„…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
Valahogy így kezdődik! Úgy, hogy valaki meg akarja mutatni! Hogy ki? Nem tudjuk,
mert azt ígértük, ha valaki "csak úgy" beküldi részünkre a becslést, megfelelve a GDPR
előírásainak, személyes adatait nem őrizzük, mi magunk azonban sokat tanulunk és
tapasztalunk belőle!

Tehát: beérkezett az első önkéntes és "független" termésbecslés.
A beküldőről csak annyit tudunk, hogy meg akarta mutatni, ha
versenyezne, ő is labdába rúgna! Még pedig nem is akármekkorát!
Lássuk:

Sortávolság (cm) 76
Mérendő mintahossz (m) 13,16
Májusi morzsolt szemtömeg (t/ha) 18,063

Rögzítés dátuma 2020. 10. 08.
Megszámolt csövek (db) 82
Letört csövek (db) 4
Lemorzsolt szemtömeg (g) 1032
Mért szemnedvesség (%) 27
Májusi morzsolt szemtömeg (g) 881
Májusi morzsolt szemtömeg (g/letört cső) 220
(Az eredetileg excel fájlból a bemásolás csak text fomátumot engedélyez, így a
szövegek és a számok nem külön oszlopban jelennek meg, s az elválasztó kettőspontok
hiányoznak.)
Igen, ennyi adatot kapunk, s ez bőven elég! Kitűnik, hogy október 8-án még 27%-os volt
a szemek nedvességtartalma, s a 82 ezer tő egy hektáron, csövenként átlagosan 22
dkg mm szemterméssel 18 tonnás termést jelent hektáronként.
Ez a termés megédemelné, hogy több minta, s mintánként az előírtnak megfelelő
csövek letörése (82 tő, minden 10-ik = 8 cső) bizonyítsa, hogy a mintavétel alapján a
becslés megbízható!
Ha kapunk egy ugyanilyen visszajelzést a termésről, megköszönjük! Ha a beküldő felfedi
kilétét is a betakarítási eredmény beküldésével együtt, kap tőlünk egy különdíjat. Ha
hozzájárul, meg is nevezzük, ki volt a hozzáértő gazda, aki a kimagasló termést elérte!
Reméljük, sok utánzója lesz ennek a kezdeményezésnek, s máris meghirdetünk egy
"Becslési Kitöbbre" versenyt!

Feltételek:
A becslést a kiadott módszertan szerint kell elvégezni: legalább 3 minta/terület, számolt

tövek: n/10 cső, és terület nagyságának megjelölése hektárban - minimális terület: 3 ha!
A verseny hiteléül szolgál, hogy a termésjelentéssel együtt be kell küldeni a becslés
eredetijét, amit a rendszer a becséssel egyidejűleg nekünk és a beküldőnek is
megküldött e-mailben. (Ezen szerepel a beküldés dátuma és ideje, másodperc
pontossággal, tehát megbízhatóan azonosítható.)
Ez egy nyílt, becsületre alapozott verseny! Becsületes becslést és becsületes
betakarítási eredmény-beküldést feltételez. Mi becsületből mindenkinek küldünk egy
emléktárgyat, s egy, az eredményől szóló elismerő oklevelet. Az eredményeket
honlapunkon közzétesszük. Költségeinket (amelyet elsimerésenként adminisztrációs,
beszerzési és postai költségeket is beleszámítva 5000 Ft-ra becsülünk) a ProZea Alap
fedezi. Bízunk benne, sokan szeretnék, hogy a Becslési Kitöbbre verseny megtartsa a
becsületre alapozott hitelét, mozgalom lehessen belőle! Reméljük, a beküldések
sokasága ki fogja meríteni az Alap tartalékait, de azt is, hogy a becsület gondoskodik a
folyamatos utánpótlásról!
Ezért kérjük, járuljanak hozzá a Pro Zea Alap-hoz!

ProZea Alap: Budapest Bank, Székesfehérvári Fiók: 1010295257437000-02000004
A hitelesség fokozásához felajánljuk ellenőreink közreműködését a becslésben és a
betakarítás ellenőrzésében! Erre vonakozó ajánlatot ITT kérhetnek. (Az adatok
megadására a várható költségek kalkulciójára és a rendelkezésre állás összehangolása
cáljából van szükség.)
És még egy kérés minden kukoricatermesztőhöz:töltse ki ezt a kérdőívet!

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.

