„…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...

Kedves NÉV!
A Kukoricatermesztők Szövetségének Nemzeti Kukorica
Termésversenyében (USA) a virginiai David Hula sávműveléses
öntzött kategóriában 38,67 tonnás (616,1954 Bu/a) új rekordot
állított fel. A száraz művelés No Till kategóriában a legnagyobb
termés 27,11 t/ha volt.
Mit lehet tenni? Gratulálni!
A hírt ugyanaznap közölte a NCGA, amikor mi éppen a Termésverseny díjakat
adtuk át!

Karácsonyi és újévi jókívánságaink mellé kérünk, fogadd el rövid
beszámolónkat a december 18-án megtartott Évzáró és Díjátadó
Ünnepségről!

Miért éppen Gödöllő?

Igaz, nem az ország geometriai közepe, de Solt környékén nem találtunk
ízlésünknek és igényeinknek megfelelőt, bárhonnan könnyen elérhetőt.
Átmeneti keresgélést követően végül a gödöllői Grassalkovich Kastélyra esett
a választásunk. Azért választottuk, mert úgy láttuk, hogy "a minden igény
kielégítése" mellett az elérhetősége is a legdemokratikusabb!

Főbb jellemzői:
Erősségek
Az ország minden tájáról főrendű utakon megközelíthető
Történelmi jelentősége miatt vonzó helyszín
Megjelenése már eleve ünnepélyes hangulatot sugároz
Szolgáltatásai megfelelők és fejlődők
A személyzet szolgálatkész
Az elszámolás (számlakapcsolat egyszerű, világos és pontos)
Hátrányok:
Költséges

Az átadott díjakról
Követtük az elmúlt évben bevezetett új megjelenést. Megvalósítottuk
régebben dédelgetett álmunkat, hogy a díjak különbözzenek minden más
díjtól és csak mi adjuk át a saját magunk által kialakított verseny
keretében.
Úgy gondoljuk, hogy nem sérült az az alapelv, hogy a hazai
mezőgazdaság egyik legjelentősebb termelői összehasonlító
teljesítményversenyében megjelenését tekintve is a lehető legrangosabb
elismerést adjuk át.
Biztosak vagyunk abban, hogy nemcsak a hírnév, hanem a díjtárgy maga
is motiválja a versenyzőket.

Jellemzőik:
Országos díjak:
Eredeti kukoricacsövek alapján készült bronzból öntött szobrok, a
szintén bronz borítólevelek kézi ötvösmunka nyomán készültek (Alkotó:

Dvorszky László)
A díjak egymáshoz hasonlók, de méretarányosan követik a díjazás
fokozatait
Kedvezményezettek:
Az országos versenyben I., II. és III. helyezést elérő versenyzők
Regionális díjak:
Kristályüveg anyagú, négyzetalapú hasábba 3D lézertechnikával rajzolt,
az öntött bronz kukoricacsövekhez hasonló, buroklevélben ábrázolt
kukoricacsövek (alkotók: Farkas Éva, Dvorszky Anna)
A díjakhoz ledes megvilágítást szolgáltató alap tartozik.
A díjak egymáshoz hasonlók, de méretarányosan követik a díjazás
fokozatait.
A regionális verseyekben I., II. és III. helyezést elérő versenyzők (lásd
tájékoztató)
Kategória díjak:
Kristályüveg anyagú, négyzetalapú hasábba 3D lézertechnikával rajzolt
kukoricanövények (slkotók: Farkas Éva, Dvorszky Anna)
A díjakhoz ledes megvilágítást szolgáltató alap tartozik.
A díjak egymáshoz hasonlók, de méretarányosan követik a díjazás
fokozatait.
Kedvezményezettek:
Az Öntözött és Szántás nélküli versenyekben I., II. és III. helyezést elérő
versenyzők (lásd tájékoztató)
A II. Ki többre... elismerések:
Kristályüveg hasábon elhelyezett kukoricaszem kollekciót ábrázoló, csúcsára
állított bronz kocka

Kedvezményezettek:
Ki Többre... Verseny résztvevői

Különdíjak:
A Klub által adományozott különdíjak:
A leghűségesebb közreműködőnek járó díj:

Bronz fantázia-kukoricacső szobor (alkotó: Dvorszky László)
Kedvezményezett:
Dr Bódis László (poszthumusz, Molnár Zoltánnak, az Agrofórum
főszerkesztőjének megőrzésre átadva)
Kiemelkedő betakarításszervezési teljesítményt nyújtó, családi hátterű versenyteljesítmény:

