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1. BEVEZETÉS 

 

A kukorica a világ és hazánk egyik legfontosabb takarmánynövénye. A hazai vetésterület 

gyakorlatilag 100%-án beltenyésztéses hibrideket termesztünk. Magyarország hibridkukorica 

vetőmag igénye évi 22-26 ezer tonna, amely évi 15-20 ezer hektáron termelhető meg. A termésátlag 

jelentősen szór, 2,2-3,9 t/ha között változik. Éghajlatunk kiváló a hibridkukorica vetőmag-

termesztéshez, ezért jelentős az export célú előállítás. A hibridkukorica vetőmagtermő-terület 

bizonyos években a 30 ezer ha-t is meghaladja.  

Az előállítandó hibridek száma évről évre nő. Míg 2006-ban 277, addig 2009-ben 430 

hibridet állítottak elő. A hibridek nagy száma és folyamatos változása, valamint a Magyarországon 

nem ismert és nem adaptált export célú hibridek előállítása miatt, az új és ismeretlen hibridek szülői 

vonalainak környezeti reakcióját (éghajlat, évjárat, vetésidő stb.) folyamatosan tanulmányozni kell. 

A korábban szerzett termesztéstechnológiai ismeretek gyakran elavulnak, ezért azok folyamatos 

aktualizálása szükséges. 

Az F1 vetőmagot előírt technológia szerint, az anyai szülő címerének eltávolítása után, az apai 

szülő címerének anyai bibére történő rávirágoztatásával állítjuk elő évről évre. Az eltérő virágzási 

idejű szülők virágzási szinkronját a szülői vonalak időbeni frakcionált vetésével biztosítják. A 

tervezett mennyiségű és minőségű vetőmag, még együttvirágzás esetén is csak akkor biztosítható, 

ha az apai partner a beporzás idején elegendő mennyiségű életképes pollent termel, és azt a 

szükséges időtartamon át hullatja. 

A virágzás időpontjának ismeretén kívül, kevés olyan adat áll rendelkezésre, ami a virágzási 

szinkron biztosítását segítené. Általában kevés figyelmet fordítanak az apai szülő 

tanulmányozására. Nem vizsgálják a beltenyésztett vonalak pollentermelését, a pollenhullatási idő 

hosszát, a pollenhullatás dinamikáját és a címerhányás időtartamát sem. 

A nemesítés során előállított bármely hibrid piaci sikerét a vetőmagtermesztés biztonsága és 

gazdaságossága alapvetően határozza meg. A vetőmagtermesztési technológia egy keretprogram, 

mely a kipróbálás után a tapasztalatoktól függően változhat a vetőmag sikeres előállítása érdekében. 

A gyakorlati termesztés során hibridspecifikus ismeretek birtokába juthatunk az optimális 

tőszámmal, a szakaszos vetésre adott reakcióval, a virágzással, a pollenszolgáltatás időtartamával és 

mértékével, a gépi címerezésre és betakarításra való alkalmassággal, a betegségekkel szembeni 

fogékonysággal kapcsolatban. A vetőmagüzemi feldolgozás során pedig tapasztalatokat szerzünk a 

szemtermés osztályozhatóságára vonatkozóan. 
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A disszertáció elkészítésével az volt a cél, hogy: 
 
az együttvirágzás biztosítása érdekében, eltérő környezetben tanulmányozzuk:  

 a kelési százalékot és az 50%-os keléshez szükséges hőösszeget, 

 a vetéstől az 50%-os címerhányásig, az 50%-os hím és az 50%-os nővirágzásig 

akkumulált hőösszeget, 

 a genotípusok 50%-os címerhányása és 50%-os hímvirágzása közötti idő hosszát, 

továbbá a proterandriát; 

 

az anyai és az apai szülők kiválasztása érdekében megvizsgáltuk a genotípusok: 

 pollentermelését, a pollenhullatás időtartamát és dinamikáját, 

 címermorfológiai tulajdonságait, 

 szemtermését és a szemnedvességét; 

 

a Martonvásáron használt szülői vonalak és SLC-k jobb megismerésével, 

 pontosítani kívánjuk a meglévő vetőmag-előállítási technológiánkat, 

 adatokat és információkat gyűjtünk az új hibridek vetőmag-előállításához. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A kukorica hidegtűrése és a vetésidő hatása 

 

A kukorica vethetőségének időpontját az az alsó hőmérsékleti küszöbérték határozza meg, 

amelyen a növény már csírázni, fejlődni képes. A növényfaj északi terjedésének is a hőmérséklet 

szab határt. Tavasszal és ősszel nagy a hőmérséklet ingadozása, ami nem kedvez a kukorica 

fejlődésének. A késői felmelegedés késlelteti a kelést, vontatottá teszi a fiatal növények fejlődését 

(Bocz, 1996).  

A különböző genotípusú kukoricatörzsek, különböző hidegtűréssel rendelkeznek (Marton et 

al., 1997). Hat genetikailag különböző beltenyésztett törzset 10ºC fokon vizsgálva szignifikáns 

különbséget találtak a vizsgált törzsek fiatalkori hidegtűrésében. A fiatalkori hidegtűrésnek két 

változatát különböztették meg. Az első gyors kezdeti fejlődést mutat, rövid ideig tartó 

hidegperiódus alatt, a másik növekedési intenzitása lassú, de hosszú ideig tartó hidegperiódust is 

képes átvészelni. Gupta és Kovács szerint (1976) nálunk az első típus a kedvező, hiszen a vetést 

követő hidegek nem tartanak hetekig. 

Hodges et al. (1997) kukorica vonalakat és hibridjeiket vizsgálva azt tapasztalták, hogy a 

fejlődés során a genotípusok hidegérzékenysége megváltozott. Ők a csírázáskori és a kezdeti 

fejlődéskori hidegérzékenységet vizsgálták, és arra a következtetésre jutottak, hogy e két értéket 

más faktorok határozzák meg, továbbá, hogy a vonalak hidegtűréséből nem lehet következtetni a 

hibridek hidegtűrésére. Semuguruka et al. (1981) ugyancsak azt tapasztalták, hogy a hibridek 

hidegtűrése különböző ugyan, de a hideggel szemben kevésbé toleráns hibridek magasabb 

hőmérsékleten regenerálódni képesek. 

Lehűlés hatására károsodhatnak a kukoricanövények. A károsodások egy része azonban csak 

a felmelegedés után válik láthatóvá (Szalai et al., 1996). Tapasztalatuk szerint károsodással csak a 

fejlődés kezdetén kell számolni. A hidegre bekövetkező változások egy része pozitív korrelációt 

mutat egyes vegyületek alacsony hőmérsékleten indukálta szintézisével (Dőry et al., 1990, Lasztity 

et al., 1994, Rácz et al., 1996, Páldi et al., 1996, Janda et al., 1996). Néhány nitrogéntartalmú 

vegyületet is ilyen stresszmarkerként tartanak számon. Ilyen például a putreszcin, az agmatin, a 

prolin és a glicin-betain (Páldi et al., 1998). 

A hideg okozta káros következmények elkerülése érdekében, a hibridkukorica elterjedésével 

egy időben intenzív kutatások indultak a vetés optimális időpontjának meghatározására. 

Pásztor (1958) szerint a helyesen megválasztott vetésidő mind a tenyészidőre, mind pedig a 

terméseredmények alakulására kedvezően hat. Figyelembe kell azonban venni a 
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fajtatulajdonságokat is, mivel a kísérletében szereplő fajták esetében nem volt azonos a vetésidő-

optimum. 

Györffy et al. (1965), I’só (1966), valamint Pásztor (1966) megállapították, hogy a rövidebb 

tenyészidejű hibridek kevésbé érzékenyek a kései vetésre. A vetésidő hatását azonban nem csak a 

hibrid, hanem a talaj tulajdonsága is befolyásolja. A jobb hőgazdálkodású talajok korábban 

melegednek fel, így ott a vetés már április 10-25 között elvégezhető, míg a gyengébb 

hőgazdálkodású talajokon április 25 és május 5 közé esik a vetésidő-optimum. 

A vetéssel való egy hónapos késés 20-25%-os terméskiesést okoz (Győrffy et al., 1965). 

Rossmann és Cook (1966) tíz évet átfogó kísérleteiben azt tapasztalta, hogy az optimálishoz képes a 

10 napos késés 9%-kal, a 20 napos 16%-kal, míg a 30 napos 27%-kal csökkentette a szemtermést.  

Imholte és Carter (1987), valamint Russelle et al. (1987) is azt tapasztalták, hogy a késői 

vetés csökkenti a szemtermést és növeli a betakarításkori szemnedvesség-tartalmat. 

Sárvári és Futó (2001a, b) a korai vetéssel egyes hibrideknél kiemelkedő termésnövekedést 

és kisebb betakarításkori szemnedvességet ért el, ami növeli a termesztés hatékonyságát. Ezért 

olyan fajtaspecifikus technológia alkalmazását javasolják, amely a vetésidőt a többi termesztési 

tényezővel összhangban megfelelően adaptálja a hibridekre. 

Bauer és Carter (1986) nemcsak a vetésidő és a szemtermés mennyisége között talált 

összefüggést. Azt tapasztalták, hogy késői vetés hatására fokozódott a szemek törékenysége, amely 

a későbbiekben tárolhatósági problémákat is okozott. Ezen túlmenően a késői vetés a kísérletében 

4-6%-kal csökkentette a hektáronkénti szemtermést. 

Berzsenyi és munkatársai (1998a, b, c, d, 1999) 1995-ben és 1996-ban öt különböző 

tenyészidejű hibriddel folytatott kísérleteiben azt tapasztalta, hogy az optimálisnál korábbi vetés a 

reproduktív növekedést, az optimálisnál későbbi a kezdeti vegetatív növekedést segítette elő. 

A vetésidő helyes megválasztásakor növényvédelmi szempontokat is érdemes figyelembe 

venni. Áprilisi vetés esetén ugyanis kisebb a mozaikvírus fertőzöttség, és ennek is köszönhető, hogy 

a korai vetések esetén nagyobb termést takaríthatunk be (Popov 1979). 

Bergmann és Turpin (1984) viszont felhívja a figyelmünket a korai vetés árnyoldalaira is. 

Kísérleteiben a vetésidő és a növényvédelem kapcsolatát vizsgálta, és azt tapasztalta, hogy az 

áprilisi vetéskor szignifikánsan több Diabrotica spp. lárvát találni az állományban, mint a későbbi 

vetések esetén. Okként azt emelte ki, hogy az L1 lárvák korai vetéskor már találnak tápnövényt, 

míg késői vetéskor nem. Kukoricabogárral erősen fertőzött területeken ezért előnyösebb lehet a 

középkései vetés.  

Az optimális vetésidő Menyhért (1985) szerint Magyarországon április 10 és május 5 között 

van. Szerinte a korai vetés az eddig elmondottakon túl a növény műtrágya-hasznosító képessége 

szempontjából is előnyös, mely mindenek előtt a nitrogénhasznosító képességre igaz. 
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2.2. A hőösszeg alkalmazása a kukoricakutatásban 

 
A hőösszeg alkalmazásának szükségességét először Reaumur említette 1735-ben (Dorka, 

2005). A szakirodalomban a hőösszeg számításának számos változata ismert, illetve az elnevezés 

vonatkozásában is igen nagy a változatosság. A hőegység (Heat Unit, Thermal Unit) mellett 

használatos a „hőösszeg” (Heat Sum), a „hőidő” (Thermal Time) és a „foknap” (Degree Day) 

kifejezés is. Tekintettel arra, hogy a számítások mindig a tenyészidőszakra vonatkoznak, 

használatos a „növekedési foknap” (Growing Degree Day, GDD) elnevezés is (Bonhomme, 2000). 

A hőegységnek számos alkalmazási területe van. Segítségével osztályozni lehet a 

növényeket a virágzási ráta vagy ciklushossz alapján, pontosabban lehet meghatározni a betakarítási 

érettség várható idejét, növénykórtani és kártani kísérletek szempontjából fontos fenológiai 

fázisokat lehet a korábbiaknál pontosabban meghatározni (Ritchie és NeSmith, 1994). 

A HU (hőösszeg) a gyakorlati növénynemesítés és vetőmagtermesztés számára is fontos 

mutató. Ma már a nemesítő munka több földrészen átnyúló kooperációs munka, ahol az 

együttműködő felek között intenzív az alapanyagok cseréje. A tenyészkerti munkák tervezhetősége 

és eredményes megvalósítása szempontjából szintén nagy jelentősége van a hőegység alapján 

történő virágzási idő meghatározásának. A vetőmagtermesztés technológiájának tervezésekor, 

segítséget nyújt az együttvirágzás biztosításában. Igaz azonban, hogy a gyakorlatban a 

vetőmagtermesztők a mai napig gyakrabban terveznek a virágzásig eltelt napok száma alapján, 

illetve kötik például a frakciók vetését a keresztezési partner bizonyos fenológiai állapotához.  

A hőösszeg-számítás nagymértékben segítette a növekedésanalízist, a fenofázisok leírását és 

megértését is. 

A hibridek minden fenofázisának eléréséhez meghatározott hőegység akkumuláció 

szükséges. A hibridválasztás során figyelembe kell venni a termőhely klimatikus adottságait. Ennek 

ellenére a kukoricatermesztők a vetés műveletét és a hibridek kiválasztását gyakran egyszerű, 

sematikus eljárásként kezelik, pedig a helyes agrotechnika megválasztása itt kezdődik (Dorka, 

2005). 

 

A hőegység-számítás alapvető formulája a következő: 

 

 

 

Ahol: 
Tmax a napi maximum hőmérséklet, 
Tmin a napi minimum hőmérséklet 
Tbázis pedig a fejlődéshez szükséges hőmérsékleti küszöbérték, esetünkben 10°C. 
 

 
HU = (T

max 
+ T

min
) / 2 – T

bázis
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Ennek a formulának számos formája létezik, azonban az eredmények vonatkozásában 

közöttük nem mutatkoznak jelentős különbségek. Dorka (2005) hőösszeg-számítási módszereket 

összehasonlító munkája arra hívja fel a figyelmet, hogy gyakran a módszerek között kisebb 

különbségek mutatkoznak, mint az azonos módszeren belül alkalmazott különböző hőküszöb 

értékek esetén. Ezek a különbségek a vegetációs időszak elején képződnek, később pedig a 

származtatott hőösszeg-görbék azonos lefutásúak. Ez az oka annak, hogy a hőmérsékleti küszöb 

értékének megválasztásának nagy a jelentősége. A gyakorlati alkalmazás során akkor járunk el 

helyesen, ha a hőmérsékleti küszöb értékének megválasztása a helyi környezet jellemzőinek 

figyelembe vétele mellett, és nem sablonosan történik. 

A növények fejlődésének nem csak alsó hőmérsékleti küszöb értéke van, hanem felső is. 

Egy adott hőmérséklet fölött az enzimek katalitikus hatása nem nő tovább, így a képletbe később 

egy maximum értéket is beépítettek, ami növényfajonként változik (Mederski et al., 1973, Nagy et 

al., 1994). Kukorica esetében ez a küszöbérték jellemzően 30°C. 

Derieux és Bonhomme (1982, 1990) ugyancsak összevetette a különböző hőösszeg 

számítási módszereket különböző alsó hőmérsékleti küszöbértékeknél, 30°C-ot alkalmazva felső 

értéknek. Megállapították, hogy a virágzás előtti és utáni hőösszeg-igény között nincs szoros 

összefüggés. Ugyanakkor szükségesnek látják az érés jellemzésére vonatkozóan a 30, illetve 40%-

os nedvességtartalomra is megadni a genotípusra jellemző hőösszeg-igényt. Kiemelik, hogy a FAO 

érési skálájával szemben nagy előnye a HU rendszernek, hogy ebben nem standardokhoz 

viszonyítunk, hisz azok változhatnak is (illetve változik környezeti reakciójuk is) , így a HU 

rendszer sokkal objektívebb. 

Több tanulmány szerint a virágzás-érés időszaka viszonylag konstans (Shaw és Thom, 1951, 

Hallauer és Russel, 1962, Daynard et al., 1971). Az érést ugyanakkor gyakran nem egységesen 

értelmezték. Az érett állapotot van aki a feketeréteg megjelenésével (Daynard et al., 1971), van aki 

a nedvességtartalommal, van aki pedig a szárazanyag beépülés maximumával jellemzi (Hallauer és 

Russel, 1962). 

Derieux (1978) szerint európai viszonyok mellett a „black layer”-en alapuló 

érésmeghatározás azért problémás, mert gyakran a stressz (szárazság, hideg hatás vagy fuzáriumos 

csőfertőzés) az, ami leállítja a szárazanyag beépülését.  

Egy későbbi tanulmányukban megállapították, hogy a „Heat Unit” alkalmazása hasonló 

előnyökkel jár a hibridek és a beltenyésztett vonalak esetében is (Derieux és Bonhomme, 1990). 
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2.3. A kukorica címerének morfológiája, differenciálódása és öröklődése 

 
A kukorica egylaki, váltivarú növény. A hím és a nővirágzat a növény különböző részein 

helyezkedik el. A két virágzat közötti vertikális távolság nem ritkán eléri a 1-1,3 métert. Ez a 

felépítés az idegentermékenyülésnek kedvez, azt hivatott elősegíteni. A kukoricára jellemző 

proterandria, amikor is a hímvirágzás 2-4 nappal korábban kezdődik, mint a nővirágzás (in: 

Maiskomitte 2003). 

A hímvirágzat (címer) a csúcsmerisztémából fejlődik a növény tetején, míg a nővirágzat(ok) 

a levélhónalji rügyekből (Bannert 2006). 

 

2.3.1. A címer morfológiája 

 

A kukorica címere egy főtengelyből és oldalágakból áll, amelyek száma genotípusonként 

változó. Egy címer körülbelül 6000 portokot tartalmaz, de a hibridek között jelentős különbségek 

lehetnek. A címerenkénti kalászkák száma körülbelül 1000. Mindegyik kalászka 2 csöves virágból 

áll, melyeket pelyvák borítanak. Mindegyik virág 3-3 portokot tartalmaz A pollenszemek a 

portokon belül helyezkednek el (Nielsen 2010). A címer és a virágok felépítése az 1. ábrán látható. 

                                               

 
1. ábra. A címer és a porzós virágok (Mackean D.G. alapján) 
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A címer mérete az elmúlt harminc évben jelentősen csökkent, a címerméret, illetve a 

szemtermés között vélt negatív korreláció miatt. A címernek ezt a negatív hatását Hunter és 

munkatársai (1969) korábban már igazolták, de Lambert és Johnson (1978) is azt tapasztalta, hogy a 

lecímerezett növények, illetve címerágaitól megfosztott növények több termést hoztak. 

A címer variabilitása egy populáción belül fontos jelzője a genetikai változékonyságnak (Orr 

és Sundberg, 1994).  

A nem megfelelő genetikai háttér valamint a beltenyésztés nem kívánatos hatásai azonban 

napjainkra lecsökkentették a címer méretét, a pollen mennyiségét és kedvezőtlenül hatottak a 

termékenyülésre (Ramirez-Diaz 1993). 

A címerméret csökkenést azonban a vetőmagtermesztésben kompenzálni kell a nagyobb 

tőszámmal (apa) és/vagy a megnövelt apa/anya aránnyal (Burris 2001). 

 

2.3.2. A címer differenciálódása 

 
Stevens és munkatársai (1986) pattogatnivaló kukorica fajtáknál észrevették, hogy a virágzat 

fejlődése és a levélzet fejlődése között összefüggés van.  

Tranel és munkatársai (2008) ugyancsak megállapították, hogy a címer differenciálódási 

szakaszai és a növény szabad szemmel is átható fejlődési szakaszai között összefüggés van. A címer 

genotípustól függően a növény 4-5 leveles állapotában kezd el differenciálódni. A címer 

oldalágainak merisztémái a növény 4-6 leveles állapotában válnak felismerhetővé. Ez a vetéstől 

számított 26-32. napra tehető, két nappal későbbre, mint ahogyan a címer differenciálódása 

elkezdődik. Stevens és munkatársai (1986) szerint viszont a két fázis között 4-5 nap is eltelik. A 

kalászkák differenciálódása a növény 5-8 leveles állapotában kezdődik, 440-558 GDU (Growing 

Degree Unit) akkumulálódásakor. A csöves virágok differenciálódása 6-8 leveles állapotban 

történik. A portokok a növények 7-9 leveles állapotában, a csöves virágok után körülbelül 30 HU-

tal vállnak láthatóvá. Ez idő alatt mintegy 558-587 GDU akkumulálódik. Ezt követően átlagosan 

100-120 HU-val (9-12 leveles állapotban) fejlődnek ki a pollen anyasejtek. 

Leng (1951) több hibrid és beltenyésztett vonal vizsgálata során úgy tapasztalta, hogy a 

címer differenciálódása csak a növények 7-9 leveles állapotában kezdődik.  

Russel és Stuber (1985) ezt a fejlődési stádiumot 323 GDU akkumulációhoz kötik, de 

megjegyzik, hogy a folyamat függ a hőmérséklettől, a fotóperiódustól és genotípustól. 

A csúcsmerisztéma mérete, valamint a címer- és csőméret között közvetlen összefüggés van. 

Ez az összefüggés a cső esetében erősebb, mint a címernél (Vollbrecht et al., 2000, Taguchi-

Sihobara et al., 2001, Bommert et al., 2005). A címerméret és merisztéma mérete közötti 
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összefüggésre Duvick (2005) is rávilágít. Szerinte is kisebb méretű címer fejlődik a kisebb 

merisztémából. 

A normális címer- és pollenalakulást számos tulajdonság megfelelő alakulása befolyásolja 

(Irish és Nelson, 1991). Ezek a tulajdonságok az oldalág-merisztémák, a kalászka-merisztémák, a 

csöves virágok merisztémái, a portokok és a pollen merisztémái (Irish 1997, McSteen et al., 2000). 

A címer differenciálódása, fejlődése során fellépő hidegstressz kedvezőtlenül hat a címer 

méretének alakulására, mely elégtelen pollentermelést eredményez. A címer differenciálódásának 

korai szakaszában elszenvedett károsodást később a növény nem tudta kompenzálni. (Tranel et al., 

2009). 

A kísérlet eredményei azonban ellentmondásosak voltak. A vizsgált két genotípus közül 

csak a hosszabb tenyészidejű beltenyésztett vonal reagált kifejezetten érzékenyen a kezelésre, míg a 

rövidebb tenyészidejű vonal közömbösen viselkedett. A kezelés az érzékeny vonal esetében is csak 

a mikrospórák meiózisát megelőző időszakban hatott a későbbi pollentermelésre.  

Bechoux és munkatársai (2000) is azt tapasztalták, hogy a hidegstressz hatására különböző 

módon reagálnak a vizsgált flint vonalak. A pollenszám csökkenés valójában a címerágak számának 

valamint a kalászkák számának csökkenése miatt következik be. 

Ezek az eredmények azt mutatják, hogy létezik egyfajta genetikai variabilitás az elit 

genotípusokban (Tranel et al., 2009). 

 

2.3.3. A címertulajdonságok öröklődése 

 
A címer öröklődésével kapcsolatban kevés adat áll rendelkezésre a szakirodalomban. Berke 

és Rocheford (1999) 200 S1 családot vizsgálva megállapították, hogy a címerágak száma és a címer 

tömege között pozitív korreláció van. Megállapították, hogy a 2, 4, 7-es kromoszómán találhatók 

olyan QTL-ek, melyek szignifikánsan befolyásolják a címerágak számát, az 1, 2, 3, 4, 7-es 

kromoszómán pedig olyanok, melyek a címer tömegét befolyásolják.. A génhatások részben 

dominánsak részben additívek. 

Geraldi és munkatársai (1978) kísérletében a címer tömegének, a címerágak számának és a 

címer hosszának örökölhetőségi (h2) értékszáma átlagosan 86,1%, 45,8% és 28,8% volt. A 

címertömeg és a címerágak száma negatív korrelációban volt a szemterméssel, a kapcsolat a 

címerágak számával volt erősebb. 

Más kutatók szerint a címer elsőrendű elágazásainak száma nagy h2 értékszámmal (0,458) 

rendelkező tulajdonság (Mock és Schuetz, 1974, Cosmin et al., 1983). 

Mock és Schuetz (1974) beltenyésztett vonalak keresztezésével előállított 5 utódgeneráció 

vizsgálata során megállapították, hogy a címerágak száma mennyiségi tulajdonságként öröklődik, 
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melyet legalább 8 tényező befolyásol. Továbbá, a sok címerágszám domináns a kevés címerág-

számmal szemben. Reciprokhatást egyik vizsgálati évben sem tapasztaltak. Az öröklődés során az 

additív génhatások voltak a fontosabbak, de domináns génhatásokat is megfigyeltek. Gyenesné és 

munkatársai (2001, 2002) kísérleti eredményeik elemzése során hasonló megállapításokat tett. 

A címerágak öröklődését additív, domináns és episztatikus génhatások befolyásolják, de az 

additív hatások jelentősége a legnagyobb (Schuetz és Mock, 1978). Véleményük szerint a 

tömegszelekció alkalmas és hatékony módszere a címerágszám csökkentésnek.  

Mickelson és munkatársai (2002) a kukorica címertulajdonságainak öröklődését Mo17 és 

B73 modell vonalakon vizsgálva megállapították, hogy nincs szignifikáns Genotípus x Környezet 

kölcsönhatás a címerágak számának, a címeroldalágak állásának és a levélállásának az 

alakulásában. A két törzs rekombináns utódpopulációjának vizsgálata során a címer oldalágak 

állásának h2 értékét 0,73, az oldalágak számának h2 értékét 0,81, a levélállás h2 értékét 0,71-nek 

állapították meg. Sikerült továbbá olyan QTL-eket azonosítaniuk, melyek szignifikánsan 

befolyásolják a címerágak számát, a címer oldalágak állását, valamint a levélállást. Címeroldalág 

állást befolyásoló QTL-t az 5. kromoszómán találtak a phi085-ös markerhez közel. A címerágak 

számát szignifikánsan befolyásoló QTL-t a 4. kromoszómán találtak az umc15-ös marker 

közelében. Ezek az eredmények összhangban vannak Berke és Rocheford (1999) eredményeivel. 

A szelekció során figyelemmel kellene lenni mindkét ivarú virág tulajdonságainak 

alakulására (Garnier et al., 1993). Ugyanis az elsődlegesen a kombinálódó képességre alapozott 

nemesítési, kiválasztási folyamat, illetve az erős szelekciós nyomás és a beltenyésztéses leromlás 

együttesen vezetnek a hím és nővirágzat kedvezőtlen alakulásához (Vidal-Martinez et al. 2001 a, b). 

A címer alakulása és a pollentermelés tulajdonképpen csak a vetőmag-előállításkor kap figyelmet. 

Az elmúlt három évtizedben a nemesítők jelentős erőfeszítéseket tettek a címer 

dominanciájának csökkentése, valamint a virágzási szinkron megteremtése érdekében. Ennek 

következtében a címer mérete kisebb lett, a pollentermelés pedig csökkent. A címer száraz tömege 

például 36%-kal csökkent 1967-től 1991-ig (Duvick és Cassman, 1999). Ez a trend továbbra is 

folytatódik. Mickelson és munkatársai szerint (2002) a jelenleg használatos tőszám mellett ugyanis 

a nagyobb termés érdekében ajánlott a címer méretének további csökkentése. 

Az ez irányú szelekció oka az, hogy a kutatók negatív korrelációt állapítottak meg a 

címerméret és a szemtermés között (Fakorede és Mock, 1978). A kis címert gyakran hozzák 

összefüggésbe a tőszám toleranciával is (Buren et al., 1974). 

A címer méretére és a cső feletti levélfelületre alapozott szelekcióval Fischer és munkatársai 

(1987) szerint is előrelépés érhető el a termésben. Szignifikáns összefüggést állapítottak meg a 

szemtermés, valamint a kisebb címer és levélfelület között. Mickelson és munkatársai szerint (2002) 
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a címer azáltal befolyásolja a szemtermést, hogy csökkenti a levelekhez jutó fény mennyiségét, 

illetve, hogy szénhidrátokat használ fel. 

Duvick (1997) az elmúlt 50 év termésnövekedésének élettani okait vizsgáló tanulmánya 

szerint szoros összefüggés mutatkozik a termésnövekedés, valamint az egységnyi területről 

betakarított szemszám és a csökkenő címerméret között.  

Garnier és munkatársai (1993) 18 full sib populáció vizsgálata alapján megállapították, hogy 

a szemtermés és a címer száraz tömege között negatív korreláció van, melynek értéke -0,83. 

Szerintük az apikális dominancia miatt a címer és a bibe között verseny van az erőforrásokért. Ha a 

növény élete során ez a dominancia az erőforrások szűkössége miatt érvényre jut, állandósul is. A 

dominancia mértéke pedig arányban van a címer száraz tömegével.  

Watson már 1892-ben (cit. Schuetz és Mock, 1978) felismerte, hogy a lecímerezett 

növények többet teremnek, de hasonló következtetésre jutottak mások is (Grogan 1956, Hactrjan 

1965, Shekhwart et al., 1964, Lambert 1975, cit. Schuetz és Mock, 1978). Ezek a hatások pedig 

különösen magas tőszám alkalmazása esetén voltak kifejezettek. 

A pollentermelés „kiiktatása” (izogén steril vonalak használatával) ugyancsak hasonló 

eredményt hozott. Duvick (1958) szintén azt tapasztalta, hogy a steril vonalaknak terméselőnye van 

fertil analógokhoz képest. Chinwuba (1961) 17-41% terméstöbbletet mért steril analógok esetében. 

A terméstöbblet a nagyobb tőszám esetén volt jelentősebb. 

Muleba és munkatársai (1983) kísérletében is nagy szemterméssel és nagy állománysűrítési 

toleranciával mutatott összefüggést a kis címerméret. 

Ennek egyik oka a címer árnyékoló hatásával magyarázható. Duncan és munkatársai (1967) 

azt tapasztalták, hogy míg 27 ezres tőszám esetében a címerek a fény 4,2%-át, 60,05 ezres 

tőszámnál már 7,5%-át nem engedik be a levélzónába. 

Tehát a fény hasznosulása szempontjából is a kisebb címer a kedvezőbb, de figyelemmel 

kell lenni arra, hogy kedvezőtlen környezeti feltételek mellett a pollenhullatás és annak időtartama 

kedvezőtlenül változhat (DuPlessis és Dijkhuis, 1967, Berbecel és Eftimescu, 1973). 

