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1. A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 

 
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 is. Az előállítandó hibridek száma évről évre nő. A hibridek nagy száma és 

folyamatos változása, valamint a Magyarországon nem ismert és nem adaptálódott export célú 

hibridek előállítása miatt, az új és ismeretlen hibridek szülői vonalainak környezeti reakcióját 

folyamatosan tanulmányozni kell. A korábban szerzett termesztéstechnológiai ismeretek 

gyakran elavulnak, ezért azok folyamatos aktualizálása szükséges. 

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 címer mérete az elmúlt harminc évben jelentősen csökkent, a címerméret, illetve a 

szemtermés között vélt negatív korreláció miatt (Hunter et al. 1969, Lambert és Johnson, 

1978, Ramirez-Diaz, 1993). Ez elégtelen pollentermeléshez vezethet. Ennek ellenére a 

nemesítők nem fordítanak kellő figyelmet a pollentermelés genetikájára és magára a 

pollentermelésre sem (Vidal-Martinez et al., 2001). 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).  

A kukorica pollentermelésével kapcsolatban kevés adattal rendelkezünk. A régi 

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

2,2-3,3 millió (Sadras et al.,1985, 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). A pollenmennyiség csökkenésének egyik oka a beltenyésztéses leromlás, mely 

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

A pollenmennyiségét genetikai és környezeti tényezők is befolyásolhatják. A 

környezeti tényezők a rendelkezésre álló pollen mennyiségét a virágzási szinkron 

megváltozásán, illetve az egy címer által megtermelt pollenmennyiség változásán keresztül 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



2. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

 

2.1. A vizsgált genotípusok 

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

vonalak kiválasztásnál az elsődleges szempont az volt, hogy a köztermesztésben lévő 

martonvásári hibridek apai komponenseiről az eredményesebb vetőmag-technológia 

érdekében információkat nyerjünk. 

 

2.2. A vizsgálat tulajdonságok 

 
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 (%); 

 

2.3. A pollen mennyiségének és életképességének meghatározása 

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 5-5 növény címerére 20*38 cm-es fehér 

színű pergamenzacskót helyeztünk fel. A címerekről naponta begyűjtöttük a pollent 

tartalmazó porfogókat. A fajtánkét 5 zacskóban található pollent sűrű szövésű szitába öntöttük 
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és megtisztítottuk a szennyeződésektől. Ezt követően a SCALTEC SBA 32-es típusú 

analitikai mérlegen elvégeztük a pollenmérést. A pollen mennyiségének mérését az első 

portokok megjelenésekor kezdtük, és addig folytattuk, amíg mérhető mennyiségű pollent 

találtunk a zacskókban. 

A pollen-életképességet Widholm (1972) módszere alapján végeztük. A vizsgált 

vonalak mindegyikének pollenjéből 25 mg-ot mértünk ki Fluorescein diacetát oldatba. 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. 
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3. EREDMÉNYEK 

 

3.1. A kelési százalék és a keléshez szükséges hőösszeg eredményei 

 
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. 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. 

 

3.2. A virágzási adatok eredményei 

 
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. 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. 

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. 

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

szignifikáns különbségeket kaptunk a vetésidők és az évjáratok átlagában. A vetésidő hatása a 
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három évjárat átlagában szintén szignifikánsan befolyásolta a címerhányás időtartamát, míg 

az évjárat hatása nem volt statisztikailag igazolható. 

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. 

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

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

feltételezzük, hogy ennek a tulajdonságnak az eredményeit inkább a genotípusok közötti 

különbségek határozzák meg. 

 

3.3. A pollentermelés és a pollenhullatás időtartamának értékelése 

3.3.1. A pollentermelés eredményei 
 

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 kölcsönhatása 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. 

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. 

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 
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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 „sisterhatás” a szülői vonalak átlagához képest az F564*F564-12 esetében 

189,93%, a HMv5327*HMv5328 esetében 223,12% volt. 

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. 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. A hőmérsékletet ugyan nem tudjuk befolyásolni, de a 

hiányzó csapadék öntözéssel pótolható. 

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. A legtöbb pollen 2004-ben termelődött (3,19 millió darab), míg a 

legkevesebb 2002-ben (2,0 millió darab).  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. 
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3.3.2. A pollenhullatás időtartamának eredményei 

A vizsgált genotípusok pollenhullatási ideje két évjárat négy vetésideje alapján eltérő 

volt. A kísérlet főátlaga 6,65 nap volt.  

