
Kukorica Barométer

www.magyarkukoricaklub.hu

29. szám

M
ag

ya
r K

ukorica  Klub Egyesület

„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. 
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, 

a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás 
harmóniájának megteremtése.”

(Győrffy Béla)

A Magyar Kukorica Klub Egyesület
meghirdeti a XII. Kukorica Termésversenyt 

és a III. „Ki Többre...” Kukorica Termésversenyt!
(Feltételek a Szabálykönyvben)

Legyen Öné a legnagyobb szakmai siker és elismerés!
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XII. KukoricaXXIIII.. K
Termésverseny

2020

A feladat: 
Maximális kukoricatermés elérése legalább 5 hektáros területen.

Díjazási kategóriák: 
Kárpát-medencei Nagydíj
Magyarország            Határon túli

Országos  Ausztria
1. Dunántúl-Észak   Szlovákia
2. Dunántúl-Dél   Ukrajna
3. Alföld-Észak   Románia
4. Alföld-Nyugat   Szerbia
5. Alföld-Kelet   Horvátország

  Szlovénia
Elegendő számú jelentkező esetén Öntözéses kategória!

A verseny célja:
A Magyar Kukorica Klub Egyesület célja a verseny kiírásával, hogy 
rávilágítson a magyar kukoricatermesztés lehetőségeire, népszerűsítse  
és elterjessze a legeredményesebb termesztési módszereket.

A Magyar Kukorica Klub Egyesület célja a Kukorica Termésverseny 
meghirdetésével

A kukoricatermesztés hatékonyságának és 
versenyképességének növelése
A gazdák és általában, az ágazat szereplői 
kukoricatermesztéssel kapcsolatos ismereteinek fejlesztése
A hatékony termesztési módszerek elterjesztése
A kereskedelemben kapható kukorica hibridek termesztési 
értékének kipróbálása üzemi körülmények között 
A vidéki élet eseménydúsabbá tétele
A szakmai kommunikáció és kultúra fejlesztése
A szakma kiválóságainak ismertté tétele

XI. Kukorica
Termésverseny

Összefoglaló

A tartalomból:

Hová kerültek a díjak

A XI. Kukorica Termésverseny eredményei 

Díjazottak

Úti beszámoló

SIMON KFT.   DR. ZSIRAI JÁNOS
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28. szám
„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. 

Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, 
a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás 

harmóniájának megteremtése.”

(Győrffy Béla)

Szieberth Dénes

A kukorica 
fejlődési stádiumai 
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30. szám
„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk. 

Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, 
a csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás 

harmóniájának megteremtése.”

(Győrffy Béla)

Top20
„Gazda”  Top20

Kisparcellás Hibridkukorica 
Fajtakísérleti eredmények

2019

Részvételi feltételek a „Top20 – 2019” 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 hoz-
ható), hazai éréscsoport besorolási metodika szerint tenyészideje jól behatá-
rolható, s e szerint a korai, vagy a középérésű csoportba tartozik. (A kísérletek-
ben 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 kísérle-
tekben, 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 felha-
talmazott 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 meg� zeti a bejelentéssel járó, szerződésben
foglalt díjakat. A bejelentési díj összege 2019. évre 35 000 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 2019. március 1-ig bejelenti a fajtát, s a vetőmagot 2019. 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 korlá-
tot nem kérhet.

4 DKC5092 16,04 16,85 15,07 15,25 15,39 14,42 14,59 12,87 12,92 12,15 12,95 11,17 14,14 0,82

8 DKC5182 15,73 16,32 15,44 15,55 15,00 14,56 14,80 12,17 13,01 11,77 12,18 11,22 13,98 0,66

2 Fornad 15,78 15,72 14,32 15,07 14,39 13,49 14,66 12,07 12,76 11,64 11,37 10,37 13,47 0,15

3 DKC4943 16,12 16,35 15,94 14,56 13,43 13,59 12,31 11,47 12,21 11,68 11,42 10,86 13,33 0,01

7 DKC5075 15,28 15,58 15,02 13,72 14,00 14,08 13,64 12,70 11,85 11,27 12,03 10,58 13,31 0,00

5 DKC5068 15,82 15,64 15,43 14,03 13,22 14,17 13,02 12,92 11,44 11,19 11,32 10,03 13,19 -0,13

6 P9903 16,01 14,70 14,67 14,77 14,43 13,81 14,37 11,71 10,44 11,76 11,46 10,03 13,18 -0,13

A Top20 Kisparcellás Hibridkukorica Fajtakísérletek célja, hogy a fajta a helyére kerüljön!
A kiadványt szerkesztette: dr. Szieberth Dénes

A fajtakísérletek sikeréhez megbízásos együttműködéssel hozzájárultak

DEKALB Magyarország, KITE Zrt., SAATEN-UNION, Hungária Kft., Sou�  et Agro Románia, Simon Kft., 
Dr. Zsiray János, Lajoskomáromi Agrárcsoport
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A Kukorica Barométer korábbi számai az alábbi linkeken digitális formában elérhetők: 

Online

A 2019-es Fuzárium Különszám megrendelhető  
az Agroinform kiadónál az alábbi linken 
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https://issuu.com/agroinformcom/docs/2017_23_kukorica_barometer_
https://issuu.com/agroinformcom/docs/2018_26_kukorica_barometer
https://issuu.com/agroinformcom/docs/29_xi_term_verseny_2019
https://issuu.com/agroinformcom/docs/2017_24_kukorica_barometer
https://issuu.com/agroinformcom/docs/28_2019_kukorica_fejl_stadiumai
https://issuu.com/agroinformcom/docs/2018_27_kukorica_barometer
https://issuu.com/agroinformcom/docs/30_top20_2019
https://issuu.com/agroinformcom/docs/2019_fuzarium_oldalak
https://www.agroinformkiado.hu/termek/toxintermelo-gombak-okozta-novenybetegsegek-buzaban-es-kukoricaban/

