PÁLYÁZATI SEGÉDLET, TENYÉSZTÉSVEZETŐ
Tenyésztés
Miben változtatna a fajta jelenlegi tenyésztési rendszerén?
Hogyan képzeli el a tenyésztésvezető és a tenyésztési tanács helyét és szerepét a tenyésztő
szervezet hierarchiájában?
Milyen tenyésztési tervet kíván megvalósítani az elkövetkezendő négy éves ciklusban a
tenyésztési adatok gyűjtésére és nyilvántartására?
Milyen elképzelései vannak a Komondor fajta nemesítésével kapcsolatban?
Milyen tenyésztési célt képzel el a jelenlegi Komondor populáció tenyésztési szintjének
megtartása és fejlesztése terén?
Milyen intézkedéseket vezetne be a tiszta tenyésztés, a származás valódisága, az egészség
megőrzése és a vérmérséklet, használhatóság érdekében?
Milyen tervekkel rendelkezik a genetikai beszűkülés elkerülésére, a ritkábban használt,
kevésbé ismert tenyészegyedek térnyeréséhez?
Milyen génmegőrzési programot képzel el?
Milyen fajtanépszerűsítési tervei vannak?
Hogyan képzeli el az évente született és törzskönyvezett egyedszám szinten tartását és esetleg
növelését?
Milyen együttműködést és összeköttetést képzel el a tenyésztőkkel?
Hogyan és mivel ösztönözné és segítené a tenyésztőket?
Milyen új javaslatai és ötletei vannak a Hungária Komondor Klub szakmai programjait és
fórumait illetően?
Milyen konkrét elképzelése van a Hungária Komondor Klub tenyésztési rendezvényeinek
lebonyolításával kapcsolatban?
Egészség
Milyen problémákkal és nehézségekkel kell szembe néznie a tenyésztésnek a fajta
egészségének megőrzése érdekében?
Hogyan látja ezeknek az egészségügyi problémáknak a javítását és megoldását a tenyésztés
szervezésben?
Milyen intézkedéseket vezetne be ennek érdekében?
Milyen konkrét tervei vannak az egészségügyi szűrővizsgálatokat illetően?
Használhatóság
Hogyan látja a Komondor fajta jelenlegi helyzetét a használat és a vérmérséklet területén?
Milyen elképzeléssel rendelkezik a fajta jövőjét illetően a vérmérséklettel és a
használhatósággal kapcsolatban?
Milyen elképzelései vannak a Komondor fajta alaptermészetének helyzetfelméréséhez és
jellemrajzának kialakításához?
Milyen programokat és intézkedéseket vezetne be a Komondor használati múltjának
megőrzése érdekében?
Milyen tervei vannak a fajta jövőbeni használatának létjogosultsága és bizonyítása
érdekében?
Milyen elképzelései vannak a komondor tulajdonságainak változtatásában, hogy azok
megfeleljenek a jelen és a közeljövő elvárásainak?

Génmegőrzés
Milyen elképzelésekkel rendelkezik a Komondor tisztaságának, a származás valódiságának
bizonyítására és megőrzésére?
Milyen kedvezményeket, ösztönzőket és szankciókat vezetne be a fajta tenyésztésében ennek
érdekében?
Fajtanépszerűsítés
Miben változtatna a jelenlegi fajtanépszerűsítő tevékenységen?
Milyen új fajtanépszerűsítő tervei és ötletei vannak a Komondor kedvelők és
fajtaszimpatizánsok felé?
Milyen elképzelései vannak a fajta évente született egyedszámának szinten tartása és növelése
érdekében?
Milyen új elképzelései vannak a Hungária Komondor Klub jelenlegi rendezvényeit,
kiadványait, honlapját és szakmai fórumát illetően?
Egyéni
Itt nyílik lehetőség az egyéni saját szakmai elképzelések megfogalmazására, amit az eddig
feltett kérdések nem tartalmaznak.

