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Tájékoztató Kukorica Termésverseny
résztvevőknek

Ez a hírlevél is a sikeres versenyzést szolgálja!

Kedves NÉV!
A folyamatosan beérkező termésbecslések viszonylag nagy aránya nem felel meg a
szabályzatban előírtnak. Kérjük, mielőtt hozzáfognak a becslés elvégzéséhez,
gondosan tanulmányozzák át a termésbecslére vonatkozó előírásokat!

Miért fontos?
Ellenőröket csak a Termésverseny kalkulátorral beküldött, szabályosan
elvégzett becsléssel lehet kérni. Amennyiben a becslét nem szabályosan
végezték, az ellenőr nem jogosult időpontot egyeztetni!
Az egyes termésszinteknek megfelelő ellenőrzési szint tartozik. Amennyiben a
becslést nem megfelelően végezték, és nem az ellnőrzésnek megfelelő szintű
a kiérkezett ellnenőrök jogosultsága, az eredmény nem lesz megállapítható. A
betakarítás folytatásához meg kell várni a megfelelő szintű ellenőr
kiérkezését, vagy egy következő időpontot kell egyeztetni.

A szabályos becslésre vonatkozó legfontosabb tudnivalók:
Legalább 3 mintát kell venni (heterogén területről, ahol a minták között nagy
az eltérés, több mintát célszerű venni, heterogén tőállományú területről egész
gépaljakat célszerű vizsgálni)
A mintatér hosszát a sortávolságnak megfelelően kell megválasztani, s a
mintatér hosszának 1/1000 ha területet kell képviselni (a kalkulátor számolja)
A mintatér első csövét is letörve, minden 10. csövet kell letörni
Minden csövet le kell morzsolni, a terményt egy legalább 10 g pontosságú
mérlegen megmérni
Minden mintának a nedvességtartalmát külön-külön kell megállapítani
Az adatokat mintánként a Termésverseny kalkulátorba kell bevinni (a
kalkulátor legalább 3 minta adatát küldi be)
Az adatbevitel után lehet megjelölni a betakarítás tervezett időpontját és
elküldeni a becslést

A versenyparcella kijelölése:

Fontos, hogy a versenyparcella ki legyen jelölve arra az időpontra, amikorra az
ellenőrök kiérkeznek!

Mit jelent a parcellakijelölés?

A betakarításra kijelölt parcella el van különítve a tábla többi részétől.
Ha az egész tábla képviseli a parcellát, a forgók le vannak vágva.
A parcella alakja és méretei tegyék lehetővé, hogy a harmadolás után valóban

2/3-ad maradjon. (Parcellakijelölő segédlet.)

Mi várható?
Mint már jeleztük, a kezdés nagyon erős volt. a beérkező becslések is arról
tanúskodnak, hogy a X. Kukorica Termésverseny szép eredmányeket hoz mindegyik
Régióban. Az igaz, hogy a nagyléptékű csapadék és hőeloszlási térképek
eltakarhatnak kis eltéréseket, de támpontot nyújthatnak arról, hol, mi várható.
met.hu

Vegye fel a kapcsoatot ellenőreinkkel, kérje tanácsukat
a termésbecsléshez és egyeztesse a várható
betakarítási időpontot!
Ez a hírlevél nem tartalmaz reklámelemeket, s célja kizárólag a Magyar Kukorica Klub
Egyesület által meghirdetett Kukorica Termésverseny résztvevőinek (versenyzők,
szervezők, ellenőrök, tanácsadók) tájékoztatása a sikeres versenyzés érdekében. A
hírlevél tartalma összefüggésben van és segíti a versenyben való sikeres és
eredményes szereplést, ezért annak kibocsátása mind a szervezők, mind a szereplők
érdeke. Amennyiben a hírlevéllel, annak tartalmával kapcsolatban a Hírlevél
címzettjének közlendője van, vagy bármilyen, a versennyel kapcsolatos ügyben
kapcsolatot szeretne létesíteni, kérjük azitt található elérhetőségeken tegye!
A hírlevelet szerkeszti: dr. Szieberth Dénes (e-mail, mobil: +36209442361)

