Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Tisztelt Tagtárs!
Minthogy megváltoztak az erdeti feltételek, újra
meghirdetjük az Oroszországba tervezett tanulmányutat!

Jelentős részvételi díj csökkenés!
A szakmai program nem változik, ezért ezt a részt változtatás nélkül
megismételjük:
Gazdag szakmai program az Észak-kaukázusi mezőgazdasági területeken!
A Magyar Kukorica Klub Egyesület meghirdeti 2018. évi,
„A nagy termés nyomában…” tanulmányútját a következő céllal és feltételekkel:
Téma: Kihívások és lehetőségek – Oroszország növénytermesztése – termelés,
feldolgozás, kutatás, marketing
A legutóbbi USDA-WASDE jelentés szerint Oroszország az elmúlt évi rekord után
további 35%-kal növeli gabonakivitelét. Ez óriási kihívás a hazai gabonaértékesítés
számára, hiszen azonos piacon versenyzünk!

(World Agricultural Supply and Demand Estimates - WASDE, 2018. március 8.: "Russia
exports are now projected at 37.5 million tons, up 35 percent from the previous year’s
record ..."Teljes cikk)
Érdemes megtudni, hogyan csinálják, és mik a kilátásaink?
A megcélzott vidék kedvező adottságai miatt erős mezőgazdasági termeléssel
rendelkezik, s oda koncentrálódik az orosz mezőgazdasági kutatás élvonala. Az orosz
mezőgazdasági termények zöme itt éri el a nemzetközi víziutakat. Ennek megfelelően
termelőket, gabona, napraforgó és kukoricanemesítő intézeteket, élelmiszeripari és
kereskedelmi ellátó egységeket látogatunk meg. Keressük a lehetőséget olyan
termelők meglátogatására, ahol az állattenyésztés is jelentős.
A kulturális programok közül kihagytuk Szocsit az üdülési szezonzárás miatti várható
közlekedési komplikációk és a jelentős időtöbblet igény miatt. (A programok
előkészítésében részt vevő helyi kollégák jelzéseire és tanácsaira alapozva.)
Célország: Oroszország, Krasznodár vidéke (Észak Kaukázus, a Fekete tenger és a
Kaszpi tenger között, látogatási helyek még pontosítás alatt)
Dátum: 2018. augusztus 26 – szeptember 2.

Várható költségek: 600 000 (hatszáz ezer) Ft/résztvevő,
teljes költség
A költségeket befolyásoló szervezési munka gyakorlatilag lezárult. A reptéri illeték
változhat, de ennek mértéke várhatóan nem befolyásolja a becsült végleges költséget.

Még fontos tudnivaló, hogy az árakat 15 utazó főre kértük. Amennyiben nem érjük el a
15 fős létszámot, veszíthetünk a kialkudottt kedvezményekből, amely drágíthatja a
részvételi költségeket!
Kérem szíves visszajelzésedet részvételi szándékodról! A szándék bejelentésére küldjük
a jelentkezési lapokat a részletes tájékoztatóval, végleges progrmmal és az úti előleg
számlákkal.
Választ a lenti email címre kérünk!

A jelentkezéseket kérjük április 25-ig megküldeni, hogy az
árakat véglegesíthessük.

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.

