Tisztelt Versenyzőink!
Köszönjük, hogy részt vesznek a VI. Kukorica Termésversenyben!
A 2014. évi kukorica betakarítás várhatóan mind az árutermő, mind a versenyterületeken
rendkívüli feladatok elé állít bennünket! A még kint lévő napraforgó akadályozza a kukorica
betakarítás megkezdését. A szemnedvesség is magas még, a rövidülő nappalokban csökken a
vízleadás üteme, a ködtől esőtől nedves termény betakarítása nehezebb, több veszteséggel
jár. A nedves földet összetapossák a nehéz járművek, könnyen odalesz a több éves gondos
talajszerkezet javító munka eredménye. Az előrehaladást a szártörés és megdőlés veszélye, a
gombabetegségek fellépése és nyomukban a toxinszennyeződés növekedése indokolja.
Rövidesen kiküldjük az Ön Versenynaplóját két példányban, amely tartalmazza a
versenyzéshez szükséges legfontosabb dokumentumokat.
Szeretnénk ez úton is kitérni néhány nagyon fontos körülményre és feltételre, melyeket az Ön
közreműködése nélkül nem tudunk biztosítani vagy teljesíteni:
1. A versenyparcella betakarítás tervezett időpontjának bejelentése és az ellenőr kérése a
korábbi gyakorlatnak megfelelően termésbecslő lappal közös dokumentum megküldésével
történik. Kérjük, hogy ezt a lapot lehetőség szerint a honlapunkról való letöltés után
elektronikusan töltsék ki és küldjék el részünkre! (magyarkukoricaklub@me.com) Felhívjuk
figyelmét, hogy a betakarítási ellenőr kérési lapot akkor is be kell küldeni a betakarítás
időpontjának tervezésekor, ha már kiválasztotta az Önnek legmegfelelőbb és Önhöz a lehető
legközelebb lakó ellenőrt, mert csak azokat a betakarításokat van módunkban hitelesíteni,
amelyeket az ellenőr számára a versenyadatok újbóli ellenőrzése és a termésbecslés alapján
megállapított várható termés alapján a Versenybizottság jóváhagyta!
2. Javasoljuk, hogy az általunk rövidesen közzétételre kerülő ellenőri névsorból mielőbb vegyék
fel az Önöknek legmegfelelőbb ellenőrrel a kapcsolatot, hogy előre egyeztethessenek az
ellenőrzés időpontjáról és feltételeiről. (Az ellenőrök is hozzáférnek a versenyzők névsorához
és elérhetőségéhez, így előfordulhat, hogy Önt fogják keresni egyeztetés céljából.)
3. Kérjük, a betakarítási ellenőrzés megkezdése előtt a Versenynapló mindkét példányát adja át
az ellenőrnek, hogy az ellenőr azokba a szükséges bejegyzéseket az ellenőrzés során
megtehesse.
4. Kérjük, a Versenynapló tűzőgéppel összetűzött példányát a mellékelt válaszborítékban
részünkre legkésőbb a betakarítást követő 48 órán belül könyvelt küldeményként postázzák!
A 96 órán belül be nem érkező dokumentumok hitelesítését csak akkor tudjuk garantálni, ha
a Magyar Posta, vagy az Önök által választott kézbesítő cég hitelt érdemlően igazolni tudja,
hogy a dokumentumot a betakarítást követő 48 órán belül feladták. (Biztonsági intézkedés: A
verseny-ellenőrök kötelessége és felelőssége, hogy a betakarítási jegyzőkönyv adatai 24 órán
belül elektronikusan beérkezzenek, ezért javasoljuk, hogy az ellenőr figyelmét erre hívják fel,
mert az elektronikusan időben beküldött adatok a napló sérülése, elveszése esetén fontos
bizonyítékul szolgálhatnak a betakarítási eredmények szempontjából! Javasoljuk a kitöltött
Versenynapló aláírás utáni lefényképezését és a felvétel azonnali beküldését is.)

5. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy az ellenőrzött betakarítás minden feltétele teljesüljön,
biztosítva a betakarítási eredmény részvételét az értékelésben!
6. Kérjük, jó előre gondoskodjon arról, hogy a terményszállításra megfelelő járművek álljanak
rendelkezésre, biztosított legyen a hiteles és zavartalan szemtömeg és szemnedvesség mérés
és a termény gördülékeny átvétele, hogy ezek hiánya, vagy a célnak nem megfelelő volta ne
tartsák fel a munkafolyamatot, vagy ne veszélyeztessék a betakarítás hitelesítését.
7. Kérjük, fordítsanak gondot a mezei utak állapotára, hogy ezzel is hozzájáruljanak a gyors és
biztonságos terményszállításhoz, s az ellenőrök közlekedéséhez.
8. A Versenyszabályzat szerint az ellenőrök saját gépkocsijukat csak a helyszínhez legközelebbi
szilárdított útburkolatú megközelítési lehetőségig kötelesek használni, onnan a Versenyző
kötelessége szállításuk. Kérjük, ne feledkezzenek meg erről a feltételről, s biztosítsák az
ellenőrök szükség szerinti mozgását a versenyterületig, s a versenyterület és a mérlegelési
hely között!
9. Kérjük, gondoljanak arra, hogy 2014.-ben várhatóan egy hónapot késik a betakarítás, így
minden naptári napra átlagosan több mint 2 betakarítás esik. Ráadásul várható, hogy a
minősített – egy ellenőrnél többet igénylő – betakarítások számaránya is jelentősen megnő
az eddigi gyakorlathoz képest. Ez azt jelenti, hogy az ellenőr gárda leterhelése rendkívüli
módon megnő, s egy-egy napon több versenyparcella betakarítását is ellenőrizniük kell.
Az Önök gondosan és jól szervezett betakarítási munkája teszi lehetővé, hogy a tervezett
időpontban lehessen elvégezni versenytársuknál is a versenyparcella betakarításának
ellenőrzését.
Figyelmüket és együttműködésüket köszönjük!
Kőszárhegy, 2014. szeptember 19.
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