Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...
Megnyílott a www.magyarkukoricaklub.hu weboldalon a
"Ki többre..." Kukorica Termésverseny regisztrációs oldala
Az alábbiakban közöljük a feltételeket - a 2018-ra meghirdetett versenyhez képest
nincs változás!

A verseny célja továbbra is az, hogy utat törjön a Kukorica Termésverseny
számára a nagyobb termések elérése felé
A Magyar Kukorica Klub Egyesület lehetőséget biztosít kukoricatermelők számára, hogy
gazdaságos körülmények között (csökkenetett költséggel és kisebb kockázatvállalással) próbálják
ki termőhelyük és technológiai elképzeléseik alkalmasságát az igazán nagy termések elérésére.

Feltételek:
- Regisztráció a magyarkukoricaklub.hu/termésversenyek/kitöbbre.hu termésverseny oldalon
- A regisztrációs díj megfizetése, amely a Termésversenyre regisztráltak részére (már rendelkezik
regisztrált versenyparcellával) 50000 Ft/bejelentett „Kitöbbre” parcella
- A Termésversenyben nem regisztrált termelők számára 80000 Ft/bejelentett parcella.
- A bejelentett parcella területe a forgó levágása és a tábla többi részétől való elkülönítése után
nem kisebb 20000 és nem nagyobb 30000 négyzetméternél (2 és 3 hektár közé esik)
Az egyéb előírások megegyeznek a Kukorica Termésverseny Szabálykönyvében foglaltakkal, de:
A regisztráció határideje tárgyév augusztus 31.

Regisztrálni a Versenyszabályzatban előírt termésbecslés elvégzése után lehet, amennyiben a
termésbecslés eredménye legalább 13 t/ha. (Ezt az értéket adott évjáratra vonatkozóan a
Versenybizottság mérsékelheti).
A parcellák teljes területét egyszerre takarítják be, így a teljesítmény utóellenőrzésére nincs
lehetőség.
A parcella nem vesz részt a Termésverseny értékelésében és díjazásban, de az eredmények és
technológiák megjelennek a Termésverseny közlésekkel egyidejűleg. A Magyar Kukorica Klub
Egyesület minden sikeresen betakarított területről Tanúsítványt ad ki. A kiváló eredményeket a
Magyar Kukorica Klub Egyesület elismerésben és jutalomban részesítheti. A résztvevőket
regisztrált és elfogadott szponzoraik a Kukorica Termésverseny Díjátadóján jutalmazhatják.

Szponzorálás:
A "Ki többre..." Kukorica Termésverseny szponzorálására a Szponzori Szabályzat érvényes. Az
eredményközléssel együtt történő megjelenítés előfeltétele, hogy a Szponzor a megállapodást
megkösse a Magyar Kukorica Klubbal. (A megállapodást követően az általa szponzorált versenyzők
bejelölhetik szponzorként, s nevük megjelenik a versenyző neve mellett.
Szponzorok számára termékismertető megjelenítését tesszük lehetővé!
Versenybizottság

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.