A címer teljes eltávolításánál vagy a pollentermelés „gátlásánál” kedvezőbb eredmény 

érhető el, ha csak a címer méretét csökkentjük a szelekcióval (Schuetz és Mock, 1978). A kisebb 

címerre való szelekció során azonban a nemesítőknek törekednie kell az egyensúlyra, hogy a 

környezeti stressz okozta kedvezőtlen változások esetén se szenvedjen károkat a termés (DuPlessis 

és Dijkhuis, 1967). A kisebb címerre való szelekciónak azonban nem feltétlenül kell együtt járnia a 

pollenmennyiség csökkenésével. Ettől csak akkor kell tartani, ha a szelekcióval az oldalágak számát 

csökkentjük (Fischer et al., 1987). 

Hallauer (1990) szerint a megfelelő genetikai bázis és módszer kiválasztását követően el kell 

dönteni, hogy milyen célra állítjuk elő a vonalat, apának vagy anyának. 
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A gyakorlatban azonban a vonalak apa- vagy anyakénti használata csak az elsődleges 

tapasztalatokat követően kerül meghatározásra. A végső döntést a szemtípus, a csőpenésszel 

szembeni ellenállóság, a címertípus, valamint a top-cross előállítás során nyert tapasztalatok alapján 

hozzák meg. 

 

2.4. A kukorica pollentermelése 

 
A kukorica, mint a szélporozta növényfajok döntő többsége, nagy mennyiségű pollen 

termelésére képes. Erre szükség is van, hiszen a megfelelő pollentermelés a hibridkukorica 

vetőmag-termesztésben elengedhetetlen feltétele a nagy hozamoknak és a magas szintű genetikai 

tisztaság biztosításának (Fonseca et al., 2003, Wych 1988, Bolanos és Edmeades, 1993). 

A vetőmag-előállítás során a pollen biztosítja az F1 hibridek genetikai információjának 

50%-át, ezért alapvető fontosságú, hogy a bibe virágzásának időszakában, megfelelő mennyiségben 

és minőségben álljon rendelkezésre. Ennek ellenére a nemesítők nem fordítanak kellő figyelmet a 

pollentermelés genetikájára és magára a pollentermelésre sem (Vidal-Martinez et al., 2001a). 

Ennek oka az, hogy általában nem tekintik a pollenprodukciót a termesztés eredményét 

limitáló tényezőnek. Azonban néhány modern hibrid esetében a kisebb címerméret, a hímsteril 

keverékek használata, valamint a top-cross előállítási technológia során elégtelen lehet a pollen-

ellátottság. Hasonló gondokat okozhat a környezeti okokra visszavezethető pollen-életképesség és 

pollenszámcsökkenés is (Westgate et al, 2003). 

Az elégtelen pollenmennyiség limitálóvá válhat magas olajtartalmú kukorica termesztése 

esetén is, ahol az állománynak kevesebb, mint 20%-a csak a pollenadó egyed. Ezekben az 

esetekben elengedhetetlen a pollentermelés valamint a virágzás dinamikájának ismerete. 

 

2.4.1. A kukoricapollen morfológiája 

 
A kukorica pollenje 70-100 μm átmérőjű, gömb alakú (Fonseca et al., 2003), száraz tömege 

250 ng (Goss 1968, Miller 1985). Ezzel a legnehezebb a szélporozta növények között, mely 

limitálja a szél útján történő terjedését. Di-Giovanni és munkatársai (1995) különböző növényfajok 

pollenjének terjedését vizsgálva megállapították, hogy a kukorica pollenje 10-szer gyorsabban 

ülepedik, mint más növényfajok pollenjei.  

Tsukada és Rowlay (1964) szerint a modern kukorica pollenjének mérete nagyobb a 

régészeti ásatások során feltárt fosszilis pollenekénél. A legtöbben a fosszilis kukorica pollenjének 

átmérőjét 60-85, míg a modern kukorica pollenjének átmérőjét 85-125 μm közé teszik (Barghoorn 
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et al.,1951, Kurtz et al., 1960), míg Martin és Schoenwetter (1960) a fosszilis kukoricapollen 

átmérőjét 55-104 μm-ben állapították meg. 

 

2.4.2. A pollen mennyisége 

 
A kukorica pollentermelésével kapcsolatban kevés adattal rendelkezünk. Ennek oka az, hogy 

a rendelkezésre álló módszerek munkaigényesek, fáradságosak (passzív pollencsapda, 

pergamenzacskó, forgó pollencsapda) és időigényesek is, hiszen a virágzás teljes ideje alatt 

folyamatosan végezni kell a méréseket (Flottum et al., 1984, Sadras et al., 1985a, Basetti és 

Westgate, 1994, Uribelarrea et al., 2002, Fonseca et al., 2003). 

A kukorica címere lényegesen több pollent termel, mint amennyi egy bibe 

megtermékenyítéséhez szükséges (Schoper et al., 1987). A címer pollentermelő képessége elérheti a 

25 millió pollenszemet, ami azt jelenti, hogy potenciálisan 25000 pollenszem áll rendelkezésre 

minden egyes petesejt megtermékenyítéshez. Egy csövön ugyanis 750-1000 szem képződik 

átlagosan (Poehlman és Sleper, 1995). Ez az érték természetesen genotípusonként változó. Jones és 

Newell (1948) valamint Raynor és munkatársai (1972) szerint ez az érték 9000-50000 között 

változik. Ez a nagyságrend megfelel a szélporozta növényekre jellemző értékeknek (Burris 2001). 

Miller (1985) és Purseglove (1972) adatai szerint a kukorica pollentermelésének ismeretében egy-

egy bibeszálra 20-30 ezer pollenszem jut. 

A régi tájfajták pollentermelése elérhette a 20-42 millió szemet, míg a modern hibrideké 

mindössze 2,2-3,3 millió (Sadras et al.,1985b, Uribelarrea et al., 2002, Fonseca et al., 2002, Hall et 

al., 1982). Ez a csökkenés jól tükrözi a címerméret csökkenés következményeit (Duvick 1997, 

Galinat 1992). Igaz ez a csökkenés a beltenyésztett vonalakra is, melyek pollentermelése 200.000-

től 3 millióig terjed (Grass, nem publikált adat. cit. Fonseca et al., 2003). 

A pollenmennyiség csökkenésének egyik oka maga a beltenyésztéses leromlás, mely a 

címerjellemzőket is kedvezőtlenül befolyásolja (Sari-Gorla et al., 1975, Pfahler 1967). 

Fehr (1991) szerint is lényegesen kevesebb pollent termelnek a Corn Belt eredetű vonalak, 

mint az egzotikus genotípusok, de termőképességük nagyobb azokénál. Emiatt feltétlenül kedvező 

és szükségszerű a pollentermelésben is tapasztalható heterózis. Ennek mértéke 131-328% lehet 

(Vidal-Martinez et al., 2001b). 

Fonseca és munkatársai (2003) a beltenyésztett vonalak pollentermelését 1,3-1,76 millió 

db/címerben, a hibridekét 2,44-4,92 millió db/címerben állapították meg, míg a csemegekukorica 

pollentermelését 8,2-14,96 millió db/címerre becsülték. A pollentermelés CV értékei ugyanakkor 

évjárattól függően 20 és 60 között változtak. 
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Nowakowski és Morse (1982) számos csemegekukorica pollentermelését vizsgálva 

megállapította, hogy 1 angol holdon (4047 m2) mintegy 150 font (56 kg) súlyú pollen termelődik. A 

növényegyedek átlagos pollentermelése 3,5 g volt. 

Westgate és munkatársai (2003) kísérletükben próbálták azt a pollenellátottsági szintet 

meghatározni, ahol a szemtermés nagysága már csökkenést mutat. Ehhez 0-100% közötti fertilitási 

szintet alkalmaztak, melyet címerezéssel vagy hímsteril izogén vonalak bekeverésével állítottak be. 

A kísérlet fontos része volt a pollentermelés meghatározása, melyhez passzív pollencsapdát 

használtak. A mérést naponta végezték. A begyűjtött polleneket nem deszikkálták, mivel a 

súlyvesztés nem befolyásolja a pollenszámot. Az egyedi pollenprodukció 4,5 millió pollenszem volt 

100 %-os fertilitási szint mellett. Ez a mennyiség kevesebb, mint amit korábban a hibridkukoricával 

kapcsolatban becsültek (Sadras et al., 1985a, Hall et al., 1982), de hasonló Fonseca és munkatársai 

(2002) mérési eredményeihez. Az alacsonyabb érték a címerek méretcsökkenésével kapcsolatos 

trendekre utal. A szemtermés nagysága szoros összefüggést mutatott a fertilitási szinttel (r2=0,998). 

Úgy tapasztalták, hogy a 3000 pollen/bibe koncentráció alatt csökkent a szemszám. Ezt a 

pollenmennyiséget 50%-os fertilitásnál kapták. Ugyanakkor a termés mennyisége ekkor még nem 

csökken (csak a szemszám), mivel a növény képes volt azt az 1000 szem tömegen keresztül 

kompenzálni. Azt a fertilitási szintet, amely már nem csak a szemszámot, de a termés mennyiségét 

is limitálta 20%-ban határozták meg. 

Uribelarrea és munkatársai (2002) ellentmondásos eredményeket kaptak. Míg a DK664 

esetén a nagyobb növényszám növelte a területegységre jutó pollenmennyiséget (az egyedi 

produkció csökkenése mellett), addig a DK752 esetében nem tudtak kimutatni szignifikáns 

különbséget. Struik és Makonnen (1992) sem tapasztaltak szignifikáns mennyiségcsökkenést a 

pollentermelésben a magasabb tőszám hatására. Habár a pollenmennyiség meghatározásának olyan 

módját választották, amely nem befolyásolja a növény élettani folyamatait, a vizsgált növények 

mégis kevesebb pollent termeltek (9,65-11,3 millió pollen/növény, mint korábban Hall és 

munkatársai tapasztalták 1982-ben (20,7-42,2 millió pollen/növény). A régebbi fajták több pollent 

termeltek, amely alátámasztja azt a feltevést, hogy a nemesítők a „nőiességet” részesítik előnybe 

(Galinat 1992).  

Bódi és munkatársai (2007) kék és vörös szemszínű kukorica populációk nemesítési 

értékének vizsgálata során mérték az egyedi átlagos pollentermelést. Eredményeik szerint a vizsgált 

populációk átlagos egyedi pollentermelése meghaladja a sárga szemszínű genotípusokét. Az 

összevetést Rácz és munkatársai (2006) adataival végezték. A két kísérlet adatainak 

összehasonlíthatósága ugyanakkor kérdéses, mivel Rácz és munkatársai beltenyésztett vonalakkal 

dolgoztak, melyek pollentermelése a beltenyésztéses leromlás, illetve a szelekció hatása miatt 

természetesen kevesebb. Véleményem szerint nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a kék és vörös 



 17

szemszínű genotípusok jobb pollentermelők a sárga szemszínű genotípusoknál, illetve az 

összefüggés nem ilyen jellegű. 

A pollenmennyiségét genetikai (morfológiai) és környezeti tényezők befolyásolhatják. A 

kukorica címerének morfológiai jellemzői, valamint a pollentermelés közötti összefüggést Vidal-

Martinez és munkatársai (2004) is vizsgálták. Kísérletükben egy korai és egy késő vetésidőpontot 

alkalmazva két évjáratban is vizsgálták a címer morfológiai tulajdonságait és a pollentermelést. 

Eredményeik alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a címer főágán és az oldalágakon lévő 

kalászkák száma szoros összefüggést mutat a pollentermeléssel, és ez alapján az előre jelezhető. A 

genotípusok pollentermelése a pollenhullatás ideje alatt eltérő volt. 

Fonseca és munkatársai (2003) a pollentermeléssel kapcsolatban genetikai és környezeti 

varianciát és kimutattak. A címer morfológiai jegyei és a pollentermelés összefüggése alapján egy 

indexet dolgoztak ki (TAI-Tassel Area Index), mely segítséget nyújthat a beltenyésztett vonalak 

értékelésében. A TAI alkalmazhatóságát Bódi és munkatársai (2007) is megerősítették. 

A környezeti tényezők a rendelkezésre álló pollen mennyiségét a virágzási szinkron 

megváltozásán, illetve az egy címer által megtermelt pollenmennyiség változásán keresztül képesek 

befolyásolni (Bolańos és Edmeades, 1993, Hall et al., 1982). 

Vidal-Martinez és munkatárai (2001a) a pollentermelést meghatározó tulajdonságnak az 

összes kalászka számot, az oldalágakon lévő kalászkák számát, a főág kalászkáinak számát 

valamint az oldalágak számát tekintették. Goss (1968) szerint a pollenszám a kalászkák számától és 

a bennük lévő pollenszámtól függ. 

A pollenmennyiséget a tőszám is befolyásolja. A hibridek egyedi pollentermelése a tőszám 

emelkedésével csökken, de a területegységre vetített pollen mennyisége növekszik (Uribelarrea et 

al., 2002). A tőszám növelése a virágzás időtartamát is kedvezőtlenül befolyásolja (Aylor 2005). 

Abiotikus tényezők is hatással lehetnek a pollentermelés alakulására. A címer 

differenciálódása, fejlődése során fellépő hidegstressz kedvezőtlenül hat a címer méretének 

alakulására, mely elégtelen pollentermelést okoz (Tranel et al., 2009). A kísérlet eredményei 

azonban ellentmondásosak voltak. A vizsgált két genotípus közül a hosszabb tenyészidejű 

beltenyésztett vonal kifejezetten érzékenyen reagált a kezelésre, míg a rövidebb tenyészidejű vonal 

közömbösen viselkedett. A kezelés az érzékeny vonal esetében is csak a mikrospórák meiózisát 

megelőző időszakban hatott a későbbi pollentermelésre. Azonban a címer differenciálódásának 

korai szakaszában elszenvedett károsodást később a növény nem tudta kompenzálni. A pollenszám 

csökkenés valójában a címerágak számának valamint a kalászkák számának csökkenése miatt 

következik be (Bechoux et al., 2000, Tranel et al., 2009). 
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Bechoux és munkatársai (2000) korábban egyéb stresszek (szárazságstressz, ásványianyag 

hiány, igénytől eltérő fotoperiódus) hatását is megvizsgálták, de azt tapasztalták, hogy nem, vagy 

csak kis mértékben hatottak a pollentermelésre, illetve az azt meghatározó címertulajdonságokra. 

 

2.4.3. A pollenhullatás folyamata 

 

A pollenhullatás egyes genotípusoknál már a címer teljes kifejlődése előtt elkezdődik 

(Nielsen 2010). A virágzás a fő címerág középső részén kezdődik, majd a felette és az alatta lévő 

résszel, illetve az oldalágak virágzásával folytatódik. A kalászkák közül először a felsők nyílnak ki, 

majd az alsók, így a virágzás két hullámban zajlódik le. A pollenhullatás 2-14 napig tart, 

leggyakrabban 5-8 napig. A maximumát a pollenmennyiség általában a 3. napon éri el (Purseglove 

1972, Kiesselbach 1999). 

Westgate és munkatársai (2003) kísérletében állományszinten, a hibridek 10-12 napig 

hullatták a pollent, a virágzás csúcsa pedig a 2.-3. napon volt. Paterniani és Stort (1974) egy trópusi 

genotípust vizsgálva a virágzási idő hosszát 10-15 napban határozta meg. 

A kukoricanövény számos egymást követő napon hullatja a pollenjét leggyakrabban 6:30 és 

11:00 óra között. Saját tapasztalataink szerint a pollenhullatás ennél körülbelül egy órával később 

kezdődik és délig is eltart. A hűvös idő azonban késlelteti, illetve elnyújtja a folyamatot (Miller 

1985). A szóródás jellemzően a napfelkeltét követően kezdődhet, és 4-5 órát tarthat (Westgate et al., 

2003 cit: Fonseca et al., 2003, saját tapsztalatok). Ez az időszak felhős, hűvös időben 1-2 órával 

megnyúlhat (Burris 2001). Jarosz és munkatársai (2003) hasonló eredményeket kaptak. 

Kísérletükben a pollenhullatás 5-8 napig tartott. A pollenhullatás napi kezdete a reggeli órákban 

volt és „napközépig” tartott. Treu és Emberlin (2000), valamint Wolt és munkatársai (2003) 

ugyancsak hasonlókat tapasztaltak. A pollenhullatásnak a száraz idő kedvez, de frontok és viharok 

előtt is jelentős mennyiségű pollen jut a légkörbe (Aylor 2003), a virágzást továbbá a címer körüli 

légnyomás is befolyásolja. 

A pollenhullatás 86F (30°C) hőmérséklet felett csökken, de este vagy éjjel előfordulhat egy 

második ciklus. Relatíve hideg, felhős időben akár egész nap tapasztalhatunk pollenhullatást 

(Nielsen 2010).  

Más időjárási tényezők is hatnak a pollenhullatásra. Ha a portokok vizesek, nem nyílnak fel, 

és nincs pollenhullatás. A hideg, nedves idő késlelteti, míg a meleg száraz idő gyorsítja a 

hímvirágzást (Nielsen 2010). 

A kihullott pollen 70-80%-a azonban nem jut el a bibére. Jelentős részük csak a levelekig jut 

el. A levélszinten túljutott polleneknek sem mindegyike kerül a bibére, hisz annak felfogó területe 
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limitált, így a pollen jó része a földre kerül (Sadras et al., 1985a, Kisselbach 1949, Garcia et al., 

1998). Aylor (2005) szerint a pollenszemek 23%-a jut a bibék szintjére, de az érték nagy 

variabilitást mutat, többek között a szél hatása miatt. 

 

2.4.4. A kukoricapollen életképessége, tartósítása és terjedése 

 

A kísérleti munka során elsősorban a beltenyésztett vonalak pollentermelésére fókuszáltunk, 

de a pollen életképességének és terjedésének ismerete nélkül levont következtetések pontatlanok 

lehetnek. 

A különböző növényfajok pollenjének élettartama a rendszertani hovatartozásuktól és az 

abiotikus tényezőktől függően pár perctől évekig terjedhet. A mezőgazdasági termelés 

szempontjából legfontosabb növényfajok pollenjének életképessége azonban jellemzően rövid 

(Barnabás és Kovács, 1994). Természetes körülmények között a kukoricapollen az életképességét 

kb. 24 óráig őrzi meg (Emberlin 1999), de hideg körülmények között ez növelhető akár 9 napig is, 

meleg körülmények között azonban gyors pusztulásuk következik be (Purseglove 1972). 

Knowlton (1922) szerint a leghosszabb idő, ameddig a kukoricapollen életképességét 

megőrzi, 70-80 óra 5-10oC–on, 50-80%-os relatív páratartalom mellett. McCluer (1942) 

ugyanakkor azt tapasztalta, hogy száraz körülmények között néhány napig is megőrzi azt. 

Luna és munkatársai (2001) szerint a pollen egy órán belül elveszíti életképességének 80%-

át, két órán belül pedig a 100%-át, de szerinte is a vízvesztés az életképesség elvesztésének 

elsődleges oka. 

Az életképesség elvesztésének legfőbb okának a dehidratációt tartja Barnabás és Kovács, 

(1994) is. Ugyanakkor Fritz és Lukaszewszki (1989) szerint a gabonafélék közül az 

idegentermékenyülők pollenje általában kevésbé érzékeny a vízvesztésre. Barnabás (1985) szerint a 

kukorica pollenje az eredeti víztartalom 80%-ának elvesztését követően is képes tömlőhajtásra. 

In vitro tesztek azt mutatják, hogy az UV-B sugárzás is hatással van a virágzásra (késlelteti), 

a pollen ultrastruktúrájára, és a portokok érésére, de nem befolyásolja a pollen csírázását (Santos et 

al., 1998). A pollen a fejlődése során a portokban található, mely körülbelül 98%-ban megszűri az 

UV-B sugárzást, így gátolva meg annak káros hatását (Flint és Caldwell, 1983). A kukorica e 

tekintetben kifejezetten stressztűrő növény (Krupa és Kickert, 1993). Nielsen (2010) álláspontja is 

ezt erősíti. Bár az extrém hőstressz elpusztítja a pollent, szerencsére a kukorica rendelkezik ez ellen 

védekező mechanizmussal. A pollenek ugyanis nem egyszerre érnek és szóródnak. A pollenhullatás 

akár két hétig is eltarthat. 
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A természetben rövid életű gabonafélék pollenélettartamának meghosszabbítása, tárolása 

régóta foglalkoztatja a kutatókat. Az élet- és termékenyítőképesség megőrzésének ugyanakkor 

különleges környezeti feltételei vannak. A különböző pollentartósítási módszerek közül a 

részlegesen dehidratált pollen fagyasztva tárolása tűnik a leghatékonyabb módszernek (Barnabás és 

Kovács, 1994). 

Jones és Newell (1948) kutatásaik során azt tapasztalták, hogy a pollenek a címerrel együtt 

hűtőszekrényben tárolva kilenc napig, egy főzőpohárban tárolva nyolc napig is megőrzik 

életképességüket. Termékenyítés szempontjából az első két nap volt a legsikeresebb. Porfogó 

zacskóban tárolva a természetes napsütésben azonban csak három óráig voltak 

termékenyítőképesek. Ezért a tárolásra alacsony hőmérsékletet és magas relatív páratartalmat 

javasolnak. Barnabás (szóbeli közlés, 2007) szerint viszont ilyen körülmények között a 

pollenszemcsék összecsomósodnak. 

Aylor (2004) arra figyelmeztet, hogy a GM növények gyors terjedése rendkívül sürgős 

feladattá teszi a kukorica pollen-életképességének és terjedésének vizsgálatát, hisz a génsodródás 

távolsága a szélsebességen kívül azon múlik, hogy a pollen a légkörben meddig őrzi meg 

életképességét. Ennek ismeretében tudjuk szakszerűen meghatározni a helyes izolációs távolságot. 

Kísérleteiben azt tapasztalta, hogy az időjárási körülmények függvényében a kukoricapollen 

életképességének 50%-át elveszíti a kitettségtől számított 60-240 percen belül. Az életképességet a 

napsugárzás kevéssé befolyásolta, inkább a napból érkező energia (hőenergia) hatott rá a 

vízvesztésen keresztül. Aylor kísérleteit szakaszolva vetette (5 frakció 7-10 naponként vetve), de a 

pollentermelést nem, csak az életképességet vizsgálta. Véleményem szerint a vizsgálatok 

szempontjából fontos a pollen mennyisége is, hiszen nem elhanyagolható mekkora mennyiséget 

jelentenek a túlélő pollenek. 6-8 millió pollent termelő vonal esetében kisebb problémát jelent az 

életképesség gyors nagy arányú elvesztése, mint az 1-2 millió pollent termelő vonalaknál. 

Luna és munkatársai (2001) kísérletében a pollenek az életképességüket 1-2 óráig őrizték 

meg. Figyelembe véve a szélsebességet ennyi idő alatt elméletileg 32 km-re is elszállhattak volna, 

nem számolva a pollenek ülepedési arányával a levegőben. A levél (AS44 beltenyésztett vonal, 

mely a B és Pl gének hatásának következtében lilára színezi a levelet) és szemszín markerrel (R-r, 

C1, C2, A1,A2, Bz1, Bz2 és Pr génekre nézve homozigóta beltenyésztett vonal, mely az F1 

maggenerációt pirosra színezi) történő életképességi és terjedési vizsgálat eredményei azonban azt 

mutatták, hogy 200 m-re a kísérlet középpontjától már alig, 300 m-re pedig már egyáltalán nem 

észleltek keresztbeporzást. Ezt két okkal magyarázták: egyfelől a pollennek a tömegéből adódóan 

jelentős ülepedési rátája van, másfelől a pollen életképességére nagyon kedvezőtlenül hat a 

dehidratáció. 
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A víztartalom közvetlen módon befolyásolja a pollen szóródását, hiszen a terjedés sebessége 

változik a víztartalomtól függően. Ezt a víztartalmat a légkör relatív páratartalma határozza meg, 

aminek következtében a pollenszem nedvességtartalma a dehidratált állapottól a hidratált állapotig 

széles skálán terjed (Aylor 2003). 

A pollenszemek kimosódása csökkenti a pollen nettó mennyiségét, valamint kedvezőtlenül 

hat a pollen terjedésére. A víznek ezen kívül más káros hatása is van. A pollenszemek belső 

ozmotikus nyomása körülbelül 1,2 MPa (Westgate és Boyer, 1986). Ha víz éri a pollenszemeket, azt 

felveszik egészen addig, mígnem szétrobbannak, és így alkalmatlanná válnak a termékenyítésre. A 

gyakori esők a virágzás idején így rontják a termékenyülést (in: Maiskommite 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. A kísérleti terület bemutatása 
 

A kísérletet 2002-2005 között Martonvásáron, a Magyar Tudományos Akadémia 

Mezőgazdasági Kutatóintézet „Tükrösi” tenyészkertjében állítottuk be (2. ábra). A kísérlet talajának 

típusa erdőmaradványos vályog. A terület földrajzi koordinátái: 47°18'47.40"É, 18°46'32.15"K 

 

 
 

2. ábra. A kísérlet elhelyezkedése a „Tükrösi” tenyészkertben 

 
 

3.2. A kísérleti anyag 
 

A kísérletben 19 beltenyésztett vonalat, illetve 2 SLC-t (sister line cross) vizsgáltunk. Ezeket 

az 1. táblázat a legfontosabb tulajdonságaik megjelölése mellett tartalmazza. A vonalak 

kiválasztásnál az elsődleges szempont az volt, hogy a köztermesztésben lévő martonvásári hibridek 

apai komponenseiről az eredményesebb vetőmag-technológia érdekében információkat nyerjünk. 

A kísérletbe vont 2 SLC szülői komponensei ugyancsak szerepelnek a kísérletben, így 

lehetőségünk volt összehasonlítani a beltenyésztett vonalak eredményeit a szülői egyszeresek 

eredményeivel. 
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1. táblázat. A kísérletbe vont genotípusok 

Sorszám Pedigree Származás FAO szám Szemtípus 
1 HMv 5139 P32-15-2 200 Flint 
2 HMv 09 CO109 200 Dent 
3 F564 F7*F64 300 Flint 
4 F564-12 F7*F64 300 Flint 
5 HMv 5226 Early Lancaster 200 Dent 
6 HMv 124-2 Iodent/Lancaster 300 Dent 
7 HMv5141 W 117 x Mo 17(2) 500 Dent 
8 HMv 651 Mindszentpusztai sárga 300 Dent 
9 HMv 5332 BSSS 300 Dent 
10 HMv 5408 BSSS 400 Dent 
11 HMv5778 BSSS 400 Dent 
12 HMv 5328 Early B14 300 Dent 
13 HMv 5327 Early B14 300 Dent 
14 HMv 5414 Lancaster 400 Dent 
15 HMv5406 Lancaster 400 Dent 
16 HMv5407 Lancaster 400 Dent 
17 HMv8431 BSSS 400 Dent 
18 HMv5062 A619 500 Dent 
19 MO17/Mv Lancaster 500 Dent 
20 F564*F564-12 F7*F64 300 Flint 
21 HMv 5327*HMv 5328 Early B14 300 Dent 

 
 

3.3. A vizsgált tulajdonságok és a vizsgálat módszere 
 
A kísérletben a következő tulajdonságok felvételeztük: 

 
1. keléshez szükséges hőösszeg (°C); 
2. kelési százalék; 
3. virágzás: 

a) vetéstől az 50%-os címerhányáshoz szükséges hőösszeg (°C), 
b) vetéstől az 50%-os hímvirágzáshoz szükséges hőösszeg (°C), 
c) címerhányás-hímvirágzás közötti időtartam (nap), 
d) vetéstől az 50%-os nővirágzáshoz szükséges hőösszeg (°C), 
e) proterandria vagy „hímelőzés” (nap), 
f) pollen mennyisége (db), 
g) pollenhullatás dinamizmusa, 
h) pollenhullatás időtartama (nap); 

4. címer morfológia: 
a) címer hossza (cm), 
b) legalsó elágazás feletti főtengely hossza (cm), 
c) oldalágak száma (db), 
d) főtengelyen lévő kalászkák száma (db); 

5. szemtermés tömege (t/ha); 
6. szemtermés nedvességtartama (%). 
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3.3.1. A keléshez szükséges hőösszeg vizsgálati módszere 

 
A kelésidőt a vetéstől a növényállomány 50%-os keléséig eltelt idővel, illetve az ez idő alatt 

akkumulálódott hőegységgel fejezzük ki. A gyakorlatban a napokban kifejezett érték alkalmazása 

elterjedtebb, míg a hőegységben kifejezett érték biológiai értelemben pontosabb. Ugyanakkor e 

módszerrel nehezebben tervezhető a munka, hisz értéke a napi hőmérsékleti adatok ismeretében 

utólag számított. 

A vetőmag-termesztésben a kelés idejének a szülői frakciók vetési időpontjának 

meghatározásakor van szerepe, ahol leggyakrabban az első frakció fenológiai állapotához, 

(szögcsíra állapot, 1-2-stb. leveles állapot) képest határozzák meg a további vetési időpontokat. 

A dolgozatban a hőegységben/hőösszegben kifejezett értékeket alkalmazzuk. A hőösszeg 

számításának módszereit a 3.3.3-as fejezetben részletezem. 

 

3.3.2. A kelési százalék vizsgálatának módszere 

 
A kelési százalékot a kikelt növények és az elvetett magok számának hányadosaként 

fejezzük ki. 

A kísérletben szereplő vonalak vetőmagját standardizáltuk. A vetéshez csak ép, egészséges 

szemeket használtunk. A kísérleti vetőmag csírázását előzetesen ellenőriztük. Ennek során 

megállapítottuk, hogy a vizsgálat éveiben, minden tétel csírázási százaléka elérte vagy meghaladta a 

90%-ot. 

 

3.3.3. A virágzás vizsgálatának módszere 

 
A virágzás (címerhányás, hímvirágzás, nővirágzás) „idejét” hőegységben fejeztük ki. A 

hőegység egy számított érték. Meghatározásához ismernünk kell a napi minimum és maximum 

hőmérsékletet, valamint irodalmi és tapasztalati adatok alapján választani kell egy bázisértéket, 

amely azt a hőmérsékleti küszöböt jelenti, ahol a növény fejlődni képes.  

 

Az általunk alkalmazott hőegység számítási mód általános képlete a következő: 

 
 
 

Ahol: 
Tmax a napi maximum hőmérséklet, 
Tmin a napi minimum hőmérséklet, 
Tbázis pedig a fejlődéshez szükséges hőmérsékleti küszöbérték, esetünkben 10°C. 

HU = (T
max 

+ T
min

) / 2 – T
bázis
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Ha T

max 
> 30°C

 
akkor T

max 
= 30°C 

Ha T
min 

< T
bázis, akkor T

min 
= T

bázis
 

 
 

A proterandria a hím- és nővirágzás között eltelt időt jelenti napokban kifejezve. A 

proterandria is az idegentermékenyülést hivatott elősegíteni. Értéke régebbi fajtáknál 4-12, a 

jelenlegi fajták esetében csak 2-4 nap.  