Kristályüveg hasábon elhelyezett kukoricaszem kollekciót ábrázoló,
csúcsára állított bronz kocka
Kedvezményezettek:
György Dániel családja: György Dániel és György Gergő (Cigánd, 5 parcella
egy nap leforgása alatti betakarítása, mintaszerű előkészítéssel, kivételesen jó
szervezettséggel)
Kis Bertalan családja: Kis Bertalan, Kis Bertalanné, ifj. Kis Bertalan, Kis
Bence (Bakonybánk, 5 parcella egy nap leforgása alatti betakarítása, mintaszerű
előkészítéssel, kivételesen jó szervezettséggel)

Külső adományozók által felajánlott különdíjak:
Agrofórum:
a díjazottak részére egy év Agrofórum Online és negyedév print lapszámok grátisz
biztosítása.
Agroinform Online
7 db PREGA 2020 Konferencia belépőjegy
Minden regisztrált versenyző részére a PREGA 2019 Konferencia előadásainak
ingyenes online elérése

SGS
egy tétel gabona teljeskörű minőségvizsgálati igérvény a győztesnek
Syngenta
Syngenta Oklevél, 100000 Ft jutalom az Öntözött kategória győztesének
RAGT
150 000 Ft gépvásárlási utalvány a legjöbb RAGT eredményért
DEKALB

Minden régió elsőnek + az Öntözött kategória győztesének 7-7 zsák szabadon
kiválasztott DEKALB kukorica vetőmag

Előadások és témáik:
A Megnyitó emléket állított Dr. Bódis Lászlónak - a neki szánt "Hűség" Különdíjat dr.
Szieberth Dénes Molnár Zoltánnak, az Agrofórum főszerkesztőjének adta át. Dr Bódis
Lászlóra közvetlen szavakkal Légrád Miklós emlékezett.
Az elnöki Megnyitó foglalkozott a 2018. évi elnökválasztás kudarcának okaival (okolta
saját magát is, mert nem ismerte fel a régi rendszerből örökölt morálban és
gondolkodásmódban rejlő veszélyeket), majd áttért a 2019. év egyes főbb
tevékenységeinek elemzésére.
A 2019-ben megjelent kiadványok bemutatása
Elsőként röviden ismertette a friss kiadványokat. Mindenekelőtt a "Toxintermelő
gombák okozta növénybetegségek..." c. kiadványra hívta fel a figyelmet, amely
mind a vizsgálati anyagban, módszerben és tartalomban is egyedülálló. A téma
jelentősége egyre nagyobb lesz.
Ezután a "Kukorica fejlődési stádiumai" c. kiadványról elmondta, hogy a benne
foglalt ismeretek elengedhetetlenek a precíziós technlógiai tervezés
megalapozásához.

A Top20 Fajtakísérleteket ismertető füzet közlésmódjának újszerűségére hívta fel
a figyelmet - az automatikus adatkiemelésre, az adatrendezési módra, s arra,
hogy a jövőben működő Excel táblázatos formában is közlik az eredményeket.
Ezzel gyorsabb, könnyebb, s testreszabható információátadás valósítható meg.
A Kukorica Termsésversenyről szóló kiadvány egy sorozat első kötetének
tekinthető, amely a versenystatisztikát adja közre. A technológiák és eszközök
részletes elemzése ezután következik.
A tevékenységek bemutatása:
A Kukorica Termésversenyt mint az ország legnagyobb szántófödi kísérleti,
gyakorló és tanpályáját említette. Kiemelte a versenyzők motiváltságát és külön
említette a "társult" és családi hátterű versenyzést. Erre is hivatkozással szólt a
Termésverseny szellemi, kultúrális és szociális hatásáról.
A Top20 Fajtakísérleteket mint a hazai egyetlen független fajtakísérleti rendszert
említette. Megemlítette azt is, hogy a fajtakísérletezés szerepét a precíziós
gazdálkodás szellemisége és eszözrendszere megváltoztatta. A továbbiakban a
választékban szereplő hibrideket nem általánosságban kel jellemezni, hanem a
lehető legpontosabban megállapított tulajdonságokkal. Ehhez egy olyan adabázist
kell létrehozni, ahonnan a szakértők, tanácsadók dolgozhatnak, sőt digitális
célprogramok válogathatnak. Ehhez széles szakmai össszefogásra van szükség,
mert felhasználási szándékot, felkészült szaktudást, és erős pénzügyi hátteret
igényel.
A kereskedelmi hibridek toxikus csőbetegségekkel szembeni ellenállóképességét a
Magyar Kukorica Klub Egyesület koordinálásában, Dr. Mesterházy Ákos
akadémikus kutatóprofesszor vezetésével a Szegedi Gabonakutató vizsgálja. A
bemutatás során külön említette a fajták növény-egészségügyi kérdéseit,
kiemelve a toxintermeléshez kapcsolódó követelméyeket és szabályozásokat.
Beszámoló az amerikai tanulmányútról:

A Megnyitó után a már hagyományossá vált szakmai tanulmányút beszámolója
következett. Az úticél ezúttal ismét az Észak-Amerikai Egyesült Államok volt. A
beszámlóban vázolt eseményeket Dr. Nagy Sándor alelnök vetítettképes bemutatóval
szemléltette.
Főelőadás: A precíziós gazdálkodás globális helyzete

Prof. Dr. Popp József akadémikus a főelőadásban azt a következtetést vonta le, hogy a

technológiai fejlődés új dimenziókat nyit a termelési mód megújulásához. Ezzel
hozzájárul a gazdasági értelemben vett fenntarthatósághoz, de segíti a
környezetvédelemmel kapcsolatosan felmerülő gondok enyhítését is. A következő
tervezési időszakban az EU támogatások a precíziós mezőgazdaság megrekedt európai
fejlődését kívánják ismét lendületbe hozni. A várható intézkedések jelentősen
átalakíthatják a gazdák támogatáshoz jutással kapcsolatos feladatait.

Díjátadás
A szünet után Simon László versenybizotsági elnök ismertette az eddigi versenyeredményeket, és a XI. Kukorica Termésverseny legjellemzőbb eseményeit és vonásait,
majd meghirdette a XII. Kukorica Termésversenyt.
A Díjátadó Bizottság Juhász Zoltán irányítása mellett átadta a díjakat.
Ezután a különdíjak, majd elismerések átadása következett.

Az Év Kukoricája Vándordíj átadása
2011-től része a díjátadási ceremóniának az Év Kukoricája verseny értékelése. A nyertes
ezúttal a DEKALB DKC5182 hibridje volt, A díjat Kökény Benő a DEKALB regionális
vezetője vette át.
Dr. Szieberth Dénes ismertette a díj elnyerésének feltételeit, majd megjegyezte, hogy a
nemesítők még nem éreztek rá ennek az elismerésnek a jelentőségére. Az a hibrid,
amely jelentős eredményeket ér el a Top20 kísérletekben és a Kukorica
Termésversenyben, kiérdemli a vándordíjat. Eddig egy hibrid háromszor (DKC4943), egy
kétszer (DKC5276) volt egymás után az Év Kukoricája, mindkettő jelentős piaci
részarányt ért el. Arra bíztatta a nemesítőket, hogy bátran idítsanak hibrideket és
pályázzanak a címre, mert ez a verseny segíti a hibridek piacrajutását.
Hozzátette: A verseny nem arról szól, hogy mindenki első legyen, s csak az első hely

számít. A marketingnek az a dolga, hogy elemezze a piacot, s a versenyeredmények
birtokában megtlálja az adott hibrd piaci helyét, s ott igyekezzen elhelyezni.
A Győztesek Köszöntése:

Swinging Quartett, Jazz zenekar
Hozzászólások:
Légrádi Miklós kért szót, aki kitért az év során zajlott újabb elnökválasztási
procedúrára és eredményére.
A régi-új elnököt az alábbi ír rigmus felidézésével köszöntötte:

Az ír jókívánság veriske:
(Nem szó szerint idézve)
Az útad hozzám vezessen!
Hátszél segítse lépteidet!
Arcod napsugár melegítse!
Míg viszontlátlak, eső áztassa szép meződ, s
Mindkét tenyerén hordjon az Isten!
(F.: SzD)

(Egy eredeti változat - a sok közül:
May the road rise up to meet you.
May the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face;
the rains fall soft upon your fields and until we meet again,
May God hold you in the palm of His hand.)

Zárszó

A Zárszóban Szieberth Dénes megköszönte a részvételt, külön megköszönte a
támogatóknak a támogatást (600000 Ft az átutalások és igérvények összege), Légrádi
Miklósnak a bíztató szavakat. A külndíjakról megemlítette, hogy az idei támogatási,
szponzori és "különdíj-program" szerényebb volt a szokásosnál. Ez főként azért van így,
mert a megszólítottak jelentős része koldulásnak fogja fel a kérdést-kérést. Ez
meglehetősen megalázó, így felhagyott a "kéregetéssel". Az idei különdíjak ezért
teljesen önkéntes felajánlásoknak tekinthetők olyanoktól, akik valóban értékesnek
tartják a Klub működését és tevékenységét.
Végül mindenkinek jó étvágyat, kellemes ünnepeket és sikeres új évet kívánt.

A rendezvényen elhangzott előadások és fotók elérhetősége ITT
kérhető.

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.