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 „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. 

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. 

A II. kísérlet négy éves adatsora alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált genotípusok 

átlagos pollenhullatási időtartama eltérő volt. 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.  

A pollenhullatási idő hosszát a kezelések kölcsönhatásai közül a varianciatáblázat MQ 

értékei alapján a vetésidő x évjárat interakció befolyásolta a legnagyobb mértékben. 

 

3.3.3. A pollenhullatás dinamikája 

A vizsgált két eltérő pollentermeléssel és pollenhullatási idővel rendelkező 

beltenyésztett vonal pollenhullatási dinamikája alapvetően nem különbözött egymástól. 

Mindkét beltenyésztett vonal pollenhullatása egy intenzíven emelkedő szakasszal kezdődött. 
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Ennek hossza ugyan eltérő a két beltenyésztett vonal esetében, de a pollenhullatás teljes 

idejéhez képest az arányok hasonlóak voltak. A pollenhullatási csúcs időszaka rövid, 

mindössze 1-2 napig tartott. A pollenhullatás csúcs időszakát egy rövid, de erőteljesen 

csökkenő szakasz követte. A pollenhullatás végül egy viszonylag hosszú, lassan csökkenő 

szakasszal zárult. A pollen mennyisége szempontjából tehát a pollenhullatási időszak első fele 

a meghatározó. 

 

3.4. A címer morfológia tulajdonságainak értékelése 

A vizsgált genotípusok címerhossza között a kísérlet éveinek és a vetésidők átlagában 

igazolható különbségek voltak. Leghosszabb címere az HMv5327*HMv5328 SLC-nek volt, 

32,96 cm. A legrövidebb címerrel a HMv5226 rendelkezett (24,41 cm). 

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). 

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. 

A „sisterhatás” mindegyik vizsgált címertulajdonságot kedvezően befolyásolta. 

Az elsőrendű elágazások száma a vizsgált genotípusoknál a vetésidők és évjáratok 

átlagában igen változatos tartományban volt megfigyelhető. A különbségek statisztikailag 

igazolhatóak voltak. A kísérlet főátlaga 7,5 db. Az adatok azonban 2,92 db (HMv5408) és 

14,82 db (F564*F564-12) között szóródtak. 

A vetésidő a címermorfológiai tulajdonságok alakulását a genotípusok és az évjáratok 

átlagában szignifikánsan befolyásolta. A címerek az április végi, május eleji vetések esetében 

voltak a leghosszabbak. 

A címer főágának hossza szintén a II. és III. vetési frakció esetében volt a legnagyobb. 

Az elsőrendű elágazások száma a IV. vetésidő esetén volt a legtöbb. 

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. 
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A vizsgált genotípusok átlagos címerhossza a vetésidők átlagában évjáratonként 

szignifikánsan különböző volt. A címerek 2004-ben voltak átlagosan a leghosszabbak és 

2003-ban a legrövidebbek. Ugyancsak ez a sorrend alakult ki a címerfőág hosszának 

vonatkozásában is. Az elsőrendű elágazások száma 2003-ban (7,75 db) szignifikánsabb több 

volt, mint 2002-ben (7,46) vagy 2004-ben (7,3 db). 

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, de az 

adatok abszolút értékei között kis különbségek vannak. 

 

3.5. A szemtermés és a betakarítási szemnedvesség eredményei 

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 kölcsönhatási is szignifikánsak voltak. Az MQ értéke 

a vetésidő x évjárat kölcsönhatásnak volt a legnagyobb.  

A legnagyobb termést az SLC-k esetében mértünk. 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. 

Legalacsonyabb termőképessége az F564-12-nek volt (1,48 t/ha).  

A vetésidő a szemtermés nagyságát a genotípusok és az évjáratok átlagában 

szignifikánsan befolyásolta. Minél korábban történt a vetés, annál nagyobb volt a termés. 

Az évjárat szignifikánsan befolyásolta a termés nagyságát. A legtöbb termést 2002-ben 

takarítottuk be, míg a legkevesebbet 2003-ban. 

