„…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!
Mindenképpen olvasd el, mielőtt továbblépnél!
Meghívást kapott egy Microsoft Teams-értekezlethez való
csatlakozásra

Cím: Dénes Szieberth Teams-értekezlete a talajról
és a talajművelésről
Idő: 2022. március 24., csütörtök 17:00:00 közép-európai téli idő

Ötórai Teams 2022. március 24.

Nagyon érdekes és a témához tartozó link-gyűjteményt kaptunk egyik felkért
szakreferensünktől, Berend Ferenc Somogy megyei gazdálkodótól. A bőséges
anyagot valószínűleg nem lesz ideje mindenkinek áttekinteni, de megkaptuk
felhasználásra,

s

elraktroztuk

honlapunk

Szakkönyvtárának

"Szakcikkek"

polcára.

A linkgyűjtemény IDE KATTINTVA tölthető le, s egy pdf formátumú
lapon bárki elmentheti, s tanulmányozhatja az igen változatos,
érdekes és értékes, legfőképp gyakorlatias, anyagot.
Bevezetésül két nevet említek: Kemenesy Ernő és id. Manninger G. Adolf. Mindkét
szerző (gazda, tanár) nem csak érezte, hanem ismerte is a talajt. A talajélet egyensúlyi
állapotaának megőrzését tartották a talajművelés céljának és legfontosabb eszközének,
s a beavatkozások szükségességét az ide vezető folyamatok irányításával indokolták. (
Kemenesy Ernő: Földművelés és talajerő gazdálkodás, 1972, Manninger G.
Adolf: A talaj sekély művelése, 1957.) Mindketten tisztában voltak a talajban zajló
folyamatok

rendkívüli

bonyolultságával,
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talán úgy fogalmaznánk meg, hogy
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jelölték meg a talajművelő gazda legfontosabb tulajdonságána
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Az effajta hozz

eredeztethetőnek tartották a helyes szervesanyag- és vízgazdálkodást, a tápanyagok
kívánatos ütemű rendelkezésre állását, s a befektetett energia minimalizálását.
Valóban: egyikük sem említette a széndioxid kibocsátást, de a megfogalmazott
szemléletben ez automatikusan benne volt. Egyikük sem említette a mulcsgazdálkodást,
de annak hatását a tarlóhántás indoklásába belefoglalták. Mindketten kifejezetten
károsnak tartották a talajművelés mechanikus szemléletét és gyakorlatát.
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ጀ

azt hiszem

ጀ

forog majd, kiegészíttve azokat az azóta feltárt ismeretekkel, s a bekövetkezett óriási
technológiai fejlődés kínálta lehetőségekkel.

A felkért moderátor, Dr. Labant Attila, a Növényorvosi Kamara elnöke biztosíték arra,
hogy beszélgetésünk alaposan körüljárja a témát, s az elköszönés után mindenki
sajnálkozzon az idő rövidsége, s a sok nyitva hagyott kérdés miatt.

De tudjuk: A nyitott kérdések jelentik azt a kihívást,
amely felszabadítja az előrelépéshez szükséges
erőket.

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.

szintén eze

