„…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 Egyesület 2021. december
16-án tartja a XIII. Kukorica Termésverseny
Díjátadóját, Évzáró Ünnepség keretében.
Az Ünnepségre és Díjátadóra minden tagot és versenyzőt hívunk!
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A Magyar Kukorica Klub Egyesület 2009 óta hívja Évzáró Ünnepségére a Kukorica
Termésverseny résztvevőit, hogy átadja a verseny során elnyert díjakat, az elismerő
okleveleket és a versenyparcellák teljesítményét igazoló tanúsítványokat.
A program az eredmények ismertetésén túl érdekes előadásokkal is szolgál. Az idei

esemény főelőadója Dr. Potori Norbert, az AKI kutatási igazgatója, aki a gazdák egyik
leggyakoribb és legfontosabb cselekményét, a döntéshozatalt befolyásoló tényezőkkel
foglalkozik.
A másik előadás a kukorica fajtakísérleti eredmények újszerű értelmezésének
bemutatását tűzte ki célul. Az előadó, dr. Szieberth Dénes arra keresi a választ, hogy
milyen módszerrel lehetne a fajtakísérleti eredményeket az új, a digitális vezérlésű
precíziós termesztésben közvetlenül hasznosítani.
Az Ünnepséget a 2020. évihez hasonlóan ezúttal is közvetítik, de magát az ünnepi
eseményt hagyományosan, személyes részvétellel, Gödöllőn, a Grassalkovich
kastélyban rendezik.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de a magyarkukoricaklub.hu honlapon
létrehozott felületen a regisztráció elvárás!

Figyelem!
A rendezvény csak védettséget igazoló dokumentummal (pl: oltási igazolvány,
...stb.) látogatható, az épületben maszk viselése kötelező!

Olvasd tovább!
A Magyar Kukorica Klub Egyesület nonprofit szervezet. Támogatást
elfogadhat, amelyről pénzügy bzonylatnak számító befogadó nyilatkozatot
állít ki. A regisztráció során megjelölt összegről Támogatás bekérő levelet
küdünk. Azonnali befizetéshez feltüntetjük a ProZea Alap számlaszámát:

10102952-57437000-02000004
A Magyar Kukorica Klub Egyesület a ProZea Alap számlájára érkező
támogatási összegeket kutatási és szakmai programjának megvalósítására,
kiadványainak megjelentetésére fordítja.

Támogasd a ProZea Alapot!

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.

