
Top20 Bizottsági Ülés 
2016. március 17.  d.e. 9. 

Meghívó!  

Tisztelt Tagtársunk! 

Meghívunk a Top20 bizottság soron következő ülésére. A témák aktualitására és fontosságára 

tekintettel megjelenésedre feltétlenül számítunk! 

Helyszín: Székesfehérvár, Repkény u. 3. (RAGT Vetőmag Kft. Központi Irodája) 

Dátum és időpont: 2016. március 17. d.e. 9. 

Regisztráció itt! 

1. A Top20 Kísérleti és Fajtainformációs Rendszerrel kapcsolatos általános kérdések 

a. Betagozódás:  

i. AGRINFO Kutatási, Tanácsadási és Szakmai Tájékoztatási Rendszer 

ii. Top20 Kísérleti és Fajtainformációs Rendszer 

iii. Terméstanúsítási rendszer 

1. Táblaszintű termések 

2. Mellé-vetéses (próbák, bemutatók) parcellák  

3. Kísérletek 

4. Termésversenyek  

b. Kezelés: Magyar Kukorica Klub Egyesület 

c. Adminisztráció   

i. Szerződések 

ii. Számlázás 

iii. Teljesítés igazolás 

2. Szervezeti kérdések (Feladatmegosztás) 

a. Elnök  

b. Elnökség (javaslat) 

i. Metodikai alelnök 

ii. Kísérletszervezési alelnök 

iii. Kommunikációért felelős alelnök 

c. Tagság 

i. Metodikai bizottsági tagok 

ii. Kísérletszervezési bizottsági tagok 

iii. Kommunikációs bizottsági tagok 

iv. Általános kérdésekben közreműködő tagok 

3. Technika kérdések 

a. Vizsgált hibridek köre 

i. Sztenderdek (hivatalos+MKK) 

ii. Kihívók (MKK által meghatározott) 

iii. Versenyzők (Bejelentett) 

b. Kategóriák 

i. Érésidő (300, 400, 500?) 

ii. Hasznosítás (Szemes, siló?) 

iii. Különleges értékek (?) 

c. Kísérleti helyek száma és földrajzi eloszlása 

 

http://www.magyarkukoricaklub.hu/jelentkezes?id=27


i. Kell-e ennyi? 

ii. Kell-e mindenhol? 

iii. Kell-e külföldön? 

d. Optimum kísérletek 

i. Az egy helyen két kísérlet értéke (2 kísérlet, vagy egy kísérlet 2x elvetve?) 

ii. Egy év és sok fajta alapján lehet mondani valamit?  

e. Öntözött kísérletek 

i. Csak öntözés? 

ii. Öntözés+amit érdemes hozzáadni (N) 

f. Kukorica toxikus gombafertőzési kísérletek 

i. Aktualitás  

ii. Metodika 

iii. Részvétel 

iv. finaszírozás 

4. Finanszírozás (Több ProZea Alap, termelői részvétel, gazdák szervezetei) 

5. Szervezés 

6. Lebonyolítás  

7. Metodikai kérdések 

a. Vegyes méretű kísérletek 

b. Vegyes elrendezésű kísérletek 

c. Adatok felvételezésének egységesítése 

d. Adatok köre 

e. Értékelés szempontjai a fejlődő világban (változó tőszám, váltott fajta) 

f. Kísérletenkénti, régiónkénti, környezeti jellemzők szerinti, stb értékelési csoportok 

g. Tenyészidő mérés kérdése 

8. Adminisztratív kérdések 

a. Adatszolgáltatás-adatgyűjtés-adatfeldolgozás 

b. Jóváhagyás  

c. Közzétételi tartalom, forma, média 

Egyéb, a témához kapcsolódó kérdések, beleértve a közben felvetődőeket is. 

Mindenkinek a megjelenését várom! 

 

Kőszárhegy, 2016. 03. 05. 

dr. Szieberth Dénes 

 