 

3.3.4. A pollen mennyisége és a pollenhullatás dinamizmusa 

 
A pollen mennyiségének mérésével célunk az volt, hogy meghatározzuk az egy növény által 

termelt pollen mennyiségét genotípusonként. Ezért a szakirodalomban gyakran használt 

pollencsapda (pl. Hirst-féle légütköztetéses pollencsapda) alkalmazása esetünkben nem volt 

kivitelezhető, mivel az az egyedi pollenprodukció mérésére nem alkalmas. 

2001-ben előkísérletet végeztünk a pollen mennyiségének mérésével kapcsolatban. 20*38 

cm-es pergamenzacskókat helyeztünk fel egyedileg a címerekre reggel 7:30-kor, majd 13:00-kor 

levéve a reggeli zacskókat, újakat helyeztünk fel. Előkísérleteink adatai szerint a délután folyamán 

gyakorlatilag nincs pollenhullatás ezért, a pollen mennyiségének mérését a következőképpen 

szerveztük meg. 

A pollentermelést két kísérletben vizsgáltuk. Az I. kísérletben, 2002-ben és 2003-ban négy 

vetési frakcióban vizsgáltuk a vetésidő hatását a pollentermelésre és a pollenhullatási időszak 

hosszára. Az évjárat hatását a II. kísérletben vizsgáltuk 2002-2005 között egy vetési frakciót 

alkalmazva, mely megfelelt az I. kísérlet első vetésidejének. 

A címerhányás időszakában minden sorban kijelöltünk 5-5 jellemző növényt a 

pollentermelés mérésének céljából. A kiválasztott növényeket színes műanyag bevonatos drótokkal 

jelöltük egyedileg. A kiválasztott 5-5 növény címerére 20*38 cm-es fehér színű pergamenzacskót 

helyeztünk fel. A pergamenzacskó alját szorosan rögzítettük a címer szárához a műanyag bevonatú 

dróttal, ügyelve arra, hogy a címer szára ne sérüljön meg. 13:00-kor a címerekről begyűjtöttük a 

pollent tartalmazó porfogókat, fajtánként egy közös gyűjtőzacskóba tettük és egyedi azonosítóval 

láttuk el. A fajtánkét 5 zacskóban található pollent sűrű szövésű szitába öntöttük és megtisztítottuk a 

portokoktól, egyéb növényi maradványoktól, apró rovaroktól. Ezt követően a SCALTEC SBA 32-es 

típusú analitikai mérlegen elvégeztük a pollenmérést.  

A pollen mennyiségének mérését az első portokok megjelenésekor kezdtük, és mindaddig 

folytattuk, amíg mérhető mennyiségű pollent találtunk a porfogó zacskókban. Így a megtermelt 
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pollen mennyiségén kívül a pollenhullatás dinamizmusával kapcsolatban is információkhoz 

jutottunk. 

A méréseket 2002-2003-ban minden vetésidő minden ismétlésében elvégeztük. 2004-ben és 

2005-ben csak a fő vetésidőben vizsgáltuk a vonalak pollentermelését. 

 

3.3.5. A pollen életképességének és a pollenszám meghatározásának módszere 

 
A kísérletben a vizsgált genotípusok friss pollenjének életképességét vizsgáltuk annak 

tisztázása érdekében, hogy a mért pollen mennyisége és annak életképessége között van e 

összefüggés. 

A pollen életképességének méréséhez fajtánként egy-egy teljes virágzásban lévő címert 

gyűjtöttünk be. A laboratóriumba történő beszállításig a címer szárát vizes közegbe helyeztük. A 

laborban pergamenzacskóba gyűjtöttük a címerekről a pollent, majd a szennyeződésektől 

megtisztítottuk azt. A pollen-életképességet Widholm (1972) módszere alapján végeztük az 

alábbiak szerint: A vizsgált vonalak mindegyikének pollenjéből 25 mg-ot mértünk ki Fluorescein 

diacetát oldatba (2 mg fluorescein diacetát, 1 ml aceton, 3 ml 0,3 M mannitol). A szuszpenziót 

homogenizáltuk, majd 10 μl-t tárgylemezre pipettáztunk belőle. A mintákat a pollenszám 

meghatározása céljából Zeiss Stemi 2000C típusú sztereómikroszkóppal 0,8x-os nagyításban 

vizsgáltuk majd az életképességet Olympos BX51-es típusú fluoreszcens mikroszkóp alatt 

vizsgáltuk. A látómezőben elhelyezkedő pollenekről digitális képeket készítettünk, majd a képeket 

ImageTool 3.0 szoftverrel elemeztük. 

 

3.3.6. A címer morfológiai tulajdonságainak vizsgálati módszere 

 
A címer morfológiai tulajdonságai közül a címer hosszát, a legalsó elágazás feletti főtengely 

hosszát, az elsőrendű elágazások számát, a főtengelyen található kalászkák számát mértük meg 

parcellánként 5-5 növényen. A méréseket augusztus közepén végeztük. 

 

3.3.7. A szemtermés és a betakarításkori szemnedvesség tartalom meghatározása 

 
A parcellákat minden évben október 10-én takarítottuk be. Ebben az időpontban már a IV. 

vetésidő érése is megtörtént. A betakarítást kézzel, csövesen végeztük. A betakarítás során a 

parcella teljes termését betakarítottuk. A parcellák termését külön kezeltük. 5 cső lemorzsolásával 

megállapítottuk a morzsolási %-ot, majd a kapott értékkel megszorozva a teljes parcella nyers, 
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csöves termését, megkaptuk a parcella nyers szemes termését. A szemtermés nedvességtartalmát 

Dickey John GAC-2100-as asztali szemnedvesség-mérővel állapítottuk meg. 

A szemnedvesség adatok felhasználásával kiszámoltuk a parcellák légszáraz (14%-os) 

szemtermését, majd az adatokat 1 ha-ra vetítettük. 

 

3.4. Az alkalmazott agrotechnika 
 

A kísérletben alkalmazott agrotechnika minden évben egységes volt. A kísérlet 

előveteménye kukorica volt. Az elővetemény betakarítását követően a területet megtárcsáztuk majd 

600 kg (1:1:1 arányú) komplex NPK műtrágyát jutattunk ki. Ezt követően 25-27 cm mélyen 

megszántottuk a területet, majd símítóval elmunkáltuk. 

A kísérlet 3 ismétléses véletlen blokk elrendezésű volt. A parcellák egysorosak voltak. A 

parcellák hossza 5,1 méter, a sortávolság 76 cm volt. Egy parcella területe 3,876 m2, a parcellák 

közötti „közlekedőutak” szélessége 1,4 m volt. 

Tavasszal a vetést megelőzően további 60 kg/ha hatóanyagot juttattunk ki 34%-os 

ammóniumnitrát formájában. 

A magágyelőkészítés kombinátorral történt, amit a parcellák gépi kijelölése követett. A 

vetés kézi vetőpuskával történt kb. 20 cm-es tőtávolsággal, ami 65.000 tő/ha állománysűrűségnek 

felel meg. 

A vetésre négy időpontban került sor. A szakaszos vetéssel célunk az volt, hogy a 

hibridkukorica előállításban gyakran alkalmazott frakcionált vetést szimuláljuk. A vetéseket április 

2. dekádjában kezdtük és 10 napos időközökkel ismételtük meg. A vetések pontos időpontját a 2. 

táblázat tartalmazza. 

 

2. táblázat. A vetések ideje a kísérlet éveiben 

Vetés ideje Kísérlet éve 
I. II. III. IV. 

2002 04. 22 05. 02 05. 13 05. 23 
2003 04. 18 04. 29 05. 09 05. 19 
2004 04. 28 05. 07 05. 17 05. 27 
2005 04. 24 - - - 

 

A növényvédelemben kiemelt szerepe volt a gyomnövények elleni védekezésnek. Vetést 

megelőzően 7 liter/ha ANELDA PLUS 80EC-t jutattunk ki, majd vetés után 2,5 liter/ha ACENIT 

A880 EC-t. A posztemergens kezelés MOTIVELL TURBO-val a növényállomány 3-5 leveles 

állapotában 1 liter/ha dózisban történt. 
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Tekintettel arra, hogy a kísérletben érzékeny beltenyésztett vonalak szerepelnek, a későbbi 

gyomosodás alkalmával a gyomirtást kézi kapálással oldottuk meg. 

 

3.5. A kísérlet éveinek meteorológiai adatai 
 

A kísérlet éveink tenyészidőszakára jellemző legfontosabb adatokat a 3. táblázatban 

foglaltuk össze majd azokat részletesen külön alfejezetben értékeltük. 

A 30 éves átlagadatokhoz hasonlítva a kísérleti évek adatait, a legnagyobb eltéréseket, a 

tenyészidőszakban hullott csapadék vonatkozásában láthatjuk. E tekintetben 2002 és 2004 átlagosan 

meleg éveknek mondhatók, míg 2003 az átlagosnál melegebb és szárazabb év volt. A 

tenyészidőszakban a 30 éves átlagnál 115,2 mm-rel kevesebb csapadék hullott. 2005-ben pedig a 

tenyészidőszak átlaghőmérséklete 0,7 °C-al alacsonyabb volt a 30 éves átlagnál, de ami sokkal 

szembetűnőbb, hogy 181,3 mm-rel több csapadék hullott. 

 

3. táblázat. A kísérlet éveinek legfontosabb meteorológiai adatai (Martonvásár) 

Évek / Hónapok IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Átlag/Összesen

Átlaghőmérséklet 
(°C) 11,4 18,2 20,8 22,8 20,8 15,2 9,6 17,0 

Csapadék (mm) 61,3 15,8 30,6 80,0 79,6 42,0 47,4 356,7 
HU (°C) 110,0 379,1 681,1 1053,8 1405,4 1601,7 1687,1 1687,1 

2002 

Hőségnapok 
száma 0 1 11 19 10 3 0 44 

Átlaghőmérséklet 
(°C) 9,8 19,1 23,0 21,7 23,4 16,0 7,7 17,2 

Csapadék (mm) 15,0 16,8 23,0 68,4 36,6 18,0 61,0 238,8 
HU (°C) 111,0 401,1 752,7 1105,6 1486,3 1710,7 1779,9 1779,9 

2003 

Hőségnapok 
száma 0 11 17 12 25 5 0 70 

Átlaghőmérséklet 
(°C) 11,5 14,6 18,2 20,5 20,6 15,5 11,4 16,0 

Csapadék (mm) 63,8 49,2 98,0 45,2 27,6 13,8 61,2 358,8 
HU (°C) 108,6 289,3 550,0 873,8 1206,5 1412,5 1534,2 1534,2 

2004 

Hőségnapok 
száma 0 0 0 12 12 0 0 24 

Átlaghőmérséklet 
(°C) 10,8 16,2 18,8 20,8 19,0 16,5 10,4 16,1 

Csapadék (mm) 96,8 69,8 49,0 76,0 185,9 48,6 9,2 535,3 
HU (°C) 118,5 337,8 601,3 939,0 1241,2 1466,0 1592,0 1592,0 

2005 

Hőségnapok 
száma 0 6 5 9 3 0 0 23 

Átlaghőmérséklet 
°C 11,3 16,4 19,8 21,5 20,7 16,6 11,0 16,7 30 

éves 
átlag Csapadék (mm) 43 56 73 53 46 41 42 354 

Forrás: MTA MGKI meteorológiai állomása 
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3.5.1. A havi átlaghőmérséklet alakulása a kísérleti években 

 

Ha az átlaghőmérsékleti adatokat havi bontásban elemezzük, az látható, hogy a 2002-es év, 

szeptemberig folyamatosan melegebb volt a 30 éves átlagnál. Szeptemberben és októberben (az érés 

időszakában) pedig hűvösebb volt (3. táblázat, illetve 3. ábra). 

A 2003-as év áprilisban még 1,5 °C-kal alacsonyabb volt a havi átlaghőmérséklet a 30 éves 

átlagnál, de ezt követően májusban 2,7 °C-al júniusban 3,2 °C-kal, augusztusban pedig ugyancsak 

2,7 °C-kal magasabb volt. Mindehhez, mint később részletezzük jelentős csapadékhiány társult. 

2004 tenyészidőszakában folyamatosan alacsonyabb volt a havi átlaghőmérséklet a 30 éves 

átlagnál, de az eltérés mértéke nem volt jelentős. Májusban 1,7 °C-kal, júniusban 1,5 °C-kal volt 

alacsonyabb a havi átlaghőmérséklet a sokéves átlaghoz képest, de ez még megteremtette az 

egyenletes fejlődés feltételeit. 

2005 hőmérsékleti görbéje gyakorlatilag együtt fut a 2004-es görbével. A két év között 

különbség augusztusban volt. A kísérlet évei közül ugyanis 2005-ben volt a legalacsonyabb 

augusztusi átlaghőmérséklet, csupán 19 °C. 
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3. ábra. A havi átlaghőmérséklet alakulása a kísérleti években 
Forrás: MTA MGKI meteorológiai állomása 

 

3.5.2. A havi csapadékösszeg alakulása a kísérleti években 

 
A tenyészidőszakban hullott csapadék mennyisége szempontjából két átlagos, illetve két 

szélsőséges év volt 2002-2005 között. 
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A tenyészidőszakban hullott csapadék mennyisége 2002-ben, illetve 2004-ben gyakorlatilag 

azonos volt a 30 éves átlaggal. 2003-ban ugyanakkor 115,2 mm-rel kevesebb, míg 2005-ben 181,3 

mm-rel több csapadék hullott a tenyészidőszak során (4. ábra). 

A csapadék eloszlása tekintetében is különböztek az évjáratok. 2002-ben és 2003-ban a 

virágzást megelőzően volt jelentős csapadékhiány, míg 2004-ben a virágzást követő időszakban. A 

júniusi hónap kivételével 2005 csapadékban jól ellátott volt (-24 mm a 30 éves átlaghoz képest). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra. A havi csapadékösszeg alakulása a kísérleti években 
Forrás: MTA MGKI meteorológiai állomása 

 

3.5.3. A hőösszeg alakulása a kísérleti években 

 
A tenyészidőszakban felhalmozódó hőegység termőhelyenként és évenként a napi maximum 

és minimum hőmérsékleti értékek alakulásától függően változó mértékű. Értéke meghatározza, 

hogy adott termesztési övezetben milyen tenyészidejű genotípusok termesztésére van lehetőség 

ahhoz, hogy azok érése biztonsággal megtörténjen. 

Mivel az elmúlt 30 év hőegység adatai nem állnak rendelkezésünkre, azokhoz nem tudjuk a 

kísérleti évek adatait hasonlítani. Ennek hiányában azokat egymáshoz viszonyítva értékeljük.  

A kísérleti évek hőegység adatait az 5. ábra szemlélteti. 

A hőegység a napi maximum és minimum hőmérsékleti adatokból számított érték, így azok 

alakulása alapvetően meghatározza a tenyészidő során és a különböző fenofázisok bekövetkeztéig 

akkumulálódott hőegységet.  

A legtöbb hőegység 2003-ban akkumulálódott (1779,9 °C), míg a legkevesebb 2004-ben 

(1534,2 °C). Ezzel együtt is kijelenthető, hogy a tenyészidőszakban olyan mértékű volt a hőegység 

akkumuláció, mely a hosszú tenyészidejű genotípusok hőegység igényeit is kielégíti. 
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5. ábra. A hőegység akkumulációja a különböző vizsgálati évek tenyészidőszakában 

 

A hőegység napi alakulása a tenyészidőszak során nagy változékonyságot mutatott. A hőegység 

akkumulációt a 6. ábra mutatja. Az ábra értelmezését segítendő, az adatsorra másodfokú 

polinomiális trendvonalat (parabola) illesztetünk. Jól látható, hogy a trendvonalak lefutása hasonló. 

Az értékek a kísérlet négy évében 0 és 16 közé estek. A maximum értéket a tenyészidőszak 85. és 

125. napja között mértük. A maximum értékek ugyanakkor évenként változóak voltak.  
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6. ábra. A hőegység alakulásának napi üteme a tenyészidőszak során 
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3.5.4. A hőségnapok száma a kísérleti években 
 

Hőségnapról akkor beszélünk, ha a napi maximum hőmérséklet eléri vagy meghaladja a    

30 °C-ot. 

A kísérlet négy évében a legtöbb hőségnap 2003-ban volt (58), míg a legkevesebb 2005-ben 

(23). A hőségnapok számát a 4. táblázat összegzi. 

Hőségnapok tekintetében 2002 az egyik legkedvezőtlenebb év volt. Júniusban a virágzást 

megelőző időszakában 11, míg júliusban a virágzáskor 19 hőségnapot mértünk (4. táblázat). A 

növények fejlődése szempontjából 2003-ban a hőségnapok számát illetően szintén kedvezőtlenül 

alakult az időjárás. Már májusban 11 hőségnap volt, júniusban pedig 17-et mértünk. Ugyanakkor 

júliusban a virágzáskor nem volt egy sem. 

A hőségnapok száma 2004-ben és 2005-ben hasonlóan alakult, de időbeni eloszlásuk nagy 

eltérést mutatott, mert 2004-ben csak júliusban és augusztusban volt hőségnap, 2005-ben pedig a 

hőségnapok eloszlása a tenyészidőszak során nagyobb kiegyenlítettséget mutatott. 

 

4. táblázat. A hőségnapok száma a kísérleti évek tenyészidőszakában 

Hónapok 
Évek 

IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 
Összesen 

2002 0 1 11 19 10 3 0 44 
2003 0 11 17 0 25 5 0 58 
2004 0 0 0 12 12 0 0 24 
2005 0 6 5 9 3 0 0 23 

Forrás: MTA MGKI meteorológiai állomása 

 

3.6. Az adatelemzés és értékelés módszerei 
 

Az adatsorok eredményeinek értékelését többtényezős varianciaanalízissel végeztük. A 

kezelések a következők voltak: genotípus, vetésidő, évjárat, illetve ezek kölcsönhatásai.  

A függő és független változók közötti összefüggések feltárását, korrelációszámítással 

végeztünk.  

Az elemzésekhez az Agrobase99, az SPSS Statistics illetve a MS Office programcsomagot 

használtuk. A statisztikai elemzések készítésekor Sváb (1967) útmutatásai voltak irányadóak. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. A kelési százalék és a keléshez szükséges hőösszeg eredményei 

 

A hibridkukorica vetőmag-előállítások hozamát az anyanövények hektáronkénti száma 

közvetlenül befolyásolja.  Ezért a termesztőknek érdeke az anyanövények arányának növelése 

addig, amíg az apák pollentermelése elegendő az optimális termékenyüléshez. 

A kukorica pollentermelése és a hektáronkénti növényszám között összefüggés van. A 

tőszám emelésével csökken az egyedi pollenprodukció, de nő az abszolút pollenhozam (Uribelarrea 

et al., 2002). 

A megfelelő pollentermelésnek és így az anyanövények megfelelő pollenellátottságának 

feltétele a gyors, egyenletes kelés és fejlődés. Ez teremti meg az alapját a későbbi teljesítménynek, 

mind a pollentermelés, mind a szemtermés vonatkozásában. 

A kelést számos tényező befolyásolja. Ezek közül elengedhetetlen a víz, a tápanyag és a 

hőmérséklet. A kelési százalékot valamint a kelés idejét ezen kívül befolyásolja a vetőmag kora, 

fertőzöttsége, genetikai háttere, hidegtűrése, alakja, mérete. 

Kísérletünkben a vetést az üzemi gyakorlatnak megfelelően április II.-III. dekádjában 

kezdtük. A beltenyésztett vonalak érzékenysége miatt az optimálisnál korábbi vetés nem indokolt. 

A frakciók 10 naponként követték egymást. A vetés időpontjait a különböző években az anyag és 

módszer fejezetben lévő 2. táblázat tartalmazza. 

 

A vizsgált genotípusok kelési tulajdonságai eltérőek voltak a vetési frakciók és a kísérlet 

éveinek átlagában, de a genotípus MQ értéke kisebb volt az évjárat és a vetésidő MQ értékénél (5. 

táblázat). 

A kelési tulajdonságok varianciaanalízise alapján megállapítottuk, hogy az évjárat a 

vetésidőnél erősebben hatott a vizsgált tulajdonságokra, ami azt mutatja, hogy a kelés 

szempontjából az évjáratok nagyobb környezeti varianciát jelentenek, mint az éven belüli 

különböző vetésidők. 

A kezelések kölcsönhatásai közül a vetésidő x évjárat hatása volt a legnagyobb, de a 

genotípus x évjárat kölcsönhatása is igazolható 0,1%-os megbízhatósági szinten. 

A vizsgált genotípusok kelési tulajdonságait hasonló módon befolyásolták a vetési frakciók, 

specifikus genotípus x vetésidő kölcsönhatást nem tapasztaltunk. 
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5. táblázat. A kelési százalék és a keléshez szükséges hőösszeg varianciatáblázata 

Kelési 
százalék 

Kelésig akkumulálódott 
hőösszeg (°C) Tényező 

FG MQ MQ 
Genotípus 20 1981,36*** 580,58*** 
Vetésidő 3 5157,76*** 3299,65*** 
Évjárat 2 19038,99*** 32615,89*** 

Genotípus x Vetésidő 60 124,22 27,76 
Genotípus x Évjárat 40 630,53*** 244,50*** 
Vetésidő x Évjárat 6 2770,15*** 16497,22*** 

Genotípus x Vetésidő x 
Évjárat 120 113,81 37,74 

Kísérleti hiba 502 124,88 30,66 
Főtlag   74,64 79,45 
CV%   14,97 6,97 

*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható, ***0,1% szinten megbízható, 

 

4.1.1. A kelési százalék eredményeinek bemutatása 

 
A vizsgált genotípusok kelési százaléka között különbségek voltak. Mértéke több genotípus 

esetében meghaladta az 5%-os szignifikáns differencia szintjét. A kísérlet főátlaga 74,6% volt.  

Legkedvezőbb kelési százaléka az F564*F564-12 SLC-nek volt 90,3%. Legalacsonyabb 

kelési százalékot a HMv651-es vonal esetében mértünk (60,6%), mely egy mindszentpusztai 

származású vonal (7. ábra). A legjobb és legrosszabb kelési százalék közötti különbség 29,7% volt.  

A legjellemzőbb érték a 70-80% közötti. Összesen 10 genotípus adata esik ebbe a 

tartományba. A 80-90 százalék közötti értéket négy genotípus esetében mértünk. Az F564: 82,7%, a 

HMv5408: 81,6% a HMv5327*HMv5328: 81,4%, a HMv124-2 pedig 81,3% arányban kelt ki.  

A kelési százalék alacsony értékeinek egyik valószínű oka, hogy a vetést megelőzően nem 

alkalmaztunk csávázószeres kezelést, a másik pedig az, hogy a IV. vetésidőben nagyon gyengén 

keltek a genotípusok. A legkésőbbi vetés esetén ugyanis átlagosan csak 67,21% volt csak a kelési 

arány. 

Az SLC-k kelési százaléka jobb volt, mint az őket alkotó szülői vonalaké. Az F564*F564-12 

12,78%-kal, a HMv5327*HMv5328 5,47%-kal kelt nagyobb arányban, mint a szülői vonalak 

átlaga. 
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7. ábra. A vizsgált genotípusok kelési százaléka a kísérleti évek és a vetési frakciók átlagában  
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A vizsgált genotípusok kelési százalékát a vetésidő szignifikánsan befolyásolta. A vetésidő 

adatokat a 8. ábra tartalmazza. A legkedvezőbb kelési százalékot az I. frakció esetében kaptuk 

(79,07%). Ez szignifikánsan kedvezőbb érték, mint a III. vagy IV. frakció kelési százaléka, de nem 

különbözik statisztikailag igazolhatóan a II. vetési frakció eredményétől. A II. vetési frakció kelési 

aránya 77,25% volt, mely szignifikánsan különbözik a IV. frakció értékétől, de nem különbözik 

igazolhatóan az I. és III. frakciótól. A III. frakció kelési százaléka (75,03%) statisztikailag 

igazolhatóan kisebb, mint az I. frakció eredménye és igazolhatóan nagyobb, mint a IV. frakció 

eredménye (67,21%). A negyedik vetési frakció kelési százaléka (67,21%) szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint az előző három vetési frakció értéke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra. A vetésidő hatása a kelési százalékra a vizsgált genotípusok és az évjáratok átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A vetésidő kelésre gyakorolt hatása és annak iránya jól látható. Legkedvezőbb értéket az 

április 20.-a környékén elvetett kísérletben kaptunk és ehhez képest minél később vetettünk annál 

kisebb kelési százalékot kaptunk. Az eredmények alakulásának oka, hogy április 2. és 3. dekádjában 

a talajhőmérséklet már nem volt limitáló tényező a kelés szempontjából, a talaj nedvességtartalma 

pedig kedvező feltételeket biztosított a keléshez. Májusban ugyan magasabb volt a talajhőmérséklet, 

de az alacsonyabb talajnedvesség tartalom gyakran már kedvezőtlenül hatott a kelésre. 

A vizsgált genotípusok kelési százalékát négy vetésidő átlagában az évjárat szignifikánsan 

befolyásolta. A kelési százalékban tapasztalt különbségek minden évjárat esetében meghaladták az 

SzD5% értékét (9. ábra). A kísérlet főátlaga 74,64% volt. A kelési százalék legkedvezőbben 2003-

ban alakult (84%), míg a legalacsonyabb értéket (66,8 %) 2004-ben mértük. Ennek okát abban 

látjuk, hogy 2004 májusában a havi átlaghőmérséklet mindössze 14,6 °C-volt, míg 2002-ben 18,2 

°C 2003-ban pedig 19,1 °C, a magasabb hőmérséklet pedig kedvezően befolyásolta a kelési arányt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

9. ábra. Az évjárat hatása a kelési százalékra a vizsgált genotípusok és az évjáratok átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A kezelések kölcsönhatásai közül a kelési százalékra a genotípus x évjárat, valamint a 

vetésidő x évjárat hatott szignifikánsan (5. táblázat). 

A genotípusok kelési százaléka a genotípusok és a négy vetésidő átlagában általában 2003-

ban volt a legkedvezőbb, melyet a 2002-es év, majd a 2004-es év követett (6. táblázat). Néhány 

genotípus kelési százaléka azonban 2004-ben kedvezőbb volt, mint 2002-ben (pl: HMv5139, 

HMv09, HMv5408, HMv5778, HMv5327, HMv5407). 
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6. táblázat. A vizsgált genotípusok kelési százaléka különböző évjáratokban a vetési frakciók 
átlagában 

Évjárat 

2002 2003 2004 
Átlag Genotípus 

Kelési % 
HMV5139 74,38 82,41 78,7 78,50 
HMV09 58,33 80,87 67,28 68,83 
F564 81,17 87,35 79,63 82,72 

F564-12 80,25 83,95 68,21 77,47 
HMV5226 84,26 85,8 62,96 77,67 
HMV124-2 83,95 86,42 73,46 81,28 
HMv5141 63,89 72,53 63,89 66,77 
HMV651 60,19 66,98 54,63 60,60 
HMV5332 73,77 72,84 59,57 68,73 
HMV5408 76,54 88,27 79,94 81,58 
HMv5778 55,71 66,05 63,89 61,88 
HMV5328 70,99 84,88 70,37 75,41 
HMV5327 71,6 88,89 76,24 78,91 
HMV5414 70,37 90,12 33,64 64,71 
HMv5406 68,21 87,65 59,88 71,91 
HMv5407 70,68 81,48 71,91 74,69 
HMv8431 74,07 87,04 65,12 75,41 
HMv5062 74,07 88,89 56,17 73,04 
MO17/MV 79,01 88,27 59,57 75,62 

F564*F564-12 88,58 97,84 84,57 90,33 
HMV5327*HMV5328 75,31 95,37 73,46 81,38 

Átlag 73,11 83,99 66,81 74,64 
SzD5% genotípus 4,34 

SzD5% évjárat 1,64 
SzD5% 

genotípus*évjárat 7,52 

 
A kezelések kölcsönhatásai közül a vetésidő x évjárat volt a legerősebb. A kísérleti évek 

átlagában az április közepi vetéshez képest a későbbi vetésekben csökkent a kelési százalék. A 

kelési százalék alakulásában specifikus vetésidő x évjárat kölcsönhatás tapasztalható (7. táblázat). A 

kölcsönhatás iránya és mértéke az adott vetési-kelési időszak hőmérsékleti és csapadékviszonyainak 

függvénye. 

 
7 táblázat. A frakcionált vetés hatása a kelési százalékra a vizsgált években a genotípusok átlagában 

Vetési frakció 
I. II. III. IV. Átlag Évjárat 

Kelési % 
2002 75,07 79,19 81,83 56,35 73,11 
2003 89,54 84,24 80,19 82,01 84,00 
2004 72,6 68,31 63,08 63,26 66,81 
Átlag 79,07 77,25 75,03 67,21 74,64 

SzD5% évjárat 1,64 
SzD5% vetésidő 1,89 

SzD5% évjárat*vetésidő 3,28 
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4.1.2. A keléshez szükséges hőösszeg alakulása 

 
A vetőmagtermesztésben az anyai és apai vonalak kelésének idejét a vetéstől eltelt napok 

számával jellemezik. Ha a szülők virágzási ideje különbözik, az egyik szülőt frakcionáltan kell 

vetni. A frakcionált vetéshez a szülők vetési időpontját, az anya 50%-os nővirágzási, illetve az apa 

50%-os hímvirágzási időpontjának ismeretében határozzák meg. A korábban virágzó apát később, 

vagy a későbben virágzó apát korábban vetik. Az anya frakcionált vetése nem jellemző. 

Az együttvirágzást pontosabban határozhatjuk meg, ha a kelésig eltelt nap helyett a keléshez 

szükséges hőösszeget használjuk a technológia összeállítása során. Ezért elemzéseinket e módszer 

szerint végeztük. 

A vizsgált genotípusok kelése különböző hőösszegnél következett be (8. ábra). A 

varianciatábla MQ értékei alapján ez a hatás szignifikáns (5. táblázat). A kísérlet főátlaga 79,45 °C 

volt. Legkevesebb hőösszeg az F564*F564-12 keléséhez kellet (72,7 °C). Ez a genotípus kelt ki a 

leggyorsabban és a legjobb arányban (10. ábra). A legtöbb hőösszeg a HMv5414 vonal keléséhez 

kellett (89,3 °C), mely egy késői déli, lófogú genotípus. 

A keléshez szükséges hőösszeg-akkumuláció az SLC-k esetében kevesebb volt, az őket 

alkotó szülői vonalak keléséhez szükségek hőösszeg akkumulációnál, azaz az SLC-k hamarabb 

keltek. A „sisterhatás” mértéke az F564*F564-12 esetében 94,40%, a HMv5327*HMv5328 

esetében 96,52% volt a keléhez szükséges hőösszeg vonatkozásában a szülők átlagához képest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10. ábra. A vizsgált genotípusok keléséhez szükséges hőösszeg az évjáratok és vetésidők átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A legkevesebb és legtöbb hőegységet igénylő genotípus között 16,6 °C hőegység a 

különbség. A tavaszi hónapokban naponta 4-8 °C hőegység akkumulálódik, így a mutatkozó 
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különbség a kelésben 2-4 napnyi különbséget jelent. Ez lényegesen nagyobb különbség, mint amit a 

vetésidő vagy az évjárat hatásaként ki tudtunk mutatni. 

