
 1 

1. BEVEZETÉS 

 

Hazánk és a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica, mind vetésterületét, 

mind táplálkozási és takarmányozási szerepét tekintve. Mára a vetésterület jelentős részén 

beltenyésztéses hibrideket termesztenek nagy terméshozamuk, kedvező tulajdonságaik miatt. 

A hibridkukoricák elterjedése, az eredményes termesztésükkel szembeni igény maga 

után vonja a vetőmagipar fejlődését, terjeszkedését, a mind újabb fajták előállítását, a 

technológiák folyamatos javítását.  

A klímaváltozás a hibridkukorica vetőmagtermesztése során is új problémákat vetett 

fel, hiszen nő a hőségnapok száma, időjárásunk egyre inkább bővelkedni látszik a 

szélsőségekben. Ezek a szélsőségek, mint a növekvő nyári hőség, a csapadék mennyiségének 

és eloszlásának változása, a vetőmagtermesztés technológiájában változtatásokat tehetnek 

szükségessé.  

Kutatásaim során vizsgáltam különböző beltenyésztett szülői vonalak és hibridek 

virágzásának alakulását az időjárási hatások függvényében, annak érdekében, hogy adatokat 

szerezzek a kukorica időjárással szembeni érzékenységéről, illetve ennek eltéréseiről a 

vizsgált növények esetében. 

Kísérleteim eredményeivel célom továbbá a vetőmagtermelés technológiájának 

lehetőleg plusz anyagi ráfordítások nélkül, vagy csekély ráfordítással történő fejlesztése. 

Mivel a kukoricatermesztés jelentősége a világon a bioetanol-előállításnak köszönhetően 

várhatóan növekedni fog, magával vonva a vetőmag-igény növekedését is, ezért remélem, 

eredményeim a gyakorlatban hasznosulhatnak.  

A pollen a hibridkukorica vetőmagtermesztésének egyik fő eleme, mivel ennek 

mennyiségén és minőségén múlik a termesztés eredményessége. A virágzás és termékenyülés 

során az életképes és a bibeszálakra jutó pollen mennyisége határozza meg a szemtermés 

mennyiségét, és ezáltal a minőségét is, mivel a kevés szemet tartalmazó csöveken igen nagy 

arányban képződnek a kerek frakcióba sorolható szemek, melyeknek sokkal rosszabb a 

csírázóképessége, mint a lapos frakcióba tartozó (és közepes méretű) szemeknek.  

A pollen mennyiségének vizsgálata által szerettünk volna bővebb információkat kapni 

az általunk vizsgált vonalak pollentermelő képességéről, valamint arról, hogy az időjárási 

viszonyok milyen mértékben befolyásolják a pollen mennyiségét. Ez igen hasznos információ 

a nemesítőknek és a vetőmagtermesztőknek, hiszen a kibocsátott pollen nagyobb 

koncentrációja a levegőben optimális termékenyülést eredményez. 
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Dolgozatomban különböző hibridkukorica-vonalak pollenjének és pollentermelésének 

vizsgálataival foglalkozom. A pollen mennyisége és minősége a vetőmagtermesztés egyik 

legfontosabb tényezője, mely meghatározó szereppel bír mind a termés mennyisége, mind a 

vetőmag minősége szempontjából. Vizsgálataink legfontosabb részét a virágzáskor jelentkező 

környezeti hatásoknak kitett növények pollentermelő képességének vizsgálata képezte, 

valamint a pollentermelés dinamikájának megfigyelése. Az adott agroökológiai környezet 

tulajdonságai és az évjárat időjárási viszonyaiból következő hatások nagymértékben 

befolyásolják a növény kondícióját, ezáltal a pollen életképességét is. Termesztési területünk 

alapos tanulmányozása által olyan adatok kerülhetnek a birtokunkba, melyek figyelembe 

vételével a vetőmagtermesztés során megtervezhetjük a lehető legpontosabb, a növényeink 

igényeit messzemenően figyelembe vevő agrotechnikát, természetesen a gazdaságosság 

határain belül, annak érdekében, hogy a megtermelhető vetőmag minél jobb minőségű és 

megfelelő mennyiségű legyen. 

A vizsgálatok szántóföldi részét egymáshoz közel eső parcellákon végeztem, tehát 

közel azonos ökológiai feltételek mellett. Feltételeztem, hogy a címerből kikerülő 

pollenszemek a környezeti tényezőknek (főleg a napsugárzásnak) kitéve fokozatosan 

veszítenek életképességükből. 

A vonalak által termelt pollen mennyisége a kedvező termékenyülés szempontjából 

fontos bélyeg, így ezen vizsgálat eredményei a gyakorlatban való felhasználásuk által 

segíthetik a terméshozam növelését és a termésminőség javítását célzó növénynemesítést. 

Mivel a vonalak 1 mg virágporában található pollenszemek száma fajtabélyegnek mondható, 

így ezzel kapcsolatosan az évjárat hatását nem vizsgáltam.  

 

A fentiek alapján tehát a kutatómunka célkitűzései a következők voltak: 

 Meghatározni, hogy a vizsgált vonalak és hibridek virágporának 1 mg-jában hány 

pollenszem található, és van-e számottevő eltérés közöttük. 

 Megvizsgálni, hogy a csapadék mennyisége és eloszlása, valamint a hőmérséklet 

alakulása hogyan befolyásolja a pollentermelés idejét, valamint a megtermelt pollen 

mennyiségét. 

 Az UV-sugárzás pollen-életképességet befolyásoló hatásának vizsgálata. 

 A pollen élettartam-megőrzési idejének vizsgálata. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

A kukorica pollenjének életképességét, tulajdonságait érintő hazai és nemzetközi 

szakirodalmat a következő témakörök szerint közelítettem meg: 

 A kukoricanövény származása, botanikai leírása 

 A kukorica-pollenszem felépítése, tulajdonságai 

 A pollen életképessége miként befolyásolja a termés mennyiségét és minőségét 

 A különböző környezeti hatások miképpen hatnak a pollentermelő képességre, 

valamint a pollen életképességére 

 

2.1. A KUKORICA SZÁRMAZÁSA, BOTANIKAI LEÍRÁSA 

 

2.1.1. A kukoricanövény származása 

 

A kukorica a pázsitfűfélék családjába tartozik. A családon belül a Zea nemzetségnek 

egyetlen faja van, a Zea mays L. Vad alakja nem ismert. A szakértők többsége a kukorica 

őseinek a gammafüvet (Tripsacum dactyloides L.) és a teosintet (Euchlaena mexicana Schrad) 

tekinti. Feltételezhető, hogy fejlődése kezdeti szakaszában nem volt váltivarú, virágzata a 

kalászos gabonafélékéhez volt hasonló. (A besugárzott kukoricánál olyan egyedek is 

rendszeresen kihasadnak, ahol a címeren található a búza virágzatához, terméséhez hasonlóan 

a kukorica szemtermése.) Fejlődésének későbbi szakaszában a kukorica egyik átmeneti őse a 

pelyvás kukorica (Zea mays v. tunicata) volt, amelyen a kukoricacsövön minden szemet 

pelyva borít. (Bocz, Kováts, Ruzsányi, Szabó in Bocz, 1996.) 

Csakis termesztett formában ismerjük a kukoricát, mely a Zea nemzetség egyetlen 

faja. Hasznosítása igen sokféle, és mind az emberiség táplálkozása, mind az állatok 

takarmányozása szempontjából igen nagy a jelentősége. (Schultz-Motel, 1973) 

A megtalált növényi maradványok alapján a mai szerzők kivétel nélkül elismerik a 

kukorica amerikai származását. Abban viszont, hogy a géncentrum hol volt, már nem teljesen 

egységes a felfogás. Geisler (1980) szerint a kukorica őshazája feltehetően Dél-Brazília, 

Északkelet-Brazília és Paraguay területére tehető, és elsődleges domesztikációja Peru 

területén volt, innen terjedt el másodlagosan Közép-Amerikában és Mexikóban. Ezzel 



 4 

szemben Galinat (1979 in Menyhért, 1985) amellett tör lándzsát – és valószínűleg igaza van -, 

hogy a kukorica származási helye Mexikó, valamint Közép-Amerika, és innen terjedt el 

Bolívia, Peru, Brazília és Argentína, valamint Észak-Amerika felé. Eközben két ősi 

termesztési centruma alakult ki. Az első Mexikó - Közép-Amerika körzetében (i.e. 5000 

körül), majd ezt követően, de mintegy 2000 év késéssel Peru és Bolívia területén. Később ez a 

két centrum egymás között cserélgethette a kialakult ősi tájfajtákat, és kialakulhatott az a 

csodálatos formagazdagság, ami ezeken a területeken még ma is fellelhető. (1. ábra)  

 

1. ábra: A kukorica géncentrumai – Figure 1: The genetic centres of maize 

 

A legrégebbről származó kukoricacső-maradvány, amit Tehuacanban, Mexikóban 

találtak, és amelynek korát mintegy 7000 évesre becsülik, ugyanezt a származási helyet 

valószínűsíti. Mangelsdorf (1974 in Menyhért, 1985) szerint a Tehuacanban megtalált ősi 

csőmaradványok lehetnek már domesztikált növényektől származók, de lehetnek vadon 

termők is, melyek egymás mellett létezhettek. Nehezíti a problémát, hogy a feltételezett vad 

őst mind ez ideig nem sikerült megtalálni, azt máig sem ismerjük. Mangelsdorf (1974 in 

Menyhért, 1985) ezt úgy hidalja át, hogy szerinte a vad ősből keletkezett a teosinte 

(Euchlaena mexicana) sok millió évvel ezelőtt, és a vad ős kihalt. A kukorica származásának 

tisztázatlansága adott alapot annak, hogy 1939-ben Mangelsdorf és Reeves (1939 in 

Menyhért, 1985), valamint Beadle (1939 in Menyhért, 1985) között éles vita alakulhatott ki. 

Ez utóbbi szerint a teosinte nem más, mint a kukorica és a Tripsacum hibridje. Mangelsdorf 

(1974) jelenleg úgy foglal állást, hogy a teosinte a feltételezett vad kukoricaős mutáns 

változata, amelyből a modern kukoricává válásban közbeeső lépésként az Elyonurus és 

Manisuris nemzetség is részt vehetett (Galinat, 1979 in Menyhért, 1985). Mindenesetre még 
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ma sincs tisztázva, hogy mi volt előbb: a teosinte (Euchlaena)-e vagy a feltételezett vad ősi 

kukorica, és egyáltalán volt-e ilyen? Mindenesetre az Euchlaena mint vad növényi ős jól 

elképzelhető, viszont a kukorica vad formájában ismeretlen, és az ember segítsége nélkül a 

szaporodása sem biztosított. Amint az eddigiekből látható, Mangelsdorf elmélete egyesíti 

magában az őskukorica mutációval való megváltozását, valamint a közeli rokonokkal való 

kereszteződést is. Ez mindenesetre azt jelenti – és ezt a mai kukoricák plasztikussága is 

alátámasztja -, hogy nagyfokú heterozigóta állapot jöhetett létre, amiben a Tripsacum és az 

Euchlaena gének is nagy segítséget jelentettek, amelyek a heterozigózissal együtt járó 

plaszticitás mellett a további mutációra való hajlamot is elősegítették. Talán ez magyarázza 

azt a tényt is, hogy már Kolumbusz előtt a kukorica észak felé egész a Szent Lőrinc folyóig, 

dél felé pedig Dél-Chiléig elterjedhetett, és Közép- Amerikában és az Egyenlítő környékén az 

Andok hegységeiben 3600 m tengerszint fölötti magasságig tudott a körülményekhez 

alkalmazkodva elterjedni. 

Magyar szerzők közül Mándy (1974 in Menyhért, 1985) foglalkozott a kukorica 

származásával, aki Schiemann elméletére támaszkodva a kukorica származását és különböző 

alfajainak kialakulását a 2. ábra szerint képzelte el. 

  

 

2. ábra: A kukorica származása vázlatosan (Mándy, (1971) nyomán átdolgozva, in Menyhért 

(1985) - Figure 2 Origin of maize 
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Az eddig meglevő elméletek ellenére a pontos származás ma sem tisztázott. A mi volt 

előbb kérdésről folyó vita még ma is nyílt – de a lényeg az, hogy számtalan kukoricaalfaj és –

változat alakult ki. Formagazdagsága és könnyű megváltoztathatósága megteremtette a 

világgazdaság népélelmezésének egyik legkedveltebb növényét, amely a búza és a rizs mellett 

az emberiség egyik legnagyobb ajándéka. 

Ami biztosnak látszik, az az, hogy Mexico-City alatt végzett archeológiai feltárás 

folyamán 200 láb, azaz 61m mélységben 80000 éves kukoricapollent azonosítottak, ami 

kétséget kizáróan a kukorica amerikai származását igazolja. (Menyhért, 1985) 

 

2.1.2. A kukorica elterjedése Európában 

 

A kukoricát Kolumbusz 1493-ban hozta át Európába, Spanyolországba. Mivel 

Európában a kukorica betegségei és kártevői még ismeretlenek voltak, termőképességét 

maradéktalanul kifejthette és hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy Kolumbusz a kukoricával 

minden kincsnél értékesebbet fedezet fel és adott át az európai kultúráknak, hiszen 

termőképességében minden egyéb, az akkor ismert gabonafélét megelőzött. Nem csodálható 

hát, hogy az 1500-as évek elején már – főleg a portugál és a velencei hajósok útvonalát 

követve, az ő közvetítésükkel – szinte a teljes, akkor ismert világ átvette a termesztését. 

Magyarországra Olaszországból vagy Dalmáciából 1590-be hozták be, de megjelent a 

törökök közvetítésével Erdélyen keresztül is, ahonnan 1611-ből maradtak írásos feljegyzések 

a termesztéséről. 

 

2.1.3. A kukorica rendszerezése és alfajai 

 

Sturtevant (1899) a kukoricát főleg a szemtermés típusa alapján rendszerezte, és ennek 

megfelelően pattogatni való, kemény szemű, lisztes, lófogú, csemege- és pelyvás kukoricát 

különített el. A pelyvás kukorica kivételével az osztályba soroláskor a szemet képző 

endospermium összetételét, mennyiségét és minőségét vette alapul. Az endospermium a szem 

tartalék tápanyaga. Ennek összetétele génikus adottságokra vezethető vissza, ahol sokszor 

egy-egy gén mutációja megváltoztathatja az endospermium kémiai és szemmel látható 

összetételét, ill. felépítését. 

A Zea nemzetségbe sorolják a Zea mayson kívül az Euchlaenát is. (Az újabb amerikai 

irodalomban már nem is tárgyalják külön nemzetségnév alatt, ennek is Zea nevet adnak. Így 

az Euchlaena mexicana helyett Zea mexicana, az Euchlaena perennis helyett pedig a Zea 
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perenis nevet használják, utalva ezzel a szoros rokonságra. A szoros rokonságot alátámasztja 

az is, hogy a Z. mexicana és a Z. perennis könnyen keresztezhető a kultúrkukoricával.) 

A kukorica rokonsági köréhez sorolható a gammafű (Tripsacum). Vele azonban már 

korántsem könnyű a kukorica keresztezése, mivel a diploid forma kromoszómaszáma nem 

egyezik meg a kukoricáéval, testi sejtjeinek kromoszómaszáma 2n = 36, a tetraploid formáké 

pedig 2n = 72. Ennek ellenére feltételezik, hogy a Tripsacum csíraplazma is részt vett a 

kultúrkukorica kialakulásában (Mangelsdorf és Reeves, 1939; Galinat, 1974; Maguire, 1962 

in Menyhért, 1985). 

A Zea X Tripsacum közvetlen keresztezésekor az anyai fertilitás igen mérsékelt, 

ugyanakkor teljesen hímsteril az F1 generációban. A Zea X Euchlaena keresztezésekor az F1 

teljesen fertilis, sőt, bizonyos heterózishatás is jelentkezik. 

A kukoricaszem felépítésére alapozott típusbeosztást az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

A morfológiai jellegek különbségeit mutatjuk be a 3. ábrán. (szerk. Menyhért, 1985) 

 
1. táblázat: A kukorica (Zea mays L.) alfajai, a szem felépítése és alakja szerint (szerk. 

