„…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 "Ki többre" Kukorica Termésverseny
hasonolóságai és eltérései a Kukorica
Termésverseny tükrében

A Kukorica Termésverseny fő céljkitűzése, hogy feltárja és bemutassa a
kukoricatermesztés eredményeinek és gazdaságosságának növelési
lehetőségeit.

Állítás: A termésnövelés nem csak a gazdaságosság fokozásának, hanem a
mezőgazdálkodás fenntartható fejlesztésének is záloga.
(Máshogy gondolod? Küldd el ellenvéleményed és indokold meg!)
A "Ki többre" Kukorica Termésversenynek az a célja, hogy gazdák kisebb
költséggel, nagyobb koncentrációval készülhessenek kiugró eredmények
elérésére.
A Kukorica Termésversenyben kiérlelt technológiával célszerű indulni.
A kiérlelt technológia nyilvános főpróbája a "Ki többre" verseny.

A "Ki többre" verseny ajánlott "háttér intézményei" a házi/üzemi fajta- és
technológiai próbák.
A házi/üzemi fajta- és technológiai próbákat is csak megfelelő metodikával
érdemes beállítani, amely figyelembe veszi a fajtával, talajjal és a tervezett
technológia várható hatásával kapcsolatos ismereteket.
A házi próbák megbízhatóságának meghatározói a beállítás módja, a
parcellaelrendezés, a mérési pontosság és az adatok rögzítésének
megbízhatósága.
Írd le, milyen kérdésekre szeretnél választ kapni saját próbáidtól és küldd el nekünk!

Hasonlóságok a két rendszer között:
A "Ki többre" is egy valódi verseny, kihívás, a kifinomult tudás és a jól kidogozott
technológia próbája
Regisztrációhoz kötött
A betakarítás ellenőrök jelenlétéhez kötött
Az ellenőrzési szintek azonosak
A mérési előírások azonosak
Az értékelés és díjátadás a Kukorica Termésverseny Díjátadóján történik

Eltérések a két rendszer között:
Regisztrációhoz kötött
A regisztráció határideje tárgyév augusztus 31.
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A betakarítandó területnek 20000 és 30000 m közé kell esni
A regisztrációt termésbecslének kell megelőzni
A minimális termésszintnek el kell érni a 13 t/ha-t
A teljes területet be kell takarítani
Van kérdésed?
A "Ki többre" termésversenyre itt lehet jelentkezni!

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.

