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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Kedves NÉV!

Ez a hírlevél a XIII. Kukorica Termésverseny
résztvevőinek, szponzorainak és mindenkinek szól, aki
közreműködik a szabályos és sikeres lebonyolításban!
Hírek:
Két bemutatót is tartottunk a közelmúltban. Sajnálatos, hogy szinte nem volt érdeklődés,
pedig felhívtuk a figylemet a rendkívül jól sikerült tőszámkísérletre (Bóly) és a toxikus
gombabetegségeket vizsgáló kísérletre (Kiszombor). Mindkét alkalommal lehetőség volt a
kérdések megvitatására. Tudjuk, hogy mekkora a jelentősége a személyes tapasztalatnak a
vetőmag választási döntések során, s azt is, hogy megváltozott a vetőmag marketing.
Várható, hogy ismét egy olyan időszakban kell majd dönteni a vásárlásról, amikor a kísérleti
parcellák lábon állnak, s senkinek nem lesz információja sem a teljesítményről, sem a kórtani
vonatkozásokról! Különösen a termelők lesznek információ hiányos állapotban! Ezért mindent

megteszünk, hogy a két bemutató - s a többi fajtakísérlet tapasztalatai is folyamatosan
rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében folyamatosan közöljük a kísérleti tapasztalatokat, és
újra indítjuk az Online Határszemle kéthetenkénti konferenciáit. Mind az Online Kukorica
Fajtakísérletek, mind a XIII. Kukorica Termésverseny, mind az Online Kukoirca Határszemle
zárt Facebook csoportok működnek, oda folyamatosan kerülnek fel információk. Ezekhez a
csoportokhoz csak meghívással, vagy moderátori/adminisztrátori engedéllyel lehet
csatlakozni, s a tartalmak szigorúan ellenőrzöttek. Nem fordulhat elő, hogy illetéketelenek
vigyék félre a témákat és illetéktelen tartalmak, megnyilvánulások sem megengedettek
ezekben a csoportokban. Az Egyesület célja és szándéka, hogy a tagok tudása gyarapodjon, a
döntési kockázatok csökkenjenek.

Kérések:
A Kukorica Kör-Kép kérdőív kitöltése - a kérdőív adatainak birtokában reális
képet kapunk az ország kukoricatermesztésének helyzetéről, s a regionális
termés/feltétel viszonyokról. Az információ nem csak a piaci hatások
megítélése szempontjából fontos, de rávilágít tevékenységünk
hatékonyságára és a szükséges fejlesztések lehetséges irányára is.
Aki nem tette - és eddig kevesen tették: Kérjük a vetőmag tulajdonjogát és
minőségét igazoló dokumentumok haladéktalan beküldését! (Lehet
szkennelve, vagy fényképezve, e-mail-ben is.)
A regisztrációs lapok áttekintése, a hiányok pótlása és a hibás adatok korrekciója
céljából. Jellemző, hogy nincsenek bejelölve a szponzorok és tanácsadók, sok esetben
tévesen vannak bejegyezve a műtrágya hatóanyagok (összes műtrágya mennyiség a
hatóanyag helyett), a gépeknél csak az eszköz megjelölése szerepel (pl.: "eke", "ötvasú

eke", "kombinátor", ...stb.), a gyártó+típus helyett.
Telefon és mobil telefon számok bejegyzése esetén sok esetben nem folyamatos a
számsor, nem 06-tal vagy 36-tal kezdődik, felesleges, zavaró jelek (+,-,/) szerepelnek
benne, amelyek az egységes formázást és automatikus visszahívást lehetetlenné teszik.
Nagyon várjuk termésbecsléseket és a betakarítás-ütemezést! Októberben
járunk, és még egyetlen versenyparcellát sem takarítottunk be. Ez nagyon feszített és
torlódásoktól sem mentes elenőrzési időszakot vetít előre.

2021. Szeptember 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!)

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)

