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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Elkezdődött a XI. Kukorica Termésverseny
versenyparcelláinak betakarítási időszaka!

Kedves NÉV!
E-MAIL CÍM
Kérünk miden versenyzőt, tanácsadót és ellenőrt, hogy az alábbiak szerint segítse elő a
versenyparcellák ellenőrzött betakarítását!

Versenyzők:
Tekintsék át ismét a regisztráció során megadott adatokat, hogy a versenyben való
részvétel során a kapcsolattartásban, nyilvántartásban, számlázásban és
értékelésben helyesen járhassunk el!

Gyakori hibák a regisztrácó során:
Nincs megjelölve a támogató

Nincs megjelölve a tanácsadó
Téves az elővetemény öntözöttségi állapotának megjelölése (száraz művelés
esetén nincs átváltva "száraz"-ra
Nincsenek bejegyezve a talajvizsgálati eredmények
A műtrágyafelasználás bejegyzése során nincs átszámolva a felhasznált
mennyiség hatóanyagra, és a natúr mennyiség adata szerpel
Nincsenek megadva géptípusok, vagy pontatlanok, hibásak
A felhasznált vetőmag mennyisége és a tervezett tőszám ellentmondásban
vannak egymással (a tervezett tőszám vagy megegyezik, vagy több, mint az
elvetett magmennyiség!)
Kérjük, mielőbb végezzék el a termésbecslést, s az eredmény a tervezett betakarítás
dátumának megjelölésével küldjék be! Javasoljuk, hogy a tanácsadót vonják be a becslés
folyamatába, hogy az minél pontosabb, szakszerűbb legyen! Tapasztaljuk, hogy a kedvezőtlen
tavaszi időjárás miatt gyakori a hiányos, egyenetlen kelés, sok helyütt károsított a drótféreg
és kukoricabogár lárvája, zöldtörést okoztak a szélviharok. Emiatt a versenyre kijelölt területet
alaposabban be kell járni, a betakarításra szánt rész kiválasztása több figyelmet és munkát
igényel. Valüszínűleg a legtöbb parcella becsléséhez nem lesz elegendő a 3 mintaterület. Arra
is felhívjuk a figyelmet, hogy az adott mintatéren több sor adatát vegyék fel, mert jelentősek
lehetnek a sorok közötti eltérések is!
A termésbecsléshez - térítés ellenében - igénybe vehetők ellenőreink is, akik fel vannak
készítve a szakszerű termésbecslére, rendelkeznek a mintavételi terület kiválasztásához és
mintázáshoz szükséges ismeretekkel, rendelkeznek a helyszíni mérésekhez szükséges
eszközökkel. (A térítés ellenében kért termésbecsléshez a Versenybizottsággal kérjük ITT

vegyék fel a kapcsolatot.)
Kérjük, a termésbecslést minden esetben a Termésbecslés kalkulátorral végezzék! (Ellenőr
kéréshez mindenképpen legalább 3 mintaterület becslése szükséges!)
Amennyiben már van elképzelésük a betakarítás közelítő dátumáról, a becslés beküdésével
kérjük, azt is jelezni!

Ellenőrök:
Az elenőröktól azt kérjük, hogy egymás közötti egyeztetés után mielőbb jelentkezzenek be a
számukra legkönnyebben elérhető versenyzőknél, egyeztessék a betakarítás körülményeit,
hívják fel a versenyzők figyelmét a szabályokra, elvárásokra és az ütemes, fennakadás
mentes, sikeres betakarítási folyamat megszervezésére.

Tanácsadók:
A tanácsadóktól azt várjuk, hogy segítségükkel a versenyzők a legjöbb eredményt adó
területrészt választják ki, sikeresek az adminisztratív feladatok teljesítésében, és segítséget
kapnak a Versenyszabályzatban foglalt elvárások maradéktalan teljesítésében

Amit a Kukorica Termésverseny résztvevőinek érdemes
is és kell is tudni:
A Magyar Kukorica Klub Versenykiírása_2019
Szabálykönyv_2019_Versenyszabályzat_kivonat
A Termésverseny résztvevőinek teendői a verseny lebonyolítása során_2019

Versenytörténet_sokévadat_2018
Kukorica termésbecslés és a betakarítás bejelentése
A XI Kukorica termésverseny értékelési szempontjai_2019
Parcellakijelölő_Termésverseny
Gyakorlatias tanácsok ellenőröknek_2019
Termésverseny ellenőrzés_2019_tanf
Ellenőrök elérhetősége és kiválasztásuk régiók szerint

Megjegyzésed van? Hibát vettél észre? Segíteni szeretnél? Itt jelezd!

Ez a hírlevél nem tartalmaz reklámelemeket, s célja kizárólag a Magyar Kukorica Klub
Egyesület által meghirdetett Kukorica Termésverseny résztvevőinek (versenyzők,
szervezők, ellenőrök, tanácsadók) tájékoztatása a sikeres versenyzés érdekében. A
hírlevél tartalma összefüggésben van és segíti a versenyben való sikeres és
eredményes szereplést, ezért annak kibocsátása mind a szervezők, mind a szereplők
érdeke. Amennyiben a hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatban a Hírlevél
címzettjének közlendője van, vagy bármilyen, a versennyel kapcsolatos ügyben
kapcsolatot szeretne létesíteni, kérjük azitt található elérhetőségeken tegye!
A hírlevelet szerkeszti: dr. Szieberth Dénes (e-mail, mobil: +36209442361)

