„…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 Magyar Kukorica Klub az alábbi programjait ajánlja figyelmedbe 2020-ban:

XII. Kukorica Termésverseny - A Nagy termés
nyomában...
A XII. Kukorica Termésverseny Versenykiírása és
Versenyszabályzata
A Szabályzatban a regisztrácóra vonatkozó változtatások találhatók (31. 32.
pontok)!

Mi a nagy termések kutatásának célja?
Saját termőföldek kapacitásának felmérése
Helyes önértékelés kialakítása
Meglévő lehetőségek feltárása és kihasználása
Új ötletek használhatóságának értékelése

Új módszerek kipróbálása, bevezetése
Új gondolkodásmód kialakítása, elterjesztése
Tévutak kiküszöbölése és elkerülése
Termelési kockázatok feltárása/csökkentése
Az adatalapú/precíziós termesztésben rejlő lehetőségek felmérése
Fejlesztési befektetések megalapozása
Gazdasági elemzések, hatástanulmányok megalapozása

Milyen lehetőségeket rejt a részvétel versenyparcellával?
Szaktanácsadás
Megbízható termelési tapasztalatszerzés
A gazdálkodás színvonalának emelése
Szakmai presztízs növelése
Szakmai kapcsolatok bővülése
Beszerzési ajánlatok bővülése

Milyen lehetőségeket rejt a Kukorica Termésverseny
szponzorálása?
A Cégimázs növelése egy valódi szamai program támogatójaként megjelenítve
Folyamatos megjelenési lehetőség a legkiválóbb kukoricatermesztők neve és
eredményei mellett
A terméseredmények javítását, a termelés biztonságát, a mezőgazdasági munka
hatékonyságát leinkább befolyásoló termékek, eljárások és technológiák
megjelenítése a tanúsítottan lekiválóbb terméseredmények mellett
A termékek, eljárások és technológiák hatékonyságának igazolása megbízható
mérésekkel

Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek
Meghirdetése és fajtabejelenetés
Mi a fajtakutatás célja kereskedelmi hibridek esetében?
a kereskedelemben kapható és forgalombahozatal előtt álló hibridek helyes
illesztése a precíziós gazdálkodási rendszerbe
valós értékeken alapuló, az értékesítési és profitérdekeltségtől megtisztított
tudásbázis létrehozása
a kereskedelmi hibridekre vonatkozó tudásbázis bővítése a változó
lehetőségeknek és környezeti feltételeknek megfelelően
a forgalamzók értékesítési tevékenységének támogatása a fajtatulajdonságokra
vonatkozó bővített ismeretekkel
helyes piaci pozícionálás a sikeres vetőmag-értékesítés előmozdítására

a termelő támogatása valós értékekre alapozott technológiai és vásárlási
döntáshozatalban
a termlő védelme megalapozatlan technológiai és vásárlási döntésekkel szemben
a kukoricahibridekkel és használatukkal kapcsolatos ismeretek és
gondolkodásmód fejlesztése
a biztonságos és fenntartható kukoricatermesztés támogatása
termesztési és gazdasági döntésekhez szükséges tanácsadási tevékenység
megalapozása

A Magyar Kukorica Klub által meghirdetett fajtakísérletezés
rendszere
A kísérletek két szekcióban folynak, azonos módszertani előírásokkal

Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek
Céljuk, hogy a kereskedelmi hibridekről több éven keresztül, számos termőhelyi
adottság mellett alakuljon ki helyes értékítélet az alkalmazkodóképességükről,
termésstabilitásukról és kockázati szintjükről

"Gazda" Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek
Céljuk, hogy a gazdák közvetlen inforációt kapjanak az általuk termesztett, vagy
termesztésre tervezett hibridek alkalmazkodóképességéről, termésstabilitásáról és
kockázati szintjéről

Bejelentés fajtakísérletekbe
Mindkét fajtakísérleti típusba a www.magyarkukoricaklub.hu honlapról letölthető Excel
munkafüzet kitöltésével és beküldésével lehet hibrideket bejelenteni.
Segítség ITT kérhető!

Terméstanúsítás
A Terméstanúsítás elsősorban saját teljesítmények igazolását, mellévetéses (bármely

növényfajnál) fajtakísérletek parcellánkénti termésének mérését és az eredmények
tanúsítását szolgálja. Bejelentők lehentek mindazok, akik a kísérletekben
(bemutatókban) szereplő vetőmagok, input anyagok eredetét igazolni tudják, vagy az
alkalmazott (tanűsúsítani kívánt) eljárása vonatkozóan megbízható dokumentációval
rendekeznek.
Az előre bejelentett tanúsítási szándékot módszertani tanácsaddással
segítjük. Az általunk ajánlott üzemi kísérleti módszer javítja a kísérlet
megbízhatóságát és emeli hírértékét!
A tanúsítás történhet saját felhasználási vagy közzétételi céllal.
A Terméstaúsítás a Magyar Kukorica Klub által meghatározott módszerrel és a Klub által
kiképzett, igazolvánnyal ellátott Ellenőrök közreműkdésével történik.

Tanúsítási igény bejelentése

ÚJ!!!
Üzemi konzultáció és határszemle:
Kérésre meghatározott szempontok szerint előre egyeztetett költségtérítéses
határszemlét és konzultációt tartunk.
Határszemle kérése és egyeztetése:

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.

