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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Kedves NÉV versenyzőnk!
Tájékoztatunk, hogy a meghosszabbított regisztrációs határidőig összesen 75
parcellabejenetés érkezett. Ebből 69-et fogadtunk el, 6 bejelentést pótlásra
függőben hagytunk, hiányos adatközlés (hiányosság a parcella helyének pontos
bejelölése a térképen, adatpótlás) miatt. A bejelentőket értesítettük. Azokat a
parcellákat, amelyek bejelölése ma délig nem történik meg, már nem tudjuk a
versenyben figyelembe venni!
Felhívjuk továbbá a figyelmet néhány "típus" hibára a talaj- és technológiai adatbejegyzések
során. Ezeket kérjük, akinél előfordul, kijavítani:
1.

nincs bejegyezve a támogató (támogatott parcella esetén) - jó tudni, hogy a
támogatásért a támogató elvárja tőlünk, hogy feltüntessük reklámját, nevét a
közleményeinkben a versenyző neve mellett. Mi ezt csak akkor tudjuk megtenni, ha
megállapodásunk van a támogatóval. Ha valakinek olyan céggel van kapcsolata, aki
nincs a kiválasztható támogatók között, kérjük, jelezze!

2.
3.

nincsenek megadva a talajvizsgálati adatok (nem baj, ha ez nem friss adat)
a későbbi bejegyzés miatt a műveleti adatok dátummegjelölése helytelen (a
naptárprogramban vissza kell lépni a megfelelő hónapig, pl: vetésidő esetén április

helyett valamelyik következő hónap van bejegyezve)
4.
5.

a tervezett tőszám nagyobb, mint a kivetett magok száma
a műtrágya adagja nem hatóanyagban, hanem természetes mennyiségben van
megadva

6.

nincs bejegyezve a tanácsadó (nem kötelező, de ha van ilyen, bizonyára elvárná, hogy
feltüntessék nevét az eredmények mellett!)

7.

már most érdemes felvenni az ellenőrökkel a kapcsolatot (nem koötelező), hogy a
betakarítás minél símábban menjen (az ellenőröket is kérjük, keressék a versenyzőket a
betakarítás ütemezése és szervezésének előkészítése céljából)

Az érvényes jelentkezések megoszlása régiók és kategóriák között:
Művelés szerint:
Szántással:

41

Szántás nélkül: 22
Öntözött:

6

Régiók szerint:
1. Régió: 14
2. Régió: 14
3. Régió: 12
4. Régió: 15
5. Régió: 8

Emlékeztetőül:

Versenyszabályzat
A versenyző teendői
Parcellakijelölő
Termésbecslés

Észrevételek, vélemények javaslatok itt küldhetők be

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)

