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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Kedves

NÉV Versenyzőnk!

Tájékoztatjuk hogy 2016. november 15-én a VIII. Kukorica Termésverseny ellenőrzési szakasza
lezárult. Köszönjük a részvételt és gratulálunk az elért eredményekhez!
Tudjuk, hogy nem mindenki számára zárult sikeres betakarítással a verseny, abban azonban
biztosak vagyunk, hogy a szerzett tapasztalatok hasznosulnak majd a következő évek
versenyzésében, és nem utolsó sorban a gazdálkodásban.
Elkészítettük a verseny-eredmények táblázatos összefglalóját azzal a céllal, hogy mindenki
számára lehetőséget adjunk az adatok helyességének ellenőrzésére és az esetleges
tisztázatlan kérdések egyezetésére. Ezért minden versenyzőt kérünk, alaposan tekntse át az
itt közölt adatokat és jelezze, ha valahol az emlékezete, feljegyzései vagy a Naplópéldányához képest eltérést tapasztal.
Továbbá azt is kérjük, hogy ismételten ellenőrizzék regisztrációs lapjukat, s a még hiányzó
adatokat - pl.: technológiai adatok, a talajokra jellemző vizsgálati eredmények és adatok,
kiegészítő növényvédelem, géptípuok megjelölése, szöveges értékelés stb. jegyezzék be,
hogy mind teljesebb elemzéseket készíthessünk. Ezek az elemzések nem csak a versenyzést
segítik, de hozzájárulnak a kukoricatermesztés fejlesztéséhez is.

Konferencia Meghívó:
A napokban kaptunk egy meghívót az Agroinform Internetes Portáltól, amelyben meghívják a
klubtagságot és a Kukorica Termésverseny résztvevőit a "Mi terem a neten" konferenciára,
Herceghalomba. A meghívót itt adjuk közre, s reméljük, sokan el tudnak majd jönni! Az
általunk közreadott Meghívóval a klubtagok és a Termésverseny részvevői számára a
konferencia szervezői ingyenes részvételt biztosítanak.

Találkozzuk a Konferencián!

Egyéb rendezvényeink:
Speciális - többfunkciós fém konténervázas - vetőmagtárolás a Syngenta Kft. Vetőmag
Üzemében, Mezőtúr (ajánlja: Gyurcsánszky László gépgyártró,, tel.: 36209422088) Még
nem meghatározott időpont.
Kukoircaszárítás alternatív tüzelőanyaggal, Ajánlja: Takács Lajos (elérhetőség a
honlapon) - nincs még meghatározva időpont, de egyeztetéssel egyéni lehetőség is
van

az üzemek valamelyikének megtekintésére

Az AGCO-GSI terménytároló gyárának megtekintése Biatorbágyon

Díjátadó:
Évzáró és Díjátadó Ünnepség december 15-én Gödöllőn a Grassalkovich (Királyi)
Kastélyban!

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)

