„…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 Kukorica Termésverseny új elemekkel bővítve
folytatódik!
Nincsenek kevesen, akikben felvetődik a kérdés: nem volna-e ésszerűbb az
aszályos körülményekre tekintettel lefújni a XIV. Kukorica Termésversenyt?

A mi válaszunk, hogy nem!
Indokaink:
1. 2022-ben már meghirdettük a versenyt
2. Más, szintén aszályos években is megtartottuk, mert kíváncsiak voltunk a hibridek
toleranciájára, a technológiai eltérésekből fakadó előnyökre vagy hátrányokra, a
technológia fejlődésére, a gazdák tapasztalati és tudástőkéjének fejlődésére
3. Az időjárás gazdasági hatására
A felsoroltakon kívül számos indok szól még a verseny megtartása mellett. Közülük a

legfontosabb, hogy fenntartsuk a folyamatot, amellyel egy szűkebb kör erőfeszítéseinek
köszönhetően már 13 éven keresztül mértük a Kárpát-medence kukoricatermesztési
potenciálját. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden esztendőben jelentős
módszertani és technikai fejlesztést hajtunk végre. Pl.: az elmúlt évben mintegy 2 millió
forint értékben vásároltunk nagy pontoságú területmérő műszereket. Az is egyedülálló
(legalábbis Európában), hogy képzett, azonos szintű tudással és eszköz-ellátottsággal
rendelkező ellenőrgárda áll rendelkezésre a versenyparcellák termésének
megállapítására, tanúsítására.
Mi lesz, ami új, és az aszály ellenére mégis érdekessé teszi a versenyt?
A verseny egyik legfontosabb küldetése volt eddig is a gazdák termesztési
tudásának felmérése.

A megoldás:
A Versenyszabályzat kiegészítésével lehetőséget biztosítunk az elméleti tudás
bizonyítására. Ebben a versenyszakaszban nem a tényleges termést mérjük, hanem a
termesztés tervezését és a hozzá kapcsolódó elméleti tudást bíráljuk el. Az erre
vonatkozó szabályok kidolgozását megkezdtük, s rövidesen közzéteszük.

A Versenyszabályzat módostásának lényege:
1. Az eredetileg versenyre tervezett parcellákat határidőre regisztrálni kell, a
hagyományos módon (parcella megjelölése a térképen, a hozzá tartozó adatok
hánytalan megadása)
2. A szöveges rész jelentősége megnő, és egy előre kidolgozott vázlat szeritni
technológiai leírás fogja kiegészíteni
3. A megadott technológiát és a leírásokat egy független szakmai bizottság bírálja el
4. Az eredményeket a díjátadón imertetjük, s a díjakat ott adjuk át

Mi várható a XIV. Kukorica Termésverseny lebonyolítása során?

Országos díjakat és helyezéseket az eredeti Versenyszabályzatnak
megfelelően állapítunk meg.
1. A tényleges versenyrégiókat a legközelebbi általános csapadékos időszkot
megelőző utolsó, az Országos Meteorológiai Szolgálat által kiadott aszálytérkép
alapján határozzuk meg, az aktuális besorolási fokozatoknak megfelelően.
Regionális helyezéseket és díjakat ennek megfelelően állapítunk meg
2. A parcellák regisztrációjának határidejét 2022. augusztus 20-ra módosítjuk
(ekkorra kell regisztrálni azokat a parcellákat is, amelyek betakarítása várhatóan
meghiúsul, vagy a döntés a meghiúsulásról akkorra már meg is született.)

A Versenyszabályzat 2022-re vonatkozó módosításait 2022.
augusztus 5-ig közreadjuk.
A fenti módosítási terv a gazdák széles körének ad és biztosít lehetőséget tudásuk
széles szakmai kör előtti hitelt érdemlő bizonyítására.

Kiemelt szempontok az aktuális határszemlékhez:
Rovarkártételek
kukoricabogár: Több helyről érkezett jelzés és fénykép is, jelentős termékenyülési
kiesésről, erőteljes kukoricabogár invázió miatt. A védekezést még a szemfejldés
időszakában is érdemes elvgezni, mert a tejes szemek rágásával a kártétel folytatódik.
kukoricamoly kártétel megállapítása és a kártétel mértékének becslése: rendkívüli
aszályban rendkívüli a kockázat, nem csak a közvetlen kártétel miatt, hane a toxikus
gombák bevitele miatt is. A 2022. évi forróság kölönösen kedvez a F. verticillioides-nek
(fumonisin) és az Aspergillus flavusnak (aflatoxin).
gyapottok bagolylepke: a kártétel megállapítása és a kártételek mértékének becslése:
rendkívüli aszályban rendkívüli a kockázat, nem csak a közvetlen kártétel miatt, hane a
toxikus gombák bevitele miatt is. A 2022. évi forróság kölönösen kedvez a F.

verticillioides-nek és az Aspergillus flavusnak.
Rágcsálók - mezei pocok, hörcsög - kártétele: Az aszályos évek különösen kedveznek a
felszaporodásnak. A gabonatarlók elmunkálása, az akkumulációs és "túlélő" helyek
növényzetének kiszikkadása után tömegesen indulnak a még zöldellő kultúrák
(kukorica, cukorrépa, burgonya, zöldségnövények) felé. Kukoricában a hörcsögkártétel
igen tetemes lehet, míg a mezei pocok főként a könnyebben rágható fattyú hajtásokat
rágja/fekteti el.
Vadkár felderítés, elhárítás, vadkár felmérés (Az aszály miatt fokozottan keresik a vadak
a lédús növényzetet, amelyet jelenleg a fejlődő kukoricacső kínál fel - nedvessséget a
tápértéken felül. A riasztás és kilövés mellett érdemes átgondolni a vaditatást,
dagonyázóhelyek kialakítását és etetést is a táblákon kívül! Az öntzött, frisspiaci/áruházi
értékesítési célra szánt csemegekukoricában az őz is jelentős kárt tehet a csővégek
megrágásával. A "zöldkár" ugyan nem nagy, de a merágott csövek elvesztik piaci
értéküket.)
Termésbecslés, gazdaságossági számítások, s/kb kalkulációk, gombafertőzés felmérő
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Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

