Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Egy rövid időre igen, hátra lehet dőlni, aztán fel kell
készülni az értékelésre és Díjátadóra! (2018. december
12. Gödöllő, Grassalkovich kastély, Lovarda terem!)

A X. Kukorica Termésverseny tájékoztatója
a teljes betakarítási névsorral
Október 27.-én, szombaton megtörtént a még hátra lévő, utolsó versenyparcella
betakarítása. Meglepetésre, az új versenyző parcellájának eredménye az eddig
tapasztaltaktól eltérően nagyobb volt a becsült termésátlagnál, s felorakozott a 16
tonnát meghaladók közé.
Most is hangsúlyozni kell, hogy a közlés előzetes tájékoztatás értékű, a
Versenybizottság ezután tekinti át a jegyzőkönyveket, ellenőrzi a számításokat,
megállapítja az ellenőrzés szabályosságát, s dönt az eredmények elfogadhatóságáról.
Az országos, regioális és kategória sorrendekről döntés születik, s ezután hirdetnek
eredményt.

A türelmes várakozáshoz ajánljuk minden versenyzőnek, tanulmányozza ahírekben

elérhető táblázatot, s ha fontos megjegyezni valót talál, jelezze!
Amit mi magunk is nagyon fontosnak tartunk és ismételten kérünk:
Mindenki tekintse át újra és újra a honlapon tett regisztrációt, különösen a
versenyterület talajára vonatkozó és a technológiai adatokat! Hiányos és esetleg téves
bejegyzésekre alapozott értékelésünk is hiányos és téves lehet, nem szolgálja az egyik
legfontosabb célkitűzésünk elrését - a termesztéssel kapcsolatos ismeretek átadását.
Az eddig tapasztalt/gondolt főbb hiányosságok:
a talajvizsgálati adatok közlése (alig több, mint 50%-a a versenyzőknek közölt talajvizsgálati
adatot, amiről azt gondoljuk, hogy kényelmi okokból tekintettek el a bejegyzéstől!)
a termesztéstechnológia szöveges értékelése - amellett, hogy csak kevesen éltek eddig a
lehetőséggel -, általában hiányzik egy indoklási rész, pl.: miért pont annyi műtrágyát
használt, hogyan íélte meg a szükségletet talajvizsgálati adatok ismeretében vagy éppen
hiányában, de említeni lehetne a növénysűrűség megválasztását, a vetőgép vetési
pontosságának értékelését, a vetőmag minőségére vonatkozó megjegyzést is, stb.
a gépek típusának pontos megjelölése, a felhasznált anyagok dózisának egységes, a
kérdőíven jelöltnek megfelelő bejegyzése, stb.

Még mindig van kérésünk:
Aki csak teheti jöjjön el a Díjátadóra! Nem csak a hely "előkelősége" miatt, hanem tagi
kötelezettség-érzetből, s az egymás, s a versenyben becülettel helytállt, eredményeikre méltán
büszke versenyezők iránti tisztelet megadása miatt is. Garantáltan megéri eljönni a rangos,
másokor és máshol nem "élvezhető" szakmai előadás miatt: Dudics Dénes akadémikus a legújabb
genetikai tudományos eredmények felhasználásával lehetővé vált precíziós kukorica nemesítésről
tart - vélhetően a rá jellemző lendülettel - előadást! De, talán nem utolsó szempont az sem, ha
élünk a ritka alkalommal, amikor találkozhatunk a versenyzőkkel és személyesen gratulálhatunk
nekik, találkozunk klubtársainkkal és szót válthatunk velük, s ápolhatjuk gazdatársainkkal, az üzleti

és magánéletben kialakult barátságokat!

Már most jegyezd be a december 12-ét!

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.

