„…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!
Május 20-án d.u. 5 órakor, majd 7 órakor ismét
Online Kukorica Határszemle!
Mindenkit várunk!
Miért a két időpont? Mert sokan vannak, akiknek az 5 óra így a főszezonban még korai.
Ki kell próbálni, melyik időpont lehet a látogatottabb! Persze nagyobb lehet az aktivitás
az írásbeliséggel kibővítve - egy-két mondat, egy video vagy képmelléklet nagyon sokat
elmondhat. Remélem, most, 20-án bőven leszünk 5-kor is és 7-kor ís. Várható, s már
volt ilyen, hogy az 5-órás kezdéssel indított beszélgetés belelóg majd a 7-órásba.
Természetesen bármikor be lehet csatlakozni, bővítve a beszélgetők táborát! A program
úgy lesz egységes és teljes, hogy fél óránként összefoglaljuk az addig elhangzottakat.

A témákról:
Magától adódik, hogy a keléssel kapcsolatos beszámolókkal induljunk! Izgalmas volt az
április, bizonyára érdekesek lesznek a beszámolók. Talán az is kiderül, hogy a kukorica
sokkal hidegtűrőbb, mint gondolnánk. A legértékesebbek lesznek azok beszámolók,
amelyek nem csak saccolják a tőszámot, hanem konkrét számolásra alapozzák őket.

A reális értékeléshez még segítséget nyújt a múltkori alkalomra elkészült Április
időjárása - összefoglaló.

Izgalmas lesz ebben az évben a várható termés folyamatos megsaccolása is, hiszen
jelentős áron kötik az új termést. Ebben szeretne segítséget nyújtani a Számolgató =
egy kis táblázat, amely megmutatja az eredményét annak, amire gondolunk. Közlésével
az a szándékunk, hogy sokkal inkább a számokban történő gondolkodást támogassuk,
ugyanakkor megtanuljuk, hogy a véletlen nem érdemli meg, hogy majdnem mindent
rábízzunk!

Ez a most szabadon letölthető táblázat a jövő héttől a "Termésbecslés kalkulátor"-hoz
hasonlóan elérhető lesz a honlapunkon.

Ha még nem vagy csoporttag, kérd a felvételedet! (Zárt csoport, a felvételhez ki kell
tölteni a kérdőívet és el kell fogadni a csoport szabályait!)

És a mindig aktuális olvasnivalók:
Online elérhető Kukorica Barométer kiadványok
Biológiai anyagok
David Hula javaslatai
A termőtő és csősúly alapú tervezési modell

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.

