„…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...

Agusztus 15-én (ma) lejár a XI.
Kukorica Termésverseny jelentkezési
határideje!
A rövid határidőre tekintettel most már az a javasatunk, hogy aki még gondolkodna,
már ne tegye!

Jelentkezzen még ma!
Ma éjfélig eldől, mennyire telik meg Magyarország térképe kukoricacsövekkel! (Az
országos termésbecslés szerint a termelők optimisták - az eddigi legjobbak közé várják
az országos termésátlagot.)

Továbbra is ösztönözzük a határokon túli kukoricatermesztőket, hogy
vegyenek részt a versenyben! Részvételükkel színesedik a verseny, nö az
elismertsége. Tudjuk, hogy nehéz követni a szigorú szabályozást, de ebben sokat
tudonk segíteni!)
A XI. Kukorica Termésversenyt minden évben nyílt szabályzattal, az átlgos klimatikus
viszonyokat tükröző régiók szerinti beosztással hirdetjük meg . Az országos és
regionális értékelés mellett öntözéses, szántásos és szántás nélküli kategóriákat is
megkülönböztetünk. Országos és Kárpát-medencei értékelés a száraz művelés
szántásos és szántás nélküli összevont kategóriában történik. A betakarítás képzett
ellenőrök általi szigorú ellenőrzés mellett folyik. A versenyt részletes értékelés követi,
a nyertesek rangos díjazásban részesülnek.
Néhány fontos tudnivaló, amit a versenyzőknek figyelembe kell venni a sikeres
versenyzés érdekében:
A versenyző tennivalói
A következő időszak egy nagyon fontos feladata a termésbecslés. Segítségével
pontosabban kiválasztható a bejelentett versenyterületből az ellenőrzött betakarításra
szánt, várhatóan legnagyobb eredményt adó területrész
Termésbecslés és a betakarítás bejelentése
Örömmel vesszük, a versenyterületen kívülről érkező becsléseket is!

II. Ki többre... Kukorica Termésverseny
Jelentkezési határidő hosszabbítás!

Az eredeti meghirdetés szerint a jelentkezési határidő augustus 31. Tekintettel azonban
arra a körülményre, hogy a legtermékenyebb területeken a kukorica érése valamivel
későbbre várható, a jelentkezési határidőt meghoszabbítjuk 2019. szeptember
15-ig.
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Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

