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„G” Kisparcella s Hibridkukorica 
Fajtakí se rletek 

2018. 

 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület elhatározta, hogy szélesíti az AgrInfo Fajtainformációs 

Rendszer rálátását a hazai vetőmag kereskedelemben részt vevő hibridkukorica fajták 

termesztési és gazdasági tulajdonságaira azáltal, hogy lehetőséget biztosít a jelentős területen 

termesztett, de nem az ú.n. „Csúcskategóriába” tartozó hibridek összehasonlító vizsgálatára. 

Fentiekre tekintettel: 

A Magyar Kukorica Klub meghirdeti „Jók a Jók Között”* – AgrInfo – Kísérleti Rendszer 

programjának keretén belül a „G” Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérleteket, 

(röviden: „G” kísérletek) államilag elismert, elismerés előtt álló, és EU fajtajegyzékről 

bejelentett kukorica hibridek korlátozott részvételével.  

(*”Jók a Jók Között”AgrInfo Rendszer meghirdetve: 2006. március 17-én, három részre tagozódik: AgrInfo Kísérleti Rendszer, AgrInfo 

Minőségtanúsítási Rendszer és AgrInfo Eredményközlő Rendszer. A rendszer 2009-ben kibővült a Kukorica Termésversennyel, 2018-ban a 

„G” Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletekkel) 

A korlátozás azt jelenti, hogy a „G” kísérletekbe csak olyan hibridek jelenthetők be, 

amelyeknek a kereskedelmi listaára nem haladja meg a kereskedelmi forgalomban kapható 

kukorica hibridek, átlagos listaára* 20%-kal növelt összegét. 

Fogalommeghatározások: 

Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek (röviden: „Top20” kísérletek): Így 

nevezzük azokat a Magyar Kukorica Klub Egyesület által irányított kísérleteket, amelyekre az 

alább feltüntetett kiegészítő korlátozások nem érvényesek, s azokba ezért minden, a hazai 

kereskedelmi forgalomba hozható hibrid bejelenthető.  

„G” Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek (röviden: „G” Kísérletek): Így nevezzük 

azokat a kisparcellás hibridkukorica fajtakísérleteket, amelyekbe csak „Nem csúcskategóriás” 

hibridek jelenthetők be. (A „G” jelzés arra vonatkozik, hogy ezt a fajtakört elsősorban azok a 

gazdák vásárolják, akiknél fontos szempont a vetőmag ára, mint költségtényező.) 

Megjegyzés: a két fajtakísérleti típus kísérleti metodikája azonos, de a kiírás eltérő, ezért 

fontos ennek a dokumentumnak a tanulmányozása! 
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„Csúcskategóriás hibridek”: azok a hibridek, amelyeknek ármeghatározásával a forgalomba 

hozó egy nagyobb megtérülési szint-elvárást fejez ki, ezért a kereskedelmi forgalom számára 

nyilvánossá tett ú.n. „listaárak” átlagánál legalább 20%-kal drágábban adja a vetőmagját.  

Ez azt jelenti 2018-ban, hogy „Csúcskategóriás” hibrideknek nevezzük azokat a 

hibridkukorica fajtákat, amelyeknek a listaára 58000* Ft/70000 mag feletti, s ezért csak a 

Top20 kísérletekbe jelenthetők be. 

„Nem csúcskategóriás” hibridek: nem tartoznak a „Csúcskategóriás” hibridek csoportjába 

azok a kereskedelmi forgalomban kapható kukorica hibridek, amelyeknek „listaára” nem 

haladja meg a listaárak átlagánál 20%-kal nagyobb összeget. 

Ez azt jelenti 2018-ban, hogy azok a hibridek nem tartoznak a „Csúcskategóriás” hibridek 

közé, amelyeknek a listaára 58000 Ft/70000 mag alatti, s ezért a Top20 és a „G” kísérletekbe 

egyaránt bejelenthetők. 

*A figyelembe vett 266 hibridkukorica vetőmag árajánlatát 70000 magra átszámolva 47319 Ft-nak találtuk. Ha 

ehhez az összeghez hozzáadjuk a 20 %-át, 56783 Ft-ot kapunk. Az összeget felkerekítve állapítottuk meg a 

választóvonalat a két csoport között. 

Figyelem! 

