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 „Top20” szemes kukorica fajtakísérletek 
„Gazda” Top20 szemes kukorica fajtakísérletek 

Üzemi Fajtasorok 
 
A Magyar Kukorica Klub meghirdeti „Jók a Jók Között”* – AgrInfo – Kísérleti Rendszer 
„Top20” kísérleti programjának keretén belül a „Top20 – 2020” kísérleteket, államilag 
elismert, elismerés előtt álló, és EU fajtajegyzékről bejelentett kukorica hibridek 
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. 

A „Top20” kísérleti program célja: 
A „Top20” kísérleti program lehetőséget kínál arra, hogy a szakmai közönség független 
forrásból is értesülést szerezhessen a kereskedelmi forgalomban beszerezhető fajták 
teljesítményéről, fontosabb termesztési és felhasználási tulajdonságairól, jövedelemtermelő 
képességéről és népszerűségéről. A Top20 kísérletek jelentősen hozzájárulnak a 
mezőgazdasági tevékenység versenyképességének javításához. 

Miért „Top20”? 
Az értékelési szempontok szerinti első 20 fajtát a Klub a fajtabejelentővel történt előzetes 
konzultáció alapján részletesebben is elemzi, s a többitől megkülönböztető gazdasági 
tulajdonságait felsorolja. Az általános közlést követően az összevont értékelés alapján 20 első 
fajta külön táblázatban is szerepel. Az összevont értékelésből, külön szavazatokkal kerül 
megválasztásra az „Év Kukoricája”.  

A „Top20” kísérleti program kategóriái: 

„Top20 Teljesítmény”:  
Országos kísérleti átlagtermés szerinti sorrendbe állítva megmutatja a fajták egymáshoz 
viszonyított teljesítőképességét. A közlés egyúttal tájékoztatást ad a helyenkénti, és a 
termőhely típusok és/vagy régiók szerinti terméseredményekről is. A statisztikai mutatók 
tájékoztatnak a kísérleti adatok megbízhatóságának szintjéről. 

„Top20 Gazdaságosság”:  
Figyelembe véve a terméseredményt, az átlagos értékesítési árat, a vetőmag beszerzési árát, 
valamint a szemnedvesség különbségek alapján számolt szárítási költség eltéréseket, becslést 
ad az adott fajta termesztésének relatív gazdaságosságára. 

„Top20 Népszerűség” 
A Termésversenyben való szereplés gyakorisága, a „Top20” kísérletekben való szereplés és a 
közönségszavazatok alapján felállított sorrend határozza meg. A népszerűségi mutató 
hozzájárul az „Év Kukoricája” cím odaítéléséhez.  
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„Top20 Komplex”, kiemelt kategória:  
A kísérletekben felmutatott teljesítmény, a gazdaságosság, a vetésterületből kivett részarány 
és a közönségszavazatok alapján felállított sorrend. Ez a sorrend kibővül a Kukorica 
Termésversenyben elért eredményekkel (helyezések száma, összes előfordulás száma). 

Az „Év Kukoricája” elismerés 
A bejelentő pályázhat erre a címre. A pályázat előfeltétele mind a Termésversenyben, mind a 
Top20 kísérletekben való szereplés, hogy a teljesítményt megbízhatóan lehessen mérni. Az 
„Év Kukoricája” elismerést az a hibrid nyeri el, amely az elismerés „Értékelési Szabályzata” 
szerinti feltételeket a legmagasabb szinten teljesítette.   

„Gazda” Top20 kísérletek 
Ebbe a kísérleti rendszerbe gazdálkodók küldhetik a saját maguk által termesztési céllal 
vásárolt vetőmagból vett mintát.  

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 „Top20 - 2020” és a „Gazda” Top20 kísérleti 
programban: 

• A kísérletben minden államilag elismert, valamint olyan fajta szerepelhet, amelynek 
legalább egy éves hazai vagy Európai uniós hivatalos (adott ország hivatalos 
fajtavizsgáló szervezete által kiadott) vizsgálati eredménye van (vetőmagja az EU 
szabályozás szerint legalább korlátozottan forgalomba hozható), hazai éréscsoport 
besorolási metodika szerint tenyészideje jól behatárolható, s e szerint a korai, vagy a 
középérésű csoportba tartozik. (A kísérletekben bejelentői igények alapján lehet igen 
korai, vagy késői fajtákat is vizsgálni, azonban ezek a fajták külön közlési csoportot 
alkotnak, és nem vesznek részt a kategória-versenyekben.) 

• A Kihívó Fajtákat a Magyar Kukorica Klub saját költségén szerepelteti a 
kísérletekben, vetőmagjukat a hazai kereskedelemben vásárolja meg. 

