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A XIII. Kukorica Termésverseny időszakos statisztikája 
2021. 11. 2. 

Összeállította: dr. Szieberth Dénes 

A XIII. Kukorica Termésverseny Támogatói: 

Bayer Hungária Kft., KITE zRt., KWS Magyarország Kft., Marton Genetics, Syngenta Kft., Simon Kft. 

1. táblázat: Az ellenőrzött parcellák száma és átlagos teljesítménye régiónként 

Régió 
Összes 

parcella 
db 

Betakarí-
tott 

parcella  
db 

Vissza-
vont 

Meghi 
úsult 

Hátra 
van 

Maxi-
mum 
kg/ha 

Mini-
mum 
kg/ha 

Termés- 
átlag 
kg/ha 

Szem-
nedvesség 

% 

1 11 6 2  3 14932 10050 11924 22,1 
2 11 3 6  2 8406 7259 7907 18,3 
3 10 5 0  5 15362 13447 14101 20,5 
4 4 2 0  2 11382 7816 9599 19,2 
5 4 4 0  0 13937 10818 12338 20,2 
ö 2 2 0  0 15792 15757 15774 19,6 
 42 22 8 0 12 13302 10858 12085 20,4 

 

2. táblázat: A XIII. Kukorica Termésversenyben szereplő hibridek és a velük elvetett parcellák száma a visszavont parcellák 
után 

 
Vetett 

parcella 
db 

Betakarí-
tott 

parcella  
db 

Vetett 
parcella db 

Betakarított  
parcella  db Terméseredmények, kg/ha 

Régió szántással szántás nélkül szántással Szántás 
nélkül Különbség 

1 10 5 1 1 11323 14932 -3609 
2 8 1 3 2 8406 7658 748 
3 8 3 2 2 14264 13858 406 
4 2 1 2 1 7816 11382 -3566 
5 0 0 4 4  12338  

Ö 1 1 1 1 15757 15792 -35 
Összesítés: 29 11 13 13 10452 12033 -1505 
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1. ábra: az eddig betakarított versenyparcellák szemtermés eredménye és szemnedvesség tartalma (felsorolás a regisztráció 
idősorrendjében) 

Lezárult a 4. régióban és az öntözéses kategóriában a verseny. A Versenybizottság határozata 
értelmében a csonka régiókban és a csonka kategóriában is lesz díjazás – a kihirdetésre 
természetesen csak a jegyzőkönyvek hivatalos vizsgálata után kerül sor.  

Megértjük, de különösen sajnáljuk, hogy a 2-es régióban nagyszámú volt a visszalépés. A lemondott 6 
parcella adatai sokat mondhattak volna mind a hibridek stressztűrő képességéről, mind az időjárás 
hatásairól. 

 A szántott és szántás nélküli talajművelésben részesített parcellák közül a szántottak még futnak. Az 
minden esetre ebben az esztendőben is látszik, hogy a helyesen alkalmazott szántás nélküli 
technológia nem játszik alárendelt szerepet.  

A kombájntartály, a szállítójárművek és a sortávolság ellenőrzéséről: 

Az indulási jel megadása előtti mozzanatok a legmegfelelőbbek arra, hogy az ellenőr meggyőződjön, 
és verseny résztvevőit is meggyőzze a rakfelület ürességéről és tisztaságáról, a kombájn indulási 
alkalmasságáról és a területnagyságot befolyásoló egyik legfontosabb összetevő méretéről. A 
felmászós-betekintős, vagy ürítőablakos módszer korántsem ennyire meggyőző. Nem azért, mert az 
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ellenőrnek esetleg „rossz a szeme”, hanem azért, mert nincs tanúja arra, hogy megfelelően végezte el 
az ellenőrzést.  

 

2. ábra: Üres a plató? Igen, most már az! A szállítójármű rakfelületének ellenőrzés a betakarítás kezdete előtt, billentéssel 

Lám, ezen a (hatalmas) rakfelületen „alig volt valami”, de mégsem lehetett volna azt mondani, hogy 
„üres és tiszta” lett volna.  

A kombájn esetében hasonló a helyzet, habár bonyolultabb, mert a csigában is maradhatott az előző 
ürítési folyamatból termény. Ez a tény csak a csiga megjáratásával állapítható meg, ezért a kombájn 
ellenőrzése csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az a kihordó csiga legalább 30 mp-es 
megjáratásával történt. 

