Az „Év Kukoricájá” 2014
Meghirdetés

A Magyar Kukorica Klub Egyesület meghirdeti az
az „Év Kukoricája” címet a 2014-ik évre
A részvételi feltételeknek 2014-ben eleget tett hibridek jegyzéke:
(A jegyzéket a Top20 fajtakísérleti regisztráció lezárása után közöljük! Lásd: Részvételi feltételek)
DKC4025
DKC4522
DKC4541
DKC4590
DKC4631

DKC4717
DKC4795
DKC4943
DKC5031
DKC5276

Részvételi feltételek:
Az „Év Kukoricája” cím elnyerésére a Magyar Kukorica Klub Egyesület csak olyan hibrideket jelöl,
amelyeket a Top20 kísérletekbe e cél megjelölésével jelentettek be
(1http://www.magyarkukoricaklub.hu/top20/4-top20-korai-es-kozeperesu-kukorica-hibridek-2014)
és szerepelnek a Kukorica Termésversenyben.
A cím elnyeréséhez szükséges pontszámokat az alábbiak szerint kell meghatározni:
1. A Top20 kísérletekben elért országos terméseredmény abszolút sorrendje, függetlenül az
éréscsoporttól: a pontszám a termés szerint csökkenő sorrendbe állított hibridsorrend
sorszámának számértéke
2. A Top20 kísérletekben felmutatott országos összesítésben kimutatott szemnedvesség
tartalom abszolút sorrendje, a szemnedvességek emelkedő sorrendjében, függetlenül az
éréscsoporttól: a pontszám az így megállapított emelkedő sorrendiség sorszámának felével
egyezik meg (ez a feltétel bonifikálja a koraiságot!)
3. A Kukorica Termésversenyben sikeresen befejezett parcellák száma alapján megállapított
országos sorrend: a pontszám a csökkenő sorrend alapján megállapított sorszám számértéke
4. A Kukorica Termésversenyben elnyert helyezések (regionális és országos együtt, 1-5): a
pontszám a helyezések darabszámának összege, amely csökkenti a Termésversenyben és a
Top20-ban elért pontszámot
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Bejelentési feltételek: a meghirdetésből következik, hogy egy adott hibridet bárki bejelenthet a Top20 kísérletekbe, aki a hibrid
bejelentéshez szükséges vetőmagja felett törvényesen rendelkezik, s vállalja az összes feltételt – lásd még ProZea Alap.
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5. A Kukorica Termésversenyben elért díjazott helyezések (regionális és országos, 1-3)
darabszáma csökkenti az elért pontszámot
6. A szavazással elért helyezési sorrend: a pontszám a szavazatszámok csökkenő sorrendjében
megállapított sorszám abszolút értéke
7. A szavazást akkor veszi figyelembe a Cím odaítélésére felkért bizottság, ha összesen legalább
100 szavazat érkezett be: a hibridekre beérkező szavazatok fordított sorrendjének
számértéke adódik a hibridek értékelés során elért pontszámához
8. A szavazás az összes alapadat ismeretében a Top20 kísérleti eredmények és a Kukorica
Termésverseny eredményeinek kihirdetésekor indul (a Magyar Kukorica Klub ekkor teszi
közzé a két verseny eredményét és a szavazások előtti javaslatát az Év Hibridjére) és 2015.
január 31-el zárul.
9. Az elismeréseket a Magyar Kukorica Klub éves záróünnepélyén adják át.
A címmel együtt járó Vándordíjat a Szponzori Program keretében további (pénzbeli) díjazásokban és
elismerésekben lehet részesíteni. A Szponzori Program keretében megítélt díjazások és elismerések
címzettje az „Év Kukoricája”, de kedvezményezettje a Magyar Kukorica Klub, pénzbeli felajánlás
esetén a Klub ProZea Alap bankszámlája, melyet a Klub a kukoricatermesztés fejlesztésére irányuló
programjainak kezdeményezésére és működtetésére fordít.
A vándordíjat a címet elnyerő hibrid kibocsátója (annak felhatalmazott képviselője) az előző évi
nyertes képviselőjétől veszi át. Amennyiben a cím átadására bármilyen okból nem kerülhet sor, a
következő évadra a cím átvevője és őrzője, majd átadója a Magyar Kukorica Klub Egyesület.
Szavazási lehetőség: www.magyarkukoricaklub.hu, „Szavazások”. Az „Év Kukoricája” programot Ön is
szponzorálhatja. Szponzori együttműködéséért megjelenési lehetőséget biztosítunk.

Dr. Szieberth Dénes
elnök
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