Menyhért, 1985 
Table 1: The subspecies of maize, according to the structure and shape of the grain 

Tudományos neve 
Az európai 

szakirodalomban 
Az amerikai 

szakirodalomban 

 
Magyar neve 

 
Jellemzés 

Zea mays L. convar. 
vulgaris (Koern.1873) 

Zea mays indurata 
(Sturt.1883) 

simaszemű kukorica megkülönböztetünk: sima 
kemény szemű és sima 

puha szemű változatokat 
Zea mays L. convar. 

dentiformis (Koern.1873) 
Zea mays indentata 

(Sturt.1894) 
lófogú kukorica dent típusú kukorica 

Zea mays L. convar 
microsperma 
(Koern.1873) 

Zea mays everta 
(Sturt.1894) 

pattogatni való kukorica rizsszemű, hegyes 
(egérfogú) és sima 

szemű, gyöngy változatai 
ismertek 

Zea mays convar. 
saccharata (Koern.1873) 

Zea mays saccharata 
(Sturt.1883) 

csemegekukorica fehér, sárga, lila 
változatai ismertek, 

frissen fogyasztásra és 
élelmiszeripari 
feldolgozásra 

Zea mays L. amylacea 
(Sturt.1894) 

Zea mays amylacea 
(Sturt.1894) 

lisztes vagy puha 
kukorica, keményítős 

kukorica 

a legősibb, puha, lisztes 
endospermiumot 

tartalmazó kukorica 
Zea mays L. convar. 

amyleasaccharata 
(Greb.1949) 

Zea mays 
amyleasaccharata 

(Sturt.1886) Montg. 

felemás kukorica átmeneti forma a lisztes 
és a cukor- (cseme-ge-) 

kukorica között 
Zea mays L. convar. 

ceratina (Kulesch.1928) 
Zea mays ceratina 

(Kulesch.1928) 
viaszos kukorica Kínában mutáció révén 

alakult ki, 100%-ban 
amilopektinből áll a 

keményítő 
Zea mays L. convar. 
aorista (greb.1949) 

_ átmeneti kukorica átmeneti, köztes forma a 
sima kemény szemű és a 
lófogú kukorica között 
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2.2. A KUKORICA MORFOLÓGIÁJA 
 

2.2.1. A gyökérzet 

 

A gabonákhoz hasonlóan elsődleges és másodlagos vagy más elnevezéssel járulékos 

gyökérzet különböztethető meg. Az elsődleges vagy alapgyökér a talaj mélyebb rétegei felé 

törekszik, 2 m-nél mélyebbre is lehatolhat. A másodlagos gyökerek a szikközépi szárból 

keletkeznek, s a gabonafélékre jellemzően gazdagon elágazó bojtos gyökérzetet képeznek. A 

talaj felszínéhez közel eső részen a finom hajszálgyökerek a kevés csapadékot, de még a 

harmatot is hasznosítani tudják. A járulékos gyökérzet egy része ugyanakkor mélyre hatol és a 

téli félévben felhalmozódott vízkészlet felvételében is segít. A tenyészidő folyamán a talaj 

felszínéhez közel eső 2., 3., 4. nóduszból folyamatosan, újabb járulékos gyökérzetet 

fejleszthet. A kukorica a tenyészidő előrehaladásával az újabb gyökérzet képzése mellett az 

egyre magasabbra növekvő szárat kipányvázva védi az eldőléstől. Az utóbbi gyökereket 

támasztógyökereknek, harmatgyökereknek is nevezik. (Bocz, 1996) 

 

2.2.2. A bokrosodás 

 

A bokrosodási, illetve fattyasodási hajlam elsősorban fajtatulajdonság. A nagy 

állománysűrűséggel termesztett hibridek alig bokrosodnak. 

 

2.2.3. A levél 

 

A kukorica levele a pázsitfűfélékéhez hasonló. A száron átellenesen váltakozóan 

helyezkedik el. A szárcsomókból fejlődnek. Részei a levélhüvely, a levéllemez, és a 

nyelvecske. A levélhüvely átöleli a szárat, fokozza a szárszilárdságot. (Bocz,1996) A 

levéllemez széles, megnyúlt, széle hullámos, egyes fajtákon pillásan szőrözött. Közepén 

szélesebb, világos ér húzódik végig, amely a levél fonákán erőteljesen kiemelkedik, és a 

vállon deltoid lakú fehér foltban szélesedik ki. Kísérletek bizonyítják, hogy a kukorica 

magassága, a levéllemez szélessége és hosszúsága között pozitív korreláció van. Gyakorlati 

szempontból jelentős a levelek felületének nagysága, melyet Montgomery (1906 in Menyhért, 

1985) szerint a következő képlettel lehet kiszámítani: 
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Levélfelület = 3 x levélhosszúság x levélszélesség. 

4 

(Koltay in Menyhért,1985) 

 

A levélfelület nagysága és a szemtermés között összefüggés van. A hektáronkénti 

szemtermés – öntözött hibridkukorica-állományban – az állománysűrűségtől függően a 3.5 

LAI (levélfelületi index) értékig lineárisan, majd a 6-7 értékig kevésbé növekszik. 

A kukoricaszáron az emeletenként elhelyezkedő levelek részvétele az asszimilációban 

különböző: a felső levelek az asszimiláták képzésében 40%-ban, a középső levelek 35%-ban, 

az alsó levelek 25%-ban részesednek. 

A nettó asszimiláció a virágzástól a szemképződésig a legnagyobb, amikor is eléri a 

napi 21g/m2-t. az évi átlag – kedvező körülmények között – 4.9 - 6.5g/m2/nap. 

A kukorica fotoszintézise – más trópusi származású növényekhez hasonlóan – nem a 

C3-as szántóföldi növényeink, hanem a C4-esek szerint megy végbe. A kukorica 

levélkeresztmetszete (Krantz-anatómia) eltér a kalászos gabonaféléktől. A biokémiai 

folyamatok is mások. A CO2 a kukoricában először nem három, hanem négy szénatomos 

szerves savakban kötődik meg. Takarékosabb párologtatásra képes: száraz és meleg, 

napsütéses feltételek között a levelek gázcserenyílásait úgy tudja csökkenteni, hogy nappal 

csaknem teljesen zárva marad. A kukorica fotoszintézise hatékonyabb a fotolégzés, a 

vízpárologtatás csökkenthetősége, az asszimilátumok gyors elszállítása miatt. A szárazabb, 

melegebb, intenzívebb napsütéses időben a C4-es növények mintegy kétszerannyi 

szárazanyagot képesek előállítani, mint hasonló feltételek között a C3-as növények. 

Szárazanyagra számítva a szár az egész föld feletti vegetatív tömegnek 40%-a. A 

kalászos gabonafélékhez hasonlóan a kukoricaszár is jelentős asszimilációs felületet alkot.  

 

2.2.4. A virágzat 

 

A kukorica egylaki, váltivarú növény. A hímvirágzat a címerben (bugavirágzat), a 

nővirágok a levelek hónaljából kifejlődő csövön (torzsavirágzat) helyezkednek el. A kukorica 

címere a régebbi fajtáknál és hibrideknél a cső virágzása előtt 4 – 12, a jelenlegi fajták és 

sűrűbb állomány esetében csak 2 – 4 nappal jelenik meg (proterandria). A bibe 

megjelenésekor a teljesen kifejlődött címerből olyan nagy tömegű – felhőszerű – pollen 

képződik, amely biztosítja a bibének idegen tövekről származó megtermékenyülését, az 

önbeporzás kiküszöbölését. (Bocz, 1996) A proterandria is az öntermékenyülés 
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kiküszöbölését segíti elő. A kukorica esetében előforduló idegentermékenyülés (xenogamia) 

általában szomszédmegporzás (geitonogamia) vagy kereszteződés, hibridizáció, ha két külön 

fajtájú egyed közötti megporzás jön létre, mint a vetőmagtermesztés esetében, ez a 

bastardogamia. (Hortobágyi et al. 1986) 

A csövön a torzsavirágzat tengelyén párosával helyezkednek el a két-két nővirágból 

álló kalászkák. A virágok közül általában csak az egyikből fejlődik bibeszál. A 

kukoricacsövön levő szemsorokat szabálytalanná teszi, ha mind a két virág bibeszálat fejleszt, 

illetve megtermékenyül. Címervirágzáskor a nővirágzat bibéi (haj, bajusz, selyemszál) a 

csuhélevelek közül kibújnak. Először a cső tövén levő virágok nyílnak, és a virágzás, 

megtermékenyülés fokozatosan halad a cső hegyéig. Aszályos időben a cső hegyén – a 

megtermékenyítési hiányok miatt – apróbb és gyengébb csírázási energiájú szemek fejlődnek. 

A nővirág megtermékenyülése után 1-2 nap múlva a bibe elszárad. Megtermékenyülés 

hiányában foghíjassá válik a cső, és a bibe 10- 14 napig még friss, zöld marad. 

A természetes elvirágzás biztosítja a növény idegentermékenyülését. A beltenyésztéses 

hibridek nemesítésekor több nemzedéken át tudatosan folytatott önbeporzással 

beltenyésztéses leromlást idéznek elő. Az egyre kisebb termetűvé váló, kevés termést hozó 

növények egy idő múlva tovább nem romlanak. Szisztematikus vizsgálatok segítségével 

kiválasztják a jobb beltenyésztett törzseket. A beltenyésztett törzsek, megfelelő más 

törzsekkel keresztezve – a szabad levirágzású fajtákhoz viszonyítva – körülbelül 20-25%-kal 

nagyobb termést hoznak. A nemesítők a heterózishatást először fajták keresztezésénél 

észlelték (fajtahibridek). A heterózishatás csak a keresztezést követő első nemzedékben 

érvényesül teljesen. Ezért a hibrid vetőmagot minden évben újra elő kell állítani. (Bocz,1996) 

 A virágzat differenciálódásának sebességét a hőmérséklet és a nappalhossz 

termésképződési szempontból szabályozza. Az alacsonyabb hőmérsékletnek és a rövid 

nappalnak egyaránt lassító hatása van. Ennek a folyamatnak a tulajdonképpeni mechnaizmusa 

leginkább a gibberellinaktivitással, a gátló anyagok szintjével és további, fiziológiailag aktív 

anyagokkal függ össze. (Nátrová, Z. – Petr, J. in szerk. Petr-Cerny-Hruska, 1985) 

 A virágok megjelenésének idejét a nappalok és éjszakák hossza, a fotoperiódus 

befolyásolja döntően. (Dudits, 2004) A kukorica származásából adódóan eredendően 

rövidnappalos növény volt, azonban a hosszúnappalos megvilágításhoz is kitűnően 

alkalmazkodott. Mára fotoperiódus szempontjából 3 típusát különböztetjük meg: 

hosszúnappalos, rövidnappalos és a fotoperiódus szempontjából nem érzékeny típust. 

Európában a hosszúnappalos típusú kukoricákat termesztjük, ezek a virágzás megkezdéséhez 

13 órás megvilágítást igényelnek. (Rünger, 1977) 
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2.3. A MAGYARORSZÁGI HIBRIDKUKORICA – VETŐMAGTERMESZTÉS RÖVID 

TÖRTÉNETE 

 

2.3.1. A kukorica gazdasági jelentősége 

 

A kukorica és a búza szántóterületünknek több, mint a felét foglalja el, az utóbbi 

években általában egymással éles területi versenyben. Az 1950-80 közötti időszakban a 

kukorica területe megelőzte a búzát, de az 1980-as évek szárazsága, de főleg a közgazdasági 

jövedelmezőségi okok miatt vetésterülete visszaszorult, s a búza visszanyerte évszázados 

területi elsőbbségét. (Bocz, 1996.) 

A kukorica évtizedek óta a legjelentősebb takarmánynövényünk, vetésterülete már az 

1967-71 közötti időszakban is 1,2-1,3 millió hektár között ingadozott. Az 1955-71 közötti 

évek eredményeit alapul véve akkoriban a kukoricatermesztés volt a mezőgazdaság 

legeredményesebben fejlődő ágazata. (Váczi, 1973.) 

A kukorica az állatok takarmányozásában elsősorban energiaszolgáltató, de a termés 

nagyságrendje miatt fehérjegazdálkodásunkban is jelentős a szerepe. A kukorica szemes 

abrakszükségletünknek körülbelül 65-70 %-át, fehérjeigényünknek mintegy 40 %-át fedezte. 

Az intenzitás növekedésével párhuzamosan a fajták terméspotenciálja nőtt, de a 

nyersfehérje-tartalma a hagyományos fajtákhoz (Mindszentpusztai sárga) képest 13 %-ról 8-9 

%-ra csökkent. Különösen a kis fehérjetartalmú Pioneer-hibridek elterjedése okozta a 

kukoricából származó fehérjevolumen ilyen mértékű csökkenését. A kukoricafehérje az egyéb 

takarmányokhoz viszonyítva kisebb értékű, mert a fehérjéjét alkotó aminósavak aránya nem 

felel meg az állatok igényének. Elsősorban lizin-, metionin-, cisztein-, treonin- és 

triptofántartalma kisebb a kívánatosnál.  

A kukoricaszár hagyományosan a szarvasmarhák tömegtakarmánya. A második 

világháború után nagymértékben elterjedt a silókukorica termesztése, silótakarmányként 

történő hasznosítása. A sertések takarmányozásánál abrakként használható a CCM (Corn-

Cob-Mix) szem-csutka keverék. Az optimális rosttartalom miatt a keverék szárazanyagában a 

csutka aránya nem lehet több 4-5 %-nál, ugyanakkor a kukoricacsőben a csutka aránya 14-15 

%. (Bocz, 1996.) 

 Kukoricatermesztésünk történetét 1921-től az 1980-as évek végéig szinte töretlen 

fejlődés jellemezte. (Bocz, 1992, in Széll, 2005) 

Az időszak fejlődést eredményező tényezői időrendi sorrendben Menyhért (1985, in Széll, 

2005) szerint a következők: 
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1931-1940: Tervszerű agrotechnika, tudományos növénynemesítés 

1945-1949: A kukorica nagy táblákon történő termesztésének kezdete 

1950-1954: Fajtahibridek megjelenése 

1955-1964: A beltenyésztéses hibridek megjelenése és termesztésük általánossá válása 

1965-1974: A korszerű termesztéstechnológia integrációs formában (termelési rendszerek) 

történő bevezetése és országos szintű alkalmazása 

1975-1989: Okszerű műtrágyázással és növényvédelemmel javult az új és nagyobb 

teljesítményű hibridek genetikai termőképességének kihasználása. 

1990-től kezdődően kukoricatermesztésünk hátrányos helyzetbe került: 

- A termesztők száma megnőtt, vele egy időben a termőterület egy része felaprózódott. A 

szaktudás áramoltatása az új termesztők felé viszont nem valósult meg. A termőfelület egy 

részén – Eke (2004, in Széll, 2005) szerint mintegy 50%-án – meghatározóvá vált a 

szociálpolitika, és előkerültek a termesztéstechnológia korszerűtlen elemei. 

- Rohamosan romlott a kukorica tápanyag ellátása. A műtrágya felhasználás mennyiségi adata 

az ezredfordulóra az 1980-as évek közepéhez viszonyítva mintegy 70%-os csökkenést 

mutatott. 

- A kedvezőtlen közgazdasági körülményeket tetézte még az időszak átlagosnál aszályosabb 

időjárása. 

