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Az Év Kukoricája
Az ötlet 2008-ból származik. Ebben az évben fogalmazódott meg, hogy rendszeresen elkészítjük a 
Top20 fajtakísérletekben szereplő kukorica hibridek gazdaságossági összehasonlítását, s elindítjuk a 
Kukorica Termésversenyt. A díjat meg is hirdettük, de megfelelő (elvi) támogatottság, és valljuk meg, 
közmegértés híján nem tudtuk kiadni. Többféle elgondolásunk volt, hogyan is vonjuk be a szélesebb 
nyilvánosságot a díj odaítélésének folyamatába, nem sikerült eredményt elérnünk. Végül, hogy el ne 
haljon a kezdeményezés, változtattunk a „népszerűség” kritériumának meghatározásán. A fajtakísérle-
ti szereplésből nem engedtünk, de a szavazást „parkoló pályára” helyeztük. Úgy gondoltuk, elegendő, 
ha a szavazások helyett a termésversenyben való szereplés gyakoriságát vesszük � gyelembe.
Ezzel rendelkezésre állt a kihirdetéshez szükséges összes feltétel, s 2012-ben el is készültek a számítá-
sok, ki is hirdettük a győztest. Ekkor újabb problémával kellett szembenéznünk. Rájöttünk, hogy év-
közi programjainkat nem eléggé látogatottak egy ilyen jelentős díj átadásához. Újabb elhatározással 
úgy döntöttünk, hogy a minden évben megrendezésre kerülő, a Kukorica Termésverseny győztese-
it ünneplő Díjátadónk alkalmával hirdetjük ki újabb győztest, és ekkor adjuk át részére a Vándordíjat.

A Vándordíjról:
Tervezője Dvorszky László, s a díjat az Ötágú Síp Bt. készítette el.
A tervező úgy gondolta, hogy a díj legyen időtálló, egyértelműen utaljon a díjazott termékre, ne le-
gyen naturalista, ugyanakkor a szemlélő számára a felismerés, az azonosítás ne okozhasson gondot. 
A valóságosra utaló forma felnagyítva jelenik meg. Elrugaszkodott a kukoricaszem természetes mé-
retétől, de utal a díjazott teljesítmény nagyságára. Az oszlop kiemeli a térbe, mintegy felmutatja a ku-
koricaszemet. Formálása szándékosan szűkszavú. Könnyűszerrel készülhetne pompás, régies forma, 
de ez a mai technikai lehetőségek birtokában már nem kihívás. Másrészt, az erőteljes formálás régies-
sé tehetné a díjat, formagazdagsága gyengítené a fölé emelt, természetétől fogva egyszerű kukorica-
szem hatását. Az anyaghasználat az előzőeknek megfelelő: maga a kukoricaszem és a növény sárga 
bronz anyagú, az oszlop korunk „divatos” anyaga, a korrózióálló acél. 
A feliratok lakonikus rövidséggel beszámolnak a díj nevéről, az alapítóról és az alapítás évéről. Az osz-
lop nem csak tartja a kukoricaszemet, hanem teret ad ara is, hogy palástjára minden évben felvéssék 
az újabb nyertest, s ezzel megörökítsék az „Év Kukoricája” nyerteseinek névsorát. A vándordíjhoz okle-
vél is jár. Ennek tartója – biztosítva, hogy a díjazottnál is maradjon emlék – a vándordíj kicsinyített mása.

Részlet a kiírásból:
„Az Év Kukoricája” cím elnyerésére a Magyar Kukorica Klub csak olyan hibrideket jelöl, amelyeket a 
Top20 kísérletekbe  ezzel a céllal jelentettek be  („4 = A fajtát pályáztatjuk a Magyar Kukorica Klub Év 
Kukorica Hibridje cím elnyerésére”).
Az új feltétel lényege, hogy a Top20 kísérletekben és a Kukorica Termésversenyben elért teljesítmény, 
valamint a hibridek számának lényeges korlátozása mellett elért szavazási pontszám által meghatáro-
zott sorrend egyértelműen kijelöli a kiválasztott hibridet.
A Magyar Kukorica Klub által kiírt címet tehát csak olyan hibrid nyerheti el, amely részt vesz mind a Top20 
kísér letekben, mind a Kukorica Termésversenyben. A szavazás nem elengedhetetlen feltétel, a cím úgy 
is odaítélhető, ha szavazat nem érkezik be, vagy nem olyan mennyiségű, hogy azt � gyelembe lehetne 
venni. 
A Magyar Kukorica Klub a Top20 Kísérletekben és a Kukorica Termésversenyben felmutatott eredmé-
nyek alapján akkor is kihirdeti a nyertest, ha érdemi számú szavazat nem érkezik.”
 Az eddig feldolgozott és összesített adatok alapján az „Év Kukoricája 2013.” Címért folyó versenyfutás-
ban ismét a DKC5276 vezet. A Top20 kísérletekben elért eredmények (termés és szemnedvesség) alap-
ján ugyan megelőzi őt a DKC5007, de a termésversenyben elért mutatók (összes eredményesen beta-
karított parcella és az elért helyezések száma) az első helyre segítették. Vissza van még egy momen-
tum, s ez az internetes szavazás. Eddig összesen 26 szavazás érkezett be a minimálisan szükséges 100 
helyett. Amennyiben a meghirdetett határidőn belül nem érkezik be a legalább 100 szavazat, a sor-
rend biztosan nem változik, s a DKC5276 ismét elnyeri a megtisztelő címet.