A kísérletben 12 genotípusnak a keléséhez 70-80 °C közötti hőösszegre volt szüksége, 9 

genotípusnak 80 °C-nál többre. Ezek mindegyike késői vonal. 

A keléshez a II. vetési frakciók esetében volt átlagosan a legkevesebb hőegységre szükség 

(74,65 °C), azaz ekkor a kelés szempontjából optimális volt a talajhőmérséklet és a talajnedvesség. 

Az I. III. és IV. vetési frakció keléséig szignifikánsan több hőösszegre volt szükség (11. ábra). 

Ha összevetjük az eredményeket a vetés-kelés időszakára jellemző meteorológiai adatokkal, 

azt találjuk, hogy az I. frakció vetésekor a hőmérséklet már nem limitálta a kelést, de a kelés idejét 

elhúzódóvá tette. A III. frakció vontatottabb kelésének oka, hogy a vetés-kelés időszakában (május 

9-17) minden évben lehűlés volt tapasztalható. Ennek hatására a III. vetésidőben leginkább az első 

vetésidőhöz hasonló módon alakult a keléshez szükséges hőösszeg-akkumuláció. A IV. frakció 

keléséhez már kevesebb hőösszegre volt szükség. Ebben a kelési időszakban volt a legmagasabb a 

napi átlaghőmérséklet, de még az aszályos 2003-as évben is volt számottevő csapadék. 

Összességében megállapítható, hogy a keléshez szükséges hőösszeg és ezzel összefüggésben a 

keléshez szükséges idő, alapvetően a vetés-kelés időszakában uralkodó hőmérsékleti és 

csapadékviszonyok függvénye. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ábra. A vetésidő hatása a keléshez szükséges hőösszeg-mennyiség alakulására a vizsgált 
genotípusok és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

Ha a vetésidő hatását nem a hőösszeggel, hanem a keléshez szükséges napok számával 

jellemezzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy a későbbi vetések alkalmával egyre kevesebb időre van 

szükség a keléshez (12. ábra). Ez a napi átlaghőmérséklet emelkedésével van összefüggésben.  

Míg a napokban kifejezett kelési idő esetén a későbbi vetések alkalmával egyre korábbi 

kelésidőket kapunk, hasonló lineáris összefüggést kísérleteinkben nem tapasztaltuk a hőösszeggel 
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jellemzett kelés esetén. Ennek magyarázata az, hogy míg a keléshez fajtánként eltérő hőösszegre 

van szükség, ez a hőmennyiség, vetési frakciónként és évjáratonként eltérő idő alatt akkumulálódik. 

Ha a rendelkezésre álló víz nem limitálja a csírázást, akkor a kelés ideje a hőmérséklet függvénye, 

míg későbbi vetési szakaszokban már a talajnedvesség limitálhatja azt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. ábra. A vetésidő hatása a keléshez szükséges napok számára a vizsgált genotípusok 
 és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A vizsgált években eltérő hőösszeg akkumulálódott a kelésig (2002-ban átlag 82,03 °C, 

2003-ban 89,32 °C, 2004-ben 67,0 °C ). A kísérlet főátlaga 79,45 °C volt (13. ábra). A legtöbb 

hőösszegre 2003-ban volt szükség a keléshez. Ennek oka az, hogy 2003-ban, a vetés-kelés 

időszakában a többi évjárathoz képest, egységnyi idő alatt az átlagosnál melegebb, és szárazabb 

időjárás miatt több hőösszeg akkumulálódott. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

13. ábra. Az évjárat hatása a keléshez szükséges hőösszeg akkumulációra a vizsgált genotípusok  
és a vetési frakciók átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A kelésig akkumulálódott hőösszeg vonatkozásában szignifikánsnak bizonyult a genotípus x 

évjárat, valamint a vetésidő x évjárat kölcsönhatás (5. táblázat). 

A vizsgált genotípusok keléséig jellemzően 2003-ban akkumulálódott a legtöbb hőösszeg az 

átlagosnál melegebb és szárazabb körülmények miatt, míg a legkevesebb 2004-ben. Ettől eltérő 

eredményt csak az F564*F564-12 esetén tapasztaltuk. Ennél az SLC-nél 2002-ben szignifikánsan 

több hőösszegre volt szükség a keléshez, mint 2003-ban vagy 2004-ben (8. táblázat). 

 

8. táblázat. A genotípus és az évjárat hatása a keléshez szükséges hőösszeg nagyságára a  
vetésidők átlagában 

Évek 
2002 2003 2004 

Átlag Genotípusok 
Hőösszeg °C 

HMV5139 80,39 88,17 63,57 77,38 
HMV09 80,39 90,40 60,68 77,16 
F564 81,73 84,70 62,11 76,18 

F564-12 82,14 87,52 63,91 77,86 
HMV5226 83,73 90,08 68,54 80,78 
HMV124-2 80,52 86,55 61,92 76,33 
HMv5141 84,26 95,08 65,51 81,62 
HMV651 83,71 91,63 65,16 80,17 

HMV5332 83,11 95,65 65,54 81,43 
HMV5408 80,39 88,30 61,78 76,82 
HMv5778 84,26 94,37 64,83 81,15 
HMV5328 79,06 87,03 62,58 76,22 
HMV5327 79,73 85,24 68,94 77,97 
HMV5414 83,18 88,83 95,94 89,32 
HMv5406 86,19 96,06 76,50 86,25 
HMv5407 85,67 97,03 70,24 84,31 
HMv8431 81,25 87,03 67,06 78,45 
HMv5062 83,66 94,23 72,68 83,52 
MO17/MV 80,46 87,53 67,22 78,40 

F564*F564-12 79,06 78,93 60,15 72,71 
HMV5327*HMV5328 79,73 81,26 62,25 74,41 

Átlag 82,03 89,32 67,01 79,45 
SzD5% genotípus 2,15 

SzD5% évjárat 0,81 
SzD5% genotípus*évjárat 3,72 

 

A 2003-as év III. vetésének kelése idején a nagy napi hőösszeg feltehetően egy hosszú ideig 

tartó száraz periódus következménye (az áprilisi csapadékmennyiség 28 mm-rel volt kevesebb a 30 

éves átlagnál), így az egyenletes és gyors csírázáshoz kedvezőtlen száraz körülmények között, több 

hőegység akkumulálódott a kelés során (9. táblázat). 
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9. táblázat. Az évjárat és a vetésidő hatása a keléshez szükséges hőösszeg nagyságára a vizsgált 
genotípusok átlagában 

 
Vetési frakció 

I. II. III. IV. Átlag Évjárat 
Hőösszeg °C 

2002 87,44 85,27 63,47 91,94 82,03 
2003 90,97 79,49 115,77 71,03 89,315 
2004 73,58 59,19 65,71 69,54 67,005 
Átlag 84,00 74,65 81,65 77,50 79,45 

SzD5% vetésidő 0,94 

SzD5% évjárat 0,81 
SzD5% 

vetésidő*évjárat 1,63 

 
 

4.2. A virágzási adatok értékelése 

 
A hibridkukorica vetőmag-technológia legfontosabb feladata a szülői vonalak együtt 

virágzásának biztosítása. A virágzási szinkron biztosításához pontosan kell ismernünk a szülői 

komponensek virágzási idejét. Gyakran előfordul azonban, hogy a keresztezési partnerek virágzása 

nem egy időben történik. Ilyen esetben a keresztezési partnereket nem azonos időben vetjük, azaz 

frakcionált vetést alkalmazunk, az együttvirágzás biztosítása érdekében. A frakcionált vetésnek 

azonban vannak hátrányai. A későbbi vetés későbbi virágzást eredményez. A szemtelítődés később 

kezdődik és rövidebb idő áll rendelkezésre a szemek kifejlődéséhez és az éréshez. Ez különösen a 

késői vonalak esetében jelenthet problémát, ha azok fiziológiai érése a fagyok beállta előtt nem 

történik meg. A virágzás időpontjának meghatározása ezért nagy jelentőséggel bír. 

Hazánk adottságai kiválóak a minőségi hibridkukorica vetőmag előállításhoz. 

Hibridüzemeink száma és kapacitása, pedig lehetőséget ad az export célú vetőmag-előállításra is. 

Az export célra szánt F1 hibridek szülői komponenseinek tenyészideje esetenként hosszabb, vagy 

éppenséggel rövidebb a Magyarországon adaptált nagy termőképességű hibridek szüleinél. Az ilyen 

vetőmag-előállítások technológiájának tervezésekor, különösen fontos, hogy azt megelőzze az 

érintett vonalak alapos vizsgálata. Ennek része a virágzás vizsgálata is. 

A tenyészanyag virágzásának értékelése során megvizsgáltuk a vetéstől az 50%-os 

címerhányásig, 50%-os hímvirágzásig, és az 50%-os nővirágzásig akkumulálódott hőegységet. A 

virágzási időpontok ismeretében, pedig meghatároztuk az 50%-os címerhányás és 50%-os 

hímvirágzás közötti idő hosszát, valamint a proterandria értékét minden genotípus esetében. 
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A vizsgált genotípusok 50%-os címerhányása, 50%-os hímvirágzása valamint 50%-os 

nővirágzása a vetéstől számítva szignifikánsan különböző hőösszegnél következett be, a négy 

vetésidő és három évjárat átlagában (10. táblázat). Ez az eredmény természetesnek tekinthető, mivel 

a kísérletben szereplő beltenyésztett vonalak között korai középérésű és késői vonalak egyaránt 

szerepeltek. 

A vetésidő három év átlagában, valamint az évjárat négy vetési frakció átlagában szintén 

szignifikáns különbségeket okozott az 50%-os címerhányás, 50%-os hímvirágzás valamint az 50%-

os nővirágzás alakulásában.  

A kezelések kölcsönhatásai is minden esetben szignifikáns különbségeket mutattak a 

vizsgált beltenyésztett vonalak és SLC-k virágzásához szükséges hőegység akkumulációjában. 

 

10. táblázat. A virágzási tulajdonságok varianciatáblázata I. 
Vetés és 50%-os 

címerhányás 
közötti hőösszeg 

(°C) 

Vetés és 50%-os 
hímvirágzás 

közötti hőösszeg 
(°C) 

Vetés és 50%-os 
nővirágzás 

közötti 
hőösszeg (°C) 

Tényezők FG 

MQ MQ MQ 
Genotípus 20 92275,91*** 83336,47*** 90505,64*** 
Vetésidő 3 17453,99*** 25481,29*** 36282,54*** 
Évjárat 2 367881,60*** 372286,08*** 398356,87*** 

Genotípus*Vetésidő 60 674,19*** 572,01*** 1273,05*** 
Genotípus*Évjárat 40 1408,91*** 1348,09*** 2950,17*** 
Vetésidő*Évjárat 6 13874,83*** 23205,01*** 38368,41*** 

Genotípus*Vetésidő*Évjárat 120 435,63*** 500,77*** 1457,15*** 
Kísérleti hiba 502 161,49 254,55 503,16 

Főátlag  669,69 701,56 729,47 
CV%  1,90 2,27 3,08 

*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható,  ***0,1% szinten megbízható, 

 

Az évjárat MQ értékei nagyságrendekkel nagyobbak a vetésidő és a genotípus MQ 

értékeinél. Az 50%-os címerhányáshoz valamint a hím- és nővirágzáshoz szükséges hőösszegre 

tehát az évjárat gyakorolta a legnagyobb hatást. 

A kezelések kölcsönhatásai közül a vetésidő x évjárat MQ értéke volt a legnagyobb. 

Az 50%-os címerhányás és az 50%-os hímvirágzás közötti idő hossza (a címerhányás 

időtartama) a címerezési munkák elvégzéséhez rendelkezésre álló idővel kapcsolatban ad 

információt. Ennek ismeretében pontosabban tervezhető és kivitelezhető a címerezési munka.  

A vizsgált genotípusok 50%-os címerhányása és hímvirágzása közötti idő hosszában 

szignifikáns különbségeket kaptunk a vetésidők és az évjáratok átlagában. A vetésidő hatása a 

három évjárat átlagában szintén szignifikánsan befolyásolta a címerhányás időtartamát, míg az 

évjárat hatása nem volt statisztikailag igazolható (11. táblázat). 
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A kezelések kölcsönhatási minden esetben szignifikánsan különbséget okoztak a 

címerhányási idő hosszában. A kölcsönhatások közül a vetésidő x évjárat kölcsönhatás MQ értéke 

volt a legnagyobb (11. táblázat). 

Mivel az évjárat hatása az 50%-os címerhányástól 50%-os hímvirágzásig számított idő 

esetén nem volt szignifikáns, és a genotípus x évjárat csak SzD5%-os szinten volt megbízható 

(értéke hasonló volt a kísérleti hiba értékéhez), feltételezzük, hogy ennek a tulajdonságnak az 

eredményeit inkább a genotípusok közötti különbségek határozzák meg. 

 

11. táblázat. A virágzási tulajdonságok varianciatáblázata II. 

Az 50%-os címerhányás 
és az 50%-os hímvirágzás 
között eltelt napok száma

(nap) 

Proterandria 
(nap) Tényezők FG 

MQ MQ 
Genotípus 20 19,63*** 12,19*** 
Vetésidő 3 13,64*** 15,40*** 
Évjárat 2 2,93 29,40*** 

Genotípus*Vetésidő 60 2,52*** 2,14*** 
Genotípus*Évjárat 40 1,83* 2,77*** 
Vetésidő*Évjárat 6 18,73*** 6,51*** 

Genotípus*Vetésidő*Évjárat 120 2,14*** 2,30*** 
Kísérleti hiba 502 1,18 0,99 

Főátlag  2,79 2,48 
CV%  39,01 40,12 

*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható,  ***0,1% szinten megbízható 

 

4.2.1. A vetéstől az 50%-os címerhányásig szükséges hőösszeg eredményeinek bemutatása 

 
A vizsgált beltenyésztett vonalak és SLC-k címerhányása az évjáratok és a vetésidők 

átlagában eltérő hőösszeg mellett következett be (14. ábra). A kísérlet főátlaga 669,69 °C volt. A 

genotípusok között számottevő különbségeket tapasztaltunk. A legkevesebb hőösszeg mellett 

(557,60 °C) a HMv5139-es beltenyésztett vonal címerhányása történt, mely egy igen korai 

genotípus. Legtöbb hőegység a HMv5414 címerhányásáig akkumulálódott 751,4 °C. A késői érésű 

vonalak címerhányása minden esetben magasabb hőösszeg esetén kezdődött (pl: MO17/Mv, 

HMv5062, HMv5141). 
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14. ábra. A vizsgált genotípusok címerhányásához szükséges hőösszeg nagysága a vetésidők 
 és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
Az SLC-k 50%-os címerhányása kevesebb hőösszeg mellett következett be, mint a szülői 

vonalaké. A heterózis (sisterhatás) értéke a szülői vonalak átlagához viszonyítva az F564*F564-12 

esetében 96,27%, a HMv5327*HMv5328 esetében 96,52% volt. 

A kísérleti évek átlagában a vetésidő szignifikánsan befolyásolta a címerhányáshoz 

szükséges hőösszeget. Az I. és II. frakció vetése esetén szignifikánsan kevesebb hőösszeg mellett 

következett be a címerhányás, mint a III. és IV. frakció vetése esetén (15. ábra). A különbség oka 

az, hogy késői vetés esetén a címerhányásig terjedő időszakban a víz limitált mennyiségben áll a 

növények rendelkezésére. Ugyanakkor a napi átlaghőmérséklet magas. A növények fejlődése 

lelassul, miközben a hőegység folyamatosan akkumulálódik.  

A III. és IV. vetésidő hőösszeg akkumulációja között is szignifikáns a különbség, de 

agronómiai szempontból annak mértéke nem jelentős. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. A vetésidő hatása a címerhányáshoz szükséges hőösszeg nagyságára a genotípusok  
és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A vizsgált évjáratokban a vetési szakaszok átlagában eltérő hőösszegre volt szükség a 

címerhányáshoz (16. ábra).  

A legtöbb hőösszeget (713,81 °C) 2003-ban mértük, míg a legkevesebbet 2004-ben (647,55 

°C). Bár a 2002-es és 2004-es években a csapadék mennyisége, eloszlása és a napi 

átlaghőmérsékletek különböztek egymástól, a növények fejlődése a hőösszeg alakulása 

szempontjából mégis hasonló volt. 

2003-ban azért következett be több hőösszeg mellett a címerhányás, mert a tenyészidőszak 

ezen időszakában a 30 éves átlaghoz képest sokkal kevesebb csapadék hullott, és már ebben az 

időszakban is gyakoriak voltak a hőségnapok. Ez akadályozta a növények egyenletes fejlődését, 

miközben a hőösszeg gyarapodása folyamatos volt. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. ábra. Az évjárat hatása a címerhányáshoz szükséges hőösszeg nagyságára a genotípusok 
 és a vetési frakciók átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A kezelések kölcsönhatásai a vizsgált beltenyésztett vonalak és az SLC 50%-os 

címerhányáshoz szükséges hőösszeg tekintetében szignifikánsak voltak. 

A vizsgált genotípusok címerhányásához szükséges hőösszeg tekintetében a kísérlet éveinek 

átlagában az egyes vetési szakaszok különböztek egymástól (12. táblázat).  

Ennek oka, hogy a vizsgált genotípusok tenyészidejében jelentős különbségek vannak. Ez 

természetesen a fejlődésük ütemében is megnyilvánul. Ugyanazon vetésidőben vetett korai és késői 

genotípus címerhányása különböző időpontra esik. Ezt tovább módosítja a vetésidő hatása. Így 

előfordulhat, hogy egy korai vonal még a negyedik vetési frakcióban sem virágzik később, mint 

július közepe, míg egy késői vonal akár már az első vetési frakciót követően is később virágzott. A 

későn virágzó genotípusok virágzása jellemzően olyan időszakra esik, amikor a napi 

átlaghőmérséklet magasabb és gyakoribbak a hőségnapok. Ez a növény fejlődését lassítja, 
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miközben a hőegység gyarapodása folyamatos. Ezért a vizsgált beltenyésztett vonalak 

címerhányása a III. és IV. vetési frakciót követően általában nagyobb hőösszeg mellett következett 

be, mint az I. és II. vetési frakció esetén. 

 
12. táblázat. A vetésidő hatása a vizsgált genotípusok vetéstől 50%-os címerhányásig szükséges 

hőösszeg nagyságára a kísérleti évek átlagában 
Vetési frakciók 

I. II. III. IV. 
Átlag Genotípus 

Hőösszeg °C 
HMV5139 538,97 548,92 570,33 572,21 557,61 
HMV09 625,34 618,60 637,73 633,65 628,83 
F564 615,96 606,21 629,74 618,75 617,67 

F564-12 649,19 655,84 666,77 661,59 658,35 
HMV5226 620,24 614,29 634,62 636,47 626,41 
HMV124-2 608,26 607,83 636,84 631,71 621,16 
HMv5141 714,49 711,48 729,83 732,89 722,17 
HMV651 676,06 689,89 713,69 729,67 702,33 
HMV5332 624,53 611,79 636,16 632,66 626,29 
HMV5408 656,82 667,42 675,62 681,35 670,30 
HMv5778 645,60 642,99 698,28 686,51 668,35 
HMV5328 688,37 686,74 698,65 677,99 687,94 
HMV5327 672,42 669,85 684,97 672,14 674,85 
HMV5414 743,22 753,61 758,13 750,71 751,42 
HMv5406 715,96 717,97 735,81 723,95 723,42 
HMv5407 663,61 670,86 675,31 688,52 674,58 
HMv8431 704,72 704,64 715,73 703,35 707,11 
HMv5062 715,10 718,06 751,61 748,76 733,38 
MO17/MV 735,82 747,19 742,62 749,98 743,90 

F564*F564-12 608,22 608,19 623,44 617,08 614,23 
HMV5327*HMV5328 657,52 648,97 657,89 648,31 653,17 

Átlag 660,97 661,97 679,70 676,11 669,69 
SzD5% Genotípus 4,94 
SzD5% Vetésidő 2,15 

SzD5% Genotípus*Vetésidő 9,87 
 

 A vizsgált genotípusok címerhányása a kísérlet éveiben a vetésidők átlagában eltérő 

hőegység akkumuláció mellet következett be (13. táblázat). A legtöbb hőösszeg minden genotípus 

esetében 2003-ban gyűlt össze a vetéstől címerhányásig terjedő időszakban. Ennek okát a 16. ábra 

elemzése során már közöltük. 
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13. táblázat. Az évjárat hatása a vizsgált genotípusok címerhányásához szükséges hőösszeg 
nagyságára a vetési frakciók átlagában 

Évjárat 
Hőösszeg °C Genotípus 

2002 2003 2004 Átlag 
HMV5139 539,86 599,24 533,71 557,60 

HMV09 615,84 664,51 606,14 628,83 
F564 591,40 669,78 591,80 617,66 

F564-12 642,47 697,87 634,71 658,35 
HMV5226 597,33 665,78 616,11 626,41 
HMV124-2 608,75 666,82 587,92 621,16 
HMv5141 698,81 760,16 707,55 722,17 
HMV651 682,48 762,12 662,39 702,33 

HMV5332 602,72 677,06 599,08 626,29 
HMV5408 632,41 728,41 650,09 670,30 
HMv5778 659,45 711,49 634,10 668,35 
HMV5328 658,70 740,67 664,45 687,94 
HMV5327 657,84 723,61 643,08 674,84 
HMV5414 709,71 790,00 754,53 751,41 
HMv5406 706,76 764,62 698,88 723,42 
HMv5407 656,79 718,35 648,58 674,57 
HMv8431 686,58 737,10 697,65 707,11 
HMv5062 703,61 781,47 715,06 733,38 
MO17/MV 715,10 782,84 733,77 743,90 

F564*F564-12 607,18 649,99 585,53 614,23 
HMV5327*HMV5328 628,06 698,04 633,42 653,17 

Átlag 647,71 713,81 647,55 669,69 
SzD5% Genotípus 4,94 

SzD5% Évjárat 1,87 
SzD5% Genotípus*Évjárat 8,54 

 

A kezelések kölcsönhatásai közül a vetésidő x évjárat kölcsönhatás MQ értéke volt a 

legnagyobb. A vizsgált genotípusok címerhányása vetésidőnként, és évjáratonként is változhat (14. 

táblázat). A legtöbb hőösszeget a genotípusok átlagában minden vetési frakcióban 2003-ban 

mértük. Ennek oka az, hogy 2003-ban a vetéstől címerhányásig terjedő időszakban jelentős 

csapadékhiány volt, illetve gyakoriak voltak a hőségnapok, mely vontatott fejlődéstokozott. 

 

14. táblázat. A vetésidő x évjárat hatása az 50%-os címerhányáshoz szükséges hőösszeg 
nagyságára, a genotípusok átlagában 

Évjáratok 
2002 2003 2004 

Átlag Vetési frakciók 
Hőösszeg °C 

I. 629,48 722,08 631,35 660,97 
II. 640,98 706,63 638,29 661,97 
III. 653,42 729,72 655,96 679,70 
IV. 666,93 696,78 664,60 676,10 

Áltag 647,70 713,80 647,55 669,69 
SzD5% Vetésidő 2,15 
SzD5% Évjárat 1,87 

SzD5% Vetésidő*Évjárat 3,73 
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4.2.2. A vetéstől az 50%-os hímvirágzáshoz szükséges hőösszeg bemutatása 

 

A vetőmagtermesztésben a szülői partnerek virágzását és a virágzási szinkront a vetéstől a 

virágzásig eltelt napok számával szokták jellemezni. A virágzási szinkront a keresztezési partnerek 

között jellemzően frakcionált vetéssel biztosítják. A későbbi frakció vetésének időpontját az első 

frakció vetésének időpontjához képest későbbre ütemezik (pl: D1=1 hét késéssel), vagy a már kikelt 

állomány egy bizonyos fenofázisához igazítják a vetés időpontját (pl: szögcsíra állapot, 1 leveles 

állapot stb.).  

Nem adaptált vagy ismeretlen genotípusok virágzási idejét, ismert vonalak virágzásához 

hasonlítják, és az eltérést ± napokban vagy hőösszegben adják meg. Kísérletünkben a vizsgált 

genotípusok virágzását és a kezelések hatását hőösszeggel hasonlítottuk össze. 

A vizsgált genotípusok 50%-os hímvirágzása a vetésidők és az évjáratok átlagában 

igazolhatóan különböző hőösszeg mellett következett be (17. ábra). A kísérlet főátlaga 701,9 °C. A 

legkorábbi hímvirágzású HMv5139 587,6 °C hőösszeget követően érte el ezt a fenofázist. A 

legkésőbbi hímvirágzású a HMv5414 esetében ehhez 781,3 °C-ra volt szükség. A két érték közötti 

különbség 193,6 °C, ami körülbelül 15-20 nap virágzásbeli különbségnek felel meg. 

Az SLC-k 50%-os hímvirágzása kevesebb hőösszeg mellett következett be, mint a szülői 

vonalaké. A „sisterhatás” mértéke az F564*F564-12 esetében 93,67%-a, a HMv5327*HMv5328 

esetében 95,79%-a volt a szülői vonalak átlagához képest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ábra. A vizsgált genotípusok 50%-os hímvirágzásához szükséges hőösszeg nagysága 
 a vetési frakciók és az évek átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A vetésidő szignifikánsan befolyásolta a hőegység akkumulációt a vetéstől hímvirágzásig 

terjedő időszakban a kísérleti évek és vetésidők átlagában. A hímvirágzással kapcsolatban 

hasonlókat állapíthatunk meg, mint a címerhányással kapcsolatban. Legkisebb hőösszeggel az I. és 
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II. vetési frakció növényeinél következett be az 50%-os hímvirágzás. Közöttük szignifikáns 

különbség nem alakult ki. Ugyanakkor a harmadik (712,99 °C) és negyedik (711,51 °C) frakciók 

virágzása igazolhatóan csak nagyobb hőösszeg mellett következett be (18. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. ábra. A vetésidő hatása az 50%-os hímvirágzáshoz szükséges hőösszeg nagyságára  
a genotípusok és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A 18. ábrán az is látható, hogy az I. vetési frakció hímvirágzása a II.-hoz, a III. vetési frakció 

hímvirágzása, pedig a IV-hez hasonló eredményeket hozott. Ez azt jelenti, hogy az április második 

és harmadik dekádban történő vetés a hímvirágzás szempontjából hasonló körülményeket jelentett, 

mint ahogy a két késői vetés is. Ezt a jelenséget a címerhányás hőösszeg-igénye esetén is 

megfigyelhettük (15. ábra). 

A vetéstől 50%-os hímvirágzásig akkumulálódott hőegység a genotípusok és a vetési 

frakciók átlagában évenként eltérően alakult. Az 50%-os hímvirágzásig 2003-ban mértük a legtöbb 

hőösszeg 745,87 °C, ami szignifikánsan magasabb érték, mint a 2002-ben mért 681,62 °C vagy a 

2004-es 677,2 °C. Utóbbi két érték közötti különbség is szignifikáns volt (19. ábra). A 2002-es és a 

2004-as év adatai között agronómiai szempontból nem jelentős a különbség. Ugyanakkor 2003-ban 

jelentősen több hőösszegre volt szükség a vetéstől az 50%-os hímvirágzásig. Ez évben a virágzást 

megelőző időszakban jelentős csapadékhiány volt, és gyakoriak voltak a hőségnapok is. 

Virágzáskor hiába voltak átlagosak a meteorológiai viszonyok, a virágzat kifejlődésének 

időszakában jelentkező hő- és szárazság-stressz miatt a növények lassabban fejlődtek. 

A különböző genotíusok 50%-os hímvirágzása eltérően alakult a négy vetési frakciókban és 

a különböző évjáratokban. A kezelések kölcsönhatásai közül a varianciatábla MQ értékei alapján a 

hímvirágzásra a vetésidő x évjárat hatása volt a legerősebb (10. táblázat). 
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A kezelések kölcsönhatási hasonló módon és mértékben befolyásolták az 50%-os 

hímvirágzást, mint a címerhányást. Mivel az okok azonosak ezért a kezelések kölcsönhatásainak 

adattábláját a hímvirágzás esetében nem közöljük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ábra. Az évjárat hatása az 50%-os hímvirágzáshoz szükséges hőösszeg nagyságára 
 a genotípusok és évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

4.2.3. A vetéstől az 50%-os nővirágzáshoz szükséges hőösszeg bemutatása 

 

A vizsgált beltenyésztett vonalak és SLC-k 50%-os nővirágzása eltérő hőösszeg esetén 

következett be a négy vetésidő és a három évjárat átlagában (20. ábra). A kísérlet főátlaga 729,5 °C. 

A nővirágzáshoz is a HMv5139-nek volt a legkevesebb hőösszegre szüksége (607,2 °C), míg a 

legtöbbre a HMv5414-nek (805,8 °C). 

Az SLC-k 50%-os nővirágzása kevesebb hőösszeg mellett következett be, mint a szülői 

vonalaké. A „sisterhatás” mértéke az F564*F564-12 esetében 93,23%-a, a HMv5327*HMv5328 

esetében 94,46%-a volt a szülői vonalak átlagának. 
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20. ábra. A vizsgált genotípusok nővirágzásához szükséges hőösszeg, a vetési frakciók  

és a kísérleti évek átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
 

A vizsgált genotíusok 50%-os nővirágzása a négy vetési frakcióban szignifikánsan eltérő 

hőösszeg mellett következett be az évjáratok átlagában (21. ábra). Az I. vetési frakcióban 716,53 

°C, a II.-ban 718,46 °C a III.-ban 741,32 °C, a IV.-ben 741,58 °C hőegység akkumulálódott. Az 

első két vetési frakció értéke szignifikánsan különbözik a III. és IV. esetén mért átlagértékektől.  

Az I. és a II., valamint a III. és a IV. vetési frakció esetén nem csak a vetéstől az 50%-os 

címerhányáshoz, valamint az 50%-os hímvirágzáshoz, hanem a vetéstől az 50%-os nővirágzáshoz 

szükséges hőösszeg esetén is hasonló eredményeket kaptunk. A hasonló eredményeket a 2-2 vetési 

frakció hasonló időjárási körülményeire lehet visszavezetni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

21. ábra. A vetésidő hatása az 50%-os nővirágzáshoz szükséges hőösszeg nagyságára  
a genotípusok és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A vetéstől az 50%-os nővirágzásig terjedő időszakban a vizsgált genotípusok szignifikánsan 

eltérő hőösszeg esetén virágoztak a kísérleti évek a vetésidők átlagában. A kísérlet főátlaga 729,47 

°C. A legtöbb hőösszeg 2003-ban akkumulálódott a nővirágzásig (775,25 °C). 2002-ben 709,51 °C, 

2004-ben pedig 703,65 °C (22. ábra).  