Sokan felvetik, hogy „mit számít az a néhány kilogrammnyi termény”, amikor a mérlegek 
pontosságán belüli értékekről beszélünk. Viszont nem tudjuk, hogy a pontossági határon belül hol 
ugrik át a mérleg kijelzője a felső vagy az alsó értékre, és ez kilókon múlhat! 

A másik, és talán ennél is fontosabb szempont a bizalom. A bizalom mindig nagyobb egy pontosan 
elvégzett, mint a felületesen végrehajtott feladat eredménye iránt.  
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3. ábra: A kombájn tartályának ellenőrzése a kihordó csiga legalább 30 mp-es járatásával történik. 

Gyakori felvetés, hogy miért van szükség a sortávolság ellenőrzésére, hiszen a sortávolság a vetőgép 
gyári tulajdonsága, s ez jellemző az egyes típusokra. A kérdésfelvetésre egyszerű a válaszadás: Tény, 
hogy a vetőgépek sortávolsága fix, és talán a javítás után is az. Az is tény, hogy manapság szinte 
minden (persze, nem minden) kukoricatáblát sorvezérléssel végeznek, így a csatlakozósorok 
általában megbízhatóan megegyeznek a sortávolsággal. 

 

4. ábra: A sortávolság ellenőrzése – nem megkerülhető feladata az ellenőröknek 

A sortávolság ellenőrzése viszont két fontos tényezőre világít rá: egyúttal ellenőrzi, hogy valóban a 
regisztrált vetőgéppel azonos, legalábbis azonos sortávolságú vetőgépet használtak, és arra is 
rávilágít, hogy az idők során nem érte-e valamilyen „trauma” a vetőgépet. Például „meghúzódott” 
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egy kicsit a rúdja. S ha igen, akkor a sortávolság máris nem az eredeti, hanem annak egy-két 
milliméterrel, de inkább egy két centiméterrel eltérő merőleges vetülete. Ettől kezdve a pászták 
szélessége eltérhet az eredetitől, amely a terméseredmény számításánál már jelentős - akár egy 
helyezés sorsát is eldöntheti. 

Mindezekből látszik, hogy az ellenőrzéseknek, azok minőségének fontos a szerepe mind a verseny 
tisztasága, mind a versenybe vetett bizalom szempontjából. Nekünk – szervezőknek és 
versenyzőknek - egyaránt célunk és érdekünk, hogy a Kukorica Termésverseny egy olyan mozgalom 
maradjon, amely tartósan mutatja a hazai kukoricatermesztés lehetőségeit, tanítsa az egész 
gazdatársadalmat a hibridek kiválasztására, a termőhelyhez igazodó legmegfelelőbb technológiai 
tervek elkészítésére, része legyen a gazdaságos termelésnek és az egészséges takarmány- és 
élelmiszertermeléshez vezető utak-módok kutatásának. 

Hogy ez így lehessen, mindannyiunknak jó szórakozásává kell, hogy váljon ez a „Capitaly”, vagy 
magyar változata, a „Gazdálkodj Okosan” játék!  

Ne feledd:  

Az „OKOSSÁG” fokát csak tanulásra épített gondolkodás révén született ötletek kipróbálásával, 
végül a megvalósításukkal elért eredményekkel lehet bizonyítani! 

(Gondold végig: értél-e már el így eredményt? Ha igen, írd meg nekünk is, közzétesszük.) 

Ha nem jut eszedbe ilyesmi, ne keseredj el! A kis ötletek is ötletek, nem kell mindjárt a világot 
megváltani. 

Kármán Tódor, amikor átvette az Egyesül Államok elnökétől az USA legnagyobb tudományos kitüntetését, kérdésére azt 
válaszolta az elnöknek, hogy Newtont tartja a történelem legnagyobb tudósának. Amikor azt kérdezte az elnök, hogy miért, 

ezt válaszolta: „Mert volt négy ötlete!”. 

∞∞∞ 

 

5. ábra: Darvak Nádudvar egén, 2021. október 21-én – folyamatos kurrogásukkal és vonulásukkal színesebbé és 
hangulatosabbá tették a munkát – a helyiek azonban nem szeretik őket annyira, a termény megdézsmálása miatt 