• 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. 
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• 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 2020. évre 45000 (negyvenötezer) Ft/hibrid/kísérleti 
hely. Egy hibridet legalább 16 kísérleti helyre kell bejelenteni. Amennyiben a 
bejelentő igazoltan mezőgazdasági termelő és a bejelentést ilyen minőségben teszi, a 
bejelentett helyek száma legalább 3. (lásd: „Gazda” Top20) 

• A bejelentő 2020. március 1-ig bejelenti a fajtát, s a vetőmagot 2020. 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 weboldal Top20 oldaláról letölthető és  a 
magyarkukoricaklub@me.com  címre beküldhető.   

• Űrlap a magyarkukoricaklub@me.com elektronikus postacímen kérhető. 
 

Üzemi Fajtasorok tanúsítási feltételei: 
A Magyar Kukorica Klub Egyesület tanúsítja azon Üzemi Fajtasorok fajtánkénti eredményeit: 

• amelyeket vetésük előtt a hibridek jegyzékével bejelentettek, amelyeket a MKK előírásainak 
megfelelően vetettek el 

o amelyek vetésterülete legalább 0,12 ha 
o a területkiválasztás kellően homogén táblára/táblarészre esett 
o a fajtasorba az előírt gyakorisággal elvetették a kijelölt kontroll hibridet/hibrideket 
o a parcellákat a vetés alkalmával egyértelműen és maradandóan megjelölték 
o a vetés tényét az elvetett hibridek jegyzékével a vetési sorrendnek megfelelő 

dokumentáció beküldésével 24 órán belül közölték 
• amelyek ellenőrzésére a vegetációs periódus során a MKK ellenőrei jogosultságot kaptak 
• amelyeket a MKK az ellenőrzések során tett megállapítások alapján tanúsításra alkalmasnak 

tart 
o a kísérletet nem érte az értékelést akadályozó káresemény (gyom, rovar, jég, szél) 
o a kísérlet kivitelezése során nem történt a kísérleti eredményeket egyenlőtlenül 

befolyásoló beavatkozás (helytelen sorközkultivátorozás, egyenetlen műtrágya 
használat, gyomirtás, stb…) 

• amelyek betakarítását a MKK ellenőrei ellenőrzik, s a betakarítási adatokat tanúsítják 
o a termésmérés érvényes tanúsítással rendelkező mérlegen történik 
o a termésmérés a Kukorica Termésversenyben elfogadott módszerrel történik 
o a szemnedvesség megállapítása a Kukorica Termésversenyben elfogadott módszerrel 

történik 

Az Üzemi Fajtasorok bejelentési díja és a díjazás tartalma: 
• Díjazás (amennyiben a parcellák területe nem haladja meg a 0,5 ha-t):* 

o 10 parcelláig 120000 Ft + Áfa/ kísérlet 
o 10 parcellát meghaladó méretű Üzemi Fajtasor esetében az alapdíjon felül minden, a 

10-et meghaladó parcella után 20000 Ft/+ Áfa/parcella 
o 20 parcellát meghaladó Üzemi Fajtasorok esetében az előző, + a 20-at meghaladó 

parcellák után 10000 Ft+ Áfa/parcella  

https://www.magyarkukoricaklub.hu/top20/11-top20-kukorica-hibridek-termokepessege-es-tulajdonsagai-2020
mailto:magyarkukoricaklub@me.com
mailto:magyarkukoricaklub@me.com?subject=K%C3%ADs%C3%A9rleti%20bejelent%C5%91%20k%C3%A9r%C3%A9se
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• A díjazás tartalma: 
o A vegetációs periódus során 3-szori szemle adatfelvételezéssel (képzett 

szemlézővel)* 
o A betakarítás ellenőrzése 
o Tanúsítvány kiállítása 
o Eredmények közzététele saját nyomtatott, vagy elektronikus kiadványban és 

sajtóban* 
o A tanúsítvánnyal ellátott fajták/hibridek felvétele a Precíziós Növényfajta 

Adatbázisba* 

Au Üzemi Fajtasorok esetében az árak a *-gal jelölt szolgáltatások nélkül értendők. A *-gal 
jelölt szolgáltatások igénybevétele mellett a bejelentési költség egységesen 45000 
Ft/parcella+ Áfa/ helyszín. Legalább 3 helyszínen történt bejelentés esetén 10% 
árengedményt adunk. 
 
Kőszárhegy, 2020. 01. 30. 
 
 
Kísérleti rendszerfelelős:  

dr. Szieberth Dénes, 
8152 Kőszárhegy, Kazinczy u. 12., 
mobil telefon: 36 (06) 20 9 442 361. 
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