A 2002-es és a 2004-es évjáratok közötti különbség szignifikáns, de agronómiai 

szempontból nem jelentős. A nyári hónapokban saját méréseink szerint körülbelül 9-15 °C 

hőegység akkumulálódik naponta. Az említett két évjárat közötti 5,86 °C különbség kevesebb, mint 

1 napnyi virágzáskülönbséget jelent. 

A vetéstől-nővirágzásig terjedő időszakban, 2003-ban lényegesen több hőegység gyűlt 

össze, mint 2002-ben vagy 2004-ben. Ennek, ahogy a címerhányás és hímvirágzás esetén már 

írtunk, a csapadékhiány és hőségnapok okozta szárazság és hőstressz az oka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. ábra. Az évjárat hatása az 50%-os nővirágzáshoz szükséges hőösszeg nagyságára  
a genotípusok és vetési frakciók átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
A vizsgált tényezők nem csak önmagukban, hanem egymással kölcsönhatásban is 

szignifikánsan befolyásolták a vizsgált genotípusok 50%-os nővirágzásához szükséges hőösszeget. 

Közülük a vetésidő x évjárat hatása volt a legnagyobb a varianciatáblázat MQ értékei alapján (10. 

táblázat). 

Bár a virágzási tulajdonságok erős genetikai kontrol alatt állnak, adataink mégis azt 

mutatják, hogy elsősorban az évjárat, illetve a vetésidő*évjárat kölcsönhatás képesek jelentősen 

módosítani a nővirágzáshoz szükséges hőösszeg nagyságát.  

 A kezelések kölcsönhatásai szignifikáns eltéréseket okoztak nem csak a vizsgált 

genotípusok nővirágzásában, de a címerhányásában és a hímvirágzásában is. A genotípusok 

virágzása a címerhányás-hímvirágzás-nővirágzás sorrendet követte. A címerhányás-hímvirágzás, 

valamint a hímvirágzás-nővirágzás között eltelt idő (proterandria) hosszát a 4.2.4-es és 4.2.5-ös 

alfejezetben mutatjuk be. 

500

550

600

650

700

750

800

2002 2003 2004

H
őö

ss
ze

g 
(°

C
)



58 

4.2.4. A címerhányás és a hímvirágzás közötti idő hossza 

 

A virágzást megelőzően történik a vetőmagtermesztés-technológia legfontosabb 

munkafolyamata, a címerezés. A címerhányástól a hímvirágzásig a címerezési munka elvégzésére a 

genotípustól függően eltérő idő áll rendelkezésünkre. Bizonyos genotípusok virágzása már a címert 

borító levelek között elkezdődik (hasban virágzik), míg más genotípusok esetén a két fenofázis 

között több nap is eltelik. A címerhányás időtartamának ismerete a címerezési munkák szervezése 

szempontjából fontos 

A címerhányás időtartama volt a vizsgált genotípusoknál a vetési frakciók és az évjáratok 

átlagában szignifikánsan eltérő (23. ábra). A genotípusok átlagos címerhányási időtartama 2,79 nap 

volt. A leglassabb címerfejlődése az F564-nek és az F564-12-nek volt (5,22 nap, illetve 3,69 nap). 

Néhány beltenyésztett vonal címerhányása azonban igen gyors volt. A HMv8431 és a HMv5406 

címerhányása kevesebb, mint két napig tartott. Ezek a vonalak gyakorlatilag hasban virágoztak, 

illetve a címer kifejlődését követően azonnal elkezdődött a pollenhullatás. 

Az SLC-k címerhányása rövidebb ideig tartott, mint a szülői vonalaké. Az F564*F564-12 

SLC címerhányása 37%-kal, a HMv5327*HMv5328 címerhányása 3%-kal volt rövidebb, mint a 

szülői komponenseké. Az SLC-k használata a vetőmagtermesztésben számos előnnyel járhat. 

Címerük gyorsabb fejlődése miatt azonban körültekintően kell eljárni a címerezési munkák során. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. ábra. A vizsgál genotípusok címerhányás-hímvirágzás közötti időtartama a vetési frakciók 
 és az évjáratok átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 

A frakcionált vetés az évjáratok átlagában igazolhatóan hatással volt a vizsgált genotípusok 

címerfejlődésének időtartamára. A különböző vetési frakciók esetén mért címerhányási időtartamok 

között azonban csekély mértékű, agronómiai szempontból nem számottevő különbségek voltak (15. 

táblázat).  A legrövidebb idő alatt a II. vetési frakcióban fejlődtek ki a címerek, míg a leghosszabb 

idő alatt a IV.-ben.  
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15. táblázat. Vetésidő hatása a címerhányás időtartamára a vizsgált genotípusok  
és a kísérleti évek átlagában 

Vetésidő 
A címerhányás 

időtartama 
(nap) 

I. 2,99 
II. 2,44 
III. 2,71 
IV. 3,01 

Átlag 2,79 
SzD5% 0,18 

 

A varianciatábla MQ értékei alapján a genotípusok és a vetési frakciók átlagában az évjárat 

nem befolyásolta szignifikánsan a címerhányás időtartamát (11. táblázat). 

A kezelések kölcsönhatásai szignifikánsan befolyásolták a címerhányás időtartamát. A 

varianciatáblázat MQ értékei alapján a vizsgált genotípusok címerfejlődésének átlagos időtartamára 

a legnagyobb hatása a vetésidő x évjárat kölcsönhatásnak volt (11. és 16. táblázat).  

A genotípusok átlagos címerhányási időtartama évenként és vetésidőnként különböző volt. 

A címerfejlődés 2002-ben a IV. vetési frakcióban volt szignifikánsan lassabb. A IV. vetési 

frakcióban a címerhányás a korai beltenyésztett vonalak kivételével augusztusban történt. A 

címerhányás időtartama növekedésének 2002-ben az volt az oka, hogy a kísérlet többi évéhez 

képest a napi átlaghőmérséklet, valamint a hőségnapok száma ekkor volt a legnagyobb. 

A genotípusok átlagos címerhányási ideje 2003-ban és 2004-ben az I. vetési frakcióban volt 

a leghosszabb. Az I. vetési frakcióban a vizsgált genotípusok többsége július elején virágzott. Ebben 

az időszakban, illetve ezt megelőzően 2003-ban csapadékhiány volt, továbbá gyakoriak voltak a 

hőségnapok, ami lassú címerfejlődést okozott. Július második, illetve harmadik dekádjában azonban 

alacsonyabb volt a napi átlaghőmérséklet, mint júniusban. 

Ettől eltérő okok miatt volt 2004-ben vontatott a címerfejlődés. Az első frakció 

virágzásakor, illetve az ezt megelőző időszakban alacsony volt a napi átlaghőmérséklet, továbbá 

rendkívül csapadékos volt az időjárás, ami a fejlődést vontatottá tette.  

 

16. táblázat. Az évjárat x vetésidő hatása a címerhányás időtartamára a genotípusok átlagában 

Címerhányási idő hossza a vetési frakciókban 
(nap) Évjárat 

I. II. III. IV. Átlag 
2002 2,33 2,65 2,75 3,79 2,88 
2003 3,60 2,43 2,78 2,46 2,82 
2004 3,05 2,25 2,60 2,78 2,67 
Átlag 2,99 2,44 2,71 3,01 2,79 

SzD5% Vetésidő 0,18 
SzD5% Évjárat 0,16 

SzD5% 
Vetésidő*Évjárat 0,32 
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4.2.5. A vizsgált genotípusok proterandria adatainak értékelése 

 

A kukorica virágzására normál esetben az jellemző, hogy a hímvirágzás 1-2 nappal megelőzi 

a nővirágzást. A proteroginia ritkán előforduló jelenség. A virágzás erős genetikai kontroll alatt áll. 

Saját kísérletünk virágzási adatainak átlagos CV értéke a hímvirágzás esetén 2,27%, a nővirágzás 

esetén 3,08% volt. A hím- és nővirágzás CV értékei egyúttal arra is rámutatnak, hogy a hímvirágzás 

a környezet által kevésbé befolyásolt tulajdonság, mint a nővirágzás. A proterandria értéke, 

változása és szórása inkább a nővirágzás ideje változásának a következménye.  

A vizsgált genotípusok proterandria értéke a vetési frakciók és évjáratok átlagában 

igazolhatóan különböző volt. (24. ábra). A kísérlet főátlaga 2,48 nap. „Nőelőzést” egyik genotípus 

esetében sem tapasztaltunk. A proterandria értéke a HMv5408 esetében volt a legkisebb (1,53 nap). 

A leghosszabb idő a hím- és a nővirágzás között a MO17/Mv esetén telt el, 3,92 nap. Három napnál 

hosszabb idő telt el még az HMv5407 (3,56 nap), valamint a HMv5327 esetében (3,17 nap) is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24. ábra. A vizsgált genotípusok proterandria értéke a vetésidők és évjáratok átlagában  

(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
 

Az SLC-k proterandria értéke kisebb volt, mint a szülői vonalaké. Az F564*F564-12 

esetében a „sisterhatás” a szülői vonalak átlagához képest 92,59%, a HMv5327*HMv5328 esetében 

64,53% volt. 

A proterandria természetesen, mint a termékenyülést befolyásoló tényező az F1 vetőmag 

előállításoknál nem értelmezhető, hiszen ott az anyai növények idegen vonaltól kapják a 

termékenyüléshez szükséges pollent. Az anyai vonalak címerét ugyanis eltávolítjuk. A proterandria 

értékét azonban F1 előállítások tervezésénél is ismerni kell. Ennek egyik legfontosabb oka, hogy 

mértéke összefügg a genotípus stressztűrő képességével. 

A beltenyésztett vonalak és SLC-ék proterandria értéke az évjáratok átlagában 

szignifikánsan különböző volt az eltérő vetésidőkben. A proterandria értéke az első vetési 
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frakcióban alakult a legkedvezőbben (2,14 nap). A második (2,46 nap) és harmadik (2,47 nap) 

vetési időponthoz tartózó proterandria értékek között nincs szignifikáns különbség, de mindkét 

érték szignifikánsan különbözik a negyedik vetésidőben mért értéktől (25. ábra). 

Bár a különbség a vetésidők között kevesebb, mint egy nap, az érték változásának iránya 

egyértelmű. Minél később vetünk, annál nagyobb a proterandria értéke. Ennek a késői vetések 

esetén előforduló hő- és szárazság-stressz az oka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. ábra. A vetésidő hatása a proterandriára a genotípusok és évjáratok átlagában  
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A vizsgált genotípusok és a vetési frakciók átlagában az évjárat szignifikánsan befolyásolja 

a proterandria értékét. 2003-ban szignifikánsan hosszabb idő (2,87 nap) telt el a hímvirágzás és a 

nővirágzás között, mint 2002-ben vagy 2004-ben. A 2002-es (2,27 nap) és 2004-es (2,29 nap) 

eredmények között nem volt statisztikailag igazolható a különbség (26. ábra). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. ábra. Az évjárat hatása a proterandriára a genotípusok és vetési frakciók átlagában  
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A 2003-as év magasabb proterandria értékének oka az, hogy július közepéig gyakoriak 

voltak a hőségnapok, és csapadékhiány is volt. Ezt követően csökkent a napi átlaghőmérséklet, és 

jelentős mennyiségű csapadék is hullott. Mindennek hatása a proterandria értékének alakulásában is 

megnyilvánult. A 17. táblázatban látható, hogy 2003-ban a II. vetési frakcióban volt kiugróan 

magas a proterandria értéke a genotípusok átlagában. Ezt az időszakot egy hosszan tartó száraz és 

meleg periódus előzte meg. A hónap második felében csökkent az átlaghőmérséklet, jelentős 

mennyiségű csapadék hullott, és ezért csökkent a proterandria értéke is. 

 

17. táblázat. Az évjárat x vetésidő hatása a proterandriára a genotípusok átlagában 

A proterandria értékének alakulása a 
genotípusok átlagában 

(nap) Évjárat 

I. II. III. IV. Átlag 
2002 1,88 2,24 2,16 2,81 2,27 
2003 2,64 3,25 2,75 2,84 2,87 
2004 1,92 1,89 2,49 2,86 2,29 
Átlag 2,15 2,46 2,47 2,84 2,48 

SzD5%Vetésidő 0,17 
SzD5%Évjárat 0,15 

SzD5%Vetésidő*Évjárat 0,29 
 

A vizsgált genotípusok átlagos proterandria értékének alakulása tehát vetésidőnként és 

évjáratonként változó volt. A specifikus kölcsönhatás a varianciatáblázat MQ értékei alapján a 

genotípus x vetésidő, valamint a genotípus x évjárat kölcsönhatás vonatkozásában is fennáll.  

 

4.2.6. A pollentermelés és a pollenhullatás időtartamának értékelése 

 
A pollentermelés mérésének számos módja van, de ezek nem mindegyike alkalmas az 

egyedi pollenmennyiség mérésére. Mivel a vizsgált genotípusok egy kísérletben, térbeli izoláció 

nélkül voltak elhelyezve, ezért a pollen mennyiségét a tenyészkertben is használt pergamenzacskók 

használatával oldottuk meg (lásd: anyag és módszer 3.3.4. fejezet). 

A pollentermelés vizsgálata két kísérletben történt. Az I. kísérletben, két évjáratban (2002-

2003) és négy vetési frakcióban vizsgáltuk a beltenyésztett vonalak és az SLC-k pollentermelését.  

A II. kísérletben négy évjárat alapján egy vetési frakcióban (fő vetés) vizsgáltuk az 

évjáratnak a pollentermelésre gyakorolt hatását. Az erre vonatkozó varianciaanalízis eredményeit a 

18. táblázatban foglaltuk össze. 
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A vizsgált genotípusok pollentermelése a vetésidők és évjáratok átlagában szignifikánsan 

különbözött egymástól. A kezelések MQ értékei közül a genotípus MQ értékei voltak a 

legnagyobbak. Ez alapján a tulajdonság genetikai kontrolja erős.  

A genotípusok átlagos pollentermelése a négy vetési frakcióban hasonló volt a két évjárat 

átlagában. Az évjárat ugyanakkor szignifikáns különbségeket okozott a vizsgált genotípusok átlagos 

pollentermelésben. A kezelések kölcsönhatásai szignifikánsak voltak, azaz a genotípusok 

pollentermelése évenként is és vetésidőnként is eltérő volt. 

A pollenhullatás időtartamában a genotípusok között a kísérleti évek és vetési frakciók 

átlagában szignifikáns különbségek voltak. A pollenhullatás időtartama esetében is a genotípus MQ 

értéke volt a legnagyobb. A vizsgált genotípusok átlagos pollenhullatási időtartamát a vetésidő az 

évjáratok átlagában, valamint az évjárat is szignifikánsan befolyásolta.  

 A vizsgált genotípusok pollentermelése vetésidőnként és évenként eltérő volt. Legnagyobb 

MQ értéket a vetésidő x évjárat kölcsönhatás esetében kaptunk. 

 
18. táblázat. A pollentermelés és a pollenhullatási időtartam varianciatáblázata 

Pollenmennyiség 
(millió db) 

Pollenhullatás 
időtartama 

(nap) Tényezők FG 

MQ MQ 
Genotípus 20 44,77*** 22,32*** 
Vetésidő 3 0,84 6,42*** 
Évjárat 3 17,05*** 9,81*** 

Genotípus*Vetésidő 60 2,37*** 5,57*** 
Genotípus*Évjárat 60 2,54*** 5,55*** 
Vetésidő*Évjárat 3 5,89*** 46,47*** 

Genotípus*Vetésidő*Évjárat 60 2,72*** 6,55*** 
Kísérleti hiba 334 0,46 1,29 

Főátlag  2,24 6,65 
CV%  30,12 17,09 

*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható, ***0,1% szinten megbízható 

 

A kísérletben szereplő 21 genotípus átlagos pollentermelését, két évjárat négy vetésideje 

alapján állapítottuk meg. A 2002-2003-as évek négy vetési frakciójának átlagában a genotípusok 

pollentermelése szignifikánsan eltért egymástól (27. ábra). A kísérlet főátlaga 2,24 millió pollen. 

Legkevesebb pollent a HMv5408 termelt, mindössze 0,48 millió darabot. Ezen kívül egy millió db 

pollen/növény mennyiségnél kevesebbet a HMv5327 (0,81 millió darab), a HMv5141 és  az 

HMv5406 termelt, egyaránt 0,9 millió darabot. 

Az átlagtól jelentősen több pollent a HMv5062 (5,62 millió db), a HMv651 (4,43 millió 

darab) illetve az F564*F564-12 SLC (4,15 millió darab), valamint a HMv5414 (3,76 millió darab) 

termelt. Az SLC-k pollentermelése nagyobb volt, mint az őket alkotó szülői vonalaké. A 
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„sisterhatás” a szülői vonalak átlagához képest az F564*F564-12 esetében 189,93%, a 

HMv5327*HMv5328 esetében 223,12% volt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ábra. A vizsgált genotípusok pollentermelése az I. kísérlet évei és a vetési frakciók átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
Ha egy hektár területen 50 ezer anyanövény található, és csövenként 300 maggal számolunk, 

ideális esetben 15 millió pollen is elégséges lenne a tökéletes termékenyüléshez. Ezt a 

pollenmennyiséget adataink szerint 3-30 növény is képes megtermelni. Azonban ez az ideális eset a 

gyakorlatban sosem adott. A növénymagasság, a szélsebesség, a szélirány, a páratartalom, az esős 

napok, a száradás mértéke és üteme, valamint a szedimentáció mind befolyásolhatják a pollen 

terjedését. 

A kísérletbe vont 21 genotípus pollentermelését 2002-ben és 2003-ban négy vetési 

frakcióban vizsgáltuk. A két évjárat időjárása a vegetációs időszak nagy részében jelentősen eltért 

egymástól, azonban a vetési frakciók vonatkozásában nem találtunk statisztikailag igazolható 

különbséget a vizsgált genotípusok pollentermelése között. Az I. vetési frakció esetén 2,17 millió 

pollen, a II. frakció esetén 2,3 millió pollen termelődött. A III. vetési frakcióban ismételten 2,17 

millió, míg a legkésőbbi frakció esetén 2,32 millió pollen termelődött (28. ábra).  

Az egymáshoz hasonló eredményeknek a címer differenciálódásának időszakában mért napi 

átlaghőmérséklet és csapadékmennyiség az oka.  

Irodalmi adatok szerint a címer differenciálódása a növények 4-5 leveles állapotában 

történik. Ez a fenofázis a IV. vetési frakció kivételével májusban következett be. A pollentermelés 

és a májusi csapadékadatok között r=0,77-os, az átlaghőmérséklet és a pollentermelés között r=-

0,90-os korrelációs értéket kaptunk. 

Ez az eredmény azt mutatja, hogy a pollentermelés oldaláról abban az esetben nem jelent 

kockázatot egy esetleges késői frakcionálás alkalmazása, ha a növény fejlődése szempontjából a 

hímvirágzat differenciálódásának időszakában a hőmérsékleti és csapadékviszonyok megfelelőek. 
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A hőmérsékletet ugyan nem tudjuk befolyásolni, de a hiányzó csapadék öntözéssel pótolható. A 

késői vetés más okok miatt ugyan nem szerencsés, de előfordulhat olyan helyzet, amikor a termelő 

számára nincs más lehetőség.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. ábra. A vetésidő hatása a pollentermelésre a vizsgált genotípusok és az I. kísérlet két évének 
átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
Az évjáratnak a pollentermelésre gyakorolt hatását a II. kísérlet négy évjárata alapján 2002-

2005 között a genotípusok átlagában vizsgáltuk. 

A négy évjárat fő vetésidejének elemzése alapján a genotípusok átlagos pollentermelése 

szignifikánsan eltérő volt a különböző években. A kísérlet főátlaga 2,58 millió pollen. Az értékek 

2,00 és 3,19 millió pollen között szóródtak (29. ábra). A legtöbb pollen 2004-ben termelődött (3,19 

millió darab), míg a legkevesebb 2002-ben (2,0 millió darab).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ábra. Az évjárat hatása a pollentermelésre a vizsgált genotípusok átlagában  
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A genotípusok évenkénti átlagos pollentermelése a májusi hőmérsékleti és 

csapadékadatokkal van összefüggésben. A vetésidő elemzésénél leírtak szerint a májusi 

csapadékmennyiség erős pozitív, a májusi átlaghőmérséklet erős negatív korrelációban van a 

pollenmennyiséggel. A kísérlet éveinek májusi hőmérsékleti és csapadékadatait, valamint az adott 

év átlagos pollenmennyiség adatát a 19. táblázat tartalmazza. 

 

19. táblázat. A II. kísérlet éveinek májusi hőmérsékleti és csapadékadatai,  
valamint a pollen mennyisége a genotípusok átlagában 

Évjárat 
Májusi 

átlaghőmérséklet
(oC) 

Májusi csapadék 
mennyisége 

(mm/hó) 

Pollen mennyisége 
(millió db/növény) 

2002 18,2 15,8 2,00 
2003 19,1 16,8 2,34 
2004 14,6 49,2 3,19 
2005 16,2 69,8 2,80 

 

Az évjárat hatását az I. kísérlet két évének adatai alapján is elemeztük a genotípusok és a 

vetési frakciók átlagában. Ekkor 21 genotípus és négy vetésidő átlagában, a 2002-ben, illetve a 

2003-ban termelődött pollen mennyisége között nem találtunk szignifikáns különbséget (30. ábra). 

Ennek magyarázata az, hogy a két évjárat májusi hőmérsékleti és csapadékadatai között 

nincs lényegi különbség. Mivel a kísérlet öntözetlen volt, ezért annak hatása nem befolyásolta az 

eredményeket. Ugyanakkor a májusi csapadék és a pollentermelés közötti pozitív korreláció miatt 

feltételezhetően annak kedvező hatása lehet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. ábra. Az évjárat hatása a pollentermelésre a vizsgált genotípusok és a vetési frakciók átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 
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A vizsgált genotípusok pollentermelésére a kezelések mindegyik kölcsönhatása 

szignifikánsan volt. Legnagyobb MQ értéket a vetésidő x évjárat kölcsönhatás esetén kaptunk. (18. 

táblázat). 

A vetésidő x évjárat kölcsönhatás esetében a legnagyobb különbséget a IV. vetési frakció 

esetén láthatjuk a kísérlet két évének adatai között (20. táblázat). A IV. vetési frakcióban a címer 

differenciálódása június második dekádjára esett. Ugyan ez az időszak mindkét évben meleg volt, 

és gyakoriak voltak a hőségnapok, de 2002-ben a dekád elején 24,2 mm csapadék hullott, míg 

2003-ban csak 8,8 mm. A címer differenciálódásának idején hullott csapadék mennyisége és a 

pollenmennyiség közötti szoros összefüggés miatt termelődött 2002-ben több pollen.  

A pollen mennyiségét a genotípus illetve a címerdifferenciálódás idején uralkodó időjárási 

viszonyok határozzák meg. Ebben az időszakban jellemzően a víz van minimumban, de ezt 

öntözéssel befolyásolni tudjuk. 

 

20. táblázat. A vetésidő x évjárat kölcsönhatása a pollentermelésre  
a genotípusok átlagában(millió db pollen) 

Évjárat 
2002 2003 Átlag Vetési frakció 

Millió db pollen 
I. 2,00 2,34 2,17 
II. 2,29 2,32 2,31 
III. 2,06 2,29 2,18 
IV. 2,64 2,01 2,33 

Átlag 2,25 2,24 2,24 
SzD5%Vetésidő 0,14 
SzD5%Évjárat 0,17 

SzD5%Vetésidő*Évjárat 0,20 
 

 

A 21. és 22. táblázatokban a genotípus x vetésidő, valamint a genotípus x évjárat 

pollentermelésre gyakorolt hatását mutatjuk be. A genotípusok pollentermelése eltérően alakult a 

vetési frakciókban az évjáratok, valamint az évjáratokban a vetésidők átlagában. 

A genotípusok egy része hasonló mennyiségű pollent termel, illetve a különböző vetési 

frakciókban a különbségek a kísérlet éveinek átlagában nem érik el a szignifikáns differencia 

értéként (pl: HMv5139, F564, HMv5332, HMv5408, HMv5327, HMv5406, illetve a 

HMv5327*HMv5328 SLC). 
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21. táblázat. A genotípus x vetésidő hatása a pollentermelésre az évjáratok átlagában 
 (millió db pollen) 

Vetési frakciók 
I. II. III. IV. Átlag Genotípus 

Millió db pollen 
HMV5139 1,30 1,54 1,24 1,37 1,36 
HMV09 2,73 2,77 2,55 3,32 2,84 
F564 1,35 1,51 1,41 1,05 1,33 

F564-12 3,60 3,56 2,70 2,33 3,05 
HMV5226 1,59 0,90 1,67 1,66 1,46 
HMV124-2 1,21 2,64 1,15 1,59 1,65 
HMv5141 0,39 1,06 0,89 1,25 0,90 
HMV651 4,68 4,52 3,67 4,85 4,43 
HMV5332 1,82 1,97 2,37 1,86 2,01 
HMV5408 0,42 0,27 0,56 0,68 0,48 
HMv5778 3,18 3,42 2,79 2,15 2,89 
HMV5328 1,15 1,63 1,23 0,69 1,18 
HMV5327 0,80 0,79 0,83 0,81 0,81 
HMV5414 3,12 2,63 5,28 4,01 3,76 
HMv5406 0,60 0,91 0,99 1,09 0,90 
HMv5407 2,03 2,51 3,19 2,98 2,68 
HMv8431 1,29 1,73 1,13 0,86 1,25 
HMV5062 5,54 5,38 3,85 7,73 5,63 
MO17/MV 1,40 1,65 2,13 3,47 2,16 

F564*F564-12 4,82 4,69 3,61 3,48 4,15 
HMV5327*HMV5328 2,62 2,29 2,40 1,59 2,23 

Átlag 2,17 2,30 2,17 2,32 2,24 
SzD5%Genotípus 0,32 
SzD5%Vetésidő 0,14 

SzD5%Genotípus*Vetésidő 0,64 
 

A varianciatáblázat MQ értékei szerint a pollentermelésre a vetésidőnél nagyobb hatása van 

az évjáratnak (18. táblázat).  

A genotípusok többsége a kísérleti években eltérő mennyiségű pollent termelt (pl: 

HMv5139, F564, HMv09, HMv124-2 stb). 

Az évjárat hatásaival szemben csak a HMv5327*HMv5328 esetében tapasztaltunk egyfajta 

toleranciát. Így ez a genotípus vetési frakciótól és évjárattól függetlenül azonos szintű 

pollentermeléssel rendelkezik. 

A genotípusok fejlődési üteme és virágzási ideje eltérő. A tényleges pollenprodukció attól 

függ, hogy a címer differenciálódásának, illetve a növény virágzásának időszakában milyen 

klimatikus viszonyok hatottak a fejlődési folyamatokra. Mivel tavasszal a címer 

differenciálódásának időszakában az időjárás változékony, ezért előfordulhat, hogy késői vetési 

frakciót követően is megfelelő pollentermelést kapunk. Igaz ez az évjárattal kapcsolatban is. Egy 

aszályosnak számító évjáratban is lehetnek csapadékos időszakok. Amelyik genotípus címer-

differenciálódása ilyen időszakra esik, az megfelelő mennyiségű pollen termelésére lesz képes. 
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A környezeti kockázatokat öntözéssel csökkenthetjük, mivel a címer differenciálódásának 

idején hullott csapadék mennyisége és a pollentermelés között szoros pozitív korreláció van. 

 

22. táblázat. A genotípus x évjárat kölcsönhatása a pollentermelésre a vetési frakciók átlagában 
(millió db pollen) 

Évjárat 
2002 2003 2004 2005 

Átlag Genotípus 
Millió db pollen 

HMV5139 1,73 0,86 3,03 1,82 1,86 
HMV09 3,26 2,19 5,49 5,54 4,12 
F564 0,58 2,12 2,29 2,04 1,76 

F564-12 2,59 4,61 1,65 2,83 2,92 
HMV5226 1,99 1,20 1,98 2,15 1,83 
HMV124-2 0,57 1,85 3,60 2,01 2,01 
HMv5141 0,41 0,36 1,32 1,99 1,02 
HMV651 3,01 6,35 5,13 6,51 5,25 

HMV5332 1,79 1,86 2,68 1,40 1,93 
HMV5408 0,49 0,35 1,94 0,60 0,85 
HMv5778 3,10 3,25 3,94 1,47 2,94 
HMV5328 1,39 0,91 1,89 1,14 1,33 
HMV5327 0,78 0,81 1,46 1,50 1,14 
HMV5414 3,50 2,74 4,78 5,99 4,25 
HMv5406 0,69 0,51 1,37 2,14 1,18 
HMv5407 1,75 2,30 4,35 2,05 2,61 
HMv8431 0,99 1,59 2,79 1,48 1,71 
HMv5062 5,19 5,89 5,87 8,55 6,38 
MO17/MV 1,82 0,98 2,09 1,69 1,65 

F564*F564-12 4,11 5,54 7,32 3,88 5,21 
HMV5327*HMV5328 2,34 2,90 2,06 1,97 2,32 

Átlag 2,00 2,34 3,19 2,80 2,58 
SzD5% Genotípus 0,32 

SzD5% Évjárat 0,17 
SzD5% Genotípus*Évjárat 0,77 

 
 

4.2.7. A pollenhullatás időtartamának értékelése 

 
A vetőmag-termesztéstechnológia tervezése során nem elegendő az apa pollentermelését 

ismerni. A pollenhullatás időtartama legalább annyira fontos. A hibridkukorica 

vetőmagtermesztésben a virágzási szinkron biztosítása az apai és anyai vonalak között az egyik 

legnehezebb feladat. Ha a növények fejlődése a megszokottól eltér (időjárási szélsőségek 

módosíthatják a növények ismert fejlődési ritmusát, de új termőhelyi körülmények között is 

változhat a korábban megismert fejlődés), és a virágzási szinkron nem tökéletes akkor a 

vetőmaghozamot a pollenhullatási idő hossza befolyásolhatja. Nagy mennyiségű pollen 

rendelkezésre állása nélkül az izolációs területen kívülről érkező pollen fogadásának is nagyobb az 
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esélye, így a pollenhullatás időtartama a vetőmag genetikai tisztasága szempontjából is fontos. A 

tulajdonságnak jelentősége lehet törzsszaporítások esetén is akkor, ha nagy a proterandria. 

Ismert, hogy mind a bibe fogadókészsége, mind a címer virágzása több napig tart. A bibe 

fogadókészsége általában hosszabb, de virágzási aszinkron esetén nagy jelentősége van a 

pollenhullatás időtartamának. 

