„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...
Alig két hét múlva lejár a X. Kukorica Termésverseny jelentkezési
határideje!

A Versenyszabályzatból:
Mint ismeretes, a Szabályzat néhány ponton változott. Emlékezetőül a legfontosabb: A
regisztrációs díj a támogatott versenyzőknél 150000 Ft+Áfa, a független, céges
támogatást igénybe nem vevő versenyzők esetében 80000 Ft +Áfa.
Nem változott a vetőmag beszerzési bizonylatok és a zsákcímke másolatának
beküldésére vonatkozó kötelezettség. Fontos! Az eredetit meg kell őrizni, beküldeni a
szkennelt vagy fényképezett másolatokat kell, mellékletben a
magyarkukoricaklub@me.com email címre.
Várható, hogy már augusztus végén, szeptember elején elindulnak az ellenőrzött
betakarítások. Ellenőrt kérni a Termésbecslés kalkulátorral lehet! Nem szabályos
termésbecslés esetén az ellenőrök nem jogosultak az ellenőrzésre. Így kell termést
becsülni!

Minden tudnivaló

"Ki többre" - cél a 21 tonna
A jelentkezési határidő augusztus 31!
Az idei kedvezőnek tűnő időjárás esetleg segíthet abban, hogy néhány helyen
kivételesen nagy termést állapíthassunk meg. A cél elérésére és további bíztatásul
kiírtuknk egy csökkentett területű versenyt. Ebben a versenyben nincsenenk sem
területi, sem technológiai kategóriák. A kötelező területnagysággal szembeni előírás,
hogy a területnek nettózás után 2 és 3 hektár közé kell esni. A kombájnok a teljes
területet betakarítják, regisztrálsi határidő 2018. augusztus 31. A x. Kukorica
Termésversenyben érvényes regisztrációval rendelkezők számára a regsztrációs díj 50
000 Ft+Áfa, önálló bejelentőknek 80 000 Ft + Áfa. Azoknak a versenyzőknek, akiknek
már van 2 érvényes regisztrált parcellájuk a X. Kukorica Termésversenyben, a "Ki
többre" parcella tanúsítása térítésmentes. A tanúsítás további szabályai megegyeznek
a Kukorica Termésversenyben alkalmazott szabályokkal.

A 21 tonnához vezető út
Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes
Facebook
Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