Ezek miatt 1991-től kezdődően hazánkban csökkent a kukorica termésátlaga és nőtt az 

évenkénti termésingadozása. (Széll, 2005) 

1. táblázat: A kukorica és a vetőmag termőterülete, termésátlaga, összhozama 

Magyarországon 2001-2007 között - Table 2: The production area, average yield and 

total yield in Hungary of hibred maize and seed between 2001-2007 

A hazai kukoricatermelés és vetőmagtermelés alakulása 
hibridkukorica vetőmag 

év termőterület 
(ha) 

termésátlag 
(t/ha) 

össztermés 
(t) 

termőterület 
(ha) 

termésátlag 
(t/ha) 

össztermés 
(t) 

2001 1238816 6,311 7818512 23653 2,898 68557 
2002 1136212 5,140 5839864 29698 1,821 54070 
2003 1 139 664 4,018 4579169 28 623 2,151 61555 
2004 950635 7,116 6765136 24505 3,496 85681 
2005 1058852 7,690 8142507 25371 3,231 81965 
2006 1129676 7,034 7945599 23806 2,811 66923 
2007 1119000 3,600 4026000 21973 2,142 47075 

 

 Forrás: AKII, KSH, MgSZH 
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A kutatási eredmények azt mutatják, hogy az optimális tőszám, a gazdaságos 

műtrágyadózis alkalmazása, továbbá az idejében végzett vetés a hibridek genetikai 

termőképességének érvényre jutásának elengedhetetlen feltételei. (Széll, 2005) 

A hibridkukorica vetőmagtermesztése hazánk növénytermesztésén belül is kiemelkedő 

gazdasági jelentőséggel bír. Az elmúlt 11 év átlagában az évente termett 74286 tonna 

vetőmagot 4 millió 18,6 kg átlagtömegű zsákba töltötték (70000 szem/zsák). Ennek értékét 

magyarországi fogyasztói áron számolva mintegy 60 milliárd forintra lehet becsülni. (Bódis, 

2001) 

 

2.3.2. Az első fajtahibrid előállítása, az első kísérletek 

 

Magyarországon az első fajtahibrid (fajtaheterózis) kukoricát Fleischmann állította elő 

1933-34-ben, a Mindszentpusztai fehér és az „F” lófogú keresztezésével. Ez a fajtahibrid az 

„F” lófogú apánál 33 %-kal, a Mindszentpusztai fehér anyánál pedig 31 %-kal adott nagyobb 

termést. Ennek ellenére ez a fajtahibrid abban az időben mégsem tudott nagyobb mértékben 

elterjedni. Jelentős előrehaladás 1948-ban történt, amikor a mosonmagyaróvári volt Országos 

Növénynemesítési intézetben Berzsenyi – Janosits irányításával rendszeres kísérletek indultak 

fajtahibridek előállítására. E munka eredményeképpen több kiváló fajtahibridet állítottak elő, 

melyek a beltenyésztéses hibridek elterjedéséig jelentősen hozzájárultak kukoricaterméseink 

növeléséhez. Az Óvári 5 fajtahibridet mintegy 200 ezer kh-on termesztették. A fajtahibridek 

átlagosan 10 – 15 %-kal nagyobb termést adtak, mint a szabadelvirágzású fajták. (Berkó – 

Horváth, 1993) 

 

2.3.3. Az első beltenyésztéses hibridek 

 

East és Shull amerikai kutatók a század elején (1908) egymástól függetlenül arra a 

felfedezésre jutottak, hogy a beltenyésztett törzsek egymással keresztezve életrevalóságban és 

termőképességben elérik, sőt egyes törzsek keresztezései felülmúlják azokat a fajtákat, 

melyekből a beltenyésztett törzsek (vonalak) származtak. Ez a felismerés forradalmi változást 

hozott a kukoricanemesítés terén, különösen azután, hogy egy évtizeddel később (1918) Jones 

az első kétszeres keresztezések előállításával gyakorlatilag is megalapozta a hibridvetőmag 

nagyüzemi olcsó előállítását. Az USA kukoricaövezetében a hibridek elterjedése 1933-ban 
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kezdődött és például Iowa államban 10 év múlva a vetésterületnek már majdnem 100 %-át 

hibriddel vetették el.  

Magyarországon a beltenyésztéses hibridek nemesítését Mindszentpusztán Pap Endre 

kezdte meg 1935-ben és 1949-től Martonvásáron folytatta. Az első martonvásári hibriddel 

(Mv 5) 1957-ben még csak 5000 kh volt elvetve. 1963-ban már a kukorica-vetésterületünk 90 

%-án termesztettünk martonvásári hibrideket, és emellett évente jelentős (8–10 ezer tonna) 

mennyiségű hibridvetőmagot exportáltunk. (Győrffy-I’só-Bölöni, 1965) 

 
2.3.4. A hibridprogram 
 

Hazánkban az 1950-es évek elején indult el a hibridprogram a MAGES (Magtermelő 

Egyesülés, két korábbi szervezet, a Gazdasági Magtermeltető és a Minőségi Vetőmagtermelő 

Nemzeti Vállalatok egyesítésével jött létre, monopolhelyzetben volt az 1950-es években 

Magyarország vetőmagtermelésében, egyszersmind a vetőmagpiacot is uralta) szervezésében. 

A hibridkukoricák hazai elterjesztésében rejlő hatalmas lehetőségeket a földművelésügyi 

kormányzat felismerte, és kialakította az országos hibridkukorica programot, röviden 

hibridprogramot, melynek megvalósítását a MAGES-re bízta. A program célja a 

hibridkukoricák termesztésének mind szélesebb körű elterjesztése volt, a vetőmagelőállítások 

megkezdésével, majd a vetőmagok propagálásával és kedvezményes forgalmazásával. 

Ekkor már ismert volt a Fleischmann Rudolf által a harmincas évek elején nemesített, 

később Óvári 3 néven minősített fajtahibrid, majd a Berzsenyi Janosits László által 

Mosonmagyaróváron előállított mintegy 170 fajtahibrid kombináció előzetes kísérleti 

eredménye és a Fejér megyei Mindszentpusztán 1935-ben Pap Endre által megkezdett és 

ekkor már eredményesen folytatott beltenyésztéses hibridkukorica nemesítés is. (Villax in 

Berkó - Horváth, 1993) 

 

2.3.5. Az első hibridüzemek Magyarországon 
 

Craig (1977) adatai alapján az első kereskedelmi hibridet az USA-ban az 1920-as évek 

elején állították elő és dobták piacra, s ettől kezdve kezdett elválni a hibridvetőmag-előállító 

ipar az árukukorica előállításától.  

Az első magyarországi hibridvetőmag-üzem 1957-ben Martonvásáron épült meg, 

amelynek akkori induló kapacitása 2000 t fémzárolt vetőmag volt. Fölszerelése az USA-ból 

származott. Ezt követte 1958-ban a bajai, a bólyi, a dalmandi, a debreceni, a hidasháti, a 
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klementinai és a mezőhegyesi; 1959-ben a mosonmagyaróvári és a szenttamási, majd később 

a mezőfalvai (1960), a hódmezővásárhelyi (1961) és a ceglédi (1963) hibridvetőmag-üzemek 

felépülése. Az 1957-1963 között létesült hibridvetőmag-üzemek összkapacitása mintegy 

38000 t fémzárolt vetőmag volt. A fejlődésre és a vetőmagipar magyarországi nagy 

fontosságára jellemző, hogy az idénykapacitás (ami főleg a két és fél hónap alatti 

szárítókapacitást jelenti) 1981 őszén – becslés szerint - kb. 60 000 tonnát tett ki a szárítás 

november 5-10 körüli befejezését feltételezve. A nagymértékű fejlesztés és rekonstrukció sem 

fedezi azonban az igényeket, hiszen az 1983-as vetőmag-előállítási terv megvalósításához – 

ami ugyancsak becslés szerint mintegy 90 000 t-t tesz ki – még a jelenlegi kapacitás is kicsi. 

(Menyhért in szerk. Menyhért, 1985) 

A hibridkukorica-nemesítési munkák folyamán olyan probléma, amely miatt nem 

volna érdemes hibrideket előállítani, nem merült fel. 1953-ban az Mv 5-ös szabad levirágzású 

nemesített fajtáknál 25 %-kal hozott nagyobb termést. Ez a terméstöbblet többszörösen 

kifizeti a vetőmag-előállítás többletköltségeit. (Bálint, 1980.) 

 

2.3.6. A 2000-2007. évi hibridkukorica- vetőmagelőállítás alakulásának rövid 

összefoglalása az MgSZH adatai alapján 

 

2000-ben összesen 24.663 ha kukorica-vetőmagelőállító területet jelentettek be 

szántóföldi ellenőrzésre és minősítésre. Az 1999 évi tény 25.912 ha volt. A szaporító terület 

tehát 1.249 hektárral csökkent. Mindezidáig a szántóföldi ellenőrzés és minősítés során 

alkalmas minősítést 17.703,9 ha kapott, 169,1 ha (1,5 %) részesült alkalmatlan minősítésben. 

Az előző évben kizárt terület aránya 6,2 % volt, így tehát megállapítható, hogy a vetőmag-

előállítások minősége összességében javult. 

 

A 2000. évi szántóföldi ellenőrzés és minősítés főbb tapasztalatait az alábbiakban 

foglaljuk össze: 

 A kétvonalas hibridkombinációk vetőmagja 19.721 hektáron került előállításra, mely 

2057 hektárral (9,4 %) kevesebb, mint az előző évben. A szántóföldi ellenőrzések 

statisztikai feldolgozása 14.570 hektáros terület regisztrálásánál tart, amiből 

alkalmatlan minősítést 254,5 ha (1,7 %) kapott. A táblák száma 362 db, az átlagos 

táblanagyság pedig 40,25 ha. Az ellenőrzéseken becsült termés átlaga 3,855 t/ha. A 

szaporított fajták száma 157. 
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 A háromvonalas hibridek vetőmagjának előállítása 2.971 hektáron történt, mely mind 

alkalmas minősítést kapott. A táblák száma 80, az átlagos táblanagyság pedig 37,14 

ha. A becsült termésátlag 3,743 t/ha. A szaporított fajták száma 44. 

 Az elit szaporítási fokú alapanyag ellenőrzését és minősítését összesen 33,9 hektáron 

végezték. Ezekből 29,4 ha kapott alkalmas minősítést. A vetőmag-előállító terület 16 

%-a (5,6 ha) alkalmatlan minősítésű volt. Hivatalos ellenőrzésben 12 beltenyésztett 

vonal és 23 alapanyag keresztezés elit vetőmag-előállítás részesült. 

 

A különböző előállítási kombinációkat és szaporítási fokokat összegezve 17.703,9 hektár 

kapott alkalmas minősítést. A szántóföldi minősítéseken becsült termésátlagok messze 

elmaradnak az elmúlt évek átlagaitól. A tavalyi (1999) év jó, mondhatni kimagasló vetőmag-

előállítási eredménye nem ismétlődött meg. 

Az alkalmatlan minősítések mindegyike szinte kivétel nélkül visszavezethető a kukoricára 

felettébb kedvezőtlen időjárásra és annak következményeire. A vetőmag-előállító területeket 

sem kerülte el a súlyos belvíz, a keleti országrész nagy részét érintő árvízhelyzet, majd az 

ezeket közvetlenül követő aszály. A természeti katasztrófák már önmagukban is 

megnehezítették a vetéstől kezdve az összes termesztéstechnológiai lépést. Együttes hatásuk 

eredményeként pedig gyenge-közepes termésmennyiséggel és a veszteségeket nem 

kompenzáló minőséggel kell számolni. A belvizes foltok hátráltatták a talajmunkát, a vetést, a 

kelések elhúzódtak, vontatottak és szakaszosak voltak. A táblák egy része kiegyenlítetlenné 

vált, így a vetőmag-előállításhoz szorosan kapcsolódó összes technológiai beavatkozás 

(szelekciós, idegenelés, címerezés stb.) nagyon megnehezült. Az aszály következtében a 

növények fejlődése, az együttvirágzás és a megtermékenyülés is sok gondot jelentett egyes 

fajták esetében. A termesztési szezon kezdetén előirányzott mennyiségek nem realizálódtak. 

A vetőmag-előállításokat termesztéstechnológiai oldalról vizsgálva előrelépést 

tapasztaltunk az előző évekhez képest. Nőtt a hímsteril anyai szülőkomponens 

felhasználásával történő vetőmag-szaporítások nagysága és ezzel nőtt a jobb 

területkihasználással nagyobb termésmennyiséget produkáló „nullapás” szaporítások száma 

is. 

Összegezve az OMMI szántóföldi szemléinek tapasztalatait, 2000-ben jóval kevesebb 

nyerstermés betakarítására került sor, mint az ezt megelőző években. Ennek ellenére a 2001. 

évi vetésre kiváló fajták megfelelő mennyiségű vetőmagja áll a hazai termesztők 

rendelkezésére. 
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A kukorica vetőmagelőállító területe 2000. és 2004. között növekvő tendenciát mutatott, 

majd hasonlóan a kalászosokhoz, a 2004. év óta ismét csökken. A 2004. évi 28.287,5 hektár 

szaporító terület 2005-ben 25.596,7 ha-ra csökkent. 2006-ban már csak 19.491,2 hektár 

kukorica vetőmagelőállító terület került szántóföldi ellenőrzésre és minősítésre. A 

nagymértékű csökkenés egyik oka, hogy az elmúlt évek kukoricára kedvező időjárása 

kiemelkedő terméseket eredményezett egész Európában. Nagy készletek halmozódtak fel 

árukukoricából és vetőmagból is. A kukorica árutermő területe kissé visszaesett, az igény 

kukorica vetőmagra lecsökkent, így jelentősebb eladatlan készlet halmozódott fel a 

vetőmagelőállítóknál. Másik oka, hogy cégfúzió miatt az egyik nagy vetőmagelőállítói múlttal 

rendelkező nemesítő cég fajtáinak szaporítása megszűnt Magyarországon. A 2006. évi 

vetéshez belföldre 39.850 tonna vetőmagot fémzároltak. Export célra majdnem 20.000 

tonnával többet, 58.924 tonnát fémzároltattak a vetőmagelőállítók. Az 2006. évi szántóföldi 

ellenőrzés és minősítés főbb tapasztalatait az alábbiakban foglaljuk össze: 

- A kétvonalas hibridkombinációk vetőmagja 16.251,5 ha-on került előállításra. Ebből 

alkalmas minősítést 16.146,3 ha kapott . Alkalmatlan terület nagysága 105,2 ha (0,6%). A 

táblák száma a megelőző évi 761-ről 650-re csökkent. Az átlagos táblanagyság 25,0 ha. A 

tényleges termés 44.075,4 tonna, az átlagtermés 2.730 kg/ha. A szaporított fajták száma az 

előző évinek közel a 75 %-a: 190. 

- A háromvonalas hibridek vetőmagjának előállítása 2.935,3 ha-on történt, melyből alkalmas 

minősítést 2.908,3 ha kapott. Alkalmatlan minősítésben részesült 27 ha (0,9%) 

vetőmagelőállító terület. A táblák száma 132, az átlagos táblanagyság 22,2 ha. A tényleges 

termés 10.167 tonna, az átlagtermés 3.496 kg/ha. A szaporított fajták száma 45. 

- A négyvonalas hibridvetőmag 243,8 ha-on volt előállítva, mely alkalmas minősítést kapott. 

A táblák száma 11. A tényleges termés 956,1 tonna, az átlagtermés 3.921 kg/ha. A fajtaszám 

7. 

- Az elit- bázis szaporítási fokú vetőmagszaporítások szántóföldi ellenőrzését és minősítését 

összesen 60,6 ha-on végeztük, amelyből 59,6 ha kapott alkalmas minősítést. A 

vetőmagelőállító területnek a megelőző évi 6,4 %-kal szemben idén 1,7 százaléka (1 ha) volt 

alkalmatlan minősítésű. Hivatalos ellenőrzésben 20 beltenyésztett vonal és 15 alapanyag 

egyszeres keresztezés elit- bázis vetőmag előállítás részesült. 

A fentieket összegezve a szántóföldi ellenőrzés és minősítés során alkalmas minősítést kapott 

19.357,9 ha. Az alkalmatlan minősítésű kizárt terület aránya 0,5 % (133,2 ha) volt. (OMMI 

ill. MSZH adatok) 
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2007-ben a szántóföldi ellenőrzés és minősítés során alkalmas minősítést kapott 21.973 ha. 

Az alkalmatlan minősítésű kizárt terület aránya az előző évi 0,5 %-kal szemben 3,8 % (877,7 

ha) volt. A meghatározó kizárási – alkalmatlansági – okok: a termékenyülés hiánya (66,5%), 

elemi kár (24,5%) és a címerezési, sterilitási hiba (9,0%) voltak. (www.ommi.hu) A 

vetőmagtermesztési eredményeket a 12. oldalon az 1. táblázat mutatja be 2001 és 2007 között. 

 

2.4. HIBRIDKUKORICA ELŐÁLLÍTÁSA 

 

Az egymástól eltérő típusú szabadelvirágzású kukoricafajták keresztezése esetén az 

utód a szülőket meghaladó életképességet és termőképességet mutathat. Ez a jelenség a 

heterózis vagy hibridhatás és az így előállított kukoricát fajtahibridnek vagy fajtaheterózisnak 

nevezzük. (Győrffy – I’só – Bölöni, 1965.)  