A vizsgált genotípusok pollenhullatási ideje két évjárat négy vetésideje alapján eltérő volt 

(31. ábra). A kísérlet főátlaga 6,65 nap volt.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. ábra. A vizsgált genotípusok pollenhullatási időtartama az évjáratok  
és a vetési frakciók átlagában (Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
 

A pollenhullatási időtartam vonatkozásában a vizsgált genotípusok közül kiemelkedik a 

HMv5062, amely nemcsak kiváló pollentermelő, de a leghosszabb pollenhullatási időtartammal is 

rendelkezik. Az ugyancsak sok pollent termelő F564*F564-12 pollenhullatási időtartama is igen 

kedvező, 8,4 nap volt.  

A pollenhullatás időtartama a HMv5408 esetében mindössze 4,7 nap volt. E vonal esetében 

a rövid pollenhullatás kevés pollenmennyiséggel is párosult, mely az apaként való használatának 

kockázatát növeli. A többi csekély pollentermelésű vonal esetében (HMv5141, HMv5327, 

HMv5406) ez nem ennyire szembetűnő, azok pollenhullatási ideje átlagos.  

A legrosszabb és legrövidebb pollenhullatási idővel rendelkező vonalak között négynapnyi 

különbség is kimutatható, mely agronómiai szempontból is jelentős. 

 A „sisterhatás” előnyösen befolyásolta a pollenhullatási időhosszát. Az F564*F564-12 

pollenhullatása 30,63%-kal, míg a HMV5327*HMv5328 pollenhullatása 18,48%-kal hosszab ideig 

tartott, mint a szülői vonalak átlaga. 
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A vetésidőnek az I. kísérlet két évének (2002, 2003) átlaga alapján a vizsgált genotípusok 

átlagos pollenhullatási időtartamára szignifikáns hatása volt. Azonban csak a IV. vetési frakcióban 

mért érték különbözött igazolhatóan a három korábbi vetési frakció adatától. A kísérleti főátlag 6,65 

nap volt. Leghosszabb ideig a második vetési frakció esetén (április vége-május eleje) virágoztak a 

növények (6,9 napig). Az első vetésidő esetén 6,67 napig, a harmadik esetén 6,68 napig, míg a 

legkésőbb május végi vetés esetén 6,35 napig tartott a pollenhullatás (32. ábra).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. ábra. A vetésidő hatása a pollenhullatási időtartamra a genotípusok és az évjáratok átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 
A gyakorlatban a 6-7 napos virágzás kedvezőnek mondható. Bizonyos genotípusok esetén, 

ennél is hosszabb pollenhullatást mértünk (pl: HMv5062, 8,8 nap).  

A négy vetési frakcióban nem különbözött jelentősen a pollenhullatási idő hossza. Ennek 

oka az, hogy a pollenhullatási idő hosszát elsősorban a virágzás idején uralkodó időjárás 

befolyásolja, abban pedig 2002 és 2003 között nem volt jelentős különbség. Az egyébként aszályos 

2003-ban, júliusban a sokéves átlagnál több csapadék hullott, a havi átlaghőmérséklet pedig 

alacsonyabb volt, mint 2002-ben. 

A II. kísérlet négy éves adatsora alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált genotípusok 

átlagos pollenhullatási időtartama eltérő volt (33. ábra). A kísérlet főátlaga 6,38 nap. A leghosszabb 

ideig 2005-ben (7,06 nap), míg a legrövidebb ideig 2004-ben (6,11 nap) tartott a virágzás. A 

különbség statisztikailag igazolható, de annak agronómiai jelentősége nem nagy, hiszen a 

leghosszabb és legrövidebb ideig virágzó évjáratok között még egy napnyi eltérés sem volt. Azaz a 

kísérlet éveiben a virágzás 6-7 napig tartott. 

Az alkalmazott vizsgálati módszer tapasztalataink szerint befolyásolhatta a perzisztenciát. 

Ennek oka az, hogy a pergamenzacskó alatt tulajdonképpen üvegházi körülmények uralkodtak, ami 

a virágzás lefolyását meggyorsította. Megfigyeléseink szerint a különbség a szabadon elvirágzott 

növényekhez képest mínusz 2-3 nap. 
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33. ábra. Az évjárat hatása a pollenhullatási idő hosszára a genotípusok átlagában 
(Az oszlopokra illesztett vonal az SzD5% értékét jelöli) 

 

A pollenhullatási idő hosszát a kezelések kölcsönhatásai közül a varianciatáblázat MQ 

értékei alapján a vetésidő x évjárat interakció befolyásolta a legnagyobb mértékben (18. táblázat).  

Az I. kísérlet két évjáratában a IV. vetési frakciót követő pollenhullatási időszakban 

láthatjuk a legnagyobb különbséget (23. táblázat). A IV. vetési frakcióban a késői vonalak virágzása 

augusztus elejére esett, mely 2003-ban különösen száraz és meleg volt. Ennek hatására ezen 

vonalak pollenhullatási ideje rövidebb lett, ezzel csökkentve 2003 IV. vetési frakciójának átlagos 

pollenhullatási időtartamát.  

 

23. táblázat. A vizsgált genotípusok átlagos pollenhullatási időtartama az I. kísérlet éveiben és 
vetési frakcióiban (nap) 

Évjárat 
2002 2003 Átlag Vetési frakció 

nap 
I. 6,62 6,73 6,68 
II. 7,33 6,46 6,90 
III. 7,68 5,68 6,68 
IV. 7,67 5,03 6,35 

Átlag 7,33 5,98 6,65 
SzD5% Vetésidő 0,24 
SzD5% Évjárat 0,17 

SzD5% Vetésidő*Évjárat 0,33 
 

A vizsgált genotípusok pollenhullatásának időtartama az I. kísérlet két évének átlagában 

szignifikánsan eltérő volt a négy vetési frakcióban (24. táblázat). E tulajdonság esetén is genotípus x 

vetésidő kölcsönhatásról beszélhetünk, mivel a kísérleti évek átlagában a vizsgált genotípusok 

pollenhullatási időtartama a vetési frakciók szerint nem azonos módon alakult. A HMv5408 
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pollenhullatási időtartama például még átlagos volt az I. vetési frakcióban, de ezt követően 

jelentősen lecsökkent. Ezzel szemben a HMv5062 vagy az F564-12 pollenhullatási időtartama 

minden vetési frakcióban megfelelő volt. 

 

24. táblázat. A vizsgált genotípusok pollenhullatási időtartama a négy vetési frakcióban az I. kísérlet 
két évének átlagában (nap) 

Vetési frakció 
I. II. III. IV. Átlag Genotípus 

nap 
HMV5139 5,33 8,67 8,33 7,33 7,42 
HMV09 7,50 6,83 8,00 6,67 7,25 
F564 6,00 6,33 4,17 6,50 5,75 

F564-12 6,33 7,33 7,17 7,50 7,08 
HMV5226 6,67 6,00 7,17 6,83 6,67 
HMV124-2 7,50 7,17 6,33 6,17 6,79 
HMv5141 4,00 7,33 6,00 6,17 5,88 
HMV651 7,50 6,17 7,17 6,00 6,71 
HMV5332 7,83 7,00 4,33 6,50 6,42 
HMV5408 6,67 3,83 3,67 4,67 4,71 
HMv5778 7,67 8,67 6,50 6,00 7,21 
HMV5328 5,33 5,67 4,83 5,17 5,25 
HMV5327 5,17 6,00 6,83 5,17 5,79 
HMV5414 7,33 6,67 8,83 6,17 7,25 
HMv5406 5,83 5,33 8,00 6,50 6,42 
HMv5407 6,33 6,83 6,58 7,00 6,69 
HMv8431 5,83 5,67 5,50 5,50 5,63 
HMv5062 9,00 10,17 8,33 7,67 8,79 
MO17/MV 6,33 7,17 8,67 6,00 7,04 

F564*F564-12 9,00 8,83 7,83 7,83 8,37 
HMV5327*HMV5328 7,00 7,17 6,00 6,00 6,54 

Átlag 6,67 6,90 6,68 6,35 6,65 
SzD5% Genotípus 0,54 
SzD5% Vetésidő 0,24 

SzD5% Genotípus*Vetésidő 1,08 
 

A varianciaanalízis MQ értékei szerint a pollenhullatás időtartamára nagyobb hatással van 

genotípus x évjárat interakció, mint a genotípus x vetésidő kölcsönhatás (18. táblázat). A vizsgált 

genotípusok pollenhullatási időtartama a különböző évjáratokban nagyobb szórást mutat, mint a 

különböző vetésidőkben (25. táblázat). 
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25. táblázat. A vizsgált genotípusok pollenhullatási időtartama a II. kísérlet éveiben 

Évjárat 
2002 2003 2004 2005 Átlag Genotípus 

nap 
HMV5139 6,67 4,00 8,33 10,00 7,25 

HMV09 5,33 9,67 7,00 7,33 7,33 
F564 5,00 7,00 7,00 7,67 6,67 

F564-12 5,00 7,67 5,67 9,00 6,84 
HMV5226 7,00 6,33 5,00 6,33 6,17 
HMV124-2 6,67 8,33 5,00 6,33 6,58 
HMv5141 3,67 4,33 3,67 6,67 4,59 
HMV651 6,67 8,33 5,67 6,00 6,67 

HMV5332 8,67 7,00 6,67 5,67 7,00 
HMV5408 8,67 4,67 4,67 6,00 6,00 
HMv5778 8,00 7,33 6,33 7,33 7,25 
HMV5328 6,33 4,33 3,00 6,00 4,92 
HMV5327 6,00 4,33 5,00 7,67 5,75 
HMV5414 8,00 6,67 7,00 7,00 7,17 
HMv5406 6,00 5,67 5,00 7,00 5,92 
HMv5407 7,00 5,67 6,00 7,00 6,42 
HMv8431 4,67 7,00 5,00 5,67 5,59 
HMv5062 8,33 9,67 9,67 8,00 8,92 
MO17/MV 6,67 6,00 9,00 6,00 6,92 

F564*F564-12 7,00 11,00 9,00 8,67 8,92 
HMV5327*HMV5328 7,67 6,33 4,67 7,00 6,42 

Átlag 6,62 6,73 6,11 7,06 6,63 
SzD5% Genotípus 0,54 

SzD5% Évjárat 0,26 
SzD5% Genotípus*Évjárat 1,21 

 

 

4.2.8. A pollenhullatás dinamikája 

 

A 4.2.6. valamint a 4.2.7. alfejezetben bemutattuk a vizsgált genotípusok pollentermelését, 

valamint a pollenhullatás időtartamának alakulását. Ezek az adatok azonban nem szemléltetik a 

pollenhullatás alatt lejátszódó folyamatot, azt, hogy a pollenszórásnak milyen a dinamikája, időbeni 

lefutása. Ezért kiválasztottunk egy sok pollent termelő és hosszú pollenhullatási idejű vonalat 

(HMv5062), valamint egy kevés pollent termelő, rövid pollenhullatási idejű vonalat (HMv5328). 

A 34. és 35. ábrán szemléltejük, hogy a két eltérő pollentermeléssel és pollenhullatási idővel 

rendelkező beltenyésztett vonal pollenhullatási dinamikája alapvetően nem különbözik egymástól. 

Mindkét beltenyésztett vonal pollenhullatása egy intenzíven emelkedő szakasszal kezdődik. Ennek 

hossza ugyan eltérő a két beltenyésztett vonal esetében, de a pollenhullatás teljes idejéhez képest az 

arányok hasonlóak. A pollenhullatási csúcs időszaka rövid, mindössze 1-2 napig tart. A 
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pollenhullatás csúcs időszakát egy rövid, de erőteljesen csökkenő szakasz követi. A pollenhullatás 

végül egy viszonylag hosszú, lassan csökkenő szakasszal zárul. A pollen mennyisége 

szempontjából tehát a pollenhullatási időszak első fele a meghatározó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. ábra. A HMv5062 pollenhullatási dinamikája   35. ábra. A HMv5328 pollenhullatási dinamikája 

 
 

4.2.9. A pollen életképessége 

 
A kutatás során csak a friss pollen életképességét vizsgáltuk azért, hogy megállapítsuk hogy, 

az általunk mért pollenmennyiség életképes pollenek összességét jelenti e. A friss pollen 

életképessége mindegyik vizsgált genotípus esetén megfelelő volt (89-100%).  

 

4.3. A címer morfológia tulajdonságainak értékelése 

 
A kukoricanemesítésben a beltenyésztett vonalak kiválasztása a kombinálódó képesség 

alapján történik. Az irodalmi források gyakran hivatkoznak a címerméret és a szemtermés közötti 

negatív korrelációra, és a kis címerre való szelekciót okként jelölik meg a címer 

méretcsökkenésével kapcsolatban. Ez a gyakorlatban nem annyira szelekciós szempontként, mint 

inkább korrelált tulajdonságként van jelen. A jó kombinálódó és nagy termőképességű vonalak 

kisebb címerrel rendelkeznek. Azonban a címer méretének, területének drasztikus csökkenése 

elégtelen pollentermelést okozhat, ami növelheti a vetőmagtermesztés kockázatát akkor, ha a kis 

címerrel rendelkező beltenyésztett vonalat apaként használjuk. 

Kísérletünkben a címer hosszát, a címer főágának hosszát, a címer főágon található 

kalászkák számát valamint az elsőrendű elágazások számának alakulását vizsgáltuk. Az erre 

vonatkozó varianciaanalízis eredményeit a 26. táblázat tartalmazza. 

A vizsgált genotípusok címertulajdonságainak alakulását szignifikánsan befolyásolták a 

kezelések. A beltenyésztett vonalak és SLC-k átlagos címer hossza valamint a legfelső elágazás 

feletti főtengely hossza esetében az évjárat MQ értéke volt a legnagyobb. Ezt a genotípus MQ 

értéke követte, míg a vetésidő MQ értéke sokkal alacsonyabb volt.  
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A legfelső oldalág feletti főtengelyen lévő kalászkák száma esetében az évjárat és a 

genotípus MQ értéke hasonlóan alakult, míg a vetésidő MQ értéke kisebb volt. 

Az elsőrendű elágazások számának alakulása esetében a genotípus MQ értéke volt a 

legnagyobb. Ennél a tulajdonságnál az évjárat MQ értéke kisebb volt, mint a vetésidőé.  

A vizsgált genotípusok címerhossza és a címerfőág hossza a vetési frakciók átlagában 

igazolhatóan eltérő volt a kísérlet éveiben. 

A genotípusok átlagos címerhossza, valamint címerfőág hossza szintén különböző volt a 

kísérleti években és vetésidőkben. Ezzel szemben a vizsgált genotípusok címer- és címerfőág 

hossza a kísérleti évek átlagában azonos módon alakult a különböző vetési frakciókban. 

A vizsgált genotípusok kalászkáinak száma a címerfőágon a kísérleti években a vetésidők 

átlagában eltérő volt. Az átlagos kalászkaszám vetésidőnként és évjáratonként is változóképet 

mutatott. A kalászkák száma a különböző vetésidőkben viszont hasonlóan alakult. 

A vizsgált beltenyésztett vonalak és SLC-k elsőrendű elágazásainak számára a kezelések 

kölcsönhatásai a varianciatáblázat MQ értékei alapján minden esetben szignifikánsak voltak. 

 

26. táblázat. A vizsgált címertulajdonságok varianciatáblázata 

Címer hossza Címer főág 
hossza 

Kalászkák 
száma a fő 
címerágon 

Elsőrendű 
elágazások 

száma Tényezők FG 

MQ MQ MQ MQ 
Genotípus 20 222,22*** 207,94*** 43331,49*** 310,62*** 
Vetésidő 3 32,67*** 41,99*** 3670,60*** 32,32*** 
Évjárat 2 248,01*** 482,56*** 41728,84*** 12,96** 

Genotípus x Vetésidő 60 4,24 3,64 307,06 3,17** 
Genotípus x Évjárat 40 13,51*** 14,12*** 1241,1*** 6,64*** 
Vetésidő x Évjárat 6 26,35*** 15,08*** 1517,50*** 18,67*** 

Genotípus x Vetésidő x 
Évjárat 120 5,19*** 5,08*** 388,29** 2,35* 

Kísérleti hiba 502 3,50 3,30 268,62 1,85 
Főátlag  27,25 19,98 180,53 7,50 

CV%  6,86 9,08 9,08 18,15 
*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható, ***0,1% szinten megbízható 

 

A vizsgált genotípusok legfontosabb címermorfológiai tulajdonságait 2002-2004 között 

vizsgáltuk. A tenyészanyag vizsgált címermorfológiai adatait a 27. táblázatban foglaltuk össze. 

A vizsgált genotípusok címerhossza között a kísérlet éveinek és a vetésidők átlagában 

igazolható különbségek voltak. A kísérlet főátlaga 27,25 cm. Leghosszabb címere az 

HMv5327*HMv5328 SLC-nek volt, 32,96 cm. A legrövidebb címerrel a HMv5226 rendelkezett 

(24,41 cm). A leghosszabb és legrövidebb címerrel rendelkező genotípus címerhossza között 

kevesebb, mint 9 cm volt a különbség. 
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A címer főágán található a portokokat tartalmazó legtöbb kalászka. Így ennek hossza 

közvetlenül befolyásolhatja a pollentermelést. A vizsgált genotípusok címerfőágának a hossza a 

kísérlet éveinek és a vetési frakciók átlagában eltérő volt. A kísérlet átlagos címerfőág hossza 19,99 

cm volt. Abszolút értelemben véve a HMv5327*HMv5328-nak volt a leghosszabb a címer főága 

(24,35 cm).  

A leghosszabb címerfőággal rendelkező beltenyésztett vonal a HMv5406 (23,69 cm), 

legrövidebbel a HMv124-2-nak volt (16,55 cm). Ez a beltenyésztett vonal viszont relatíve sok 

oldalággal rendelkezett (8,88 db). 

A vizsgált genotípusok címerfőágán található kalászkák száma az évjáratok és a vetésidők 

átlagában eltérő volt. A kísérletben az átlagos kalászkaszám 180,63 volt. A legtöbb kalászka a 

HMv651 címer főágán volt (252,03 db), de a HMv5414 is nagy kalászkaszámmal rendelkezett 

(241,28 db). Legkevesebb kalászkát a HMv124-2-nél számoltunk, 129,95 db-ot. 

 

27. táblázat. A vizsgált genotípusok legfontosabb címermorfológiai tulajdonságai  
a kísérleti évek és a vetési frakciók átlagában 

Genotípus 
Címer 
hossza 

(cm) 

Címer főág 
hossza 

(cm) 

Kalászkák 
száma a címer 

főágon (db) 

Elsőrendű 
elágazások 
száma (db) 

HMv5139 24,66 18,87 147,30 5,68 
HMv09 24,95 16,93 153,92 10,45 
F564 27,21 19,23 141,31 10,37 

F564-12 26,22 17,73 195,66 12,42 
HMv5226 24,41 17,97 161,65 4,84 
HMv124-2 24,68 16,55 129,95 10,03 
HMv5141 26,52 19,84 161,36 6,67 
HMv651 29,83 21,42 252,03 8,86 
HMv5332 25,08 17,72 160,72 7,49 
HMv5408 25,90 21,03 161,42 2,92 
HMv5778 29,35 21,76 178,59 6,59 
HMv5328 30,47 23,52 164,49 3,80 
HMv5327 29,22 22,31 168,27 4,76 
HMv5414 26,42 20,37 241,28 6,93 
HMv5406 28,77 23,69 223,59 4,86 
HMv5407 26,04 19,43 183,59 6,43 
HMv8431 24,74 17,10 160,17 7,37 
HMv5062 24,92 17,28 197,99 9,39 
MO17/Mv 30,04 22,22 198,68 7,18 

F564*F564-12 29,86 20,40 244,39 14,82 
HMv5327*HMv5328 32,96 24,35 164,76 5,67 

Főátlag 27,25 19,99 180,63 7,50 
SzD5% 0,73 0,71 6,37 0,53 

*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható, ***0,1% szinten megbízható 

 

Az elsőrendű elágazások száma a vizsgált genotípusoknál a vetésidők és évjáratok átlagában 

igen változatos tartományban volt megfigyelhető. A különbségek statisztikailag igazolhatóak 
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voltak. A kísérlet főátlaga 7,5 db. Az adatok azonban 2,92 db (HMv5408) és 14,82 db (F564*F564-

12) között szóródtak. Az olyan kevés elsőrendű elágazás, mint amit a HMv5408 esetében 

tapasztaltunk nem kívánatos és a szelekció során kerülni kell. Ha a vonal kombinálódó képessége 

mégis indokolja az ilyen genotípus használatát, érdemes azt közeli rokonával SLC-ként használni. 

 A testvérvonalak keresztezésével előállított SLC-k használata megoldást jelenthet a nem 

megfelelő címeralakulású beltenyésztett vonalak vetőmagtermesztési problémáira. A „sisterhatás” 

mindegyik vizsgált címertulajdonságot kedvezően befolyásolta. Az F564*F564-12 címere 11,77%-

kal, a HMv5327*HMv5328 címer 10,44%-kal hosszabb lett a szülői vonalak címerének átlagos 

hosszánál.  

A címerfőág hossza hasonló mértékben lett hosszabb. Az F564*F564-12 címer főágának 

hossza 10,39%-kal, a HMv5327*HMv5328 6,26%-kal lett hosszabb a szülői vonalak átlagánál. 

 A kalászkák száma az F564*F564-12 esetében 45,05%-kal több lett, mint a szülők átlaga, 

míg a HMv5327*HMv5328 esetében nem tapasztaltunk kalászkaszám változást. 

 Az elsőrendű elágazások száma az SLC-k esetében az őket alkotó szülői vonalak átlagos 

oldalágszámához képest több lett. Az F564*F564-12 elsőrendű elágazásainak száma 30,06%-kal, a 

HMv5327*HMv5328 elsőrendű elágazásainak száma 32,48%-kal lett több a szülők átlagánál. 

A vetésidő a címermorfológiai tulajdonságok alakulását a genotípusok és az évjáratok 

átlagában szignifikánsan befolyásolta (28. táblázat). A címerek az április végi, május eleji vetések 

esetében voltak a leghosszabbak. A II. frakció vetése esetén 27,75 cm, a III. esetén a 27,43 cm volt 

a mért érték. E két érték nem különbözött szignifikánsan egymástól, de mindkét érték igazolhatóan 

különbözött az I. és a IV. vetésidő eredményétől.  

A címer főágának hossza szintén a II. (20,19 cm) és III. (20,39 cm) vetési frakció esetében 

volt a legnagyobb. Az I. és a IV. vetési frakcióban igazolhatóan rövidebb volt az átlagos címer 

főágának hossza. 

28. táblázat. A vetésidő hatása a vizsgált címertulajdonságokra  
a genotípusok és a kísérleti évek átlagában 

Vetési frakciók Vizsgált tulajdonságok 
I. II. III. IV. 

Átlag SzD5% 

A címer hossza (cm) 26,85 27,75 27,43 26,97 27,25 0,32 

A címerfőág hossza (cm) 20,05 20,19 20,39 19,31 19,99 0,31 

Az elsőrendű elágazások száma (db) 7,08 7,35 7,52 8,06 7,50 0,23 

A kalászkák száma a címer főágon 
(db) 181,11 182,54 184,26 174,21 180,53 2,78 
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Az elsőrendű elágazások száma a IV. vetésidő esetén volt a legtöbb (8,06 db). Ez az érték 

szignifikánsan több a másik három alkalmazott vetésidő eredményénél. A legkevesebb elsőrendű 

elágazást az I. vetési frakció esetén számoltunk (7,08 db). 

A címerfőágon található kalászkák számában a vetési frakciók között a genotípusok és az 

évjáratok átlagában szignifikáns különbséget tapasztaltunk. A legkésőbbi vetés esetén csökkent a 

legnagyobb mértékben a címer főágán található kalászkaszám (174,21 db), de az I. frakció esetében 

mért érték (181,11 db) is szignifikánsan különbözött a harmadik frakcióban mért legnagyobb 

értéktől. 

A vizsgált genotípusok átlagos címerhossza a vetésidők átlagában évjáratonként 

szignifikánsan különböző volt. A címerek 2004-ben voltak átlagosan a leghosszabbak (28,31 cm), 

és 2003-ban a legrövidebbek (29. táblázat). 

 

29. táblázat. Az évjárat hatása a vizsgált címertulajdonságokra a vizsgált genotípusok  
és a vetési frakciók átlagában 

Évek 
Vizsgált tulajdonságok 

2002 2003 2004 Átlag 
SzD5% 

A címer hossza (cm) 27,08 26,35 28,31 27,25 0,28 

A címerfőág hossza (cm) 19,78 18,72 21,46 19,99 0,27 

Az elsőrendű elágazások száma (db) 7,46 7,75 7,3 7,50 0,20 

A kalászkák száma a címer főágon 
(db) 178,42 168,85 194,32 180,53 2,41 

 

Ugyancsak ez a sorrend alakult ki a címerfőág hosszának vonatkozásában is. A címer 

főágának átlagos hossza 2004-ben 21,46 cm, 2003-ban 18,72 cm, 2002-ben pedig 19,78 cm. A 

különbségek statisztikailag igazolhatónak voltak (26. táblázat). 

Az elsőrendű elágazások száma 2003-ban (7,75 db) szignifikánsabb több volt, mint 2002-

ben (7,46 db) vagy 2004-ben (7,3 db). Az utóbbi két év adatai között azonban nem volt 

statisztikailag igazolható a különbség. 

A címerfőágon található kalászkák száma a hasonló tendenciát mutat, mint amit a címer 

hossza vagy a címer főágának hossza esetében tapasztaltunk. A legmagasabb kalászkaszámot 2004-

ben mértük (194,32 db), míg a legkevesebbet 2003-ban (168,85 db).  

A címer vizsgált morfológiai tulajdonságainak mért értékei a kalászkaszám kivételével, a 

vizsgált években és vetésidőkben stabilak voltak, kis szórást mutattak. A varianciatáblázat MQ 

értékei alapján a kezelések kölcsönhatásai szignifikánsak voltak (26. táblázat), de az adatok 

abszolút értékei között kis különbségek vannak. 
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4.4. A szemtermés és a betakarítási szemnedvesség eredményei 

 
A vetőmagtermesztés jövedelmezőségét elsősorban a szemtermés nagysága határozza meg. 

Az F1 vetőmag betakarítása általában nagyobb szemnedvességnél történik, mint az árukukorica 

betakarítása, de ilyen nagy értéket képviselő terméknél megfelelő hozamok esetén a szárítás többlet 

költsége megtérül. A hibridkukorica vetőmagtermesztése esetén a szemnedvesség megítélése eltér 

az árukukorica termesztésnél ismerteknél. Az F1 előállításoknál az apasorokat a virágzást követően 

kivágják, így a magas szemnedvesség ott nem okoz többletköltséget. Az anyasorok esetén a 

szemnedvességet a betakarítási idő meghatározásához használjuk. Optimális szemnedvességnél 

történő betakarítás esetén megelőzhetjük a fuzáriumos csőfertőzés kialakulását, a gépi betakarítás 

során kisebb a pergési veszteség, a szemek morzsoláskor kevésbé sérülékenyek. Ezért a 

hibridkukorica F1 vetőmagot a genotípus tulajdonságaitól függően 25-35%-os szemnedvességnél 

takarítják be. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a beltenyésztett vonalak vízleadása nem 

fontos. A végtermék (F1 hibrid) vízleadását ugyanis a szülői vonalak vízleadása határozza meg. 

Gyors vízleadó, alacsony szemnedvességgel betakarítható hibrideket ugyanilyen tulajdonságokkal 

rendelkező szülői vonalak keresztezésével lehet létrehozni. 

A vizsgált genotípusok szemtermése a vetési frakciók és az évjáratok átlagában 

szignifikánsan eltérő volt. A vetésidő hatása a genotípusok és a kísérleti évek átlagában, valamint az 

évjárat hatása a genotípusok és a vetésidők átlagában szintén igazolhatóan befolyásolta a 

szemtermést. A kezelések kölcsönhatásai szignifikánsak voltak. Az MQ értéke a vetésidő x évjárat 

kölcsönhatásnak volt a legnagyobb (30. táblázat). 

 

30. táblázat. A szemtermés és a betakarítási szemnedvesség varianciatáblázata 

Szemtermés Betakarítási 
szemnedvesség Tényezők FG 

MQ MQ 
Genotípus 20 43,32*** 354,56*** 
Vetésidő 3 19,69*** 2423,33*** 
Évjárat 3 23,13*** 2406,67*** 

Genotípus x Vetésidő 60 1,20** 17,57*** 
Genotípus x Évjárat 40 5,76*** 23,09*** 
Vetésidő x Évjárat 6 23,34*** 67,40*** 

Genotípus x Vetésidő x Évjárat 120 0,94 9,33*** 
Kísérleti hiba 502 0,75 3,18 

Főátlag  2,97 22,44 
CV%  29,23 7,94 

*5%-os szinten megbízható, **1%-os szinten megbízható, ***0,1% szinten megbízható 
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A genotípusok betakarításkori szemnedvessége az évjáratok és a vetési frakciók átlagában 

eltérő volt (31. táblázat). A vetésidő és az évjárat hatása is szignifikáns volt. A varianciatáblázat 

MQ értékei a vetésidő és az évjárat esetében hasonlóak voltak. A genotípus MQ értéke 

nagyságrenddel kisebb volt a vetésidő és az évjárat MQ értékénél. Ez azt jelenti, hogy a 

szemnedvesség genotípusonként eltérő, és annak értéke elsősorban a vetésidő és az évjárat hatásától 

függ. 

A szemtermés genotípusonként a vetésidők és az évjáratok átlagában eltérő volt. Az SzD5% 

értéke 340 kg termésnek felel meg. A legnagyobb termést az SLC-k esetében mértünk (31. 

táblázat). Az F564*F564-12 szemtermése 5,98 t/ha, a HMv5327*HMv5328 szemtermése 4,84 t/ha 

volt. A beltenyésztett vonalak között is találtunk kiemelkedő termőképességű genotípusokat. A 

HMv5408 3,99 t/ha termést adott, de ezen kívül is több vonal esetében mértünk 3,5 tonna körüli 

vagy e feletti termést egy hektárra vetítve. Kísérletünkben a legalacsonyabb termőképessége az 

F564-12-nek volt (1,48 t/ha). Ettől szignifikánsan nem tért el a HMv09 és a HMv5141 

terméseredménye sem. 