Az ebben a dokumentumban használt fogalmak és meghatározások kizárólag a Magyar 

Kukorica Klub Egyesület tevékenységi körén belüli cselekményekre és kommunikációra 

vonatkoznak!  A „Csúcskategória” és „Nem csúcskategória” besorolás kizárólag a 

listaárban megnyilvánuló forgalomba hozói értékítéletre vonatkozik és azt a célt szolgálja, 

hogy a fajtaérték hazai körülmények közötti behatárolását különböző kísérlettípusokban való 

szerepeltetéssel elősegítse. A besorolás nincs igazolt összefüggésben a hibridek valós 

szántóföldi teljesítményével és környezeti reakciójával, továbbá az elhatárolásnál semmiféle, 

a hibridek agronómiai vagy biológiai tulajdonságával összefüggő mérlegelés nem játszott 

szerepet! 

Módszertani alapok: 

• A kísérletek összehasonlító jellegűek, elfogadott biometriai módszerekkel 

értékelhetők, a teljesítményeket összehasonlító fajtákhoz, a kísérlet átlagához és a 

kísérletek összevont értékelésében felmutatott eredmények alapján legjobbnak 

bizonyult hibrid teljesítményéhez viszonyítják. 

• A Magyar Kukorica Klub meghatározza a kísérletekben használt összehasonlító 

fajtákat, melyek vetőmagját a kereskedelemben megvásárolja.  

• A kísérletbe állítható fajták száma nem korlátozott. Amennyiben a fajtaszám 

meghaladja a 30-at, a kísérleteket érésidő szerinti fajtacsoportokra osztják. (Pl.: korai, 

középérésű. Szükség szerinti továbbosztás: Korai-FAO350 alatt, Korai-FAO350 felett, 

stb.) 

• A kísérletek beállítási és értékelési módszertana a „Biometriai Kutatások a 

Mezőgazdaságban (Sváb, J., 1981) c. munkán alapul. 

Részvételi feltételek a „G - 2018” kísérleti programban: 

• A kísérletben minden hazai kereskedelmi forgalomban szereplő, a „Nem 

csúcskategóriás” csoportba tartozó kukorica hibrid szerepelhet 

• A Magyar Kukorica Klub saját költségén önállóan is szerepeltethet a feltételeknek 

megfelelő hibrideket a kísérletekben, vetőmagjukat a hazai kereskedelemben vásárolja 

meg. 
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• A bejelentő hitelt érdemlően igazolja, hogy a fajtához és a vetőmaghoz fűződő jogai 

tisztázottak (a bejelentő egyben a fajta tulajdonosa, vagy annak felhatalmazott 

forgalomba hozója, vagy a vetőmag tulajdonosa, aki igazolja, hogy a vetőmaghoz 

törvényes kereskedelmi tranzakció révén jutott). A vetőmag, vagy a fajta kezeléséből, 

kísérletbe állításából, az eredmények közléséből a Magyar Kukorica Klubra nézve 

korlátozások, vagy hátrányok nem származnak. 

• A bejelentő hozzájárul, hogy a kísérletbe állított fajtáról minden, a Magyar Kukorica 

Klub által kiadott „Kísérleti, Értékelési és Eredményközlési Elvek” dokumentumában 

meghatározott adat korlátozás nélkül közölhető. 

• A bejelentő késedelem nélkül megfizeti a bejelentéssel járó, szerződésben foglalt 

díjakat. A bejelentési díj összege 2018. évre 35000 Ft/hibrid/kísérleti hely. Egy 

hibridet legalább 10 kísérleti helyre kell bejelenteni. Amennyiben a bejelentő 

igazoltan mezőgazdasági termelő vagy termelői csoport (pl.: gazdakör, gazdák erre a 

célra létrejött társulása) és a bejelentést ilyen minőségben teszi, a bejelenetett helyek 

száma legalább – hasonlóan a Gazda Top20-hoz.  

• A bejelentő 2018. március 1-ig bejelenti a fajtát, s a vetőmagot 2018. március 20.-ig a 

Magyar Kukorica Klub által megadott címre eljuttatja 

• Bejelentő a bejelentéskor megjelöli, hogy a bejelentett fajta milyen szintű értékelési 

kategóriában szerepeljen, azonban adat és eredményközlési korlátot nem kérhet 

További részletek – versenykiírások, költségek, metodika, szerződés formula, bejelentőlap, 

nyilatkozat, stb. a www.magyarkukoricaklub.hu weboldalról letölthető, vagy a 

magyarkukoricaklub@me.com elektronikus postacímen kérhető. 

 

Kőszárhegy, 2018. február 2. 

 

dr. Szieberth Dénes 

elnök 

8152 Kőszárhegy, Kazinczy u. 12., 

mobil telefon: 36 (06) 20 9 442 361. 
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