Az anyai sorok lecímerezésével elsőnek Beal 1880-ban (in Menyhért, 1985) állított elő 

heterózis fajtát. Ez a kontrollnál 50 %-kal nagyobb termést adott, de a gyakorlatban ez a 

módszer nem terjedt el, annak ellenére, hogy Morrow és Gardner 1893-ban (in Menyhért, 

1985) az előállítás technikáját pontosan kidolgozta. Jugenheimer véleménye szerint a 

fajtahibridek a következő okok miatt nem terjedtek el: 

- A várt terméstöbblet nem minden évben jelentkezett (hazai kísérletekben egyes hibridek a 

jobb szülőhöz képest az egyik évben 15, a másik évben 3 %-os többlettermést adtak); 

- A módszer bonyolultabb volt, mint a tömegkiválogatás (a módszer lényege: kívánatos 

tulajdonságaik alapján a kiinduló populációból több száz vagy több ezer növényről 

csöveket gyűjtünk be. A csövek termését összekeverjük, és az egész populációt izoláltan 

szaporítjuk. A következő évben a szelekciót megismételjük, és váltakozva, izolált 

szaporítás és a szelekció követi egymást.) 

- A vetőmagot minden évben újból elő kellett állítani; 

- A beltenyésztett törzsekből előállított hibridek a terméstöbbletben és a terméstöbblet 

stabilitásában felülmúlták a fajtahibrideket. 

A módszer alkalmazásával, hibái ellenére, silótermesztés céljára több helyen találkozhatunk. 

A máig is tartó nagy fellendülést azonban a beltenyésztéses hibridek előállítása alapozta meg. 

(Bálint in szerk. Menyhért, 1985) 

Beltenyésztéses hibridekről beszélünk akkor, ha a hibrideket beltenyésztett vonalak 

keresztezéséből nyerjük. 

(Növénygenetikában beltenyésztésnek nevezzük az idegentermékenyülő növények  

többszöri öntermékenyítését. (Heszky – Sutka, 2000.)) 
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A beltenyésztéses hibrid kukorica nemesítését Shull alapozta meg 1909-ben. Elsőnek 

hibrid szülőakat hibridek előállítása céljából. Felismerte, hogy a fajták genetikailag nagyon 

heterogén tulajdonságúak, ezért belőlük először homozigóta törzseket kell előállítani. Ezek 

mindegyikének más és más a kombinálódóképessége (érvényesítőképessége, hozam az F1-

ben), a gyakorlatban a legjobbakat kell keresztezéssel hasznosítani. A hibridek fölénye csak 

az első utódnemzedékben jelentős, ezért a kereskedelmi vetőmagot évről évre elő kell állítani. 

(Bálint in szerk. Menyhért, 1985) 

 
3. ábra: Hibridkukorica-előállítás – Figure 3: Production of hybred maize 

 

A beltenyésztés eredményeként genetikailag egyöntetű, homozigóta formák ún. 

beltenyésztett vonalak, illetve törzsek jönnek létre. Egy-egy fajtából vagy hibridből 

beltenyésztéssel különböző tulajdonságot hordozó vonalak állíthatók elő, vagyis a 

beltenyésztés differenciálja a fajtákat, vagy hibrideket. Olyan örökletes különbségeket hoz 

felszínre, ami egyéb eljárásokkal gyakorlatilag nem oldható meg. 

A beltenyésztés következtében csökken az utódok életképessége, produktivitása, nagy 

számban jönnek létre degeneratív formák. Ezt a jelenséget beltenyésztéses leromlásnak 

nevezzük. A beltenyésztéses leromlás folyamata az első önmegtermékenyítés után kezdődik 

és az egymást követő nemzedékekben addig tart, amíg a beltenyésztett vonalak el nem érik az 

ún. beltenyésztési minimumot. Ez az állapot akkor következik be, amikor az életképesség és a 

produktivitás a beltenyésztés hatására nem változik tovább. A beltenyésztési minimum 

eléréséhez általában 10 nemzedék szükséges. Vannak olyan fajok, melyek a beltenyésztés 

folyamán teljesen sterillé válnak és tovább nem beltenyészthetők. 
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A beltenyésztéses leromlás ellentéte a heterózis. Heterózisnak nevezzük a 

keresztezéssel előállított (F1) hibridek fejlődésbeli fölényét (hibridvigor) a szülőkhöz 

viszonyítva. A heterózis lényegében tehát a heterozigóta genotípusok fölényét jelenti a 

homozigóta genotípusokhoz viszonyítva. A heterozigótákban a gének kölcsönhatása olyan 

fenotípust eredményez, amely kedvezően befolyásolja a növekedést, produktivitást, a 

fejlődést, a betegségekkel és környezeti tényezőkkel szembeni ellenállóságot stb. 

A heterózis hibridek terméshozamának növekedése igen jelentős. A terméstöbblet a 

mezőgazdasági növénykultúráknál átlagban 15-30 %. 

 A hibridvigor több nemzedéken keresztül tart. Az F1 nemzedékben a legkifejezettebb, 

az F2 nemzedéktől kezdve fokozatosan gyöngül. 

Mivel a kukorica fajták keresztezésével előállított hibridek terméstöbblete nem 

bizonyult állandónak, ezért a kukoricanemesítés áttért a beltenyésztéses hibridek előállítására. 

A termesztésre kerülő beltenyésztéses hibridek előállítására tehát nem fajtákat, hanem 

beltenyésztett vonalakat (törzseket) használnak. A beltenyésztett vonalakat fajtákból, 

szintetikus populációkból vagy termesztésben lévő hibridekből önmegporzással hozzák létre. 

A beltenyésztett vonalak keresztezése nem egyenlő mértékű heterózist eredményez, ezért az 

egyes vonalakat felhasználás előtt kombinálódóképességre értékelik. (Heszky - Sutka, 2000) 

Elegendő jó vonal hiányának esetén a nemesítés egyes periódusaiban több országban, 

így hazánkban is sikerrel alkalmaztak ún. fajtavonalas hibrideket. Ezek egy szabad 

elvirágzású nemesített fajta és egy vonal keresztezéséből származnak, Jugenheimer (1976) top 

crosses-nek nevezi. 

A hibrid kukorica-vetőmag minden esetben kukorica beltenyésztett törzsek / vonalak 

vagy ezek hibridjeinek keresztezésének első (F1) nemzedéke, melynek továbbszaporítása 

(második = F2 nemzedék) rontja a hibrid kiegyenlítettségét, termőképességét és egyéb 

agronómiai tulajdonságait. Ezért a hibrid kukorica-vetőmag termesztése a szülői 

komponensek szaporítását és az F1 vetőmag évenkénti előállítását jelenti. (Szundy in Bedő, 

2004) 

Sok növényfajhoz hasonlóan, a génikus sterilitás kimutatása mellett a kukoricában már 

a 30-as évek elején felfedezték a citoplazmás hímsterilitást. A módszer alkalmazásának 

vázlatát a 4. ábrán mutatjuk be. Ha négyvonalas a hibrid, a „B” vonal nem szünteti meg a 

sterilitást, csak a „D”(ebben az esetben az ábrán lévő „A” törzshöz hasonlóan a „B” törzs is 

két vonalból áll, melyek közül az egyik a visszaállító, restorer vonal, azaz „D”). Hosszú időn 

keresztül az egész világon a hibridkukorica-vetőmag előállításához majdnem 80 %-ban a „T” 

(texasi) típusú plazmás sterilitást hasznosították. Ennek értékét az adta meg, hogy a termelési 
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feltételektől függetlenül megőrizte tulajdonságait. Ma már azért nem használják, mert az 

USA-ban a Helminthosporium maydis egyik rassza, amit „T” rassznak neveztek el, 

megtámadta a T-plazmával előállított állományokat. Hogy ne kelljen lemondani a plazmás 

sterilitás előnyeiről, széles körű kutatómunka kezdődött azért, hogy a kb. 80 plazmás steril 

forrásból a leghasználhatóbbakat kiválasszák. Kálmán (1981) a 9 legfontosabbat resztorálási 

reakciójuk alapján főkomponens-analízissel osztályozta. Az I. főkomponens az S, R, ML, L, 

CA, EK citoplazmákat foglalta magában, a II. főkomponensbe a C és az Rb, a harmadikba a T 

citoplazma került. Ezek közül a gyakorlatban a C és az Rb plazma használatával érték el a 

legjobb eredményeket. (Bálint in Menyhért, 1985) 

 

4. ábra: Citoplazmásan hímsteril és fenntartó szülői vonalak alkalmazása –  

Figure 4: Cytoplasmatic male sterile and restorer parent lines application 

 

 A mindenkori új hibridekkel szembeni követelmény elsősorban az, hogy azok ne csak 

a kedvező években és helyeken adjanak nagy termést, hanem minden évben és az átlagos 

körülmények között is biztonsággal és jól teremjenek. (Németh, 1978) a nemesítői 

hozzájárulással a jövőben is biztonsággal számolhatunk a terméseredmény növelését illetően, 

azonban figyelembe kell vennünk a hozzájárulás mértékének csökkenését.  

 Több hazai és külföldi kutató egyetért abban, hogy figyelembe véve az örökletes 

tulajdonságok döntő hatását, szakszerű műtrágyázással, öntözéssel, korszerű technológiákkal 

jelentősen befolyásolhatjuk a különböző genotípusú kukoricahibridek terméseredményét és 

minőségét. (Balláné 1966, Sprague – Larson 1975, Wierenga et al. 1978, Szél 1980, Sárvári – 

Győri 1981, Debreczeniné 1985, Menyhért 1985, Győri 1987, Győrffy 1991, Berzsenyi 1993, 

Nagy 1993) 
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2.5. A HIBRIDKUKORICA VETŐMAGTERMESZTÉSE 

 

 A vetőmag hordozza a hibridre jellemző összes örökletes tulajdonságot és a 

tulajdonságok érvényesülésének lehetőségét. A vetőmag kifogástalan minősége alapfeltétele a 

sikeres növénytermesztésnek. Hazánk a hibridkukorica vetőmag-termesztésében több 

évtizedes, sikeres múltra tekint vissza. Jelenleg a vetőmagtermesztést a 2003. évi LII. törvény 

és a hozzá tartozó végrehajtási rendeletek szabályozzák. (Nagy, 2007) 

 

2.5.1. A kukorica környezeti igényei 

 

2.5.1.1. Éghajlati igény 

 

A kukorica a melegigényesebb szántóföldi növényeink közé tartozik. Régebben a 

Kárpátoktól északra már főleg csak silókukoricát termesztettek. A nagy formagazdagságnak, s 

a nemesítésnek köszönhetően a szemeskukorica termesztése is egyre északabbra terjed.  

A kukorica származását tekintve rövidnappalos növény, de a rövid- és hosszúnappalos 

körülményekhez az évszázadok során elég jól adaptálódott. A trópusi rövidnappalos 

kukoricapopulációk a mérsékelt övi feltételek között sokáig a vegetatív szerveiket fejlesztik és 

csak szeptember végén virágzanak. A méréskelt övön meghonosodott különböző tenyészidejű 

populációk, ha a 42o szélességről a 46-48o szélességre kerülnek, a tenyészidejük 25-30 %-kal 

meghosszabbodik. (Bocz, 1988. in szerk. Bocz, 1996) 

Az egyes klímajellemzők termésre gyakorolt direkt hatásain kívül azok kölcsönhatásai 

is jelentősen módosítják a termést, vagyis az egyes tényezők gyengíthetik vagy erősíthetik 

egymás hatását. A többváltozós biometriai módszereken alapuló klímaértékelési rendszer az 

egyes tényezőket – kölcsönhatásaik mértékében – csoportokba rendezi és e tényezőcsoportok 

értékeit használja a klímaadottságok jellemzésére úgy, hogy azokat az adott növényfaj – 

esetünkben a kukorica – termésére gyakorolt hatás mértékében súlyozza is. A 

klímaértékszámok (KLkuk) egységnyi változása átlagosan 141 kg/ha kukorica-termésváltozást 

okoz. A klíma hatása az agroökológiai tényezőkön belül hazánkban mintegy 63 %-ra tehető. 

(Ángyán, 1987) 

Huzsvai és Nagy (2003) tizenegy éves adatsort vizsgálva megállapították, hogy a 

kukoricánál a vetéstől a virágzásig lehullott csapadék, iletve időjárás sokkal meghatározóbb, 

mint a téli félévé. A lehullott csapadék és a potenciális evapotranszspiráció ismeretében 

pontosan előre tudták jelezni a kukorica termését.  
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Az ózonréteg csökkenése által okozott UV-B- sugárzás (280-320 nm-es hullámhosszú 

spektrum) mértékének emelkedése károsan befolyásolja a növények produtivitását. A 

kukorica esetében csökken a biomassza, a pollen csírázási %-a, károsodást szenved a 

magképzés, epidermisz-deformációk keletkeznek, és kísérletek bizonyítják, hogy károsítja a 

DNS-t és a fotoszintetikus apparátust is. (Köves – Nagy, 1997) A kukorica leveleinek 

anthocyanin-tartalma jó tűrőképességet és alkalmazkodóképességet tesz lehetővé a káros 

mértékű UV-B sugárzással szemben. (Pintér et al., 2007) 

Jelenleg a kukorica nagy terméspotenciálját világszerte a mérsékelt égövön a 42-45 

szélességi körön tudják a legjobban kiaknázni. Az európai kukoricaövezet középső sávvonala 

hazánktól délre a Pó-síkság és Krasznodár vonalában húzható meg. Az észak-amerikai 

kontinensen az USA kukoricaövezete ennek a sávnak a déli, hazánk viszont az északi részére 

esik. Hazánk éghajlata még az ország délebbi felében is csak az 500-600 FAO számig 

terjedően teszi lehetővé a biztonságos termesztést. (Bocz, 1988. in szerk. Bocz, 1996) 

 

2.5.1.2. Hőmérsékletigény 
 

A kukorica termeszthetőségének legalapvetőbb feltétele a hőmérséklet. A kukorica 

hőmérsékletének alsó küszöbértéke a nyári hónapokban 19o, éjszaka 13o havi átlag (Shaw, 

1979). A kukorica legnagyobb produkcióra ott képes, ahol a legmelegebb nyári hónapok 

átlaghőmérséklete 21-27 oC. Magyarországon a kukoricatermő területeken a havi 

hőmérsékleti átlagok (június > 19 oC, július > 21 oC, augusztus > 20 °C) éppen csak elérik az 

optimum alsó küszöbértékét. A címerhányástól a tejes érésig a legkedvezőbb hőmérséklet 24-

26 °C volna. Az érés fázisában a kukorica már kevésbé igényes a hőmérsékletre (> 15 °C).   

Kukoricatermő tájainkon nyáron – a szélső ingadozástól eltekintve – a hőmérséklet nem kerül 

a kukorica fiziológiai küszöbértéke alá. Tavasszal és ősszel már nagy a hőmérséklet-

ingadozás és nem kedvez minden alkalommal a kukorica fejlődésének. A késői felmelegedés 

késlelteti a vetést, a kikelést. A kelést követően tavasszal elég nagy a gyakorisága a hűvösebb 

idő fellépésének, amikor is időszakosan a kukorica asszimilációs tevékenysége szünetel, s az 

oxidációs veszteség miatt a kukorica sárgul. (Bocz, 1988. in szerk. Bocz, 1996) Az 

alacsonyabb hőmérsékletek hátráltatják a kukoricát a gyors, egyenletes fejlődésben. A 

címerhányás-érés időszakában a legkedvezőbb hőmérséklet 24-26 oC. Ettől eltérő 

hőmérsékletek megváltoztatják a fázistartamot, de a termést nem befolyásolják 

szignifikánsan. (Varga – Varga-Haszonits, 2003) 
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A mi éghajlatunk hőmérsékleti viszonyai főként a kelés és a címerhányás közötti 

időszak hosszát befolyásolják, ami a kukorica érési idejét is behatárolja. Őszi időjárásunk az 

évek többségében száraz-meleg, ami kedvez a kukorica érésének, a szemek vízvesztésének. 

Kis gyakorisággal hűvös-csapadékosra fordulhat az ősz, amely gátolja a kukorica 

nedvességének csökkenését.  

Egy-egy térségnek a kukorica, illetve a különböző tenyészidejű hibrideknek a 

termeszthetőségéről jól tájékoztat a kukorica halmozott hasznos hőösszege (effektív hőösszeg, 

HU = Heat Units = hőegység; Brown, 1969).  

