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A Top20 „Optimum” program 
leírás és bejelentkezés  

 

Üdvözöljük a Top20 „Optimum” programban!  
 
A Magyar Kukorica Klub Egyesület kiemelt célja, hogy hozzájáruljon a minden évben bekövetkező, 
hektáronként 2 -3 tonnát kitevő országos terméselmaradás lecsökkentéséhez, amely a nem 
megfelelően megválasztott fajta, a nem helyesen végrehajtott termesztési eljárás, a helytelen és 
elégtelen tápanyag használat, a nem kielégítő gyomirtás, a rovar- és gombakártevők tevékenysége, 
és még számos, nem a meglévő felszereltséggel és rendelkezésre álló egyéb feltételekkel közvetlenül 
összefüggő tényező következménye. 
 
A Top20 „Optimum” program célja, hogy a hazánkban termesztett kukorica hibrideket a kukorica 
számára legmegfelelőbb körülmények között vizsgáljuk, lehetővé téve, hogy az egyes hibridek valódi 
teljesítő képességéről kapjunk adatokat.  

Miért tűztük célul magunk elé a Top20 „Optimum” programot? 
 A Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszer hét éves tapasztalatai alapján 

(szakirodalmi adatokkal megegyezően) elég nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a kukorica 
hibridek különbözően, egyes hibridek erőteljesen reagálnak az eltérő körülményekre. A 
termesztéstechnika jól alkalmazott elemei korrigálhatják a természeti adottságok hatásait, 
vagy a kiválasztott hibrid tulajdonságainak ismeretében támogathatják az adott hibrid 
termőképességének megnyilvánulását.  

 Valljuk, hogy minden, alapelvét tekintve összehasonlítható termelési folyamat, annak 
eredményétől függetlenül, megközelítően ugyanakkora környezeti hatással jár 

 Valljuk, hogy leghatékonyabban úgy tehetünk eleget a környezeti terhelések csökkentésével 
szembeni elvárásoknak, ha a természeti és művi erőforrásokat összhangba hozva, azokat a 
legteljesebb mértékben kihasználjuk. 

 A változatos körülmények között, de az adott termőhelyhez igazított optimalizált eljárással 
elvégzett kísérletek választ adhatnak arra a kérdésre, hogy adott agro-ökológiai körülmények 
között mekkora valódi teljesítmény várható el a kísérletbe állított kukorica hibridektől. Az így 
kapott adatok bemutatásával a termelők nagyobb biztonsággal választhatnak termelési 
feltételeiknek és céljaiknak megfelelő kukorica hibridet. 

 Elfogadjuk, hogy a tudományos és tapasztalati ismeretek célba juttatásához a független és 
üzleti érdekfüggő információs forrásokra és csatornákra egyaránt szükség van. 

  Törekvésünk, hogy a független információs források és csatornák működését fenntartsuk, és 
a társulva az üzleti információs forrásokhoz és csatornákhoz, azok hitelességét erősítsük.  

Mit teszünk, hogy megvalósuljon a Top20 „Optimum” program? 
 Minden évben megszervezzük a Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérleteket 

 Kijelölünk legalább 4 olyan kísérleti helyet, ahol az „optimum” követelményeket a lehető 
legteljesebb mértékben ki tudjuk elégíteni 

 Meghatározzuk azokat az „optimum” követelményeket, amelyeknek meg kell felelni az adott 
kísérleti helyeken 

 A kísérleti helyek eredményeit külön is értékeljük, s összehasonlítjuk a többi kísérleti helyen 
elért eredményekkel 
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Mit jelent a Top20 „Optimum”? 
 A talaj tápelem ellátottságához, és az adott termőhelyen elvárható termés eléréséhez 

igazított tápanyag ellátást 

 Olyan tápanyag ellátási megoldásokat, amelyek a növények igényeinek kielégítését célozzák, 
ezzel fokozva a hatékonyságot és csökkentve a talaj és környezet terhelését 

 Olyan kiegészítő, talaj- és növénykondicionáló eljárások alkalmazását, amelyek fokozzák a 
rendelkezésre álló feltételek jobb kihasználását a talaj tápanyag szolgáltató és a növény 
agrotechnikai és környezeti feltétel-hasznosító képességének fokozásával 

 Olyan gyomirtási metódust és szer-választást, amely együtt szolgálja a talaj és a kukorica 
terhelésének csökkentését 

 Olyan kiegészítő agrotechnikai és növényvédelmi eljárások alkalmazását, amelyek megvédik 
a kukoricát a talajlakó és a levegőből támadó károsító (rovar és gomba) szervezetektől 

Mit kell tudni a kísérletekről? 

Egy kísérlet területe (kb.) ½ ha 

Összes beállított kísérlet (legalább) 16 

„Optimum” kísérletek száma (legalább) 4 

Hibridek száma kísérletenként (kb.) 40 
 

Kiknek ajánljuk a Top20 „Optimum” programhoz csatlakozást? 
 A Top20 „Optimum” programhoz csatlakozást mindenkinek ajánljuk, aki felelősséget érez a 

hazai kukoricatermesztés fejlesztéséért a rendelkezésre álló agro-ökológiai feltételek jobb 
kihasználásával.  

