„…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!
Program 2022. - Tekintsd át és dönts, melyikhez
csatlakozol!
Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek
15 éve mérik a teljesítményt!
7 "SZENT-PONT", ami meghatározza, hogy miért éppen "AZT"
válaszd:
1. termőképesség
2. szárítási igény
3. tenyészidő hossz
4. szár- és gyökérerősség
5. agro-ökológi stabilitás
6. lehetőségek és kockázatok
7. gazdaságosság

ATop20 összehasonlító vizsgálatok eredményei tanúsítják, hogy a hibridválasztási döntés
egy olyan összetett folyamat, amely a mai kiélezett versenyhelyzetben csak tényekre
alapozható!

A Top20 a ma elérhető legszélesebbkörű
fajtaválasztást támogató független hazai forrás!
Gyakran feltett kérdések és a válaszok:
1.
Kérdés: Mire jó ez nekem?
- Válasz: Segít kiválasztani azt a hibridet, amely a Te technológiáddal, a
Te termőtábládon a legnagyobb biztonsággal terem, s a legnagyobb
profittal fizeti vissza befektetéseidet
2.
Kérdés:Ki küldhet be vetőmagot vizsgálatra?
- Válasz: Bárki, aki korlátozás nélkül rendelkezik a vetőmag használati
joga felett és elfogadja a megállapodási feltételeket
3.
Kérdés: Mely hibridek jelenthetők be a Top20 kísérletekbe?
- Válasz:Bármely, az EU-ban forgalomba hozatali engedéllyel rendlkező
hibrid (Kereskedelemben kapható a vetőmagja, vagy legalább egy éves
hivatalos vizsgálati eredménnyel rendelkezik.)
4.
Kérdés: Mik a vetőmaggal szembeni követelmények?
- Válasz: fémzárolt, a hazai forgalomba hozatali követelményeknek
megfelel
5.
Kérdés: Hogyan indul a bejelentési folyamat?
- Válasz:Be kell küldened a
Megállapodás tervezetet

Bejelentő lapot, s mi megküldjük a

Kukorica Termésverseny

A nagy termés nyomában...
Európa legnagyobb kukoricatermesztési próbaés tanpályája
idén már a XIV-ik
Mire jó?
1. Méri és mutatja a hazai termőterületek agro-ökológiai kukoricatermő
kapacitását
2. Méri és mutatja az alkalmazott termesztéstehnológiák hatékonyságát
3. Méri és mutatja a hibridek teljesítő képességét
4. Méri és mutatja a gazdák termesztési tudását
5. Megjeleníteni az előrelépéshez szükséges elemeket
6. Sok szereplőt képes bevonni az új technológiai elemek ellenőrzött
kipróbálásába
7. Nagy hatású marketing eszközként lehet felehasználni a kapcsolatos
felületeket és kommunikációt
8. Felhasználni oktatási és vidéfejlesztési programokban

Miért jó?
1. Mert rámutat a technológai fejlesztés lehetőségeire és szükségességére
2. Mert rámutat a döntéshozatali módszerek fejlesztésében rejlő
lehetőségekre
3. Mert rámutat a pontos mérés és ellenőrzés szerepére a reális helyzet
felmérésében
4. Mert rámutat a tudásszintézisben rejlő lehetőségekre
5. Mert lehetőséget biztosít termékek és technológiák bemutatására,
kipróbálására
6. Mert lehetőséget biztosít a kiemelkedő tudás bemutatására
7. Mert lehetőséget biztosít a termesztési tudás fejlesztésére

8. Mert a leghatékonyabban terjeszti az új technológiai eljárásokkal
kapcsolatos tudást
9. Mert a leghatékonyabban terjeszti a kiváló termékekkel kapocsolatos
ismereteket
10. Mert tanít!

Kinek jó?
Erre a kérdésre csak egy ellenkérdéssel válaszolhatunk:Kinek

nem?

Korai regisztráció április 1-ig:
20% engedmény a regisztrációs díjból és az ellenőrzési
költségből!

Terméstanúsítás
Van kukorica, napraforgó, kalászos gabona, repce, szója mellévetéses
fajtasorod?
Vannak táblaméretű technológiai próbáid?
Akarod, hogy az eredmények hivatkozási értéke tanúsítás révén
megnövekedjen?
Vedd igénybe Üzemi kísérletbeállítási tanácsainkat!
Vedd igénybe Terméstanúsítási szolgáltatásunkat!

A kukorica toxikus csőbetegségeinek
vizsgálata

Ma már nem kérdik, hanem mérik a megvásárlásra felkínált
termény egészségi állapotát!
Arra a kérdésre, hogy a megvásárolt vetőmagból mekkora biztonsággal lehet
egészséges terményt előállítani, csak bonyolult rezisztenca vizsgálatok
segítségével lehet választ kapni.
Mi ezeket a tulajdonságokat nem ránézéssel, hanem tudományosan
megalapozott mérésekkel állapítjuk meg.

Ha érdekel, hogy az általad forgalmazott, vagy termesztésre
tervezett hibrid milyen válaszokat ad a különböző toxikus
csőbetegségekre, megvizsgáljuk.

Jelentsd be!

"Év Kukoricája" Vándordíj
Teljesítménypontokra alapozott értékelés, közönségszavazattal
Már nem kell külön nevezni, a Top20 Bizottság kínálja fel
szavazásra az értékelés alapján kiválasztott jelölteket.

Köszönjük, hogy elolvastad Hírlevelünket! Kérjük,
kísérd figyelemmel egész évben tevékenységünket!

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.

