„…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...

68 érvényes parcellabejelentéssel
lezárult a
X. Kukorica Termésverseny
regisztrációs időszaka.
4 további bejelentés esetében nem fejezték be a legszükségesebb
adatok bejegyzését. Ezekre a parcellákra ma (augusztus 1.) éjfélig
még lehetőséget adunk.

Azoknak a versenyzőknek, akik még nem küldték az igazoló dokumentumokat
(zsákcímke, számla vagy szállítási jegy), a dokumentumok e-mailes
beküldésére augusztus 15-ig adunk lehetőséget. Azoknak a parcelláknak az
érvényességét, amelyekre nem érkezik be a szükséges igazolás,
megszüntetjük. Az érvényesség megszüntetése azt jelenti, hogy a betakarítás
ellenőrzését elvégezzük, de a parcella nem szerepelhet a versenyben.

További lehetőségek:
"Ki többre..."Kukorica Termésversenybe bejelnetés: Bejelentési határidő
augusztus 31. Feltételek: 2-3 hektár közötti parcella, a termésbecslés alapján 13
t/ha feletti várható eredmény. Legalább 2 érvényes X. Kukorica Termésverseny
betakarítás esetén a bejelentett "Ki többre..." versenyparcella betakarítási
ellenőrzése térítésmentes.
Mellévetéses fajtasorok tanúsítása: Nincs előírt dátum, de a bejelentés a
várható tanúsítás dátumát lehetőleg egy héttel előzze meg
Tőszám és technológiai változatok tanúsítása, külön megállapodások alapján
Tábaméretű (max 10 ha) területekterméstanúsítása külön megállapodás
alapján
Segítségnyújtás termésbecsléshez
Tanácsadás a gördülékeny betakarítás érdekében
Fórum

További tennivalók a X. Kukorica Termésversennyel
kapcsolatban:
Parcellaadatok karbantartása, hiányzó adatok pótlása, javítása
Betakarítási előkészületek megtétele kombájnok, járművek, mérleg,
nedvességmérő hitelesség ellenőrzése, dokumentumok előkészítése
Területek bejárása, technikai segítség igénybe vétele a legmegfelelőbb terület
kijelöléséhez
Termésbecslés elkészítése
Ellenőr kérése
A betakarítás megszervezése

Figyelem!
Minden verseny szabályok között zajlik. A sikerhez vezető út első
és legfontosabb lépése a szabályok megismerése. A Kukorica
Termésverseny szabályi a Versenyszabályzatból ismerhetők meg.

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.

