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„Gazda” Top20 és  

„Gazda” „G” kísérletek 
2018 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület lehetőséget biztosít gazdálkodók részére, hogy a saját maguk által 

vásárolt vetőmagokból mintát küldjenek be teljesítmény- és kórtani összehasonlító vizsgálatokra.  

A kísérletek lefolyatása és kiértékelése a Top20 kísérletekkel azonos módszertannal történik. A fajtát 

korlátozás nélkül a Top20 kísérletekbe lehet bejelenteni (Meghirdetés), a „G” kísérletbe csak „Nem 

Csúcshibrid” jelenthető be (Meghirdetés).  

A bejelentés módja: 

• A Gazda Top20 bejelentéshez szükséges Excel munkafüzet kitöltése a bejelentkezési 

adatokkal és beküldése a magyarkukoricaklub@me.com címre 

• A „G” Kísérletekbe bejelentéshez szükséges Excel munkafüzet kitöltése a bejelentési 

adatokkal és beküldése a magyarkukoricaklub@me.com címre 

• A minta beküldése a megadott címre 

• A minta kísérő dokumentumainak megküldése a Magyar Kukorica Klub Egyesület 

postacímére 

• A kiválasztott helyek megjelölése 

• Banki átutalás Megállapodás szerint 

A kísérleti célú mintavétel és mintaküldés módja az alábbi: 

• Egy minta tömege, amely legalább 3 helyen történő beállításhoz elegendő, 3 kg 

• A mintát hivatalosan kell venni a mintavételt megelőzően még felbontatlan, fémzárral 

ellátott zsákból. 

• A mintát mintászacskóba kell tenni, s szabályosan le kell zárni. 

• A mintáknak a megadott mintaküldési határidőn belül be kell érkezni a megadott címre 

A mintát kísérő dokumentumok: 

• A beküldő hitelt érdemlő igazolása arról, hogy valóban mezőgazdasági termelést folyat 

(Cégnév, vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány másolata, adószám) 

• A vásárlást igazoló számla másolata 

• Fémzár címke fénymásolata (fényképe) 

• Mintavételi jegyzőkönyv 

A mintán megkell jelölni, hogy Top20 kísérletbe, vagy „G” kísérletbe szánják. 

Amennyiben a mintát kórtani vizsgálatokban is kérik beállítani, úgy azt a mintán jelölni kell!  

Költségek: 

A fajtavizsgálat költsége 35000 Ft+Áfa/hely (minimális költség: 105000 Ft/minta) 

https://www.magyarkukoricaklub.hu/data/file/2018/01/28/top2018_meghirdetes_versennyel.pdf
https://www.magyarkukoricaklub.hu/data/file/2018/02/02/g-kiserlet_2018_meghirdetes.pdf?show=
https://www.magyarkukoricaklub.hu/data/file/2017/12/28/bejelentes_2018_bejelentok.xlsx
mailto:magyarkukoricaklub@me.com
https://www.magyarkukoricaklub.hu/data/file/2018/02/02/bejelentes_gkiserlet_2018__2.xlsx?show=
mailto:magyarkukoricaklub@me.com
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Kórtani vizsgálatok költsége: 150 000 Ft/minta (3 gombafaj, mesterséges fertőzés, toxinvizsgálatok 

nélkül) 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület a beküldött mintát legalább 3 helyen állítja be, s vállalja, hogy 

közülük legalább 2 a beküldő által megjelölt hely lesz. 

 

 

 

Amennyiben a beküldőnek támogatója volt és kívánja nevének nyilvánosságra hozását, azt az 

eredményközléssel együtt közzétesszük. 

 

 

Eredményközlés: 

A beküldött minta vizsgálati eredményét a beküldő külön névre szólóan megkapja, de a Magyar 

Kukorica Klub Egyesület saját közleményeiben is közzéteszi. 

 

Megjegyzés: A beküldés előtt célszerű a Magyar Kukorica Klub Egyesületnél informálódni, a 

kettős/többes bejelentés elkerülésére. 

 

Kőszárhegy, 2018. 01. 29. 

Dr. Szieberth Dénes s.k. 
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