Az „Év Kukoricája 2017”
Az Év Kukoricája cím elnyerésére a Magyar Kukorica Klub 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”). Ebből következik, hogy a versenybe való jelentkezés határideje
a Top20 kísérleti rendszerbe való bejelentéssel egyezik meg.
A feltétel lényege, hogy a Top20 kísérletekben és a Kukorica Termésversenyben elért teljesítmény,
valamint a hibridek számának lényeges korlátozása mellett elért szavazási pontszám által
meghatározott sorrend egyértelműen kijelöli a kiválasztott hibridet.
A címet tehát csak olyan hibrid nyerheti el, amely részt vesz mind a Top20 kísérletekben, mind a
Kukorica Termésversenyben. A szavazás nem elengedhetetlen feltétel, a cím úgy is odaítélhető, ha
szavazat nem érkezik be, vagy nem olyan mennyiségű, hogy az releváns lenne.
A Magyar Kukorica Klub a Top20 Kísérletekben és a Kukorica Termésversenyben felmutatott
eredmények alapján akkor is kihirdeti a nyertest, ha érdemi számú szavazás nem érkezik.
A cím elnyeréséhez szükséges pontszámokat az alábbiak szerint kell meghatározni:
(Az elérhető pontok képzésénél részben halmozással, részben bonifikálással súlyozást alkalmazunk.)
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
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) és tárgyév december 10.-én
zárul.
9. Az eredményt a Magyar Kukorica Klub rendszerint tárgyév december közepén tartott éves
záróünnepélyén hirdetik ki és adják át.
A címet elnyert hibrid részére a Magyar Kukorica Klub egy legalább 100000 Ft értékű „A Magyar
Kukorica Klub Vándordíja az Év Kukorica Hibridje cím elnyerőjének” elnevezéssel vándordíjat alapít.
Az adott év nyertes hibridjének logót és zászlót készíttet, s vállalja, hogy minden rendezvényén,
elektronikus és írásos közleményében a „Az Év Kukorica Hibridje …… (év), ……. (a hibrid neve)”
formában megjelenteti.
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A 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
képviselője.
Az alábbiakban bemutatjuk a 2017. évi indulókat.
1. táblázat: A Kukorica Termésversenyben és a Top20 Kísérletekben egyaránt részt vevő kukorica hibridek névsora és az
értékelés szempontjai, 2017
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Kőszárhegy, 2017. augusztus 18.
Dr. Szieberth Dénes
Elnök
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