 

31. táblázat. A vizsgált genotípusok termése és szemnedvessége a vetési frakciók és a kísérleti évek 
átlagában 

Sorszám Genotípus Szemtermés 
(t/ha) 

Szemnedvesség 
(%) 

1 HMv5139 2,24 18,22 
2 HMv09 1,49 17,00 
3 F564 2,79 24,21 
4 F564-12 1,48 24,38 
5 HMv5226 2,82 17,66 
6 HMv124-2 3,74 20,36 
7 HMv5141 1,57 23,41 
8 HMv651 2,36 25,56 
9 HMv5332 3,21 21,25 

10 HMv5408 3,99 23,03 
11 HMv5778 2,80 20,99 
12 HMv5328 2,24 21,03 
13 HMv5327 2,38 18,53 
14 HMV5414 2,71 24,06 
15 HMv5406 2,79 23,46 
16 HMv5407 3,76 24,02 
17 HMv8431 3,47 21,63 
18 HMv5062 3,30 28,71 
19 MO17/Mv 2,31 26,37 
20 F564*F564-12 5,98 26,77 
21 HMv5327*HMv5328 4,84 20,59 

Főátlag 2,97 22,44 
SzD5% 0,34 0,69 

 
A betakarítási szemnedvesség esetében a genotípusok között a vetési frakciók és az 

évjáratok átlagában szignifikáns különbségek voltak (31. táblázat). A kísérlet főátlaga 22,44% volt. 
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Legmagasabb szemnedvességet a HMv5062 esetében mértünk, mely egy igen késői A619 

rokonsági körbe tartozó genotípus. Szemnedvessége a vetési frakciók és a kísérlet éveinek 

átlagában 28,71% volt. Szemnedvessége még az ismerten késői MO17/Mv szemnedvességét is 

meghaladta. Az F564*F564-12 SLC szemnedvessége is magas volt (26,77%), mely több mint 2%-

kal meghaladta mindkét szülői komponens szemnedvességét. 

A legalacsonyabb betakarítási szemnedvességet a CO109 rokonsági körbe tartozó HMv09 

esetében mértünk (17,00%). 

A 36. ábrán a termés és a szemnedvesség közötti összefüggést ábrázoltuk. A szemtermés 

növekedésével együtt esetenként a szemnedvesség is magasabb volt de az összefüggésvizsgálat 

szerint nincs korreláció a két tulajdonság között.  

Biztatónak tűnik, hogy a hosszú tenyészidejű vonalakat is lehetséges alacsony 

szemnedvességgel betakarítani. Ez azt jelenti, hogy a késői tenyészidő csoport nemesítéséhez 

felhasznált késői vonalak és hibridjeik gyors vízleadók is lehetnek.  

A MO17/Mv ugyanakkor alacsony termésszintet ért el magas szemnedvesség mellett, tehát a 

szelekció során nagyon körültekintően kell eljárni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36. ábra. A vizsgált genotípusok termése és szemnedvessége közötti összefüggés  
a vetési frakciók és a kísérleti évek átlagában 

 
A vetésidő a szemtermés nagyságát a genotípusok és az évjáratok átlagában szignifikánsan 

befolyásolta. Minél korábban történt a vetés, annál nagyobb volt a termés. Az I. vetési frakcióban 

3,19 t/ha volt a betakarított szemtermés. Ettől szignifikánsan nem különbözött a második (3,14 t/ha) 

és a harmadik (3,04 t/ha) vetési frakció átlagtermése. A legkésőbbi vetési frakció esetén azonban a 

termés (2,49 t/ha) a három korábbi vetéshez képest szignifikánsan csökkent (32. táblázat). 

A késői vetésidő hatására bekövetkező terméscsökkenésnek két oka lehet. Egyfelől 

okozhatja a szárazság és a hőstressz okozta embrió abortáció, másfelől az, hogy a szemtelítődésre 

rövidebb időszak áll rendelkezésre, és így csökken az ezerszemtömeg. A hiányos termékenyülés 
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mértékét és arányát nem mértük. A kísérlet betakarítása és feldolgozása azonban kézzel történt, és a 

feldolgozás során minden évjáratban észleltük a hiányos termékenyülések gyakoriságának 

növekedését a késői vetési szakaszokban. Ez a legkésőbbi vetés esetében volt szembetűnő. 

A vetésidő a szemnedvesség esetében a genotípusok és az évek átlagában szignifikáns 

eltéréseket okozott. Minden vetési frakció szemnedvessége szignifikánsan különbözött a többitől. A 

legalacsonyabb szemnedvességet az I. vetési frakcióban mértük (18,7%). A második vetési 

frakcióban 20,49%, a III.-ban 23,8% volt a szemek átlagos nedvességtartalma (32. táblázat). A 

legnagyobb szemnedvességet a legkésőbbi vetési frakcióban mértük (26,78%). 

A késői vetést későbbi virágzás követi. A szemtelítődés később kezdődik és kedvezőtlen 

időszakban történik. Az érésre, vízleadásra kevesebb idő áll rendelkezésre. A fiziológiai érés aktív 

szakasza rövidebb, ezt követően pedig már csak a meteorológiai tényezők hatnak a vízleadásra.  

 

32. táblázat. A vetésidő hatása a szemtermésre és a szemnedvesség tartalomra a vizsgált 
genotípusok és a kísérleti évek átlagában 

Vetésidő Szemtermés 
(t/ha) 

Szemnedvesség 
(%) 

I. 3,19 18,7 

II. 3,14 20,49 

III. 3,04 23,8 

IV. 2,49 26,78 

Átlag 2,97 22,94 

SzD5% 0,15 0,30 
 

Az évjáratnak a termésre és a betakarítási szemnedvességre gyakorolt hatását 2002-2004 

között 21 genotípus és négy vetési frakció átlagában vizsgáltuk (33. táblázat). 

Az évjárat szignifikánsan befolyásolta a termés nagyságát és a szemnedvességet. A legtöbb 

termést 2002-ben takarítottuk be, míg a legkevesebbet 2003-ban. Ennek oka az, hogy 2003-ban, a 

júliusi hónap kivételével számottevő csapadékhiány volt a vegetációs időszakban. 

A virágzást megelőző időszak a csapadékellátottság szempontjából 2004-ben kedvezőbb 

volt, mint 2002-ben. A szemtermés nagysága szempontjából azonban a virágzást követő 

szemtelítődés és érés időszakának időjárása bizonyult meghatározónak. Ekkor, 2002-ben a sokéves 

átlagnál 34,6 mm-rel több csapadék hullott, míg 2004-ben 45,6 mm-rel kevesebb. Így 2002-ben 

3,22 t/ha termést takarítottunk be, ami 0,18 t/ha-ral több, mint a 2004-es 3,04 t/ha-os termés. 
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33. táblázat. A szemtermés és a szemnedvesség-tartalom alakulása 2002-2004 között  
a genotípusok és a vetési frakciók átlagában 

Évjárat Szemtermés 
(t/ha) 

Szemnedvesség 
(%) 

2002 3,22 23,69 
2003 2,63 18,92 
2004 3,04 24,71 
Átlag 2,97 22,94 
SzD5% 0,15 0,30 

 

A legalacsonyabb betakarításkori szemnedvességet 2003-ban mértük (18,92%). Ennek oka 

az, hogy 2003-ban a júliusi hónap kivételével a vegetációs időszakban számottevő csapadékhiány 

volt. A legmagasabb betakarításkori szemnedvességet 2004-ben mértük (24,71%). 

A vizsgált genotípusok termése és betakarításkori szemnedvessége a különböző vetési 

frakciókban a kísérleti évek átlagában eltérően alakult (34. táblázat).  

 

34. táblázat. A vizsgált genotípusok termése és betakarítási szemnedvessége a különböző vetési 
frakciókban a kísérleti évek átlagában 

Szemtermés a vetési frakciókban 
az évjáratok átlagában 

Betakarítási szemnedvesség a vetési 
frakciókban az évjáratok átlagában 

(t/ha) (%) Genotípusok 

I. II. III. IV. Átlag I. II. III. IV. Átlag 
HMv5139 2,52 2,05 1,94 2,44 2,24 16,07 16,87 18,66 21,29 18,22 
HMv09 1,40 1,41 1,61 1,52 1,49 15,88 16,27 17,33 18,51 17,00 
F564 3,53 3,02 2,92 1,69 2,79 20,90 22,32 25,12 28,5 24,21 

F564-12 1,35 1,47 1,74 1,37 1,48 20,06 21,73 26,96 28,76 24,38 
HMv5226 3,16 2,63 3,00 2,50 2,82 16,36 16,93 18,53 18,82 17,66 
HMv124-2 3,92 3,43 3,96 3,66 3,74 17,66 18,82 20,60 24,36 20,36 
HMv5141 2,12 1,69 1,56 0,89 1,57 18,82 21,51 26,56 26,76 23,41 
HMv651 3,08 2,36 2,10 1,89 2,36 20,30 23,02 27,47 31,44 25,56 
HMv5332 3,18 3,39 3,46 2,82 3,21 17,78 19,32 21,81 26,08 21,25 
HMv5408 4,12 4,28 4,24 3,34 4,00 19,88 20,46 24,57 27,23 23,04 
HMv5778 3,23 3,05 2,91 2,02 2,80 17,51 18,50 22,94 25,01 20,99 
HMv5328 1,99 1,97 2,65 2,34 2,24 17,00 20,41 21,49 25,20 21,03 
HMv5327 2,55 2,67 2,26 2,05 2,38 16,81 17,80 19,02 20,50 18,53 
HMV5414 3,12 2,87 2,96 1,87 2,71 19,37 21,04 25,58 30,24 24,06 
HMv5406 3,02 2,9 3,09 2,15 2,79 18,26 21,61 25,29 28,68 23,46 
HMv5407 4,03 4,49 3,49 3,03 3,76 18,84 21,38 25,40 30,44 24,02 
HMv8431 3,29 3,94 3,77 2,90 3,48 17,76 19,59 23,24 25,94 21,63 
HMv5062 3,61 3,92 3,16 2,53 3,31 23,11 25,46 31,83 34,44 28,71 
MO17/Mv 2,34 2,36 2,03 2,52 2,31 20,11 24,00 28,14 33,21 26,37 

F564*F564-12 6,64 6,35 6,05 4,89 5,98 22,51 24,23 28,89 31,44 26,77 
HMv5327*HMv5328 4,82 5,71 4,93 3,90 4,84 17,69 18,94 20,29 25,46 20,60 
Vetésidők átlaga 3,19 3,14 3,04 2,49 2,97 18,7 20,49 23,8 26,78 22,44 
SzD5% Genotípus 0,34 0,69 
SzD5% Vetésidő 0,15 0,30 

SzD5% Genotípus*Vetésidő 0,67 1,38 
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A genotípusok egy része érzékenyen reagált a késői vetésre (pl: F564, HMv5141, HMv651, 

HMv5414, HMv5062), de bizonyos genotípusok termése a későbbi vetési frakciókban nem 

csökkent, sőt esetenként nőtt (pl: HMv5139, HMv09, F564-12, HMv124-2, HMv5328, Mo17/Mv). 

 Minden genotípus esetében igaz, hogy minél később vetettük annál magasabb volt 

betakarításkor a szemnedvesség értéke. A korai és a késői vetések szemnedvesség értéke közötti 

különbség genotípusonként változó volt az évjáratok átlagában. A rövid tenyészidejű genotípusok 

(pl: HMv5139, HMv09, HMv5226) szemnedvessége a késői vetések hatására kisebb mértékben 

nőtt, mint a hosszú tenyészidejű vonalaké (pl: HMv651, HMv5062, Mo17/Mv). Ennek oka az, hogy 

a rövid tenyészidejű vonalak szemtelítődésére és érésére a késői vetésekben is elegendő idő állt 

rendelkezésre. A szemek nedvességtartalmának csökkenése a fiziológiai érés aktív folyamataként, 

valamint a meteorológiai tényezők együttes hatására következett be. Ez a folyamat még a késői 

vetések esetén is hatékony vízleadást eredményezett.  

A hosszú tenyészidejű vonalak érésekor a késői vetési frakciókban már alacsonyabb volt a 

hőmérséklet és magasabb a légkör páratartalma. A reggeli harmat átnedvesítette a csuhéleveleket, a 

fizikai érés környezeti feltételei pedig nem voltak megfelelőek az intenzív száradáshoz. 

A vizsgált genotípusok és a vetési frakciók átlagában 2002 kaptuk a legnagyobb termést, 

2003-ban pedig a legkisebbet (33. táblázat). Az egyes genotípusok termése a vetésidők átlagában 

azonban eltérő volt (35. táblázat).  

Tíz genotípus termése 2002-ben volt a legnagyobb (HMv09, F564-12, HMv5141, 

HMv5332, HMv5328, HMv5414, HMv5406, HMv5407, HMv5062, MO17/Mv), kilencé 2004-ben 

(HMv5139, F564, HMv5226, HMv124-2, HMv651, HMv5408, HMv5778, HMv5327, F564*F564-

12), kettőé pedig 2003-ban (HMv8431, HMv5327*HMv5328).  

 A HMv09, a HMv5141, a HMv5407, az F564*F564-12, valamint a HMv5327*HMv5328 

termése a különböző évjáratokban nagyon stabil volt, a terméskülönbségek az SzD5% értékénél 

kisebbek voltak. Ez az említett genotípusok jó általános alkalmazkodó és stressztűrő képességére 

utal, mely egyaránt fontos apaként és anyaként történő használat esetén is. 

 A betakarításkori szemnedvesség tartalma a vetési frakciók átlagában minden genotípusnak 

2003-ban volt a legalacsonyabb (35. táblázat). Ennek elsősorban az aszály és a magas napi 

átlaghőmérséklet volt az oka. A gyors száradás elsősorban tehát fizikai és nem fiziológiai eredetű 

volt. 

 A betakarítási szemnedvesség 2002-ben és 2004-ben hasonlóan alakult. A genotípusok és a 

vetési frakciók átlagában 2002-ben alacsonyabb volt a betakarítási szemnedvesség, de bizonyos 

genotípusoknak 2003-ban volt alacsonyabb a szemnedvessége (pl: HMv5139, HMv09, F564-12, 

HMv5141, HMv5406, HMv5327*HMv5328). A két évjárat szemnedvesség értéke közötti 

különbség azonban a legtöbb genotípus esetében nem volt szignifikáns.  
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35. táblázat. A vizsgált genotípusok termése és betakarítási szemnedvessége  
a kísérlet éveiben a vetési frakciók átlagában 

Szemtermés a kísérlet 
éveiben a vetési frakciók 

átlagában 

Betakarítási szemnedvesség a 
kísérlet éveiben a vetési frakciók 

átlagában 
(t/ha) (%) 

Genotípusok 

2002 2003 2004 Átlag 2002 2003 2004 Átlag 
HMv5139 1,88 1,50 3,32 2,23 19,62 15,80 19,24 18,22 

HMv09 1,71 1,14 1,61 1,49 18,10 15,14 17,75 17,00 
F564 2,93 2,29 3,16 2,79 24,95 21,98 25,71 24,21 

F564-12 2,11 1,23 1,11 1,48 26,77 20,88 25,48 24,38 
HMv5226 2,92 2,42 3,12 2,82 18,08 16,44 18,46 17,66 
HMv124-2 4,07 2,69 4,47 3,74 21,75 16,43 22,90 20,36 
HMv5141 1,77 1,57 1,36 1,57 24,97 21,66 23,61 23,41 
HMv651 2,15 1,30 3,62 2,36 26,23 22,23 28,22 25,56 
HMv5332 3,51 2,69 3,43 3,21 22,40 17,58 23,77 21,25 
HMv5408 4,03 3,16 4,79 3,99 23,13 19,21 26,77 23,04 
HMv5778 2,49 2,26 3,66 2,80 22,98 16,76 23,24 20,99 
HMv5328 2,57 1,75 2,39 2,24 23,30 16,37 23,41 21,03 
HMv5327 2,28 1,45 3,42 2,38 19,03 15,96 20,61 18,53 
HMV5414 3,89 2,73 1,50 2,71 24,34 18,18 29,65 24,06 
HMv5406 3,41 2,67 2,30 2,79 25,44 19,85 25,09 23,46 
HMv5407 3,81 3,72 3,75 3,76 25,93 19,96 26,17 24,02 
HMv8431 3,67 3,85 2,90 3,47 22,40 17,06 25,44 21,63 
HMv5062 4,24 3,37 2,30 3,30 28,78 24,33 33,03 28,71 
MO17/Mv 3,59 2,53 0,82 2,31 27,32 21,67 30,12 26,37 

F564*F564-12 5,73 6,03 6,20 5,99 28,38 23,17 28,77 26,77 
HMv5327*HMv5328 4,89 4,90 4,73 4,84 23,71 16,67 21,41 20,60 

Évjáratok átlaga 3,22 2,63 3,04 2,96 23,69 18,92 24,71 22,44 
SzD5%Genotípus 0,34 0,69 

SzD5%Évjárat 0,13 0,26 
SzD5%Genotípus*Évjárat 0,58 1,20 

 

A termés és a szemnedvesség alakulása szempontjából a vizsgált genotípusok átlagában a 

kezelések kölcsönhatásai közül a vetésidő x genotípus hatás MQ értéke volt a legnagyobb (30. 

táblázat és 36. táblázat). A szemnedvesség minden évben a vetési frakciók szerinti növekedést 

mutatott. Nem volt olyan évjárati hatás, ami ezt az összefüggést megtörte volna. 

A terméseredmények esetében ettől eltérő eredményeket kaptunk. Az aszályos 2003-as 

évben a vetési frakciók terméseredménye között a genotípusok átlagában nem volt szignifikáns 

különbség. Az aszály a július hónap kivételével a tenyészidőszak egészében jelen volt. Ilyen 

körülmények között a korábbi vetési frakciók a későbbiekkel szemben nem eredményeztek 

terméstöbbletet. 
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36. táblázat. A vetési frakció és az évjárat hatása a termésre és a szemnedvességre  
a vizsgált genotípusok átlagában 

A szemtermés eredményei a kísérlet 
éveiben és a vetési frakciókban a 

genotípusok átlagában (t/ha) 

A szemnedvesség eredményei a 
kísérlet éveiben és a vetési 

frakciókban a genotípusok átlagában 
(%) 

Vetési frakció Vetési frakció 

Évjárat 

I. II. III. IV. 
Átlag 

I. II. III. IV. 
Átlag 

2002 2,96 3,73 3,77 2,43 3,22 19,07 20,98 25,27 29,46 23,69 
2003 2,50 2,57 2,71 2,75 2,63 16,20 16,91 20,29 22,28 18,92 
2004 4,12 3,12 2,65 2,30 3,04 20,83 23,58 25,82 28,59 24,71 
Átlag 3,19 3,14 3,04 2,49 2,97 18,70 20,49 23,80 26,78 22,44 

SzD5%Vetésidő 0,15 0,30 
SzD5%Évjárat 0,13 0,26 

SzD5%Vetésidő*Évjárat 0,26 0,52 
 

Az egyenletes keléshez 2002-ben a II. és III. vetési frakcióban voltak a legkedvezőbbek a 

feltételek, amit a 7. táblázatban látható kelési százalék adatai is igazolnak. A II. és III. frakcióban 

nagyobb volt a növényszám, ami a betakarításkor terméstöbbletet eredményezett. 

A terméseredmények alakulása 2004-ben a vetési sorrendet követte. A legkorábbi vetés 

esetén volt a legnagyobb a termés, a további frakciók esetén pedig egyre kevesebb lett. 
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4.5. Az összefüggés vizsgálat eredményei 

 
Az összefüggés-vizsgálat során arra kerestük a választ, hogy milyen kapcsolatban van a 

termelt pollen mennyisége a proterandriával, a pollentermelés időtartamával, a címerhosszal, a fő 

címerág hosszával, az azon lévő kalászkák és az elsőrendű elágazások számával.  Az eredményeket 

a 37. táblázatban közöljük. 

 

37. táblázat. A címertulajdonságok és a pollentermelés korrelációs együtthatói 
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Pollenmennyiség (millió darab) Korreláció       

Pollenhullatás időtartama (nap) Korreláció 0,390**      

Címer hossza (cm) Korreláció 0,089* 0,052     

Fő címerág hossza (cm) Korreláció -0,081 0,008 0,844**    

Kalászkák száma a fő címerágon (db) Korreláció 0,436** 0,249** 0,544** 0,578**   

Korreláció 0,437** 0,210** -0,040 -0,347** 0,149**  
Elsőrendű elágazások száma (db) 

Elemszám 504 504 504 504 504  
*Korreláció szignifikanciája 5%-os valószínűségi szinten, **Korreláció szignifikanciája 1%-os valószínűségi szinten
  
 

Adataink szerint a pollentermelés szignifikáns kapcsolatban van a pollenhullatás 

időtartamával, a címer és a fő címerág hosszával, a kalászkák, valamint az elsőrendű elágazások 

számával. A kapcsolat szorosságának mértéke eltérő. Erős lineáris korreláció egy esetben sem volt 

kimutatható. A pollentermeléssel a pollenhullatás időtartama (0,390**), az elsőrendű elágazások 

száma (0,437**), valamint a fő címerágon lévő kalászkák száma (0,436**) mutatta a legszorosabb 

összefüggést, de mértéke csak közepes. Ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

pollentermelést a vizsgált tulajdonságok együttesen befolyásolják, így biztosítva a környezeti 

hatásokkal szemben magas védettséget. 

A pollenhullatás időtartama a pollentermeléssel, a kalászkák számával, illetve az elsőrendű 

elágazások számával mutat szignifikáns összefüggést. A kapcsolat erőssége minden esetben 

közepes. 

A fő címerág hossza szoros korrelációt mutat a címer hosszával (0,844**), hiszen az a címer 

teljes hosszának legnagyobb része. A kalászkák száma a fő címerágon ugyancsak szignifikáns 
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kapcsolatban van a fő címerág hosszával (0,578**). Ez azt jelenti, hogy egy hosszabb fő címerág, 

így közvetve pedig egy hosszabb címer több portokokat tartalmazó kalászkát tartalmaz. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy a címertulajdonságok és a pollenmennyiség milyen 

összefüggésben van a szemterméssel. Eredményeink szerint a címer és a fő címerág hossza, a 

főágon lévő kalászkák száma valamint a pollenmennyiség statisztikailag igazolható, de csak gyenge 

pozitív összefüggést mutat a szemterméssel. Az elsőrendű elágazások száma, valamint a 

szemtermés között nem találtunk összefüggést (38. táblázat). 

 

38. táblázat. A címertulajdonságok és a pollentermelés kapcsolata a szemterméssel 

  Szemtermés (t/ha) 

Címer hossza (cm) Korreláció 0,204** 

Fő címerág hossza (cm) Korreláció 0,157** 

Kalászkák száma a fő címerágon (db) Korreláció 0,159** 

Elsőrendű elágazások száma (db) Korreláció 0,070 

Korreláció 0,143** Pollenmennyiség 
(millió darab) Elemszám 504 

 
*Korreláció szignifikanciája 5%-os valószínűségi szinten, **Korreláció szignifikanciája 1%-os valószínűségi szinten 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 

 

Martonvásáron 2002-2005 között 19 beltenyésztett kukorica vonallal és 2 SLC-vel 

végeztünk kísérletet. A vizsgált genotípusok martonvásári nemesítésű hibridek szülői komponensei 

voltak, melyeket az F1 hibridkukorica vetőmag-előállítás során elsősorban apaként használunk. A 

tenyészanyagot négy vetési frakcióban vetettük el. Elsősorban a pollentermelést, valamint azokat a 

növényi tulajdonságokat vizsgáltuk, amelyek a pollentermeléssel összefüggést mutatnak és 

elősegítik a pontosabb vetőmagtermesztés-technológia kidolgozását. 

Az F1 vetőmag előállítás biztonságosabb azoknál a hibrideknél, melyek szüleinek virágzása 

hasonló. Azonban számos hibrid szüleinek virágzási ideje között jelentős eltérés van. Vetőmag-

előállítás során a legfontosabb feladat az apai és anyai szülők virágzása közötti szinkronnak 

frakcionált vetéssel való biztosítása. Ez azonban még nem garantálja a nagy vetőmaghozamot. A 

szakirodalomban jól ismert a nővirágzat környezeti stresszekkel szembeni érzékenysége (Herrero és 

Johnson, 1981, Westgate és Boyer, 1985 és 1986, Lejeune és Bernier, 1996, Sah és Zamora, 2005,). 

A címer pollentermelése, a pollenhullatási idő hossza, valamint a pollenhullatás dinamizmusa 

kevésbé tanulmányozott tulajdonságok, annak ellenére, hogy közvetlenül befolyásolhatják a 

vetőmaghozamot, és a vetőmag genetikai tisztaságát (Flottum et al., 1984, Sadras et al., 1985a, 

Basetti és Westgate, 1994, Uribelarrea et al., 2002, Fonseca et al., 2003, Fonseca et al., 2003, Wych 

1988, Bolanos és Edmeades, 1993).  

 

5.1. A kelés és a kelési százalék 
 

Magyarországi körülmények között két szülő virágzási ideje közötti egy napos különbséget 

1,5-2 napos vetésidő különbséggel hozhatunk szinkronba.  

A kelés idejét a vetéstől az 50%-os kelésig eltelt napok számával szokták kifejezni, de 

tapasztalataink szerint a genotípusok kelését az 50%-os keléshez szükséges hőösszeggel 

pontosabban jellemezhetjük. 

A vizsgált beltenyésztett vonalak és SLC-k keléséhez szükséges hőösszeg, valamint a kelési 

százalék a vetési frakciók és az évjáratok átlagában eltérő volt. A kelési tulajdonságok alakulását az 

évjárat és a vetésidő, valamint e két kezelés kölcsönhatása jelentősen befolyásolta.  

A kelési tulajdonságok alakulását nem befolyásolta a genotípus x vetésidő kölcsönhatás. Ezt 

az is alátámasztja, hogy az eltérő genotípusok kelési százaléka és a keléshez szükséges hőösszege a 

különböző vetésidőkben hasonló módon alakult. A vetésidő befolyásolta a kelési tulajdonságokat, 

de hatása hasonló volt az eltérő genotípusok esetén. A kelési százalék kisebb lett a későbbi vetési 



92 

frakciókban, melynek oka az, hogy azok idejében a talaj nedvességtartalma csökkent, és ez a kelés 

szempontjából nem volt optimális. A keléshez szükséges hőösszeg a vetéstől-kelésig terjedő 

időszak csapadék- és hőmérsékleti viszonyainak függvénye. 

A 8. ábra eredményei azt mutatják, hogy a késői vetés az alacsony talajnedvesség miatt, a 

tervezetthez képest kisebb tőszámot eredményezhet. Az apasorok állománysűrűsége befolyásolhatja 

a termelt pollen mennyiségét. Kis tőszám esetén nagyobb az egyedi pollenprodukció, mint nagy 

tőszám esetén, de az állomány összes pollentermelése így is kisebb. A tőszám növelésével az apai 

növényállomány által termelt összes pollen mennyisége növelhető (Uribelarrea et al., 2002). A 

technológiában meghatározott apai növényszám biztosítása érekében ezért javasoljuk a kelesztő 

öntözést. Késői vetések esetén az apai szülő vetőmag normáját még öntözés esetén is ajánlott 

növelni. A kelesztő öntözés azon túl, hogy nagyobb tőszámot és egyenletes fejlődést biztosít, az 

anyai vonalak címerezési munkájának biztonságát is növeli. 

A HMv09, a HMv5141, a HMv651, a HMv5778 és a HMv5414 a kísérleti évek és a vetési 

frakciók átlagában alacsony kelési százalékot értek el. Ezeket anyának nem javasoljuk, mert a 

kisebb tőszám csökkentheti a vetőmaghozamot. 

 

5.2. A címerhányás, a hím- és a nővirágzás 
 

A virágzási szinkron biztosítása a szülői vonalak vetésétől számított 50%-os hím- és 

nővirágzásának ismeretében lehetséges. A vetőmag-termesztési gyakorlatban a virágzási szinkron 

biztosítása a vetéstől az apa 50%-os hímvirágzásáig és az anya 50%-os nővirágzásáig eltelt napok 

számának ismeretében történik. A hibridek és beltenyésztett vonalak virágzásának értékelése is ez 

alapján történik (Rácz 2001, Futó 2003, Futó és Jakab, 2004) Ez az érték azonban eltér a különböző 

évjáratokban és vetésidőkben, valamint termőhelyenként is nagy eltérést mutathat, ami megnehezíti 

a tervezést. Kitűzött célunk volt, hogy meghatározzunk olyan más növényi tulajdonságokat is, 

melyek ismerete pontosabbá teheti a termesztés-technológiát és növeli a termesztés biztonságát. 

Ilyen tulajdonságnak tekintettük a vetéstől az 50%-os címerhányáshoz szükséges hőösszeget, az 

50%-os címerhányás és az 50%-os hímvirágzás közötti idő hosszát, valamint a proterandriát. 

A vizsgált genotípusoknak a vetéstől az 50%-os címerhányásához, 50%-os hímvirágzásához 

és 50%-os nővirágzásához szükséges hőösszege eltérő volt, amire számítottunk is, hiszen a vizsgált 

genotípusok között egyaránt voltak korai, középérésű és késői vonalak is.  

Eredményeink szerint a genotípusok virágzása pontosabban jellemezhető a vetéstől az 50%-

os virágzásig akkumulálódott hőegységgel, mint az eltelt napok számával. A vetésidő és az évjárat 

szignifikánsan hatott a virágzáshoz szükséges hőösszegre, de az abszolút értékek között nem volt 

akkora szórás, mint ha napokban fejeztük volna ki azt. Nagyobb eltérést csak az aszályos 2003-as 
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évben tapasztaltunk (13. táblázat). A címerhányásra, a nő- és a hímvirágzásra az évjárat hatása 

erősebb volt, mint a vetési frakció hatása. A kölcsönhatások közül a vetésidő x évjárat hatása volt a 

legerősebb. Az erős környezeti hatás utal arra, hogy eltérő körülmények között igen nehéz a 

virágzási szinkron biztosítása. Eredményeink szerint a technológia pontossága azzal növelhető, ha 

az érintett vonalakat előzetesen több környezetben is megvizsgáljuk. 

Az 50%-os címerhányás és az 50%-os hímvirágzás közötti idő azt mutatja meg, hogy a 

címertelenítési munkákra mennyi idő áll rendelkezésre, ami munkaszervezési okok miatt fontos. 

A vizsgált genotípusok 50%-os címerhányási és 50%-os hímvirágzási ideje között jelentős 

különbségek voltak. Anyaként célszerű az olyan genotípusokat használni, melyek 50%-os 

címerhányása és 50%-os hímvirágzása között hosszabb idő telik el, így a címerezési munkákra több 

idő áll rendelkezésre. Kísérletünkben ilyen volt az F564, az F564-12, a HMv124-2 és a HMv5332. 

Ezzel szemben a HMv8431 és a HMv5406 vonalak címerhányása 2 napnál rövidebb ideig tartott, és 

gyakorlatilag hasban virágoztak. Címerezésükre nagyon kevés idő áll rendelkezésre, ezért a véletlen 

öntermékenyülés veszélye fokozott. Az SLC-k 50%-os címerhányása és 50%-os nővirágzása között 

rövidebb idő telt el, mint az őket alkotó vonalak esetében. Ezért ha a szülői komponensek 

címerhányása eleve rövid ideig tart, az SLC-k anyaként történő használatát nem javasoljuk. 