A genotípusok betakarításkori szemnedvessége az évjáratok és a vetési frakciók 

átlagában eltérő volt. A vetésidő és az évjárat hatása is szignifikáns volt. 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. 
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Legmagasabb szemnedvességet a HMv5062 esetében mértünk (28,71%). A 

legalacsonyabb betakarítási szemnedvességet a CO109 rokonsági körbe tartozó HMv09 

esetében mértünk (17,00%). 

A vetésidő a szemnedvesség esetében a genotípusok és az évek átlagában szignifikáns 

eltéréseket okozott. A későbbi vetésekben egyre magasabb betakarításkori szemnedvességet 

mértünk. 

Az évjárat szignifikánsan befolyásolta a szemnedvességet is. A legalacsonyabb 

betakarításkori szemnedvességet 2003-ban mértük (18,92%). 

 

3.6. Az összefüggés vizsgálat eredményei 

Adataink szerint a pollentermelés szignifikáns kapcsolatban van a pollenhullatás 

időtartamával, a címer és a fő címerág hosszával, a kalászkák, valamint az elsőrendű 

elágazások számával. 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 

legszorosabbkorrelációt, 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 kapcsolatban van a fő címerág hosszával (0,578**).  

Megvizsgáltuk azt is, hogy a címertulajdonságok és a pollenmennyiség milyen 

összefüggésben van a szemterméssel. Eredményeink szerint a címer 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. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK 
 

4.1. A keléssel kapcsolatos következtetések 

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 keléshez szükséges hőösszeg a vetéstől-kelésig terjedő időszak csapadék- és 

hőmérsékleti viszonyainak függvénye. A késői vetés az alacsony talajnedvesség miatt, a 

tervezetthez képest kisebb tőszámot eredményez ezért késői vetések esetén az apai szülő 

vetőmagnormáját ajánlott növelni. 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 befolyásolhatja a vetőmaghozamot. 

 

4.2.. A címerhányás, a hím- és a nővirágzás 

A virágzási szinkron biztosítása a szülői vonalak vetésétől számított 50%-os hím- és 

nővirágzásának ismeretében lehetséges. 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. 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. 
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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 lelet 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. 

 

4.3. A pollentermelés, a pollenhullatási idő hossza valamint, a pollenhullatás dinamizmusa 

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 kis pollentermelésű 

vonalak pollenprodukcióját és javítatjuk a beporzás minőségét. Ráadásul az SLC-k 

pollenhullatási ideje is hosszabb, mint az őket alkotó szülőké. A heterózis mértéke a 
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pollenmennyiség esetén 189,9-223,1%, míg a pollenhullatási időhossz esetén 118,48-

130,63%. 

Mivel a vizsgált genotípusok pollentermelése évjáratonként eltérő volt, célszerű a 

pollentermelést a beporzó szülő kiválasztása előtt több környezetben is megvizsgálni.  

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 pollenhullatás dinamikáját a HMv5062 és a HMv5328 eredményein keresztül 

vizsgáltuk. 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 3.-4. 

napra esett. Ennek az időpontnak kell összhangban lenni a teljes nővirágzással. A 

pollenhullatás csúcsidőszaka általában rövid, mindössze 1-3 nap. Ennél általában hosszabb 

pollenhullatásra van szükség. A vetőmag-előállítás biztonságát javíthatjuk, ha egy apafrakciót 

az optimális vetésidőnél korábban is vetünk. 

 

4..4. A címer morfológiai tulajdonságai 

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 címerfőágon található kalászkák száma esetén. 

Ennek egyik oka valószínűleg az, hogy 2002 és 2003 tavaszi időjárása a címer 

differenciálódásának időszakáig hasonló volt. A másik ok az lehet, hogy e tulajdonságok 

genetikailag erősebben meghatározottak. 

Azt találtuk, hogy ha egy vonal címeralakulása valamilyen szempontból nem 

megfelelő, a kedvezőtlen tulajdonság a testvérvonalak keresztezésével javítható. 
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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. 

 

4.5. A szemtermés és a szemtermés nedvességtartalma  

A kezelések mindegyike szignifikánsan befolyásolta a szemtermés nagyságát és annak 

nedvességtartalmát. 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. 

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. 

A későbbi vetési szakaszokban csökkent a betakarított szemtermés és nőtt annak 

nedvességtartalma.  

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. 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. 

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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5. 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. 

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 pollentermelése 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 
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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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