 A Top20 „Optimum” programhoz csatlakozást mindenkinek ajánljuk, aki szakértelmét és 
tapasztalatait a hazai kukoricatermesztés fejlesztése érdekében egy hatékony kísérleti és 
eredménykommunikációs rendszerben szeretné gyümölcsöztetni, közreadni. 

 A Top20 „Optimum” programhoz csatlakozást mindenkinek ajánljuk, akiknek előnyt jelent, ha 
termékét egy tudományos igényeket is kielégítő, hiteles, független kísérleti környezetben 
mutathatja be potenciális vásárlói számára. 

 A Top20 „Optimum” programot mindenkinek ajánljuk, aki a termelésben és az üzleti élet más 
területein használja és hasznosítja a Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszer 
eredményeit, s fontosnak tartja, hogy saját részvételével is hozzájáruljon ennek a 
nélkülözhetetlen információforrásnak a fenntartásához. 

Ön hogyan csatlakozhat a Top20 „Optimum” programhoz? 
Ha Ön csatlakozni kíván a Top20 „Optimum” programhoz, kérjük, tegye a következőket: 

 Töltse ki és küldje el részünkre az alábbi jelentkezési lapot 

 Nyilatkozzon, hogy mekkora összeggel és milyen formában járul hozzá a Top20 „Optimum” 
programhoz (A „nonprofit” jelzésű hozzájárulás egy egyszeri, pénzösszeg átengedés 
(Tao.tv.7§7bek.), míg a szponzori és megbízási megállapodások gazdasági tevékenységről 
szóló egyezségek.) 

Tájékoztatásul közöljük, hogy elgondolásunk szerint a hozzájárulás a következő formákban és 
nagyságrendben történhet: 

 A kísérletben felhasználásra ajánlott anyag térítésmentes – kísérleti célú – átadása a 
kiválasztott kísérleti helyen, helyeken 

o Az ajánlott anyag várható hatásainak bemutatása 
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o A felhasználásra vonatkozó útmutató rendelkezésre bocsátása 
o A felhasználás szakszerűségének ellenőrzése (megbeszélés a felhasználóval) 
o A felhasználáshoz esetlegesen kapcsolódó rendkívüli többletköltségek vállalása 
o Hozzájárulás a kiválasztott kísérleti hely megkülönböztetett kezeléséhez 

 A hozzájárulással szembeni elvárásaink1: 
o Aki termékének bemutatására is szeretné használni a kísérleteket, a kísérleti hely 

bejelentési költségének (30000 Ft/hibrid+Áfa) legalább 20 %-ával járuljon hozzá 
o Aki a keletkezett tudásanyagot saját üzleti vállalkozásában (termelésben) mint 

felhasználó hasznosítja, a ProZea Alap hozzájárulásnál közzétett 500 Ft/ha 
(termesztett kukorica terület) mértékben járuljon hozzá 

 Aki, mint jogi személy, nem közvetlen érdekeltség alapján szeretné támogatni a hazai 
kukoricatermesztés fejlesztésének ügyét, kérjük, a szándékainak legmegfelelőbb, itt felsorolt 
feltételek alapján döntsön támogatásának módjáról, mértékéről 

 Aki, mint magánszemély, a hazai kukoricatermesztés fejlesztése iránti elkötelezettségétől 
vezérelve járul hozzá, saját elhatározása alapján döntse el, hogy mekkora összeget ajánl fel a 
tervezett előrelépés támogatása céljából 

Minden hozzájárulást tisztelettel és köszönettel elfogadunk!2 
 
  

                                                           
1 Azoktól a szponzorainktól és támogatóinktól, akikkel jelenleg is 500000 Ft, vagy azt meghaladó értékű megállapodásunk van, s nem 

kívánnak kettőnél több helyen részt venni az Optimum programban, csak az esetleges rendkívüli költségek megtérítését kérjük. 
2 Támogatási szándékát a következő oldal kinyomtatásával, kitöltésével és az alább megadott címekre juttathatja el. A „Támogatás” sorban 
tett felajánlását kérjük a ProZea Alapra utalni!  
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Támogatás bejelentése a Top20 „Optimum” programba: 
 

 Jelentkező adatai 

Név:  

Kapcsolattartó neve:  

Lakcím/Cég levelezési címe):  

Telefon:  

Email:  

Adószám:  

Bankszámla szám:  

Ajánlott termék 
megnevezése 

Felhasználási területe Mennyisége Értéke 

    

    

    

    

Pénzfelajánlás módja Összeg Fizetési határidő Megjegyzés 

Támogatás (nonprofit)    

Szponzorálás     

Együttműködés    

 
A fenti dokumentumot elolvastam, s kijelentem, hogy az abban foglaltakkal egyetértek. Kérem, a 
megjelölt összegre vonatkozó megállapodást aláírás céljából részemre megküldeni szíveskedjenek.  
 
Kelt: 
 
 

…………………………………………. 
aláírás 
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