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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Tisztelt NÉV!
Az eddigi ellenőrzések és látogatások tapasztalatai alapján szeretnénk felhívni
néhány fontos, eddig is hangsúlyozott feltételre a figyelmet:
Az ellenőrzés előfeltétele, hogy az előírásoknak megfelelő, a Termésbecslés
kalkulátor segítségével elkészített termésbecslés és dátum/időpont
megjelölés érkezzen be
Kérjük, fordítsanak gondot a parcella alakjának és méreteinek
megválasztására és arra, hogy a tábla adta lehetőségek szerint a forgók
levágása egyenes vonalban történjen - a terület és pásztahossz mérés ezáltal
leegyszerűsödik, pontosabb lesz, nem fordul elő mérési problémákból adódó
komplikáció, visszautasítás
A kiérkező ellenőrök kérhetik a versenyzőt, hog mutassa be a felhasznált
vetőmag eredetére vonatkozó bizonylatot annak igazolására, hogy a
bejelentett parcellába ténylegesen az ott megjelölt hibridet vetették. (Kérjük,
ezeknek a dokumentumnak - számla, szállító levél, naplóbejegyzés - az
előkészítését! Tanács: Felgyorsítja és egyszerűsíti a folyamatot, ha a
dokumentumok beolvasott vagy fényképezett másolatát e-mailben

megkapjuk!)
A kiérkező ellenőrök kérik a terménymérésre kijelölt mérleg hitelesítési
dokumentumait
A kiérkező ellenőrök nem minden esetben rendelkeznek a szemnedvesség
megállapításához szükséges, megfelelő pontosságú nedvességmérővel,
Amennyiben ez az ellnőr részéről az előzetes egyeztetés során erre nézve
igény merül fel, kérjük az eszköz biztosítását, vagy lehetőség egyeztetését
közeli mérőhelyen
Az ellenőrzésre bejelentett versenyterületen belül kell lennie az ellenőrzés
alkalmával bemutatott parcellának - az ellenőr nem folytathatja le az
ellenőrzést, amennyiben e tekintetben eltérést tapasztal.
Jelentős torlódás várható az ellenőrzések során, mert október 20. előtti
dátumra még összesen egy igényt jelentettek be. Ezért kérünk mindenkit,
hogy mielőbb jelentse be a parcellát ellenőrzésre, hogy megfelelően
szervezhessük az ellnőrök munkáját!
Kérjük, a tanácsadókat mielőbb jegyezzék be a parcellákhoz, hogy majd
megjeleníthessük őket a kiadványban, elismerve munkájukat az eredmények
formálásában
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunk nyitólapját, ahol nyomon lehet követni a
bejelentett betakarításokat. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy arra a napra már
nem ehet bejelenteni ellenőrzési igényt, mert egyszerre 3-4 ellenőrző csapatot is
mozgósítani tudunk

Fontos!
Az ellenőrzés dátumának bejelentése után a kijelölt ellenőr felveszi a versenyzővel
a kapcsolatot és megbeszélik, tisztázzák az ellenőrzés lefolytatásának
körülményeit.

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)

