok kutatása lesz.
Az is célja, hogy a fajtaválasztásban nagyobb szerephez juttassa a vetőmag felhasználóját. A célok
eléréséhez fokozni kell a termelői részvételt a kísérletezésben.
A kísérletek eredményei világosan rámutatnak arra, hogy a hibridek tulajdonságai és vetőmagok
miősége a termés mennyisége és minősége oldaláról alapvetően meghatározzák a
kukoricatermesztés gazdaságosságát.
Minden termelőt, de leginkább a lényeg megértéséhez egyre közelebb kerülő versenyzőket kérjük,
hogy a jövő évben az általuk legfontosabbnak tartott - nagyobb területen termelt, bevezetésre
tervezett, vagy a versenyben is indított hibridek vizsgálatát rendeljék meg. A megrendeléssel
együtt küldjenek a saját megvásárolt vetőmagból, hogy azzal folytathassuk le a kísérleteket. Ezzel
nem csak a hibridek, hanem a vetőmagok is versenyeznek. Az így lefolytatott rendszeres,
független vizsgálat a forgalomba kerülő vetőmag minőségének javulásához vezet.

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes

A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

