„…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...
Még több, mint egy hónap van vissza a jelentkezési határidő
lejártáig. Közben le kell aratni a repcét és a kalászosokat, be kell
takarítani a borsót és még néhány korán beérő terményt.

Érdemes tehát gyorsan eldönteni az indulást és
kitölteni a jelentkezési lapot!
Most

még

elevenen

élnek

emlékezetünkben

a

regisztációhoz

szükséges technológiai adatok is, gyorsabban megy a bejegyzés.
Akiben még nem tisztult le, mi is a Kukorica Termésverseny
lényege, nem árt, ha tanulmányozza az alábbi sorokat! (Ha a
konkrét tennivalókat szeretné megtudni, IDE KATTINTVA ez a
kívánsága is teljesül!)

Kérdések a Kukorica Termésversenyről
Mások is érhetnek el nagy terméseket, mi a különleges a Kukorica
Termésversenyben?
1. Nem az a cél, hogy mások érdemeit kisebbítse a verseny (pl.: A futballisták a

futballt nem a nem futballisták ellen játszák!) Négy fő motívációs elemet érdemes
megemlíteni: 1. A saját játékigény kielégítése; 2. A készségek fejlesztése; 3. A
képességek bizonyítása; 4. Gazdasági előnyhöz jutás - akár közvetve is
2. A verseny célja, hogy felmérje és megismertesse az adott terület
csúcsteljesítményeit, elismerje a befektetett munkát és eredményét
3. A történelem során a fontos képességek és tevékenységek fejlesztése érdekében
mindig is szerveztek versenyeket: atlétika, bajvívás, gerelyhajítás, céllövés, …stb.
4. A Termésverseny egyének, kisebb és nagyobb közösségek (családok,
vállakozások) életminőségének javítására irányuló képességek fejlesztését célozza.
5. A Kukorica Termésversenyben egységes módszertan szerint mérik és tanúsítják az
eredményeket
6. A Kukorica Termésverseny tanít, mert pontosan lehet követni és elemezni a
termést kialakító környezetet - időjárást, talajt, technológiát és felhasznált
anyagokat - emiatt következtetések levonására alkalmas

A Kukorica Termésversenyben nagy súllyal egy márkanév szerepel
– ez
kedvezőtlen a többieknek, miért van így?
1. Valóban. Amerikában két vezető márkanév szerepel a versenyben, de az nagyobb
ország. Kisebb piaci részesedésű márkanevek nálunk is szerepelnek - néha nem is
rosszul. Ugyanez a helyzet Amerikában is.
2. A Kukorica Termésverseny egy nyílt program, Magyarországon és a vele határos
országokban hirdetik meg.
3. A versenyben magánszemély, vállalkozó és gazdasági társaság egyaránt részt
vehet.
4. Minden olyan termék felhasználható a versenyparcellán, amit a törvény nem tilt.
5. Magyarországon nem tiltott tevékenység a szponzoráció sem, tehát, ha valaki
szponzorálni akar valakit, megteheti.
6. Semmi sem kötelező, így a versenyben való részvétel sem.
7. A Kukorica Termésversenyben születő eredmények és az eredményekhez vezető
út publikus, tehát akár marketing célokra is felhaszálható. Szabadon megteheti
bárki, hogy a szabályoknak megfelelően éljen a lehetőséggel!

A Termésversenyben miért nincsenek tekintettel a költségekre, és
miért nem írnak elő egységes technológiát?
1. Igen, ez így van rendjén! A költségfelhasználás és a technológia meghatározása a
gazda döntési kompetenciája. Ebben tanácsadással lehet őt segíteni!
2. A költségeket bárki szabadon kielemezheti, hiszen a technológiai lépések
nyilvánosak, csak be kell árazni az anyagokat, lépéseket, gépi műveleteket.

Miért hajszolják a termést, ha a nagy termés gazdaságtalan, nem

lehet a gyakorlatban megvalósítani?
1. Még keressük azt a gazdát, aki keveset szeretne termeszteni!
2. A kis termést a gazdák általában a sajnálatos események közé sorolják.
3. Kevés olyan nagy termés volt még, aminek kevésbé örült a gazda, mint a kis
termésnek. (Ez akkor fordul elő, ha a nagy termés a szomszédé.)
4. A Termésverseny elsősorban a gazda terület- és fajtakiválasztási képességére,
technológiai és növényvédelmi ismereteire alapoz
5. A nagy terméshez vezető jó termesztési gyakorlatból hasznos következtetéseket
lehet levonni, a rosszból nem.
6. A nagy termés feltételeinek kutatása inkább okos útkeresés, mint esztelen hajsza

Mégis mi a haszna a Kukorica Termésversenynek?
1. Felgyorsul a célravezető technológiák elterjedési üteme
2. A nagy termés felszabadít másra inkább alkalmas kis termésű területeket a
felesleges művelés kényszere alól.
3. A gazdák megtanulják, hogyan kell egymástól tanulni
4. A beszállítók kiváló kezekbe adhatják termékeiket, s a sikeres szereplés hozzájárul
a termék piacra juttatásához
5. A gazda, némi szponzoráció révén, még akár többlet bevételhez is juthat.
6. A termesztési kultúra fejlődése végül az ország termesztési eredményeinek
fejlődésében mutatkozik meg

Tudtad? a kommunikáció oxigénje a reakció!

Itt reagálhatsz!
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.

