
 

 
Az „Év Kukoricája” 2017 

DKC4943 
Senki többet harmadszor? A DKC4943 2015 óta szerepel a 

Kukorica Termésversenyben. A Top20 fajtakísérletekben 

főként kiváló szemnedvesség leadásával hívta fel magára 

a figyelmet. Továbbra is nagy erényének mutatkozik a 

termésstabilitása. Ezt igazolták vissza a 2015. év 

szélsőséges nyarát követő betakarítási eredmények is, 

mind a Top20 kísérletekben, mind a Kukorica 

Termésversenyben. 2016-ban és 2017-ben is a Top20 

kísérletekben lassabban indult a kezdeti fejlődése a 

megszokottnál. A kezdeti fejlődést elbíráló szemléken 

mindkét évben kissé aggódtunk miatta, s ez az aggodalom 

általában visszaigazolódik a tövek fejlődésének és végső 

kiteljesedésének egyenletességében.  Biztosak vagyunk 

benne, hogy ha sikerül végére járni a probléma okának, az 

eddigieknél is nagyobb teljesítményre lehet képes. Erre az 

egészségesen fejlődött tövek nagy egyedi 

termőképessége utal, Állományaiban nem ritkák a 30 

dekagramm közeli, vagy azt is meghaladó szemtermést 

hozó 18 – 20 magsoros csövek. Gyorsan megszerzett 

ismertségének köszönheti, hogy sok versenyző használja 

szívesen versenyparcelláján, s ő a bizalmat díjakkal és helyezésekkel hálálja meg. A IX Kukorica 

Termésvereny sikeresen betakarított 50 parcellájából 23-ban vetették, s a DKC4943 14 regionális és 3 

országos helyezéssel válaszolt. A regionális helyezések közül 7, az országosok közül 2 díjat is hozott.  

2017-ben 7 hibridet jelentettek be az „Év Kukoricája” címért folyó versenybe, s az összes jelölés a 

Monsanto Hungary Kft. -től érkezett. A kiírás szerint annak a hibridnek, amely az „Év Kukoricája” címért 

indul, szerepelnie kell mind a Top20 Fajtakísérleti és Fajtainformációs Rendszerben, mind a Kukorica 

Termésversenyben. Ennek a feltételnek 5 hibrid meg is felelt. Az eredmények alapján a DKC5068 

hibriddel versengett, hiszen ez a hibrid mind a termésversenyben, mind a Top20 fajtakísérletekben az 

abszolút terméseredmény tekintetében megelőzte.  

 Az „Év Kukoricája 2017” jelöltjeit a Vándordíj kiírásának megfelelően értékeltük. Az értékelési 

szempontok szerint mind a Top20 kísérletekben, mind a Kukorica termésversenyben elért pontszámok 

szerint az első helyre került. (A számítási rendszer a helyezési értékek abszolút formáját veszi 

figyelembe, így végül a legkisebb érték jelenti a legjobb helyezést.) A IX. Kukorica Termésversenyben 

szerzett nagyszámú díja és helyezése, a Top20 fajtakísérletekben kedvezőbb szemnedvessége 

biztosított elsőbbséget. 
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