Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Talán érdekes lehet:
Legutóbbi Tagi Tájékoztatónkat 172 címre küldtük ki (Tagok+2017. évi Termésverseny
résztvevők). A hírlevélre 42-en kattintottak. Legnépszerűbb téma az új kukoricatermesztési
világcsúcs volt, de erre is mindössze 13-an voltak igazán kíváncsiak - a többi témára jobb esetben
is - 2-3 érdeklődő pillantott rá.
Honlapunkkal kacsolatos szintén érdekes inforomáció, hogy nem mondhatók igazán népszerűnek
azok a témák, amelyekhez a hozzáférés belépést igényel. A statisztikát némileg javítja, hogy 2016tól kizárólag a honlapon keresztül lehet regisztrálni a Kukorica Termésversenyre. Így azok a
versenyzők, akik egyben tagjai is a Klubnak, javítják a sztatisztikát. Tehát, a jelenlegi 122 fős
tagságból 70-en még egyáltalán nem használták ki a tagsággal járó előnyöket, vagy adott esetben
nem járultak hozzá a működéshez azáltal, hogy megtekintették volna a "Tagi terület" kizárólag a
tagsági viszonnyal rendelkezőknek szóló anyagait. (Nem beszélve arról, hogy a közlés
lehetőségével még kizárólag csak az elnök élt. Senki más nem érezte még úgy, hogy közzétenné
akár szakmai, akár a Klub tevékenységére vonatkozó gondolatait.) Utoljára 7-en 2013-ban, 6-an
2014-ben, 4-en 2015-ben, 15-en 2016-ban és 20-an 2017-ben használtak olyan szolgáltatást,
amelyhez az azonosító és jelszó is kellett.

A Tagok területén megtekinthető a legújabb tagsági kimutatás. Fontos, hogy mindenki tartsa
karban az adatait!
Szintén a Tagok területén található az a feldolgozás, amit az eddig beérkezett költségadatok
alapján készítettünk. Azzal a reménnyel, hogy meghozza a még nem aktivizálódottak kedvét is,
hogy hozzájáruljanak egy értékes adatbázis létrehozásához, még nem zárjuk le a felületet.
Fontos közeli esemény a PREGA konferencia. Híreinkben ITT érhető el a részleesebb tájékoztatás.

Van egy megismételt kérésünk!
Gazdasági elemzést végzünk a 2017. évi
kukoricatermesztéssel kapcsolatban!
Az alaposabb elemzéshez további adatokra lenne
szükségünk, ezért kérjük, akiknek ez nem jelent túlzottan
nagy megterhelést, járuljanak hozzá adatok közlésével!
Az adatgyűjtő lap ITT érhető el!
Csak néhány szám begépelése, a "Beküldés gomb" megnyomása - és
világosabban látunk!
A kérdőív nem rögzíti az adatközlő adatait, így az adatközlő ismeretlen marad!

Köszönjük azoknak, akik már beküldték, előre is
köszönjük azoknak, akik most küldik!
Visszapillantottunk a 2017. évre
Lezártuk a IX. Kukorica Termésversenyt

Tanulmányúton jártunk Franciaországban
Sikeres vetőgépeket mutattunk be a Vetőnapon és kiértékeltük a
vetőnapi parcellákat
Elemeztük a 2017. év időjárását a kukoricatermesztés szempontjából
Pályázóinkkal együtt örültünk sikereiknek
További hírek 2017-ből:
Ismét új világcsúcs az Amerikai Kukorica Termésversenyben!
Mire kell figyelni 2018-ban?
Mikortól lehet regisztrálni a X. Kukorica Termésversenyre? - januárban adjuk közre
Mikortól lehet fajtákat bejelenteni a Top20 kisparcellás fajtakíséretekbe? - akár
azonnal
Mikor lesz a "Ki mint vet..." Vetőnap? - februárban adjuk közre
Miként válasszunk hibridet a 2018-ra?

(Nem tagja a Klubnak? Lépjen be, vagy

kérjen tanácsot!)
Mit ajánlanak támogatóink, partnereink, szponzoraink? (közvetlen csatlakozás a
partnerhez, termék és tárolási tanácsadás)

És még egyszer kérjük: töltse ki a kérdőívet!

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes
A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