 

            η 
HU =   Σ (Tmax+ Tmin)   -10 

  2 

Április 1-jétől kezdve – szeptember 30-ig bezáróan – naponta az átlaghőmérsékletből 

10 °C-ot levonunk és a kapott értékeket az egész tenyészidőre halmozzuk. Régebben a 

kukorica asszimilációs küszöbértékét 10 °C-ban állapították meg, és ezt vonták le a napi 

átlaghőmérsékletből. A mérsékelt égövünkhöz jobban honosodott kukorica asszimilációs 

hőküszöbértéke alacsonyabbá vált. Az újabb hazai számításoknál kb. (6) – 8 °C-ra kívánják a 

hőküszöbértéket módosítani. Meghatározták, hogy a különböző tenyészidejű 

kukoricahibridek, illetve hibridcsoportok – fiziológiai érésükig – milyen hőösszeget 

igényelnek. 

 

 

FAO – csoport                  HU (oC) 

100-199 916-972 

200-299 1028-1088 

300-399 1138-1194 

400-499 1250-1305 

500-599 1361-1417 

600-699 1472-1528 

700-799 1583-1639 

 

Magyarországon a legalacsonyabbak a hőösszegek (1000 OC) az ország nyugati 

szegélyén és a hegységek fennsíkjain. A legnagyobb a hőösszeg hazánk délkeleti részében s 

az átlagosnál kedvezőbb hőellátottság Szigetvár-Pécs-Keszthely-Székesfehérvár-Hatvan-
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Nyíregyháza vonalától délkeletre, valamint Győr térségében található. (Bocz, 1988. in szerk. 

Bocz, 1996) 

 

2.5.1.3. Vízigény 
 

A kukorica alapvető fiziológiás funkcióját a hőmérséklet határozza meg, azonban a 

nagy terméspotenciálja harmonikusan nagy vízigényt is támaszt. A termést kialakító tényezők 

komplexitásából ered a kukorica nagy tápanyagigénye is. E három tényező harmonikus, 

egyidejű jelenlétének szükségességét bizonyítja a trópusokon elérhető viszonylagosan kisebb 

kukoricatermés, ahol sok a fény, a hő és a víz, de hiányosabb a talaj tápanyagszolgáltató 

képessége. (Bocz, 1988. in szerk. Bocz, 1996) 

A kukorica, mint kapás növény esetében a rendelkezésre álló csapadék gyakran fedezi 

a növények vízigényét. (Antal, 1986, Szász, 1987) 

Ruzsányi (1996) szerint az előbbiekkel ellentétben a kukorica ugyan csak közepes, az 

aszályra legérzékenyebb szántóföldi növények közé sorolja, mivel az egyedfejlődésének 

kritikus fenofázisai arra a hónap(ok)ra esik, amikor a potenciális párolgás a legnagyobb, így a 

talaj, valamint a légköri aszály egyaránt kialakulhat, és egyszerre sújthatja. A vetésváltásban 

és termésbiztonságban a kulcsszerepet így a vízellátás játssza. (Ruzsányi, 1996.) 

A kukorica a jó vízhasznosítású növények csoportjába tartozik. Nagy fitomassza- 

produkciójához azonban nagy víztömeg (460-580 mm) felvételére van szükség.  

A kukorica tenyészidejének IV. + V. + VI. + VII. + VIII. hónapjaira – a kinyújtott 

idejű öntözés – 420-440 mm csapadékösszeg-optimummal számol; amelyből a ± szélső 

eltérés az 1980-1988-dik években országosan + 148-298 mm volt (Bocz, 1988. in szerk. 

Bocz, 1996). A jobb kukoricatermő térségekben az optimumhoz viszonyított vízellátottsági 

hiány szélső intervalluma kb. –40 - -250 mm között ingadozott. A kukorica az ilyen mértékű 

vízellátottsági hiányt még elviseli, mivel e hiányt a térségenként változó, felszínhez közel 

lévő talajvízből, a talajban tárolt csapadékvízből, és a kukorica által hasznosítható 

páralecsapódásból többé-kevésbé fedezni tudja. A kukorica a 100-130 cm mélységben levő 

altalajvízből viszonylag száraz évjáratokban is képes vízigényét általában kielégíteni.  

A kukorica vízfogyasztásának üteme és növekedési tendenciája a növényfejlődés 

ütemével párhuzamosan a növekvő vegetatív tömeggel párhuzamos. A fejlődés kezdetén és a 

szemtelítődés utáni időszakban kisebb a növények vízfogyasztása. Legtöbb vizet a kukorica a 

címerhányástól a szemtelítődésig terjedő időszakban igényli. Ez a legkritikusabb időszak 

július-augusztus hónapokra esik. Hazánkban sajnos éppen a fontosabb kukoricatermő 
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területeken nagy az aszály gyakorisága ebben az időszakban. A kukorica a nagy 

termőképességét akkor tudja kifejteni, ha e két hónapban havonként kb. 100-100 mm vízhez 

jut.  

A kukorica nagy vízigényét a kritikus időszakokban úgy elégíthetjük ki, ha a 

vízkiegészítést a kukorica esetében is nem a növény vízfogyasztásának csúcsidőszakára 

korlátozzuk. A talajok tározott vízkészletének és az egyes hónapok időjárásának megfelelően 

nagyobb vízhiány esetén az öntözést a nyári idény előtt meg kell kezdeni.  

Hazai kukoricatermesztésünk feltételei közül a víz áll minimumban. Annak ellenére, 

hogy a kukorica, mint C4 –es növény kitűnik hő- és szárazságtűrésével, de szélsőségesebben 

aszályos évjáratainkat - a talaj vízgazdálkodásától, az altalajvízszinttől függően – a kukorica 

nehezen viseli el (szerk. Bocz, 1996).  

 

2.5.1.4. Elővetemény- és talajigény 

 

A kukoricát – nagy területaránya ellenére – országosan elsősorban a jobb talajokon 

termesztik. 

(Győrffy, 1958 in Bocz, 1996). 

A kukoricatermesztés egyik jellemzője, hogy a jó, illetve közepesnél jobb talajokat 

igényli. Ezek a talajok a legtöbb növény termesztésére alkalmasak, következésképpen nagyon 

sok növény lehetne a kukorica előveteménye. Fontos körülmény, hogy a fő kukoricatermő 

területeinken a kukoricával közel azonos területen termesztjük az őszi búzát. A búza, mivel 

igényesebb az előveteményekkel szemben, és mert őszi vetésű növény, a kukorica legjobb 

előveteményeit lefoglalja. A kukorica tényleges előveteményeinek a száma így néhány 

növényre szűkül le. A nagy területen termesztett őszi búza biztosítja azonban a búza-kukorica 

vetésváltás lehetőségét, amely a kukorica számára kifejezetten előnyös. (Ruzsányi, 1996.) 

A kukorica nagy vízigénye, szárazságtűrése, nagy tápanyagigénye és végeredményben 

a kukorica nagy és biztonságosabb termése elsősorban a mélyrétegű, humuszban gazdag, 

középkötött vályogtalajon elégíthető ki. A kukorica legnagyobb területaránya és egyben a 

legnagyobb, legbiztonságosabb termése a múltban is elsősorban a löszhátakon kialakult 

csernozjom, továbbá a réti csernozjom talajokon volt. A kukoricát világszerte is a jobb 

talajokon termesztik, mert ökológiai érzékenysége sokkal nagyobb, mint a búzáé. A jó 

vízgazdálkodású, mélyebb talajvizű csernozjomokon, kedvező csapadékú téli félévben 

nagytömegű víz képes felhalmozódni, és a gyökerek két-három méter mélységig lehatolva 

képesek a periodikusan jelentkező hosszabb-rövidebb aszályos időszakokat áthidalni.  
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A réti csernozjom talajok többségén, évek átlagában a talaj vízszintje 2,5 m fölött 

helyezkedik el. E területeken termeszthető legbiztonságosabban a kukorica. Azokban az 

évjáratokban, amikor a talajvíz szintje a tenyészidő derekáig 1 m körüli, az öntözéshez 

hasonló termést biztosít.  

Kukoricatermesztésre alkalmasak még a barna erdőtalajok és a csernozjom barna 

erdőtalajok, továbbá a réti öntés, a vízrendezett réti és lápos réti talajok. A gabonafélék közül 

a kukorica termesztésének a legnagyobb az önköltsége, ezért a talajok jó megválasztásával is 

törekedni kell a kukorica nagyobb és biztonságosabb termésének elérésére.  

A szélsőségesen gyenge homok, sekély termőrétegű sülevényes, valamint a vizenyős 

talajok egyáltalán nem alkalmasak a kukorica termesztésére. A felsorolt talajokon kívül a 

kukorica hazánk más talajain is megterem. Azonban a gyenge víz- és tápanyag-gazdálkodású 

talajokon a kukorica termesztése már kockázatos. A szikes talajok is ebbe a csoportba 

sorolhatók. A jobb termőképességű szikeseken csak a korai kukoricafajták termesztése járhat 

sikerrel.  

A kukorica sajátos igényének kielégíthetőségét elsősorban a talajok genetikai, fizikai 

tulajdonságai szabják meg. A kukorica fejlődéséhez, gyökérzetének kialakulásához szükséges 

optimális víz- levegőarányt, megfelelő felmelegedést a vályog típusú talajok biztosítják. A 

magas talajvizű, gyakran vízállásos területeket drénezni szükséges, hogy a tábla művelése, 

magágy-előkészítése, vetése időben, s az egész táblán egységesen elvégezhetővé váljon. A 

kukorica agronómiai igényét a kukorica sajátos talajművelési, szervestrágyázási, meszezési 

rendszerével is előmozdítják. (Bocz, 1996) Jó vízgazdálkodású talajon az időjárás okozta 

kockázat lényegesen csökkenthető (Debreczeni 1969, Várallyay et al. 1980, Győrffy 1988) 

A kukorica a talajok eléggé széles pH-ját (5.5 – 8 pH) képes elviselni. A kukorica 

termesztésére legalkalmasabb talajok pH-ja 6.6 –7.5 között változik. A kukoricát termő 

talajok kálciummal való telítettségéről, s annak fenntartásáról folyamatosan kell gondoskodni, 

hogy a talajok tápanyag-szolgáltató képességét is növeljük.  

Ma már általánosan közismert, hogy a jelenlegi magasabb kukoricatermés-szint 

nemcsak a megfelelő műtrágyázásnak, hanem a talajok jó feltöltöttségének is köszönhető. A 

jól feltöltött talajoknak igen nagy a terméskiegyenlítő, termésbiztonságot fokozó hatása. 

(Bocz, 1996) 
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2.5.2. A hibridkukorica-vetőmag termesztéstechnológiája 

 

Az utóbbi két évtizedben a kukoricatermesztés volt a mezőgazdaság 

legeredményesebben fejlődő ágazata. A hibrideknek is köszönhető, hogy az utóbbi évek 

termésátlagaival felzárkóztunk a világ élenjáró kukoricatermesztő országai közé.  

Az 1960-1981 két évtized időszakában az évenkénti termésátlag növekedése az USA-

ban 124 kg, Magyarországon 151,5 kg volt. Kukoricatermésünk rohamos növekedését 

hazánkban ezen időszak első kétharmadában elsősorban az egyre növekvő tápanyag-

felhasználás, majd műtrágya-felhasználás tetőződése, majd csökkenése után a hibridek 

termőképességének fokozatos javulása okozta. 

A hazánkban előállított kukorica-vetőmag exportja az 1980-as évek végén növekvő 

tendenciát mutatott, pl. a Szovjetunióba 1987-ben 18 000 tonnát, 1988-ban 23 000 tonnát, 

1989-ben pedig 29 000 tonnát exportáltunk.  

A kukorica termesztésének a fajtamegválasztás mindig központi kérdése volt. A 

vetőmagtermesztés szakaszai: 

- nemesítői szakasz 

- szántóföldi szakasz 

- vetőmagüzemi feldolgozás és forgalmazás 

Az első szakaszban a nemesítők a beltenyésztett törzseket, illetve vonalakat állítják 

elő. A törzsek, vonalak fenntartásáról kell gondoskodni, amelyek sokszor nem csak egy, 

hanem több hibridnek is lehetnek szülői partnerei. A fenntartott törzseket folyamatosan 

szaporítani kell (alapanyag-szaporítás), majd ezekből kell előállítani a kereskedelmi 

vetőmagot. 

A vonalak előállítását – 6-7 évig történő beltenyésztést – és ezek fenntartását a 

nemesítőintézet végzi. (Sárvári in szerk. Bocz, 1996) A kukorica tekintetében a 

fajtafenntartásnak az a feladata, hogy a beltenyésztett vonalak eredeti állapotukban 

maradjanak meg. Hozzá kapcsolódóan a vetőmag szaporítása 4 lépcsőben (A, B, C, D) 

történik. (Széll in szerk. Izsáki – Lázár, 2004) 

A vetőmag kereskedelmi forgalomba kerülésének feltétele a minősítés. Ennek 

részfolyamatában a fémzárolás jelenti a kész, tisztított vetőmag minőségét (MSZ 7145:1999). 

Ma Magyarországon csak fémzárolt vetőmagot lehet forgalomba hozni. (Ertseyné, 2004) A 

mezőgazdasági termények és termékek hamisításának tilalmáról szól az 1985. évi XLVI. sz. 

törvény, amely már előírja, hogy vetőmag-eladás esetén az eladó köteles a vevőt tájékoztatni a 

vetőmag fajtájáról, származásáról, tisztaságáról, és csírázóképességéről. Az eltelt több, mint 
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100 esztendő alatt az alapelvek nem sokat változtak. (Ertseyné – Rupányi, 1994, Kuroli, 1994, 

Kraloványszky, 2000) 

 

2.5.2.1. A szántóföldi szakasz termesztési technológiája 

 

A vetőmagtermesztés igen fontos feladat, melynek megvalósítására csak azok a 

gazdaságok alkalmasak, amelyek megfelelnek a velük szemben támasztott magas 

szaktudásbeli és gépellátottsági követelményeknek. A vetőmagágazat jelentősége erőteljesen 

meghaladja az árukukorica termőfelülethez viszonyított területi részarányát. Ezt két ok 

indokolja: 

- a vetőmagtermesztés mennyiségi és minőségi eredményessége meghatározza az árukukorica 

termesztés sikerességét, 

- a vetőmagtermesztés és feldolgozás technológiája lényegesen szigorúbb agrotechnikai 

fegyelmet igényel, mint ami az árukukorica termesztésénél és raktározásánál általános. 

Meg kell győződni arról, hogy az illető gazdaság ökológiai adottságai lehetővé teszik-

e egyáltalán a vetőmagtermesztést, milyen tenyészidejű hibridek előállítása oldható meg a 

területén, gazdálkodási színvonala garanciát nyújt-e arra, hogy meg tudja oldani a 

hibridelőállítás fokozott követelményeit. (Menyhért, 1985) 

Évente fel kell mérni a hazai vetőmagigényt és az exportlehetőséget. Meg kell 

szervezni a hazai vetőmagtermesztést, hogy az igényeket ki lehessen elégíteni. (Sárvári in 

Bocz, 1996) 

 A vetőmagtermesztés különös gondot igényel, és nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 

az ökológiai vonatkozások elhanyagolása sokszorosan kárt okozhat. Fokozottan érvényes a 

régi szabály, hogy „amilyen a vetőmag, olyan a termés”. Mint sok más növény esetében is, a 

kukoricánál is gondosan elkülönítik a vetőmagtermesztést az árutermesztéstől. Ez az 

elkülönítés az elitmagtermesztés esetében még erősebben jelentkezik, hiszen ekkor 

kifejezetten a vetőmagelőállítás céljai érvényesülnek. A bővebb termések elérése érdekében 

szükséges, hogy a vetőmagvakat elkülönített terv szerint termesszék, és az ilyen állományok 

gondosabb kezelésben részesüljenek.  

Kedvezőtlen ökológiai körülmények között fejlődött állományokban számottevően 

megnövekszik az egyedi szóródás. A fejlődésbeli egyenetlenség pedig természetesen 

egyenetlen éréssel jár. Emiatt csépléskor a fejlettség különböző állapotában lévő vetőmagvak 

kerülnek a zsákokba. Az éretlen vetőmag szárítása és tárolása is több nehézséget von maga 

után. Az ilyen mag nedvességtartalma a megkívántnál jóval nagyobb, hosszabb idejű szárítást 
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igényel, ezen kívül a biológiai károk még a gondos szárítással sem küszöbölhetőek ki. Az 

egyenetlen éréssel rosszabb csírázóképesség, hosszabb nyugalmi időszak és sok más hátrány 

is együttjáró jelenség, sőt az ilyen vetőmagból kelt utódokon rossz utóhatásokat is 

megfigyelhetünk. (Mándy, 1974) 

A hibridkukorica vetőmagtermeszése során kritikus tényezők lehetnek: 

 A vetésváltás hiánya, aminek következtében egyoldalú tápanyaghiány alakulhat ki, 

továbbá felszaporodnak a kukroica betegségei és kártevői. 

