„…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...
A 2018. év kukoricatermesztése sok tekintetben hozott
meglepetéseket - kivételesen sok kellemes meglepetéssel szolgált!
Általában jó volt a termés, sok gazdánál születtek kiemelkedő
termésátlagok
A szárítási és tisztítási költségek nem haladták meg az aszályos években
megszokottakat, amikor a kis száratási költség egyúttal szerény
termésátlagokkal járt együtt
Az értékesítési átlagárak a vártnál kedvezőbben alakultak, tényleges
üzletkötések mellett
A termény egészséges maradt még azokban a térségekben is, ahol
jelentős volt a kukoricamoly és a gyapottok bagolylepke fertőzés

Felmerülő kérdések:
Kizárólag az időjárási feltételek ajándékozták meg a gazdákat?
Kizárólag a piac alakulása szerencsélteti őket?
Kizárólag saját erejükre, hirtelen megnövekedett tudásukra
támaszkodva érték el sikereiket?

Lehetséges válaszok:
Igen, az időjárás kedvező volt, mert amikorra az aszályos perióds
beköszöntött, a jó gazdák kukoricája már fel volt készülve a nagy

termésre!
Igen, a piac is viszonylag kedvezően alakult, mert a térségben nem
mindenhol termett jól a kukorica!
Igen, a gazdák már kellő erővel és tudással rendelkeznek ahhoz, hogy
professzionálisan álljanak a kukoricatermesztéshez!

De kellett még valami:

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÁGAZAT ÖSSZES TÖBBI
SZEREPLŐJÉVEL!
És itt jövünk a képbe mi is, a Magyar Kukorica Klub Egyesület
A Kukorica Termésversennyel
A Top20 Fajtakísérletekkel
A Terméstanúsítási programmal
A kukorica hibridek betegség ellenálló képességének vizsgálatával
Szakmai programjainkkal, utazásokkal, bemutatókkal és konferenciákkal
Az eredményeket bemutató kiadványainkkal, honlapunkkal és
hírleveleinkkel

Ha Ön egyet ért azzal, hogy valóban fontosak voltunk mi is,
működjön velünk is együtt!
Támogassa az Egyesület ProZea Alap-ját
Szponzoráljon tevékenységeket - vegyen részt Szponzori programunkban
Hirdessen a Kukorica Barométerben
Vállalja fel a Kukorica Termésverseny valamelyik díjának szponzorálását
Ajánljon felkülöndíjakat a Díjátadón, hogy növelje a versenyzési kedvet és
elégedettséget!

Jőjjön el a Díjátadóra december 12-én Gödöllőre, a
Grassalkovich Kastélyba, hogy meggyőződjön:
(A Meghívókat hamarosan küldjük!)

A jó termésnél is van jobb - ha akarjuk!

Ha kéri, segítünk dönteni!magyarkukoricaklub@me.com
további elérhetőségek
Regisztrácó a Díjátadóra
A díjátadóra várjuk:
A Klub tagjait, A Kukorica Termésverseny résztvevőit, A Klub és a versenyzők
támogatóit, tanácsadóit, támogatóinkat,
szponzorainkat, a különdíjak felajánlóit, meghívott vendégeinket és
családtagjaikat

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.

