„…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...
Mához egy hétre lezárul a X. Kukorica Termésverseny jelentkezési
határideje!

Néhány aktualitás:
Érdemes kötülnézni a kukoricásokban, mert ilyenkor már szembetűnő, milyen erős a
csövet is károsító rovarkártevők tevékenysége. Természetesen sok dolog már eldőlt, de
azzal számolni kell, hogy a legfontosabbak folytatják tevékenységüket. Előfordulhat,
hogy a felszaporodásra kedvező időjárási körülmények helyenként még akár
epidémiaszerű előfordulást is okozhatnak:

A kukoricamoly, jóllehet mindenütt jelen van, az első nemzedék rajzása nem tűnt
erősnek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a második nemzedék lepkéi nem okozhatnak
súlyos fertőzést. A rajzás felívelése most kezdődhet, s kedvező időjárási egybeeséssel a
sebzésen keresztüli gombafertőzések okozhatnak gazdasági jelentőségű
toxinszennyezést. Bővebben a kukoricamolyról
A gyapottok bagolylepke, szokatlan módon, egyidőben kezdett repülni a kukorica
mollyal. Az első lárvákból már kikelt az új nemzedék, s folyamatosan erősen rajzik az
ország egyes részein. Soktápnövényű rovar, mégis elsősorban a csemegekukorica
termesztők félnek tőle. A félelem jogos, mert előszeretettel rakja petéit a kukoricára, s a
fiatal hernyó a kukoricacső végében telepszik le. Körberágja a cső végét, majd egyre
nagyobb területet rág meg és szennyez el ürülékével. Az ilyen termék nem tartozik a
kelendő áruk közé az áruházakban. Az ipar árcsökkentést alkalmazhat, vagy akár az
átvételt is megtagadhatja. A takarmánykukorica termesztők elől, miven nem közvetlenü
emberi fogyasztásra értékesítik a kukoricát, a kártétel többnyire rejtve marad. Arra,
hogy mégis jelen volt, a toxinvizsgálatok eredményei utalhatnak. A lepke maga nem
feltűnő, napközben ritkán észlelhető a kukoricában, mert nappal elrejtőzik, vagy a
szegélyek virágos növényeit keresi fel táplálkozás céljából. Amellett, hogy a rágással
okozott kár is jelentős lehet, a gombák által termelt toxinszennyezés ronthatja az
értékesítési és felhasználási feltételeket, lehetőségeket. Bővebben a gyapottok
bagolylepkéről
Hogyan ismerhetjük fel a fenti két kártevőt, és hogyan különböztetjük meg hernyóikat?

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.