 A szülői vetőmagok lehető legnagyobb tisztasággal történő válogatása. 

 A szülői magok begyűjtése a legéleterősebb növényekről történjen. 

 Az anyavonal öntermékenyülésének teljes kizárása. 

 A nővirágok időben történő izolálása annak érdekében, hogy az esetleges közeli 

táblákon termő kukorica pollenjével történő termékenyülés kizárt legyen. 

 Megfelelő izolációs távolság kialakítása a nem kívánatos termékenyülés elkerülése 

érdekében. (Burris, 2003) 

 

2.5.2.1.1. Területek kijelölése 

 

A területek kijelölésekor a talaj tápanyag- és vízgazdálkodása, továbbá annak 

művelhetősége hangsúlyozottabb követelmény, mert a szülővonalak a talaj tulajdonságaival 

szemben igényesebbek, mint a belőlük előállított hibridek. A nehezen irtható gyomokkal 

erősen fertőzött táblákat ki kell zárni, mert a felsorolt gyomok irtásához szükséges herbicidek 

a jelenlegi általános permetezési technológiával a szülővonalakat nagy valószínűséggel 

károsítják. 

Vetőmagtermesztésre csak azokat a táblákat lehet kijelölni, ahol az izolációs távolság 

az MSZ 9610-87 számú szabvány előírásainak megfelel. (Széll – B. Pasek, 1995)  

Az izolációs távolság a vetőmag genetikai tisztaságának megóvását szolgálja. A 

vetőmagtermesztő táblákat meg kell óvni a nemkívánatos idegen megtermékenyülést 

előidézhető más kukorica pollenjétől. (Kerekes, 1986.) 

A beltenyésztett törzsek alapanyag-előállításának esetében és a beltenyésztéses 

hibridek előállításánál ez a szigetelési távolság 500 m. Az izolációs távolság alapanyag 

előállításakor 500 m, árukukorica előállításakor 300 m. Az izolációs távolság 200-300 méterre 

csökkenthető, ha a vetőmagtermesztő tábla és az idegen tábla között erdő vagy zárt erdősáv 

helyezkedik el. Csökkenthető a vetőmag-előállító táblák közötti izolációs távolság akkor is, ha 
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a legközelebbi táblán ugyanazon apával folyik a hibrid előállítása. (Sárvári in Bocz, 1996) A 

vetőmag genetikai tisztaságát egyrészt ezzel tudjuk és ezzel kell elérnünk. A genetikai 

tisztaságot a szántóföldön kell biztosítanunk (egyrészt az izolációval, másrészt a szakszerű 

címerezéssel), mert annak hibáit a feldolgozás műveleteivel már nem lehet megszüntetni. 

 

2.5.2.1.2. Elővetemény, vetésváltás   

 

Tapasztalataink alapján napraforgó és cukorrépa után a termesztést nem javasoljuk. 

Cukorrépa után a talaj levegőtlensége miatt a vonalak növényállománya gyengén fejlődik. A 

napraforgó a talaj vízkészletét zsarolja, ezért utána az érzékeny szülővonalak 

növényállománya gyakran vízhiánytól szenved. (Széll – B. Pasek, 1995) 

Hazánkban sajnálatos módon igen sok helyen gyakorlatilag monokultúrában 

termesztenek hibridkukorica vetőmagot az öntözhetőség miatt. A talaj szakszerűbb és 

sokoldalúbb használata azonban vetésváltásos termelés esetén jobban biztosított, mint 

monokultúrában, amely a talaj tápanyagait és vízkészletét egyoldalúan használja. (Könnecke 

1969, Kismányoki 1991, Ruzsányi 1995) Vetésváltás alkalmazásával (kalászosok, esetleg 

pillangósok beillesztésével a vetésszerkezetbe) a termés mennyisége és minősége egyaránt 

nagymértékben javítható. (Sárvári – Győri, 1981) 

 

2.5.2.1.3. Talajelőkészítés 

  

Az ideális az lenne, ha a vetőmag-termő táblákon a magágy minősége olyan volna, 

mint amilyet a cukorrépa részére készítenek. (Széll – B. Pasek, 1995) Jó magágy-

előkészítéssel döntően elősegítjük az egyöntetű növényállományt és a vegyszeres gyomirtás 

eredményességét. (Sárvári in Bocz,1996) A hibamentes címerezés egyik alapfeltétele a 

kiegyenlített növényállomány. Homogén növényállományt viszont csak egyöntetű kelés 

esetén kapunk. A talajtömörítés csökkentése céljából lehetőleg kapcsolt munkagépeket 

használjunk. A magágyelőkészítés munkagépe a kombinátor, az ásóborona és a fogas 

(megjegyzés: napjainkban inkább elterjedt a szinkogerm nevű munkagép alkalmazása a fogas 

helyett) legyen. (Széll – B. Pasek, 1995) 

A magágy minőséggel szemben támasztott követelmények akkor – és könnyen – 

teljesíthetők, ha a megelőző beavatkozások minősége nem ad okot nagyobb mérvű 

porhanyításra vagy egyengetésre, vagyis olyan menetekre, amelyekkel a mélyebb – vagy 
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bármilyen mélységű – alapművelés várt jó minőségét óhatatlan – többnyire a felszínen nem 

láthatóan – lerontanák. (Birkás – Szemők, 2001) 

 

2.5.2.1.4. Tápanyagellátás 

 

A szülővonalak kevésbé veszik igénybe a talaj tápanyagkészletét. A szülőpartnerek 

tápanyagfelvevő képessége gyengébb, mint az árutermelő hibrideké. A műtrágyázás N, P2O5 

és K2O hatóanyag dózisainak tervezésénél olyan mennyiségeket javasolunk, mint amennyit az 

adott táblán 8,0 t/ha árukukorica termés eléréséhez kijuttatnának. (Széll – B. Pasek, 1995) 

Anda (1987) szerint megnövelt N-adag hatására nőhet a LAI és a növénymagasság is, 

ennek ellenére a termésszint csak N200-ig nő szignifikánsan.  

 A tápanyagfelvétel dinamikáját Pál (1975) kutatásai alapján a hőmérséklet alakulása 

jelentősen befolyásolja. A tápanyagfelvétel intenzitása tehát a növény élete során függ mind a 

napi, mind a fenofázison belüli hőmérséklet-változásoktól is. A kukorica napi 

tápanyagfelvételének ritmusa, a többi növényéhez hasonlóan, kifejezhető annak két fázisával 

– amikor is a nagy intenzitású szakasz váltakozik a kis intenzitásúval. A kísérletek 

eredményei alapján megállapították, hogy a fény és sötét napszakok szabályos váltakozásakor 

20 oC hőmérsékleten a kukoricanövénykék (7 és 14 leveles korban) N, P, K, Ca, Mg-ion és 

vízfelvételében sajátos napi ritmus mutatható ki. A Ca kivételével a többi ionok felvételének 

napi maximuma a délutáni, a minimum a hajnali órákban tapasztalható. A maximumhoz 

közeli értéket mutatott a nap első felében a N- és K-felvétel, míg a P az éjszaka első felében. 

A Ca-felvétel szintén a nap második felében volt a legerőteljesebb, és a legkevesebbet vettek 

fel a növények a hajnali órákban. Fiatalabb, 7 leveles korban ezzel ellentétben a növények 

éjjel intenzívebben vették fel a Ca-ot, mint nappal. További vizsgálatok során tapasztalták, 

hogy a kukoricanövények víz- és némely ion-felvételére a hőmérséklet megváltozása kortól 

függően másképp hat. Méréseik alapján megállapították, hogy a hőmérséklet a vízfelvételt 

kortól függetlenül befolyásolja, azonban a tápanyagok felvétele nem minden ion esetében van 

összefüggésben a vízfelvétellel, azonban a hőmérséklet 10 oC-os változása a növény korától 

függően a tápanyagfelvételt jelentősen befolyásolhatja. (Pál, 1975) 
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2.5.2.1.5. Növényvédelem 

 

A talajlakó kártevők elleni védekezés technológiája megegyezik az árukukorica 

termesztésénél végzettével. 

A madárkár elleni védekezés fokozott figyelmet igényel, mert egyrészt a szülővonalak 

kezdeti fejlődési erélye gyenge, másrészt az anyasorok tőhiánya relatíve nagyobb 

terméskiesést okoz, mint az árutermelő hibrideknél. A kukoricabarkó, a fritlégy, a kukorica 

gyökértetű, a vetésfehérítő bogár, a levéltetvek és az atkák a szülővonalak növényállományát 

erőteljesebben károsíthatják, mint a hibridekét. 

Ki kell hangsúlyozni a levéltetvek elleni védekezés szükségességét, mert azok a 

vírusbetegségek terjesztéséért felelősek, úgynevezett vírusvektorok. Az érzékeny vonalak 

(anyai és apai partnerek egyaránt) esetén az erős vírusfertőzés a termést nullára redukálhatja. 

(Széll – B. Pasek, 1995) 

A talajlakó kártevők ellen és az amerikai kukoricabogár lárvája ellen talajfertőtlenítő 

szert kell használni, melyet vetés előtt a talajba dolgozunk. (Sárvári in Antal, 2005) 

A kukoricamoly mind az apai, mind az anyai szülőpartnert károsíthatja. Az apánál a 

címerág károsításával a pollentermelést csökkenti, az anyánál a szem rágásával a fuzárium-

fertőzésnek nyit kaput. A fuzáriumos csöveket nem lehet a vetőmagüzembe szállítani. A moly 

elleni védekezés a vetőmag-termő táblákon azért is nehéz, mert a címerezés időszakában 

emberre mérgező rovarölőszerrel nem védekezhetünk. 

A vírusok rezervoár növénye a fenyércirok, ezért a vírusra érzékeny vonalakat 

fenyércirokkal fertőzött táblára vetni nem szabad. A fuzárium- fertőzöttség csökkenti a 

vetőmag csírázóképességét és a cold-teszt értékét. A csőfuzáriózis lehetőségének csökkentése 

érdekében fontos az optimális betakarítási időpont betartása. 

A vetőmagtermesztés gyomszabályozási technológiájának az általánoson túl az alábbi 

speciális szempontoknak is meg kell felelnie: 

 a vonalak a herbicidekkel szemben érzékenyebbek, mint a belőlük előállított hibridek.  

 a szülőpartnerek vetése nagy gyakorisággal eltérő időpontban történik (frakcionált vetés). 

 a vonalak növényállományának gyomelnyomó képessége kisebb, mint az F1 hibrideké, 

ezért az újragyomosodás megakadályozása külön feladatot jelent (pl. a levél alá 

permetezés). 

 sok hibrid vetőmagjának sikeres termesztése szükségessé teszi az öntözést, amely viszont 

az újragyomosodás veszélyét növeli.  
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 az apasorokat a beporzást követően el kell távolítani. A szabad területen a csapadékos 

időjárás esetén újragyomosodás veszi kezdetét. 

 a herbicidek károsító hatásként a virágzást is késleltethetik. A késleltetés napjainak száma 

szülőpartnerenként eltérő lehet, melynek következtében romlik a megtermékenyülés. 

 a gyomosodás nemcsak terméscsökkenést okoz, hanem a vetőmag minőségét is ronthatja 

(pl. a Xanthium termése). 

 erős gyomosodás esetén az OMMI vetőmagfelügyelősége a táblát kizárja, és arról 

vetőmagot betakarítani nem lehet. 

 a szülővonalak fokozott herbicidérzékenysége miatt a kevésbé szelektív herbicidek 

alkalmazását a vetőmag-termő táblákon nem javasoljuk. (Széll – B. Pasek, 1995) 

 

2.5.2.1.6. Vetés 

 

A vetés a hibridkukorica vetőmagtermesztésének legkritikusabb művelete. Fontos az 

optimális vetésidő, vetésmélység, állománysűrűség, az anya- és apasorok aránya, valamint 

biztosítani kell az anya- és apasorok együttvirágzását. (Sárvári in Bocz,1996) 

A vetésidő hatását a hibridkukorica termésmennyiségére és a betakarításkori 

szemnedvességre Berzsenyi és Lap (2005) kutatásai alapján az évjárat is befolyásolja. 

Azonban vizsgálataik alapján megállapították, hogy a korábbi illetve optimális időben történő 

vetés esetén a legnagyobb a szemtermés mennyisége. A késői vetés különösen száraz évben 

akár 30-40 % terméskiesést okozhat, ami vetőmagtermesztés esetében megengedhetetlen. 

A vetést 12-14 °C-os talajhőmérsékleten lehet kezdeni. A kisebb ezerszemtömegű 

vonalak csírázási erélye a hideg talajban még gyengébb. Nem helyes azonban a vetésidő 

túlzott kitolódása sem, ezért a talaj megfelelő felmelegedését bevárva, de legkésőbb a vetést 

május 10-ig be kell fejezni. A tőszám, a növényszám alapvetően függ a hibrid genetikai 

tulajdonságától, továbbá a termőhelyi adottságtól, a talaj vízgazdálkodásától stb.  

Vetőmag termesztésekor is általános szabályként fogadható el, hogy a tenyészidő alatt 

mechanikai ápolás és idegenelés okozta tőszámkiesés miatt a tervezett tőszámot kb. 10-15 %-

kal növeljük. Az apai partner optimális állománysűrűsége is 5-10 %-kal növelhető, hogy több 

legyen a nyerhető pollen. 

Az eltérő tenyészidejű szülőkkel végzett vetőmag-előállítása érdekében a frakcionált 

és a megosztott idejű vetést alkalmazzák. A legjobb termékenyülési százalék elérése 

érdekében gyakori a többszöri megosztott vetés.  
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A frakcionált vetésnél először elvetik az anyasorokat és az apasorokat az utasításnak 

megfelelően. A három apasor vethető úgy, hogy 1 sort az anyával, 2 sort 4-5 nappal később; 

de vethető úgy is, hogy 1 sort az anyával, 1 sort 4-5 nap múlva, és egy sort akkor, amikor az 

első apasor, amit az anyával vetettek együtt, szögállapotban van. A háromszori vetéssel 

jelentősen növelhető a termés. 

Osztott idejű vetésre akkor van szükség, ha az anyai és apai partner virágzása időben 

csak akkor esik egybe, ha a nemesítő által meghatározott időben vetik külön-külön az egyes 

partnereket. Az osztott idejű vetés mindig bizonyos kockázattal jár. (Sárvári in Bocz,1996) 

A vetőmagtermesztésnél a soron belüli tőszám és a mélység egyenletességét biztosító 

vetőgéptípusokat kell használni. A vetésegyenletesség a homogén növényállomány 

kialakításának elengedhetetlen feltétele. (Széll - B. Pasek, 1995)  

 

2.5.2.1.7. Ápolás: idegenelés, fattyazás, öntözés, címerezés, apasor-kivágás 

 

Alapelv, hogy a virágzáskor elütő típusú növényegyed az állományban már nem lehet. 

Az idegenelést az anyai és az apai sávokban egyaránt el kell végezni. Az apai növények 

sávjában különös gondossággal, mert az idegen apa miatti genetikai szennyezettséget a 

későbbiekben megszüntetni már nem lehet. Az idegen anya termését csőszelekcióval el lehet 

távolítani. Az viszont a vetőmagüzemben külön munkafolyamatot igényel, ezért azt a 

szántóföldön kisebb munkával igyekezzünk megelőzni.  

Az öntözőgépek a növények egy részét letapossák. A letaposott anyanövényeket is 

idegennek kell tekinteni, mert azok fejletlenebbek. A címerüket később hozva a növények 

önbeporzásban részesülnek. Termésüket csőszelekcióval sem távolíthatjuk el. 

A takarmányt termő kukorica növényállományát napjainkban már nem fattyazzuk. 

Ezzel szemben a vetőmagot termő táblákon fattyazni kell. A fattyhajtások a címerüket és 

csövüket a fővirágzást követően hozzák. Az önbeporzás miatt a genetikai szennyezettséget 

növelik, mert a fattyhajtások terméseit csőszelekcióval eltávolítani nem tudjuk. 

A vetőmag-termesztésnél a növényállomány vízigénye, a csapadék és a kukorica 

fenofázisa alapján három öntözési időszakot különítünk el, a kezdeti gyors növekedés, a 

virágzás és a szemtelítődés időszakát. 