A vetésidő szignifikánsan befolyásolta a vizsgált genotípusok címerhányásának időtartamát, 

de a vetési frakciók között kevesebb, mint egy nap volt a különbség, amit agronómiai szempontból 

nem tartunk jelentősnek. A vetésidő hatása azonban évjáratonként eltérő volt. A címer fejlődésének 

ideje kedvezőtlen körülmények között meghosszabbodott, ami befolyásolhatja a virágzási szinkront. 

Ilyen hatást tartós szárazság és hőségnapok alkalmával tapasztaltunk. Ha ennek veszélye fent áll, a 

kockázatot csökkenthetjük a címerhányást megelőzően kijuttatott öntözővízzel. 

A vizsgált genotípusok eltérő proterandriát mutattak a vetési frakciók és a kísérleti évek 

átlagában. A nagy proterandriát mutató szülői vonalak (pl: MO17/Mv, HMv5407) anyaként való 

használatát nem javasoljuk.  

Az SLC-k proterandria értéke kisebb volt az őket alkotó szülők átlagánál, ami az SLC-k 

jobb stressztűrésére utal. Ezért a szárazságra érzékeny nagy termőképességű anyai vonalakat 

előnyösebb, ha testvérvonallal keresztezve SLC-ként használjuk. Amennyiben ez nem megoldható a 

nővirágzást megelőzően és annak kezdetén javasolt az öntözés. 
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5.3. A pollentermelés, a pollenhullatási idő hossza valamint, a pollenhullatás dinamizmusa 

 

A pollentermelés mennyiségének, a pollenhullatási idő hosszának és a pollenhullatás 

dinamizmusának vizsgálata azért volt fontos, mert e tulajdonságok mindegyike közvetett vagy 

közvetlen módon befolyásolhatja a vetőmagtermést. Ennek ellenére vizsgálatuk nem része a 

vetőmagtermesztés-technológia kidolgozásának. A jelenlegi gyakorlat szerint a címer morfológiai 

tulajdonságai alapján zárják ki a vonalakat az apai célú felhasználásból. A módszernek az a 

hátránya, hogy ez alapján nem, vagy csak nehezen határozható meg, hogy a hiányos termékenyülést 

az anyai szülő érzékenysége, az elégtelen pollenmennyiség, a pollenhullatás rövid időtartama vagy 

annak dinamizmusa okozta e.  

Az irodalomban kevés adat található a kukorica pollentermeléséről. Ezek alapján nehéz 

általános érvényű következtetéseket levonni a pollentermelésről, mert kevés genotípust vizsgáltak 

azokat is gyakran eltérő módszerekkel (Flottum et al., 1984, Sadras et al., 1985a, Basetti és 

Westgate, 1994, Uribelarrea et al., 2002, Fonseca et al., 2003). 

A 21 genotípus, a négy vetésidő és négy évjárat alapján megállapítottuk, hogy a vizsgált 

genotípusok pollentermelése szignifikánsan eltérő. A kísérlet főátlaga 2,24 millió db pollen volt, 

amely hasonló Sadras et al. (1985), Uribelarrea et al., (2002), Fonseca et al. (2002), Hall et al. 

(1982) eredményeihez.  

Az egyes vonalak pollentermelése között jelentős eltéréseket állapítottunk meg, ezért 

fontosnak tartjuk a vonalak pollentermelésének vizsgálatát, a vetőmagtermesztés-technológia 

kidolgozását megelőzően. A vizsgált genotípusok közül kiemelkedő pollentermelő képességgel 

rendelkezik a HMv5062 (5,62 millió db pollen/növény), a HMv651 (4,43 millió db pollen/növény), 

az F564*F564-12 (4,15 millió db pollen/növény), és a HMv5414 (3,76 millió db pollen/növény), 

míg a HMv5408 pollentermelése csak 0,48 millió db pollen/növény volt. Egy millió db 

pollen/növény alatt volt a HMv5327, az HMv5406, valamint az HMv5141 termelése is. Ez a 

pollenmennyiség is elegendő lehet a jó termékenyüléshez, de ha figyelembe vesszük a 

kukoricapollen ülepedési rátáját, a csapadék lemosó hatását vagy a napsugárzás pollen-

életképességre gyakorolt hatását, ezeket a vonalakat apai szülőnek csak megnövelt tőszám esetén 

javasoljuk. 

A vizsgált SLC-k pollentermelése szignifikánsan nagyobb volt az őket alkotó szülők 

pollentermelésének átlagánál. Az SLC-k használatával növelhetjük a kevés pollent termelő vonalak 

pollenprodukcióját és javítatjuk a beporzás minőségét. Ráadásul az SLC-k pollenhullatási ideje is 

hosszabb, mint az őket alkotó szülőké (31. ábra). A heterózis mértéke a pollenmennyiség esetén az 

F564*F564-12-nél 189,9%, a HMv5327*HMv5328-nél 223,1%, míg a pollenhullatási időhossz 
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esetén az F564*F564-12-nél 130,63% a HMv5327*HMv5328-nél 118,48%. Ez megfelel Fehr 

1991-es eredményeinek. 

Mivel a vizsgált genotípusok pollentermelése évjáratonként eltérő volt, célszerű a 

pollentermelést a beporzó szülő kiválasztása előtt több környezetben is megvizsgálni. 

Kísérletünkben a vetésidő hatása nem volt szignifikáns a pollen mennyiségére, a 

genotípusok és az évek átlagában ennek az lehet az oka, hogy az I. kísérlet két évének időjárása a 

címerdifferenciálódás időszakában nagyon hasonló volt, ami a pollenmennyiség szempontjából 

meghatározó. A különböző genotípusok pollentermelése azonban eltérő módon alakult a vetési 

frakciókban. Egyes genotípusok pollentermelése ingadozó volt a különböző vetési frakciókban. (pl: 

HMv124-2, F564-12, HMv5414, HMv5407), ezzel szemben más vonalak pollentermelése minden 

vetési frakcióban stabilitást mutatott (pl: HMv5139, F564, HMv5332, HMv5408, HMv5327, 

HMv5406, illetve a HMv5327*HMv5328 SLC). A kevés és/vagy ingadozó pollentermelésű apai 

vonalak esetében a tőszám növelésével növelhető a pollenmennyiség (Uribelarrea et al., 2002), de 

az apa-anya sorok kötése is megváltoztatható (pl: 4:2-ről 2:1-re vagy 0 apás eljárásra), és 

komplettebb beporzás érhető el. 

A pollen abszolút mennyiségén kívül a termékenyülést befolyásolhatja a pollenhullatási idő 

hossza is, amit a kezelések mindegyike szignifikánsan befolyásolt. Virágzási aszinkron esetén, a 

hosszú pollentermelési idő különösen fontos a megtermékenyüléshez. 

Egyes genotípusok, mint a HMv5062 vagy az F564*F564-12, hosszú ideig és nagy 

mennyiségű pollent termeltek, míg a HMv5141, a HMv5327 vagy a HMv5406 rövid ideig hullatták 

a pollent. A pollenhullatás szempontjából a HMv5408 apaként való használatát nem javasoljuk, 

mivel a vizsgált genotípusok közül pollentermelése a legkisebb, a pollenhullatási ideje pedig a 

legrövidebb.  

A testvérvonal keresztezések használata esetén hosszabb pollenhullatással számolhatunk, 

amivel növelhető az előállítás biztonsága. 

A kezelések kölcsönhatásai közül a vetésidő x évjárat kölcsönhatás befolyásolta nagyobb 

mértékben a pollenhullatási idő hosszát. Eredményeink szerint a pollenmennyiséget valószínűleg a 

címer differenciálódás időszakának időjárása, míg pollenhullatás időtartamát a virágzás 

időszakának időjárása határozhatta meg. A csapadék- és hőmérsékleti viszonyok azonban évenként 

és vetésidőnként eltérően alakulnak. A termesztés biztonsága a kritikus időszakokban alkalmazott 

öntözésekkel valószínűleg javítható. 

A pollenhullatás dinamikáját a HMv5062 és a HMv5328 eredményein keresztül vizsgáltuk. 

A HMv5062 egy sok pollent termelő vonal hosszú pollenhullatási idővel, míg a HMv5328 kevés 

pollent rövid ideig termel. A pollenhullatás csúcsidőszaka a pollent rövid ideig termelő vonal 

esetében az 1.-2. napon következett be, míg a pollent hosszú ideig termelő vonal esetében a csúcs a 
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3.-4. napra esett. Ennek az időpontnak kell összhangban lenni a teljes nővirágzással. A 

pollenhullatás csúcsidőszaka általában rövid, mindössze 1-3 nap. Ennél hosszabb pollenhullatásra 

van szükség, ezért a vetőmag-előállítás biztonságát javíthatjuk, ha egy apa frakciót az optimális 

vetésidőnél korábban is vetünk. 

 

5.4. A címer morfológiai tulajdonságai 

 

A címertulajdonságok tanulmányozására azért van szükség, hogy a pollenszolgáltató 

képességre, a pollenmennyiség és pollenhullatási idő pontos ismerete nélkül is következtetni 

tudjunk. 

Kísérletünkben a címer hosszát, a címer főág hosszát, az elsőrendű elágazások számát, 

valamint a címerfőágon található kalászkák számát vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy a felsorolt 

tulajdonságok esetén minden főhatás szignifikáns volt. Ugyancsak szignifikánsak voltak az első és 

másodrendű kölcsönhatások kivéve a genotípus x vetésidő kölcsönhatás, a címerhossz, a címer 

főághossz, valamint a címer főágon található kalászkák száma esetén. A genotípus x vetésidő 

kölcsönhatás a pollenmennyiség esetében sem volt szignifikáns. Ennek egyik oka valószínűleg az, 

hogy 2002 és 2003 tavaszi időjárása a címer differenciálódásának időszakáig hasonló volt. Miután a 

differenciálódást követő időjárás az említett években eltérő volt, a genotípusok eltérő viselkedését 

ez indokolhatja. A másik ok az lehet, hogy e tulajdonságok genetikailag erősebben 

meghatározottak. 

A címerfőág hossza és az elsőrendű elágazások száma között közepes negatív korrelációt 

állapítottunk meg. 

A HMv5408, HMv5327, HMv5328, HMv5141, HMv5406 kis mennyiségben és rövid ideig 

hullat pollent. Ezeknek a vonalaknak a címerfőágon található kalászkáinak, valamint az elsőrendű 

oldalágainak a száma elmarad a kísérleti átlagtól. A HMv5062, HMv5414, F564*F564-12, 

HMv651 sok pollent, hosszabb ideig termelő vonalak. Ezek a vonalak ebben a két 

címertulajdonságban átlag feletti eredményt mutattak. Az összefüggés-vizsgálat során 

megállapítottuk, hogy a pollenmennyiséggel éppen e két tulajdonság mutatta a legszorosabb 

összefüggést. A korrelációs együttható értéke a pollenmennyiség és a címerfőágon található 

kalászkák száma között r=0,436 volt, a pollenmennyiség és az elsőrendű elágazások száma között 

r=0,437. A tömöttebb és több oldalággal rendelkező címer viszonylag könnyen azonosítható, ami 

segíthet kiszűrni a pollentermelés szempontjából kockázatos vonalakat, és kiválasztani a jó 

pollentermelőket. 
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Azt találtuk, hogy ha egy vonal címeralakulása valamilyen szempontból nem megfelelő, a 

kedvezőtlen tulajdonság a testvérvonalak keresztezésével javítható. Például az F564 vonal csekély 

kalászka száma az F564-12 testvérvonallal való keresztezést követően 45,05%-kal több lett. 

A vizsgált genotípusok közül a HMv5062 ideális apai vonalnak bizonyult, mert minden 

címermorfológiai tulajdonsága kiegyensúlyozottan alakult. Ez a vonal sok pollent termelt, 

pollenhullatása pedig hosszú ideig tartott. 

 

5.5. A szemtermés és a szemtermés nedvességtartalma  

 

A szemtermés és a betakarítási szemnedvesség alakulása döntően befolyásolja az előállítható 

és fémzárolható vetőmag mennyiségét, eredményeink szerint azonban mindkét tulajdonság erős 

évjárat és vetésidő hatás alatt áll. A kezelések mindegyike szignifikánsan befolyásolta a szemtermés 

nagyságát és annak nedvességtartalmát. Amíg a szemtermés esetében a genotípus MQ értéke 

nagyobb volt, mint a vetésidő és az évjárat MQ értéke, addig a szemnedvesség esetében ez fordítva 

alakult.  

A későbbi vetési szakaszokban csökkent a betakarított szemtermés és nőtt annak 

nedvességtartalma. Ennek elsősorban az anyaként használt vonalak esetében van jelentősége.  

A vizsgált két tulajdonság esetén a genotípus x vetésidő MQ értéke kisebb volt, mint a 

genotípus x évjárat MQ értéke. Ez arra utal, hogy a vizsgált évjáratok nagyobb mértékben 

különböztek egymástól, mint amit a vetési frakciók okozta eltérő környezet jelentett.  

A szemtermés kedvező hőmérséklet és csapadék ellátottság mellett nagyobb volt, mint 

amikor aszályos időjárás uralkodott, és sok hőségnapot jegyeztünk fel. Az egyes genotípusok 

szemtermése és szemnedvessége eltérően alakult a vetési frakciókban. Az F564, a HMv5141, a 

HMv651, a HMv5414 és a HMv5062 termése csökkent a későbbi vetési frakciókban, míg például a 

HMv5139, a HMv09, az F564-12, a HMv124-2, a HMv5328 és a Mo17/Mv nem volt érzékeny a 

késői vetéssel szemben. 

Az évjárat esetében is megfigyeltünk hasonlót. A HMv09, a HMv5141, a HMv5407, az 

F564*F564-12, valamint a HMv5327*HMv5328 termése a különböző évjáratokban nagyon stabil 

volt, míg például a HMv651, a HMv5327 vagy a HMv5414 termése évenként ingadozott. 

A szemtermés és a szemnedvesség között nem találtunk szoros összefüggést. Ez azt jelezi, 

hogy rendelkezünk olyan nagy termőképességű késői vonalakkal, melyek relatíve alacsony 

szemnedvességgel takaríthatók be. 

A HMv5408 és a HMv8431 pollenmennyisége és a pollenhullatási időhossza az átlag alatti 

volt. Ezeket apának a kis pollenmennyiség miatt csak nagyobb tőszám megosztott vetése esetén 
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javasoljuk. Termőképességük azonban átlagon felöli volt, ez alapján anyaként kiválóan 

használhatók. A pollenmennyiség és pollenhullatási idő alapján a HMv5062 ideális apai vonalnak 

bizonyult. Szemtermése alapján anyaként is számításba jöhetne, de hosszú tenyészideje és magas 

szemnedvessége miatt ezt nem javasoljuk. Más kísérleteinkből ismert fuzáriumos csőpenésszel 

szembeni fogékonysága is. 

 A modern genotípusok pollentermelése az irodalmi források szerint kisebb, mint a három 

évtizeddel ezelőtt használt vonalaké. Ezt a szemtermés és címerméret közötti negatív 

összefüggéssel magyarázzák (Hunter et al. 1969, Fischer, 1987). Ezt az összefüggést az általunk 

vizsgált címertulajdonságokkal kapcsolatban nem találtuk igazolhatónak. A szemtermés korrelációs 

együtthatója a címer főág hosszával r=0,157, a címer főágon található kalászkák számával r=0,159, 

az első rendű elágazások számával r=0,07 volt. A pollenmennyiség és a szemtermés közötti 

korrelációs együttható értéke r=0,143 volt. Ezek alapján szemtermés és a címertulajdonságok 

közötti összefüggést nem találtuk bizonyítottnak.  
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6. ÚJ ÉS ÚJSZERŰ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. A pollentermelés mérésére kidolgoztunk egy szántóföldi körülmények között is végezhető 

módszert, amely alkalmas az egyedi pollenprodukció mérésére. 

2. Meghatároztuk 19 martonvásári nemesítésű vonal és 2 SLC pollentermelését, és 

pollenhullatási idejének hosszát. A pollentermelés vonatkozásában a szülőkhöz képest jelentős 

heterózis hatást állapítottunk meg két SLC kombináció alapján, melynek mértéke             

189,9-223,1% volt. 

3. A pollentermelés valószínűleg erős genetikai kontroll alatt áll. A címermorfológiai 

tulajdonságok közötti összefüggések arra utalnak, hogy eltérő környezeti körülmények között, 

a vizsgált címertulajdonságok együttesen kiegyensúlyozott pollenmennyiséget eredményeznek. 

4. Megállapítottuk, hogy a légkörbe jutó pollenmennyiség valamint a májusi csapadékmennyiség 

és átlaghőmérséklet között összefüggés van. A korrelációs együttható értéke a májusi 

átlaghőmérséklet valamint a pollentermelés között -0,9, a májusi csapadékösszeg valamint a 

pollentermelés között pedig 0,77. 

5. Megállapítottuk, hogy az eltérő genotípusok pollentermelése szignifikánsan különböző ideig 

tart, azt az évjárat valamint a vetésidő agronómiai szempontból nem befolyásolta jelentősen. 

6. Megállapítottuk, hogy az 50%-os címerhányás és az 50%-os hímvirágzás közötti időtartamban 

a genotípusok között az évjáratok és a vetési szakaszok átlagában jelentős különbségek 

vannak. Megállapítottuk, hogy az SLC-k 50%-os címerhányása és 50%-os hímvirágzása 

közötti idő 3-37%-kal rövidebb, mint az őket alkotó szülői komponenseké. Ezek az ismeretek 

felhasználhatók hosszabb ideig biztonságosan címerezhető anyai szülők kiválasztásához. 

7. A testvérvonalak proterandriája 7,4-35,5%-kal kevesebb, mint a szülőké Ez az SLC-k jobb 

stressztűrésre utal. A testvérvonalak keresztezésén nagyobb biztonsággal állítható elő vetőmag 

öntözetlen körülmények között, mint azok szülein. 

8. A szemtermés valamint a vizsgált címertulajdonságok és a pollentermelés között nem 

tapasztaltunk szoros összefüggést. Ez lehetőséget jelent nagyobb termőképességű hibridek 

nemesítéséhez, melyek szülői vonalainak a pollentermese nem limitált. 

9. Kiválasztottuk azokat a genotípusokat, amelyek elsősorban anyai, vagy apai illetve anyai és 

apai szülőnek egyaránt előnyösen és gazdaságosan használható. Megjelöltük azon 

genotípusokat, amelyek vetőmag előállításhoz csak az anyai vagy apai tőszám megnövelése 

után, és/ vagy differenciálódáskor alkalmazott öntözéssel, vagy más korlátokkal alkalmasak. 

10. Az összegyűjtött ismereteket felhasználtuk több mint 10 db 2006-2010 között minősített 

szemes és silókukorica hibrid vetőmagtermesztés-technológiájának kidolgozásához. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Martonvásáron 19 db eltérő tenyészidejű és genetikai hátterű beltenyésztett vonal valamint 2 

db testvérvonal keresztezés felhasználásával 2002-2005 közötti években, évente 4-4 vetési 

szakaszban tanulmányoztuk azon növényi tulajdonságokat, amelyek hozzájárulhatnak a vetőmag 

minősség és/vagy a terméshozam növelésén keresztül a vetőmagtermesztés stabilitásának és 

eredményességének növeléséhez. 

 

Eredményeink alapján a következőkben összefoglalt megállapításokra jutottunk: 

 

A növényi fenofázisok jól jellemezhetők a hőösszeg akkumulációval, mely alapján 

lehetséges az eltérő virágzási idejű genotípusok virágzási szinkronjának biztosítása. 

A vetésidő és az évjárat szignifikánsan hatottak a beltenyésztett vonalak és az SLC-k átlagos 

kelési százalékára, valamint a vetéstől az 50%-os kelésig, az 50%-os címerhányásig, az 50%-os 

hímvirágzásig és az 50%-os nővirágzásig elért hőösszeg nagyságára. A felsorolt tulajdonságokra az 

évjárat általában erősebben hatott a vetésidőnél. A vetésidő x évjárat kölcsönhatás szintén jelentős 

volt. 

Megállapítottuk, hogy a vizsgált apai vonalak 50%-os címerhányása és 50%-os 

hímvirágzása közötti idő hosszát, melynek ismeretében a címerezési munkák pontosabban 

tervezhetők. A genotípusok közötti eltérés szignifikáns volt, és az 1,89 és 5,22 nap között 

váltakozott. Az évjárat hatása nem generált megbízható különbségeket, a vetésidő hatása pedig 

agronómiai szempontból nem volt jelentős, ezért arra következtettünk ,hogy e tulajdonság  erős 

genetikai kontroll alatt áll.  

A proterandria eltérő volt genotípusonként. A genotípus kezelés MQ értékénél nagyobb volt 

a vetésidő és az évjárat MQ értéke, ami e tulajdonság erős környezeti befolyásoltságra utal. Mivel 

az irodalmi adatok szerint a proterandria nagysága stresszindikátorként is szolgálhat ezért  a vizsgált 

genotípusok stressztűrő-képessége között jelentős eltérések vannak, mert a proterandria értéke  1,53 

és 3,92 nap között változott. A testvérvonalaknak a proterandriája kisebb volt, mint az őket alkotó 

szülőké. 

Célunk volt az apai vonalak és SLC -k pollentermelésének megismerése is, ezért négy 

vetésidőben és négy évjáratban meghatároztuk a vizsgált tenyészanyag pollentermelését. Ennek 

átlaga 2,24 millió db pollen/növény volt. A genotípusok pollentermelése eltérő volt. Az egyes 

vonalak pollentermelése 0,48 és 5,62 millió db pollen/növény közzé esett. A címerdifferenciálódás 

időszakának a hasonló időjárása és feltehetően a nagyobb genetikai kontrol miatt a 
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genotípusonkénti pollen mennyisége és a pollenszóródás időtartama a vetésidők szerint nem 

mutatott megbízható eltéréseket. Az évjárat hatása ellenben szignifikáns volt. A pollentermelés a 

kísérlet évek és a vetésidők átlagában a genotípusok szerint 2,00 millió és 3,19 millió db 

pollen/növény között alakult. 

A vizsgált genotípusok pollenhullatási időtartama genotípusonként elérő volt. Értéke a vetési 

frakciók és az évek átlagában 4,7 nap és 8,8 nap között változott. A pollenhullatás időtartamára a 

vetésidő x évjárat kölcsönhatás hatott a legerősebben. 

A pollenhullatás dinamikáját egy sok pollent termelő és hosszú pollenhullatási idejű vonal, 

valamint egy kevés pollent termelő és rövid pollenhullatási idejű vonal adatai alapján vizsgáltuk. A 

pollenhullatás hasonló lefutású volt az eltérő pollentermelésű vonalaknál, de a két vonal esetében a 

pollenhullatási idő hossza miatt a pollenhullatási csúcs eltérő időpontra esett és eltérő ideig tartott. 

A kevés pollent termelő vonal pollentermelésének csúcsa a pollenszórás 1.-2. napján következett 

be, míg a sok pollent termelő vonal esetén a 3.-4. napon. Arra következtettünk, hogy az intenzív 

pollenhullatás idejének és a teljes nővirágzásnak célszerű szinkronban lenni. 

A címer és a címerfőág hosszára a címerfőágon található kalászkák, valamint az oldalágak 

számára a kezelések többsége szignifikánsan hatott. Kivételt képez a genotípus x vetésidő 

kölcsönhatás. A címer, valamint a címerfőág hosszát és az azon lévő kalászkák számát illetően nem 

találtuk ezt a kölcsönhatást megbízhatónak. Ennek oka az erős genetikai kontroll lehet, továbbá az, 

hogy a vizsgálat két évének az időjárása a címerdifferenciálódás időszakában hasonlóan alakult. 

Megállapítottuk, hogy a címerfőág hossza és az elsőrendű elágazások száma között közepes 

negatív korreláció van. Az egyik tulajdonság értékének csökkenése együtt jár a másik értékének 

növekedésével, ami az eltérő évjáratokban és vetési szakaszokban a pollentermelés biztonságát 

növelheti. Valószínűleg ez az összefüggés hozzájárulhat a genotípusok jobb alkalmazkodásához. 

A vizsgált genotípusok szemtermése és betakarítási szemnedvessége eltérő volt.  Több vonal 

szemtermése nagy volt. A szemtermés és annak nedvességtartalma évjáratonként és vetésidőnként 

is nagy eltérést mutatott. A késői vetésekben általában csökkent a szemtermés, és nőtt a szemtermés 

nedvességtartalma. A genotípusok szemtermése és a termés szemnedvessége között gyenge 

összefüggést találtunk, ez arra utal, hogy rendelkezünk olyan nagy termőképességű vonalakkal, 

melyek betakarítási szemnedvessége alacsony. 

Bár az irodalmi adatok szerint a szemtermés és a címerméret között negatív korreláció van, a 

vizsgálati eredményeink ezt a negatív összefüggést nem igazolták. 

Megállapítottuk, hogy a testvérvonalak keresztezésének alkalmazása a legtöbb tulajdonság 

alakulását kedvezően befolyásolta. Kivételt képez a címerhányás időtartama és a szemtermés 

nedvesség tartalma. Testvérvonal keresztezések alkalmazása az említettek miatt a 

vetőmagtermesztésben előnyös és gazdaságos lehet. 
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Azon növényi tulajdonságok, melyeket a kelés, a virágzásbiológia, a pollenhullatás körében 

tanulmányoztunk, valamint a szemtermés és a szemnedvesség az évjárat és a szakaszos vetések 

szerint erős környezeti hatás alatt állnak. A növényi szervek differenciálódása, illetve a kritikus 

fejlődési fázisokban alkalmazott öntözés, továbbá az anyai vagy az apai tőszám szükséges mértékű 

növelése javíthatja a termett vetőmag mennyiségét, minőségét, biztonságosabb és gazdaságosabb 

vetőmagtermesztést eredményezhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

SUMMARY 
 

Experiments involving four sowing dates each year were set up in Martonvásár between 2002 

and 2005 using 19 inbred maize lines with different vegetation periods and genetic backgrounds and 

two sister line crosses (SLC) in order to investigate plant traits that could contribute via the 

enhancement of seed quality and/or yield to improvements in the stability and profitability of seed 

production. 

 

The following conclusions could be drawn from the results: 

 

Plant phenophases can be clearly identified by the accumulation of heat sums, thus allowing 

the flowering of genotypes with different flowering times to be synchronised. 

The sowing date and the year had a significant effect on the mean germination percentage of 

the inbred lines and SLCs, and on the size of the heat sum accumulated from sowing to 50% 

emergence, 50% tassel appearance, 50% anthesis and 50% silking. In general, the year had a greater 

influence on these traits than the sowing date. There was also a substantial sowing date × year 

interaction. 

The period between 50% tassel appearance and 50% anthesis was determined for the male 

lines, thus allowing detasselling to be more accurately planned. There was a significant deviation 

between the genotypes, ranging from 1.89 to 5.22 days. The year effect was not significant, while 

the effect of sowing date was of no agronomic importance, so it was concluded that this trait is 

under strong genetic control. 

The extent of proterandry varied from one genotype to the other. The mean square values for 

sowing date and the year were greater than that of the genotype, suggesting that the environment 

has a great influence on this trait. Data from the literature indicate that the level of proterandry may 

serve as a stress indicator. Considerable differences in the stress tolerance of the test genotypes can 

thus be expected, as the proterandry values ranged from 1.53 to 3.92 days. The sister lines had 

smaller proterandry than their parental lines. 

The pollen production of the male lines and SLCs was tested for four sowing dates in four 

years and a mean value of 2.24 million pollen grains/plant was observed. The pollen production of 

individual genotypes differed, ranging from 0.48 to 5.62 million pollen grains/plant. Probably due 

to the similar weather recorded during the tassel differentiation stage and to the high level of genetic 

control, the quantity of pollen per genotype and the duration of pollen shedding did not differ 

significantly for the sowing dates. The year effect was significant, however. Averaged over years 
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and sowing dates, the pollen production of the genotypes ranged from 2.00 to 3.19 million pollen 

grains/plant.  

The pollen shedding period also varied with the genotype, ranging from 4.7–8.8 days, 

averaged over sowing dates and years. The sowing date × year interaction had the greatest influence 

on the length of the pollen shedding period. 

The dynamics of pollen shedding was analysed using the data recorded for two lines, one with 

plentiful pollen production and a long pollen shedding period and one that produced little pollen 

and had a short pollen shedding period. The dynamics was similar for the two lines, but the 

difference in the length of the pollen shedding period resulted in the pollen shedding peak being 

recorded at different times and lasting for different lengths of time. This peak occurred on the 1st–

2nd day of pollen shedding for the line with low pollen production, and on the 3rd–4th day for that 

with high pollen production. It was concluded that the period of intensive pollen shedding should be 

synchronised with the whole of the silking period. 

The majority of the treatments had a significant effect on the tassel length, the length of the 

main tassel branch, the number of spikelets on the main tassel branch and the number of side 

branches. The only exception was the genotype × sowing date interaction, which was not significant 

for the tassel length, the length of the main tassel branch, or the number of spikelets on the latter. 

This could be due to the strong genetic control and to the fact that the weather during the tassel 

differentiation period was similar in the two years investigated. 

A moderate negative correlation was found between the length of the main tassel branch and 

the number of primary branches. A reduction in one of these traits was accompanied by an increase 

in the other, which could improve the reliability of pollen production in different years and for 

different sowing dates. This correlation may well contribute to better adaptability. 

The grain yield and grain moisture content at harvesting varied for the genotypes. Several of 

the lines had high grain yields. These traits also exhibited considerable differences between years 

and sowing dates. In late-sown crops there was generally a reduction in the grain yield and an 

increase in the grain moisture content. A weak correlation was observed between the grain yield of 

the genotypes and the grain moisture content, suggesting the existence of high-yielding lines with 

low grain moisture content at harvest. 

Data from the literature show a negative correlation between the grain yield and the tassel 

size, but the present results did not confirm this. 

It was observed that crossing sister lines had a favourable effect on most of the traits. The only 

exceptions were the duration of tasselling and the grain moisture content. The use of sister line 

crosses could be beneficial and economical in seed production. 
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The results obtained in different years and with diverse sowing dates for plant traits connected 

with emergence, flowering biology and pollen shedding, and for grain yield and moisture content, 

revealed a strong environmental effect. Irrigation during the differentiation of plant organs, i.e. 

during critical phases of development, or increasing the plant density of the female or male lines as 

required, could improve the quantity and quality of the seed, making seed production more reliable 

and profitable. 
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M2. melléklet.  A VIZSGÁLT GENOTÍPUSOK CÍMEREINEK FOTÓI 
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