„…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!
Értesítünk, hogy az október hó folyamán
beköszöntött, a szántóföldön folyó mezőgazdasági
munkákat akadályozó időjárásra, s a talajok egyes
körzetekben tapasztalt rendkívüli felázottságára
tekintettel a XII. Kukorica Termésverseny átlagos
időjárási feltételek melletti betakarítására
vonatkozó szabályokat módosítjuk!
A módosítás kizárólag a XII. Kukorica Termésverseny hátralévő
időszakára szól!
A módosításnál tekintettel vagyunk arra is, hogy egyes régiókban a szokásosnál
kedvezőbben alakulnak a termésátlagok, így az ellenőrzött parcellák várható
termésszintje is felfelé mozdul el. A növekedés következménye, hogy a díjazások és

helyezések is egy magasabb szinten várhatók. Annak érdekben, hogy a betakarítások
torlódását kezelni tudjuk, s ne okozzunk indokolatlan ellenőrzési költségeket se, az
ellenőrzési szinteket az alábbiak szerint módosítjuk:

Az ellenőrzött betakarítás határidejét kitoljuk
november 15-ig.
Ellenőrzési szintek módosítása:
1. 12 t/ha termésig egy ellenőr elegendő (Ha a terménybeszállítás nem egyszerre
történik, az ellenőr elkíséri a megrakott járművet a mérlegelés helyére. A
mérlegelés idejére a versenyparcella betakarítását fel kell függeszteni, s csak
akkor folytatható, ha az ellenőr visszaért a betakarítás helyszínére! Szervezési
okokból ilyen esetekben indokolt lehet 2 ellenőr jelenléte.)
2. 12 és 15 t/ha termésszint között 2 ellenőr szükséges. (Legalább egy ellenőrnek a
állandóan a versenyparcellán kell tartózkodnia a betakarítás folyamatosságának
biztosítására. Ha a versenyparcella és a mérlegház közötti úton a szállító jármű
kikerülhet látókörből, a járművet az egyik ellenőrnek kísérni kell.)
3. 15 és 16 t/ha között 2 ellenőr abban az esetben, ha az egyik ellenőr főellenőr.
Egyebekben ld. fentebb.
4. 16 és 17 t/ha között 2 ellenőr és egy főellenőr szükséges . Egyebekben ld.
fentebb.
5. 17 t/ha fölött egy ellenőr, egy főellenőr és egy, a Versenybizottság részéről
kiküldött felügyelő szükséges. Egyebekben ld. fentebb.

Fontos!
A szintek megállapításának alapjául a beküldött termésbecslések szolgálnak.
Amennyiben a termésbecslés több, mint 10%-kal tér el az első harmad
betakarítási eredményétől, a betakarítást a második harmadon meg kell ismételni.
Amennyiben az első harmad termésének megállapítása szintugrást jelez, s az
ellenőri jelnelét nem jogosult az eredmény megállapítására, a betakarítást a
második 3-adon az első eredménye alapján megállapított ellenőrzési szint mellett
meg kell ismételni.
Felhívjuk a versenyzők figyelmét, hogy ellenőrzést csak a Termésbecslés kalkulátor
Ellenőr kérésére beküldött programjának használatával lehet kérni!
Beküldés után a kiküldött felelős ellenőr egyeztetés céljából kapcsolatba lép a
verseyzővel, s egyeztetik a részleteket

Szabálytalanul elvégzett becslés esetén a becslési adatok által jelzett termésátlag
szerinti ellenőrzési szint vonul fel, de ilyen esetben legalább 2 harmadot kell
betakarítani, amelyből az első lesz a tulajdonképeni termésbecslés, s a második
szolgál a termés megállapítására. Az így felmerülő ellenőrzési többletköltségek a
versenyzőt terhelik.

Leggyakoribb példák a szabálytalan becslésre:
(A kapcsolatfelvétel után az ellenőr az esetleges anomáliáról tájékoztatást ad, s ha a
betakarításig még van rá lehetőség, a becslés térítés ellenébeni elvégzését felajánlja!)
Kevesebb, mint 3 mintatér felvétele
Nem a módszertanban előírt minden 10-ik cső letörése, hanem ettől eltérő (pl.:
függetlenül a megszámolt tövektől választott szamú cső).
A rosszul megválasztott, vagy a tábla heterogenitása miatti elégtelen számú mintavételi
tér alapján történt becslés további hibának számít, amit csak a helyszínen, az első 1/3ad betakarításával korrigálható, s a terméseredmény a 2. 1/3-ad betakarításával
állapítható meg.
A hátralévő, könnyűnek nem ígérkező időszak fokozott együttműködést és figyelmet
igényel, ezért kérünk minden versenyzőt, vagy személyesen, vagy mebízottja útján
vegyen részt a XII. Kukorica Termésverseny elnevezésű Facebook zárt csoport
munkájában! (A csoportban való részvételhez jelentkezni kell, s az adminisztrátor adja
meg a jogosultságot.) Ebben a csoportban folyamatosan követjük az eseményeket, s
instrukciókat adunk a sikeres ellenőrzött betakarításokkal kapcsolatban. Ugyanitt adunk
tájákoztatást a díjazásokkal, díjátadóval kapcsolatosan is. Már látható, hogy az évzáró
ünnepség megtartási módjára is hatással lesz a járványhelyzet. Fel kell készülni egy
hibrid (szűkebb körű élő és ezt online követhető), vagy egy teljesen online ünnepségre,
díjátadóra!

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.

