Tájékoztató a Magyar Kukorica Klub Egyesület Tagsága és
kiemelt partneri köre számára
A nagy termés nyomában...

Kedves Tagok, Kedves Versenyzők!
Korábban értesülhettetek, hogy nem tudjuk élőben megtartani az Évzáró és Díjátadó Ünnepséget,
ezért áthelyeztük

2021. február 24-re.
Az eredetileg meghirdetett időpontban, azaz holnap (2020. december 16.)
10 órától 11:30-ig videokonferencián foglaljuk össze a 2020. év
eseményeit.
Ez alkalommal felelevenítjük a XII. Kukorica Termésverseny történetét és fontosabb
jellemzőit, hivatalosan is bejelentjük a régió- és kategóriagyőzteseket.

A részleteket mindenki áttekinthette már. Egy szűk körűre sikerült beszélgetést már folytattunk az
elmúlt pénteken, de a biztonság kedvéért ide is bemásolom a hozzá vezető hivatkozást. Ha
mindenki tájékozott, többet tudunk foglalkozni a teljesítményekkel, ki nem használt
lehetőségekkel, a tévedésekkel, versenyzői megnyilatkozások meghallgatásával.
Szólunk néhány szót a fajtakísérleti eredményekről, és a fajtakísérletezés jövőjéről, különös
tekintettel a precíziós gazdálkodás és a fajtaismeret kapcsolatáról.
Bemutatom, hogyan lehet másként sokkal több és pontosabb ismeretet szerezni egy adott

hibridről egy gombnyomással, vagy kevés munkával megbecsülni a hibrid termesztésének várható
gazdaságossgát.
Szeretnék ötleteket kapni a fajtakísérletek és a Termésverseny fejlesztési lehetőségeiről - a
fajtakísérletek esetében mind a helyek, mind a hibridek számának, a termésverseny esetében a
versenyzők/parcellák számának növeléséről, az ellenőrzésről és minden olyan kérdésről, amely
elsősorban a versenyzőket érdekli.
Nagyon fontosnak tartom, hogy ejtsünk szót az Online Határszemle programokról (Online
Határszemle, XIII. Kukorica Termésverseny, Oline Kukorica Fajtakísérletek). Ebből talán ki lehet
érezni, hogy úgy látjuk, az egyirányú hírleveles, nyomtatott kiadványos kapcsoattartás mellett
szükség van a rendszeres, személyes beszélgetésre, eszmecserére is! Azt is gondolom, hogy a
vírusjárvány valószínűleg tartósan átírja szokásainkat, s az online kapcsolat az eddigieknél sokkal
nagyobb teret kap életünk számos területén.
Tehát minél több résztvevőt várok a szerdán, december 16-án délelőtt 10-kor kezdődő évzáró
beszélgetésre!

Jelentkezni ezen a hivatkozáson lehet:
A Konferenciaterem fél 10-kor nyit, érdemes mielőbb bejelentkezni, hogy időben
kezdhessünk!

dr. Szieberth Dénes

Ez a Hírlevél a Magyar Kukorica Klub tagságának szóló tájékoztatásokat tartalmaz, s
legfontosabb célja a kapcsolattartás. A leiratkozás ellenkezik az Alapszabállyal, amely a
kapcsolattartás eszközéül elsősorban az internetet jelöli meg!
Szerkeszti: dr. Szieberth Dénes

A hírrel kapcsolatos véleményét, hozzászólását a +36209442361 mobil telefonon, illetve a
magyarkukoricaklub@me.com email címen közölheti.