1. A keléstől a virágzást megelőző 2. hétig a gyors növekedéshez szükséges, egyre 

növekvő vízigényt kell kielégítenünk. Egyre fontosabbá válik az is, hogy a várható vízhiányos 

időszakra felkészülve a talaj vízkészletét már előzőleg feltöltsük. 
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2. A virágzást megelőző 2. héttől az elvirágzásig. A növényállomány legkritikusabb és 

egyben legvízigényesebb fejlődési szakasza a címerhányástól a szemképződés végéig tart. A 

talaj hasznosítható vízkészlete öntözés nélkül a virágzási időre már fogyóban van. Ha ebben 

az időpontban a növények vízhiánytól szenvednek, több fejlődési folyamat 

visszafordíthatatlanul károsodhat, melyek terméscsökkenést okoznak: 

- a virágzás vontatott és késik, 

- az összevirágzás lehetősége romlik, 

- a pollen mennyisége csökken, szélsőséges esetben a címer életképtelen pollent hullat, 

- a bibének csak rövid szakasza bújik elő a csuhélevelek közül, így annak romlik a 

pollenfogadó képessége, 

- egyes anyavonalak bibéje kritikus esetben meg sem jelenik, a megtermékenyülés elmarad. 

Az öntözés egyik fontos szempontja ebben az időszakban, hogy a talaj hasznosítható 

vízkészletét 85-90 %-os szinten tartsuk. A másik az, hogy az állomány mikroklímáját a 

megtermékenyülés szempontjából kedvező módon befolyásoljuk. Ennek érdekében célszerű 

inkább kisebb vízadaggal, de többször öntözni. Így a növényállomány szintjén a relatív 

páratartalmat növeljük. Az esetleges légköri aszály káros hatását mérsékelhetjük. Sajnos a 

tapasztalatok szerint a páratartalom növelése még a legkorszerűbb öntözőberendezésekkel is 

korlátozott. Így hiába értünk el 4-5 %-os növekedést, ha a virágzás szélsőségesen forró 

napokra esik, a levegő páratartalma még mindig a szükséges szint alatt maradhat. 

3. A szemkitelítődés időszaka. A megtermékenyülést követő időszakban a tápanyagok 

szembe történő beépülésének vízigényét kell kielégítenünk. Ennek függvényében várhatunk 

kedvező ezerszemtömeget és megfelelő frakcióarányt, tehát jó vetőmagkihozatalt. 

A víznormát úgy kell tervezni, hogy az érés időszakára a talaj hasznosítható 

vízkészlete 40-60 %-os telítettségi értékre süllyedjen. A túlöntözés káros, mert: 

- lassítja a vízleadást, 

- kedvező feltételt biztosíthat a fuzáriumos fertőzésnek, 

- hosszú tenyészidejű vonalaknál közvetve növeli a fagyveszélyt, 

- elősegíti a betakarítást nehezítő újragyomosodást. 

A leírtakat természetesen a helyi sajátosságok és a lehetőségek szerint vehetjük figyelembe. 

Kísérleti eredményeink szerint a szülőpartnereket három kategóriába soroltuk: 

- olyan vízigényes vonalak, hogy termesztésük csak öntözéssel lehetséges, 

- olyan szülőpartnerek, amelyek öntözés nélkül is elfogadható mennyiségű termést adnak, 

de az öntözést jól meghálálják, 
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- olyan szülőpartnerek, amelyeknél a kevésbé aszályos években öntözéssel nem érünk el 

gazdaságos terméstöbbletet. 

A címerezés a vetőmagtermesztés szántóföldi munkáinak a legkritikusabb és a 

legfárasztóbb művelete. 

Magyarországon a címerezést nagyrészt kézzel végezzük. Reméljük, hogy a jövőben 

mind több hibrid vetőmagját hímsteril anyákkal tudjuk termeszteni, amely lényegesen 

leegyszerűsíti, vagy egyszerűen szükségtelenné teszi a címerezést. 

A vetőmagtermesztésnél az MSZ 9610-87 sz. szabvány, valamint az OMMI útmutatók 

figyelembe vételével kell a címerezést elvégezni. Egy-egy szemlén 0,5 %-nál több virágzó 

címer az anyasorban nem lehet. A címerezési hiba öntermékenyülést okoz, amely rontja a 

genetikai tisztaságot. Igen fontos tehát, hogy lehetőleg 0 %-os hiba mellett történjék a címerek 

eltávolítása, mert a szántóföldi hibákat (pl. genetikai tisztaság hibája) a vetőmagüzemben 

javítani nem tudjuk.  

Az izolációs távolságot is az előbb említett szabvány határozza meg, azonban meg kell 

jegyezni, hogy Brunet et al. (2004) kutatási eredményei szerint a különböző nemzeti 

szabványok által meghatározott 200-500 méteres izolációs távolságnál sokkal nagyobb 

távolságokra, akár 1-2 km-re is képes eljutni a kukorica pollenje életképes állapotban, 

megfelelő légköri körülmények esetén. 

Az előcímerezést akkor kell megkezdeni, amikor a címer főágak kezdenek megjelenni, 

illetve a címerek az anya felső 1-2 levelében vannak. 

A munkát úgy kell végrehajtani, hogy az előcímerezés ne okozzon 1-2 levélnél 

nagyobb veszteséget. Négy vagy több levél eltávolítása esetén csökken az asszimilációs 

felület, csökken a termés. Az F1 nemzedék genetikai homogenitásának biztosítása céljából 

törekednünk kell arra, hogy amikor az anyanövények 5 %-án termékenyíthető bibeszál már 

megjelent, az anyasorokban sehol ne legyen porhullatásra alkalmas címer. 

A címerezés akkor tekinthető befejezettnek, ha minden anyanövényről eltávolítottuk a 

címert, és a nővirágzat megtermékenyülése megtörtént. 

Az anyanövények termékenyülését a bibék leszáradása után 2-3- hét múlva lehet 

megbízhatóan megállapítani. A keveredés veszélyének elkerülése érdekében az apai szülők 

növényállományát még zöld állapotban eltávolítjuk. Így meggyorsul az érés, és a szántóföldi 

minősítő szemlék végrehajthatóak. Az apasorok eltávolítása az előbbi okokon túl fajtavédelmi 

szempontból is kötelező.  
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2.5.2.1.8. Betakarítás 

 

A kísérleti eredmények rámutattak arra, hogy a betakarítás és a kondícionálás minden 

művelete hatással van a megtermelt vetőmag minőségére. Sajnos a legtöbbször csökkentően. 

A különböző genotípusok eltérően reagálnak a betakarítás és a feldolgozás során fellépő 

fizikai (hő- és mechanikai) hatásokra. A kérdést még az is nehezebbé teszi, hogy a betakarítás 

optimális szemnedvessége genotípusonként eltérő. A nagy nedvességtartalmú (40-45 %) 

termés magas hőmérsékleten (50 °C) való szárítása (genotípusonként eltérően) rontja a 

csírázási százalékot és a cold-teszt értékét.  

Az optimálisnál későbbi betakarítás is káros, mert a túl alacsony nedvességtartalom 

mennyiségi és minőségi veszteséget okoz: 

- növeli a szántóföldi és feldolgozóüzemi pergési veszteséget, 

- a szárazabb kukoricaszem héján szemmel látható, vagy csak vegyszerrel kimutatható 

sérüléseket idéz elő, amelyek nyitott kaput jelentenek a betegségeknek, elsősorban a 

fuzáriumnak, 

- a sokáig talpon álló, élettevékenységet már nem, vagy alig folytató kukorica a 

szántóföldön nedves időjárás esetén fokozottan ki van téve fuzáriumos fertőzésnek. 

A betakarítást ezért 28-38 % közötti szemnedvességnél kell elvégezni, a genotípusok speciális 

tulajdonságait is figyelembe véve. 

A csöves termés prizmában tárolása tilos, mert a benne való melegedés közvetlenül is 

csíraromlást okoz. A prizmán belüli felmelegedés és a hozzá kapcsolódó magasabb 

páratartalom melegágya a fuzáriumos fertőzésnek.  

A cold-teszt-vizsgálatok eredményeiből két fontos következtetést vonhatunk le: 

1. A magas szárítási hőmérséklet (45 °C) a 28 %-nál nagyobb szemnedvesség-tartalommal 

betakarított alapanyagok cold-teszt-értékét és várhatóan a szántóföldi kelési százalékot 

nagymértékben csökkenti. 

2. A feldolgozás során – még kíméletes szárítást, morzsolást és osztályozást feltételezve is – 

mechanikai sérülések érik a vetőmagot. 

Ennek mértéke jelentősen függ a feldolgozási technológiától, beleértve a feldolgozó 

gépek műszaki színvonalát és állapotát is. Az optimális körülmények között végzett 

szabványos csírázási eredményekben nem mutatkozik a feldolgozási folyamat károsító hatása. 

A cold-teszt-érték viszont folyamatosan csökken egy-egy feldolgozási művelet után. Ez 

elsősorban a magsérülés következménye. A cold-teszt-vizsgálatok eredményei arra is 

felhívják a figyelmet, hogy a vonalak vetőmagja sokkal érzékenyebb a hideghatásra, mint az 
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F1-eké. A csávázás javítja a cold-teszt értékét, ami elsősorban annak tudható be, hogy az 

megvédi a csírát mind a magban, mind a talajban levő gombáktól, főként a csíranövényre 

legveszélyesebb fuzárium-fajoktól. 

Ugyanakkor a feldolgozás során a vetőmagon keletkező repedéseken keresztül a 

csávázószer is károsíthat (abnormális növények). Az egyes vonalak és F1-ek vetőmagja a 

feldolgozás folyamán különböző mértékben károsodik. Azt is egyértelműen mutatják a 

vizsgálatok, hogy amennyiben már a hibridüzembe beszállított mag is sérült (betakarítás, 

szállítás, fertőződés stb. következtében), a feldolgozás során a sérült szemek aránya 

ugrásszerűen megnő (30-40 %-ra).  
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2.6. A KUKORICA-POLLEN BIOLÓGIÁJA 

 
2.6.1. A pollen felépítése, kialakulása 

 

 A pollent a virágtakarón belüli porzótáj módosult levelei, a porzók hozzák létre igen 

nagy számban. A fejlődő, fiatal portokban lévő pollen „nagyanyasejtjében”, vagyis a 

mikrospórák anyasejtjében egy meiotikus osztódás során a meiózis első főszakaszának végére 

két új haploid sejt képződik, melyek az anyasejten belül együtt maradnak. A meiózis második 

főszakaszára jellemzően ezek a sejtek azonnal tovább is osztódnak, mégpedig mitotikusan. 

Ennek eredményeképpen az anyasejt falán belül egy ideig együtt maradó négy tetraéder alakú 

haploid sejtmag keletkezik. Ezeket a testvérsejteket együttesen tetrádnak nevezik. A tetrádban 

alakul ki az egyes sejtek végleges alakja, és jellegzetes centrifugális sejtfalvastagodása. Az 

anyasejtfal felszívódása után a tetrád tagjai, azaz a haploid mikrospórák további magosztódás 

után önálló pollenszemekké (hímivaros nemzedékké) válnak. (Sárkány – Szalai, 1964) 

Amíg egymagvú a pollenszemcse, a mikrospórának felel meg. Az anyasejtből 

tetrádosan képződik, vagyis mindegyik anyasejtből 4 pollenszemecske lesz. Ez a 

nekrosporogenezis folyamata. Az anyasejt magja két menetben osztódik, s a meiotikus 

magosztódás végén négy haploid mag keletkezik. (Haraszty, 1978) A késői egymagvas–korai 

kétmagvas állapotú mikrospórák alkalmasak indukcióra. A sikeres indukció ahhoz a 

rendkívüli élettani váltáshoz vezet, hogy a mikrospóra nem ivarsejteket hordozó pollenné, 

hanem ivartalan módon növénnyé fejlődik. Minden kukoricacímerben vegyes fejlettségű 

mikrospórák találhatók. (Szarka, 2000) 

A sejtfalak kialakulása a citokinézis vagy a meiózis végén egyszerre, szimultán módon 

megy végbe, ez a kétszikűekre jellemző, vagy pedig úgynevezett szukcedán falképződéssel 

mindegyik magosztódásra bekövetkezik, ahogy ez az egyszikűeken történik. Az anyasejt az 

osztódás során jelentős mennyiségű kallózt produkál. A keletkező mikrospórák első elválasztó 

fala is kallózból áll, a kallózburkolaton belül alakul azután ki a mikrospóra alak, az 

úgynevezett sporoderma. A sporoderma két rétegre különíthető: az exinére és az intinére. A 

külső burkon, az exinén vagy exospóriumon ismét megkülönböztetünk egy skulpturált 

mintázott ektoexinét, sőt, néha még egy köztes réteget, a medinét is. Az exine a lipidek közé 

tartozó, rendkívül ellenálló anyagból, a sporopolleninből épül fel. Ennek köszönheti a pollen 

azt, hogy alkalmas közegben (például tőzegben) évmilliókig megőrzi alakját. Az exine a 

sporopollenin mellett terpéneket is tartalmaz, így feltehető, hogy oxidatív polimerizációval 

karotinoidokból vagy karotinoid-észterekből keletkezett. A zárvatermők exinjének belső, 
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homogén rétegét nexinének is hívják (ennek kifelé tekintő határrétege az angol szóval 

emlegetett „foot-layer”), külső, skulpturált rétegét pedig sexinének nevezik. Ez utóbbi még 

további finomabb szerkezetet mutat: a nyúlványok, oszlopocskák (columellák vagy bakulák) 

felületi részén kialakulhat egy nagyjából összefüggő fedőrész, a tectum (= fedő). Az ilyen 

pollenszemecskét tektátus pollennek is hívják, szemben az összefüggő fedőrészt nélkülöző 

intektátus pollenszemecskével. A tektumot a pórusok különböző formákban áttörik, üregeiben 

pedig olaj, viasz, pollenkitt stb. halmozódik fel. A pollenkitt - különösen rovarpollen esetében 

- jelentős, mert ragacsos, olajszerű anyagával a pollenszemeket egymáshoz, és a látogató 

rovar testéhez ragasztja.  

A legtöbb pollenszemecskén pórusok, nyílások vannak. Ezek az apertúrák azonban 

nem valódi nyílások, csak a külső pollenfal, az exine vékonyan maradt helyei, amelyen belül a 

belső pollenfal, az intine normálisan alakul. Amikor a pollen tömlőt hajt, az intinét félretolja, 

s az apertúrán keresztül kilép a tömlő a pollenszemecskéből. 

Az exine felületét tüskék, hálózatos minták díszítik, ezeknek a meghatározásban is 

jelentőségük van. Rendesen a rovarpollen felületén vannak ilyen tarajok, tüskék, ezek is 

segítik a pollennek a rovar szőreihez való kapcsolódását. A szélpollen rendesen sima felületű. 

Az intine különböző vastagságú lehet, nem díszített. Poliuronsavakból vagy 

poliuronsavak és poliszacharidok keverékéből épül fel, a belső oldala cellulózt tartalmaz. 

Fenyők légzsákos pollenjein az intine külső rétege kallózt tartalmaz. Maga a pollentömlő fala 

pektin, cellulóz, kutin és kallóz anyagokból áll. A tömlő csúcsi részében működő citoplazma 

van, hátrább kallózzal eltömődhet, ha ez nem következik be, a pollentömlőt egészében 

citoplazma tölti ki, s benne plazmaáramlások figyelhetők meg. Az egy sejtmagvas pollen 

vagyis a mikrospóra még a pollenzsákban belső sejtosztódással két sejtre tagolódik: a 

nagyobb vegetatív sejtre, és a kisebb generatív sejtre. A kettőt együttesen takarja a 

pollenburok. (Haraszty, 1978)  

Egyes növényfajok esetében megfigyelték, hogy a pollen fejlődésének azon 

szakaszában, amikor nagymennyiségű DNS képződik, a porzókban először timidin 

halmozódik fel, utána rövidesen ugrásszerűen megnövekszik a timidin-kináz-aktivitás. Az 

aktivitásnak ez a fokozódása timidin hozzáadásával kísérletileg is kiváltható. (Hess, 1979)  

A zárvatermők pollenje ilyen kétsejtes állapotban hagyja el a virágporzsákot, s kerül rá 

a bibére. Ez már a teljes redukált hímgametofitont képviseli. (Haraszty, 1978) 

A címer portokjaiban a virágpor a kukorica-címer hatodik organogenetikai etapjában 

(fokozatában) fejlődik ki. Ennek az etapnak a gyors befejeződése a pollen és a virágzat egy 

részének sterilitását okozza. Olyan években, amikor a hatodik-hetedik etapban (címerhányás-
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virágzás időszaka) erős szárazság van, lecsökken a fertilis pollen mennyisége, emiatt rossz a 

szemkötés, csökken a termés. (Pál, 1983) 

A fűfélék (gramineae) családján belül a kukorica pollenje a legnagyobb méretű, 90-

125 x 85 mikron nagyságú. (Erdtman, 1952, Smith, 1990 in Emberlin et al. 1999) 

növényenként nagy számú, bár igen eltérő mennyiségű pollen képződik, 14-50 millió közötti. 

