„…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!
Meghívó
Miért is érdemes eljönni Gyulatanyára, a NÉBIH
Fajtaksérleti Állomására szeptember 16-án?
Természetesen azért, mert a Magyar Kukorica Klub a főtámogatója
a rendezvénynek, s mint ilyen, meghatározza a szakmai
mondanivalót, egyben kiemeli az összes többi előadás és
hozzászólás jelentőségét, fontosságát!
De azért is fontos, hogy ott legyél, mert most adjuk át Papp
György (Nyírderzs) részére a XII. Kukorica Termésverseny
Országos III. díját!

(Szerettük volna átadni az Online rendezett Díjátadón, de akkor Papp György
nem tudott részt venni az ünepségen. Most talán jobban is járt! Megspórolt
egy hosszú utat és élő tapsot kap a virtuális helyett - többek közöt Tőled is!)

Aki eljön:
találkozhat gazdatársaival - minél többen leszünk, annál többel
találkozhat fontos, a szakirányítás, a szakma és a gazdasági élet
meghatározó szereplővel
találkozhat az előadókkal, akik hozzáértésük, szorgalmas felkészülésük
és áldozatkész munkájuk eredményeinek közreadásával növelik a
termeléshez szükséges tudást, hozzájárulnak a termelési színvonal
emeléséhez, segítenek a kockázatok elkerülésében, károk
követezményeinek mérséklésében
saját szemével győződhet meg, saját fülével hallhat a választható
technológiák, technológiai elemek és nem utolsó sorban termesztésre
kínált hibridek alkalmazhatósgáról a saját tevékenységben
végül, de nem utolsó sorban, részesedhet a rendezvény szervezőjének,
egyben vendéglátónk, Augusztinyi András Állomásvezető magyarázatra
nem szoruló vendégszeretetéből!

Részletek a Meghívóban!

2021. Augusztus időjárása
Tudj meg többet rólunk!
A XIII. Kukorica Termésversenyről:
VERSENYSZABÁLYZAT
TUDNIVALÓK A TERMÉSVERSENYRŐL
A VERSENYZŐK TEENDŐI

A Top20 Kisparcellás Kukorica Fajtakísérletekről

Tájékoztatási tevékenységünkről, kiadványainkról:
Szakkönyvtár:
A tartalomból:
A kukorica vízleadása
A kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke
A kétfoltos takácsatka
Gombabetegségek
Termésbecslés kalkulátor
Szemle-számoló (Excel táblázat)
Online elérhető Kukorica Barométer kiadványok
Csőpenész fertőzési szintek
Kukoricamoly és gyapottok bagolylepke
A kétfoltos takácsatka
A kukoricamoly és kártétele
A Top20 kísérleti parcellák elrendezése helyenként

Jelenlétünk a Facebookon:
Online Fajtakísérleti Szemlék csoport
Online Kukorica Határszemle csoport
XIII. Kukorica Termésverseny csoport
Ha még nem vagy tagja valamelyik zárt csoportnak, csatlakozz! Feltételekhez kötött!)

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.

