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A Magyar Kukorica Klub Versenykiírása 
a 2019. évi Kukorica Termésversenyre  

 

A Kukorica Termésversenyt (továbbiakban: Termésverseny) a Magyar Kukorica Klub 

Egyesület (MKK), 8152 Kőszárhegy, Kazinczy Ferenc utca 12. írja ki. A Termésverseny a 

Magyar Kukorica Klub Egyesület tevékenységi körébe tagozódik. A Termésversenyhez kötődő 

minden jog tulajdonosa és személyhez nem köthető jogkövetkezmények viselője a Magyar 

Kukorica Klub Egyesület. A Termésverseny felelőse: a Magyar Kukorica Klub Egyesület 

mindenkori elnöke. 

A Termésverseny célja: 

A Magyar Kukorica Klub Egyesület célja a Termésverseny kiírásával, hogy rávilágítson 

Magyarországon és a környező országokban folytatott kukoricatermesztés lehetőségeire, 

népszerűsítse és elterjessze a legeredményesebb termesztési módszereket, hozzájáruljon a 

vidéki élet és a mezőgazdasági tevékenység jobb megismeréséhez, tekintélyének emeléséhez. 

A Termésverseny tárgya:  

Maximális kukoricatermés elérése legalább 5, legfeljebb 10 hektáros területen 

A Termésverseny lebonyolítása és ellenőrzése: 

A Termésverseny lebonyolítását a Versenybizottság végzi. 

A Termésverseny tisztaságát és a Szabályzat érvényesülését az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. 

Értékelési kategóriák: 

A versenyt a Magyar Kukorica Klub Egyesület száraz és öntözött termesztési kategóriában 

hirdeti meg. A száraz termesztési kategóriában regionális és országos szintű versenyt, míg az 

öntözött kategóriában csak összevont országos szintű versenyt hirdet. Amennyiben a 

jelentkezők az itt feltüntetetteknél több, e termesztési kategória valamelyikébe besorolható 

művelési kategóriában (pl.: szántás nélküli, biológiai gazdálkodás, stb.) kívánnak indulni, s 

ehhez elegendő számú (országosan legalább 5) jelentkező van, további kategóriák szerinti 

országos szintű elbírálásra és eredményhirdetésre is sor kerülhet. A művelési kategóriák 

értékelési és díjazási szintje megegyezik a területi kategóriákéval. Erről a Versenybizottság a 

jelentkezések összesítése után dönt. Nagyszámú jelentkezés esetén a jelenlegi területi 

kategóriák finomítására is sor kerülhet (pl.: megyei szintű értékelés). Az egyes termesztési 

kategóriákat a Versenybizottság az alábbiakban határozza meg: 

Száraz termesztési kategória (a művelés módjától függetlenül): a versenyterület a természetes 

csapadékon kívül nem részesülhet semmiféle mesterséges vízellátásban (kelesztő öntözésben 

sem!), és a területen a tárgyévet megelőző évben sem folytattak öntözéses termesztést. 

Öntözött termesztési kategória: minden olyan termesztési eljárást ide kell sorolni, amelyben 

akár a legcsekélyebb mennyiségű öntözővizet is felhasználták, vagy tárgyévet megelőző évben 

öntözéses művelést folytattak. 

A száraz termesztési kategória felosztása: 

Hagyományos művelési kategória: a talaj előkészítés bármely szakaszában ekét 

használtak.  

„Biológiai gazdálkodás”művelési kategória: valamely, hazánkban, vagy az EU-ban 

bejegyzett tanúsító szervezet által elfogadott terméket produkáló eljárás. 
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„AKG gazdálkodás”, vagy annak megfelelő, rendelettel szabályozott 

környezetgazdálkodási művelési kategória (továbbiakban AKG”): a gyakorolt 

termesztési módszer mindenben megfelel az AKG szabályozásnak és a versenyző a 

versenyterülettel szerepel is az AKG nyilvántartásban. Amennyiben a versenyzőt 

időközben kizárják az AKG támogatásból, automatikusan ki lesz zárva a 

versenykategóriából is.  

Forgatás nélküli művelési kategória: a termesztési ciklusban teljes (csak a versenybe 

bejelentett kukoricatermesztési ciklusra értendő!), az elővetemény tarlójának 

elmunkálásától a kukorica vetéséig csak forgatás nélküli műveletek szerepelhetnek a 

talaj megművelésében.  

Alacsony toxinszíntű kategória: bármely egyéb kategóriába is bejelentett, a 

bejelentéssel egy időben jelzett részvételi szándék alapján a betakarítás során 

folyamatos mintavétellel vett minták toxinszintje (DON, Fumonizin, Aflatoxin) alapján 

megállapított sorrend 

 

A területi kategóriák leírása:  

A versenyterület területi kategóriába sorolása a kijelölt terület földrajzi elhelyezkedése szerint 

történik!  

1. Dunántúl – Észak: az M7-es autópálya nyomvonalától északra eső mezőgazdasági 

területek 

2. Dunántúl – Dél: az M7-es autópályától délre eső területek 

3. Alföld - Észak: az M3-as autópálya nyomvonalától északra, majd a görbeházi 

elágazástól Nyíregyháza felé a megyehatárig, s onnan a Szabolcs-Szatmár-Bereg és 

Hajdú-Bihar megyék határvonalától északra eső mezőgazdasági területek 

4. Alföld – Nyugat: az Alföld – Északtól délre és a Tiszától nyugatra eső 

mezőgazdasági területek 

5. Alföld - Kelet: az Alföld – Északtól délre és a Tiszától keletre eső területek 

Határokon kívüli területek: 

1. Szerbia 

2. Románia 

3. Ukrajna  

4. Szlovákia 

5. Ausztria 

6. Szlovénia 

7. Horvátország 

Értékelési szempontok:  

Az értékelés a kilogrammban kifejezett, 14,5%-os szemnedvességre vetített hektáronkénti 

termés alapján történik. Két azonos terméseredménynél az alacsonyabb szemnedvesség 

tartalommal betakarított eredmény, amennyiben ebben is egyezőség áll fenn, a korábbi 

betakarítás élvezi a sorrendi elsőbbséget.  

Eredményhirdetés:  

Az eredmények értékelése és kihirdetése Kárpát-medencei, országos és területi (pótkiírás esetén 

a területi kategóriákon belül technológiai) kategóriánként történik. Minden kategóriában az I-

III. helyezettet díjazzák, illetve a IV. és V. helyezettek a helyezésük feltüntetését tartalmazó 

oklevélben részesülnek. A Termésverseny további résztvevői sorrendi besorolást nem 

tartalmazó, de a részvételt elismerő tanúsítványban részesülnek.  
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Az országos helyezettek részére az országos összevont értékelés sorrendjében állapítják meg a 

helyezéseket, függetlenül a területi hovatartozástól és a területi kategóriában elért helyezéstől. 

A díjazások és helyezések megállapítása során itt is a fentiek szerint kell eljárni.  

A Kárpát-medencei díjazásokat és helyezéseket az összes sikeresen betakarított versenyparcella 

összevont értékelése alapján állapítják meg oly módon, hogy abban a részt vevő országok 

összevont legjobb eredményeit veszik figyelembe. Egy országból csak egy eredmény vehető 

figyelembe. 

 

Kőszárhegy, 2019. január 15. 

 

Dr. Szieberth Dénes 

elnök 