(Miller, 1985 in Emberlin et al., 1999) 

 A kukorica pollenje szél által terjed, a portokból kikerülve a levegőbe jut. A pollen 

víztartalma jelentős hatással van a terjedési sebességére, valamint arra, hogy a levegőbe jutva 

életképességét mennyi ideig képes megőrizni. (Aylor, 2003)  

 A kukorica esetében a pollenszem tartalmaz két igen fontos fehérjét, melyek az 

anthera szomszédos tapetum-sejtjeiből származnak. Ezeket Suen et al. (2003) pollen-

felszabadító fehérjéknek nevezi, mivel vizsgálataik alapján feltételezik, hogy ezek felelősek a 

pollenszem kikerüléséért a portokból, majd szerepük lehet a pollentömlő kialakulásában is a 

bibeszálra való feltapadás után. A pollenszem belsejében képződnek, és mRNS-ük 

folyamatosan termelődik a pollen képződése és érése során. 

 Li és társai (2003) fedezték fel, hogy a kukorica pollenje tartalmaz egy bizonyos β-

expanzin nevű, fehérje típusú vegyületet, ami a sejtfal legfőbb poliszachridjainak és 

zsírvegyületeinek stabilitásáért felelős. Ez a kutatócsoport által vizsgált más, kétszikű 

növények pollenjében lévő, úgynevezett α-expanzintól némiképp eltérő vegyület. Az 

expanzin-vegyületek a kétszikűek pollenjében változatosságot mutatnak. Li kutatócsoportja 

kimutatta, hogy az adott pollen allergén tulajdonságait az expanzinokkal lehet összefüggésbe 

hozni.   

 Pethő (1984) kutatásai alapján valószínűsíti, hogy a pollen tartalmaz olyan anyagokat, 

melyek a bibeszálra kerülve serkentik a csírázást. Erre a bőséges megporzás kedvező 

hatásából következtet. Táptalaj felületés szintén a csírázási % emelkedését tapasztalta a 

pollensűrűség növelésének hatására.  

 
2.6.2. A pollen gyakorlati jelentősége 

 

A pollenszemek alakja, külső vastagodásai, stb. a fajra többnyire jellemzőek. Fel lehet 

róluk ismerni az illető növényt, amelytől származnak. (lásd: 1. melléklet) Ez elsősorban a 

rovarlátogatott virágok pollenjére vonatkozik, mert a szélpollen szemecskéi simák, nehezen 

megkülönböztethetők. A pollenvizsgálat alapján való faj-azonosítással foglalkozó 

tudományágat pollenanalitikának vagy palinológiának nevezik (palynein = magot szórni). 
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Jelentősége abban van, hogy az ellenálló sejtfalú pollenszemecskék a kőzetüledékekkel, 

tőzeggel fedett pollenszemek évezredek, sőt évmilliók során felismerhető épségben maradnak, 

s így vizsgálatukkal a letűnt idők növénytakaróját rekonstruálhatjuk. Pollenanalízissel 

megismertük, illetve ma is kutatjuk főképpen az utolsó jégkorszak utáni flórák történetét. 

Ezen a téren kimagasló eredményeket ért el Zólyomi Bálint. Újabban a harmadkori barna 

szenek vizsgálatánál is sikerrel alkalmazták ezt a módszert. Különös jelentősége van a 

pollenanalízisnek a mézfajták vizsgálatában is. A vízben feloldott és centrifugált méz 

üledékéből virágpor-vizsgálat alapján megállapítható a méz eredete. (Haraszty, 1978) Ezen az 

úton a méz származását is (terület, ország) meg lehet állapítani, valamint a mézhamisításokat 

is le lehet leplezni. (Sárkány – Haraszty, 1993)  

Érdekes szerepe van egyes fűfélék virágporának a kórtanban is. Vannak túlérzékeny, 

allergiás emberek, akiknek légútjai nyálkahártyájába akadva ezek a pollenszemek ingert, 

gyulladást, sőt lázat okozhatnak. A különös „szénanátha” egy, a virágporban előforduló 

fehérjekötés mérgező hatásán alapul. Antihisztamin hatású gyógyszerekkel a tünetek 

enyhíthetők, illetve megszüntethetők. (Haraszty, 1978) 

A kukorica pollenjével végzett kutatásaik során Losey és Rayor (in Friedlander, 1999) 

fedezték fel, hogy a genetikailag módosított, BT-kukoricák pollenjében is fellelhető ez a 

méreganyag, mely ennek következtében pusztítja a pollent fogyasztó monarchialepkék 

hernyóit.  

 

2.6.3. A pollen életképessége 

 

 Nemesítési szempontból fontos kérdés, hogy egy adott faj pollenje milyen 

környezetben tárolható hosszú ideig fertilitásának megőrzése mellett. A miliő tekintetében a 

levegő páratartalma, a hőmérséklet és az oxigén parciális nyomása a döntő tényezők.  

 A pollen a kukorica gentikai változásainak egyik legfontosabb vektora. A pollen 

életképessége légköri körülmények között ezért meghatározó az izolációs távolságok 

kialakításának szempontjából. (Luna et al; 2001/a) 

 A raktározhatóság elsősorban a pollen élettartamától függ. A kevés, vagy minimális 

vizet tartalmazó pollen hosszú ideig raktározható. Minden faj pollenje számára jellemző egy 

optimális mennyiségű nedvességtartalom, amely a maximális élettartamot biztosítja. Ez 

általában 20 % körüli. Sok pollenben a relatív nedvességtartalom 0 %. Holman és Brubaker 

(1926 in Szalai, 1994) 200 különböző fajú pollent vizsgált meg e tekintetben és azoknak 
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mintegy a fele koncentrált kénsav felett tárolva életképesebb volt, mint a 30 % nedvességet 

tartalmazó kontroll.  

 A Gramineae család tagjaira általában, így a kukorica pollenjére is jellemző az 

aránylag magas, 35-50 % közötti víztartalom, és a gyors anyagcsere. A pollenszemek 

nedvességtartalmára hatással van néhány környezeti tényező is, a légnedvesség, a 

hőmérsékleti viszonyok alakulása, és a pollent kibocsátó növény vízháztartási egyensúlya. 

(Barnabás – Rajki, 1976 in Shivanna – Shawney, 1997) A pollen víztartalmát kifejezhetjük a 

kibocsátáskor mért víztartalom tömegszázalékában is. (Dumas et al. 1985, Kerhoas et al. 

1990 in Shivanna - Shawney, 1997) 

A pollenszemek élettartamát a természetben számos tényező befolyásolja. A különböző 

növényfajok pollen-élettaramának meghatározásával és az élettartamot befolyásoló környezeti 

tényezők vizsgálatával foglalkozó kutatások az 1800-as évek végén kezdődtek (Mangin1886, 

Rittinghaus 1886, Molisch 1893 in Barnabás 1982). A későbbi vizsgálatok (Pfundt 1910, 

Holman-Brubaker 1926, Vasil 1961, Kozaki 1975 in Barnabás 1982) megállapították, hogy 

bár a külső környezeti tényezők hatással vannak a pollen élettartamára, az elsősorban 

genetikailag determinált, és függ a rendszertani hovatartozástól. Ennek alapján három nagy 

csoport különíthető el a vizsgált taxonokon belül:  

- Hosszú életű (6 hónap – néhány év) pollennel rendelkező családok: Ginkoaceae, 

Pinaceae, Palmae, Saxifragaceae, Rosaceae, Leguminosae, Anacardiaceae, Vitaceae, 

Primulaceae. 

- Közepes (1-3 hónap) élettartamú pollennel rendelkező családok: Liliaceae, 

Amaryllidaceae, Cruciferae, Salicaceae, Ranunculaceae, Rutaceae, Solanaceae, 

Scrophulariaceae. 

- Rövid életű (néhány perc – néhány nap) pollennel rendelkező családok: Aliamataceae, 

Gramineae, Cyperaceae, Commelinaceae, Juncaceae. 

 

2.6.4. A pollen élettartamát befolyásoló belső és külső környezeti tényezők 

 

Az összehasonlító pollen-morfológiai vizsgálatok (Brewbaker 1959, Linskens 1964, 

Hoekstra-Bruinsma 1975, Johri-Shivanna 1977, Hoekstra 1979 in Barnabás 1982) azt 

mutatták, hogy az érett állapotban, a portokból történő kiszóráskor 2-sejtes (binukleatus) 

illetve 3-sejtes (trinukleatus) pollenszemek eltérő tulajdonságokkal bírnak.  

A binukleatus pollenszemek természetes körülmények között hosszabb életűek, 

struktúrájuk ellenáll a környezeti tényezők hatásainak, víztartalmuk és metabolikus 
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aktivitásuk kicsi. A binukleatus pollen in vitro nagy százalékban fejleszt tömlőket és 

életképessége mesterséges körülmények között viszonylag hosszú ideig fenntartható. 

A trinukleatus pollenszemek protoplazmája sok vizet tartalmaz, struktúrájuk kevésbé 

ellenálló, hamar kiszáradnak, rövid életűek, tartalék tápanyagaikat hamar felhasználják 

intenzív anyagcseréjük következtében. In vitro csak kis százalékban, vagy egyáltalán nem 

fejlesztenek pollentömlőket és életképességük mesterségesen csak rövid ideig tartható fenn.  

A trinukleatus típusú virágpor jellemző a mezőgazdasági szempontból jelentős 

növényfajokat magába foglaló Gramineae családra. A gabonafélék közül az 

idegentermékenyülő, szélmegporzású Zea mays L. virágpora körülbelül 24 óráig (Pfundt 1910 

in Barnabás, 1982) marad életképes szántóföldi körülmények között, a portokból történő 

kiszóródást követően.  

A virágpor élettartamát a külső környezeti tényezők közül elsősorban a környező 

levegő hőmérséklete és páratartalma befolyásolja. Jones-Newell (1948 in Barnabás 1982) 

vizsgálatai szerint a kukorica pollen szántóföldön, 35 C- os, száraz melegben 6 óra elteltével 

már életképtelenné válik. Alacsonyabb (2-10 C) hőmérsékleten, magas légnedvesség mellett 

az életképesség megszűnése lassabb folyamat, a gabonapollen pedig néhány napig életben 

tartható (Andronescu 1915, Knowlton 1922, Dániel 1955, Pfahler-Linskens 1973 in Barnabás 

1982). 

 Az egy fajhoz tartozó nemesített fajták pollenérése sokszor nem egyidejű. Az egyes 

beltenyésztett kukorica vonalak pollinációja között akár 2-3 hét is eltelhet. Márpedig a 

pollenek élettartamát a pollináció alkalmával fellépő időjárás jelentősen befolyásolja. Nagyon 

fontos befolyásoló tényezők például a levegő hőmérséklete és páratartalma, és ebben 

naponként is lényeges különbségek lehetnek. (Pálfi – Gulyás, 1985) 

 

2.6.5. A pollen-életképesség gyors elvesztésének okai  

 

A pollen száradási folyamatát tanulmányozó kutatók (Andronescu 1915, Knowlton 

1922, Holman-Brubaker 1926, Blair-Loomis 1941 in Barnabás 1982) megállapították, hogy a 

gabonapollen életképességének gyors elvesztése összefüggésben van a pollenszemek gyors 

vízvesztésével.  

A pollen 50-60 % vizet tartalmaz, és 2 óra leforgása alatt ennek kb. 48 %-át elveszíti a 

gyors száradás következtében. Azonban a kukorica pollen eredeti víztartalmának 40-50 %-át 

elveszítheti anélkül, hogy életképessége alapvetően károsodna. Az ennél nagyobb mértékű 

vízveszteség azonban már káros hatással van a pollen életképességére.  
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Watanabe (1955 in Barnabás 1982) megfigyelte, hogy az általa vizsgált 19 Gramineae 

faj esetében az életképes pollenszemek a bibére kerülésük után 30-60 másodpercen belül 

folyadékot választanak ki magukból, amely elősegíti a bibén való megtapadásukat.  

A pollen vízvesztése hatással van a pollen fiziológiai folyamataira, elsősorban a 

légzésre (Walden 1960 in Barnabás 1982), ezáltal a pollen életképességére. 

Néhány kutató a pollenéletképesség fokozatos megszűnését különböző enzimek 

aktivitásának csökkenésével hozza összefüggésbe. King (1960 in Barnabás 1982) szerint a 

peroxidáz enzim aktivitásának csökkenése magával vonja a pollenéletképesség csökkenését.  

Ezzel ellentétben Hamill-Brewsbaker (1969 in Barnabás 1982) megállapította, hogy a 

kukorica pollen életképtelenné válásával nem járt együtt a peroxidáz enzim aktivitásának 

teljes megszűnése. Diakonu (1961 in Barnabás 1982) a légzési enzimek közül a 

dehidrogenázok inaktiválódásával magyarázza a kukorica pollenszemek életképességének 

elvesztését. Heslop-Harrison (1970), Shivanna –Heslop-Harrison (1981 in Barnabás 1982) 

szerint az életképes és az életképtelen pollenszemek elkülönítésére alkalmas az élő 

membránokhoz kötött észteráz enzim aktivitásának kimutatásán alapuló módszer. Az aktív 

enzim a pollenszemek által felvett fluoreszcein-diacetát molekulákat felbontja, és az élő 

pollenmembránokban szabaddá váló fluoreszcein fluoreszcenáz mikroszkópban 

megfigyelhető. 

 

2.6.6. A kukoricapollen élettartamát befolyásoló tényezők 

 

A Gramineae család fajaira jellemző, hogy a mikrogametogenezis folyamata, a két 

hímgaméta kialakulása már a portokon belül végbemegy. Az érett pollenszemek a poltok 

felnyílásakor 3-sejtes, azaz trinukleatus állapotban vannak. Ezzel az állapottal fokozott 

intenzitású anyagcsere jár együtt, melynek következtében a pollenszemek a portokból való 

kiszóródást követően fokozatosan elveszítik élet- és termékenyítőképességüket.  

Az idegentermékenyülő, szélmegporzású kukorica virágpora a környezeti tényezők 

(levegő hőmérséklete, relatív páratartalma) hatásának jobban ellenáll. Barnabás (1982) 

kísérletei szerint az általa vizsgált hibridek virágpora viszonylag magas (27 C) 

hőmérsékleten, közepes (45 %) páratartalmú sötét térben, inkubátorban tartva, 24 óra eltelte 

után is 94 %-ban termékenyítőképes maradt. A pollen élettartama és a környezeti hatásokkal 

szemben tanúsított ellenálló képessége összefüggést mutatott a vizsgált genotípussal. Az 

előzővel azonos kísérleti körülmények között a homozigóta törzs virágporának 

termékenyítőképessége az alkalmazott hőmérséklettől és páratartalomtól függetlenül 24 óra 
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után 20 %-ra csökkent. A bibeszál szöveteiben legmélyebbre hatoló, tehát a legnagyobb 

sebességgel növekvő pollentömlő hossza a 24 órát tárolt pollennel végzett megporzáskor a 

kontrollhoz viszonyítva sokkal rövidebb volt, úgy a hibrid, mint a törzs esetében, ugyanakkor 

a pollentömlő növekedésének intenzitása a vizsgált törzsnél jelentősen csökkent. (Barnabás, 

1982) 

Luna et al. (2001) kutatásai szerint a kukoricapollen életképességének csökkenését 

legnagyobb mértékben a pollenszem víztartalmának csökkenése okozza. Vizsgálataik során 

azt tapasztalták, hogy a pollenszemek életképessége szántóföldi körülmények között azon 

környezeti tényezők hatására, melyek a vízvesztést elősegítik (tehát kitéve a hőmérséklet, 

légnedvesség é napsugárzás hatásainak), 30 perc elteltével jelentős mértékben csökken.  

Linskens és Peahler (1973) megállapította továbbá, hogy a kukorica pollenje 16 fontos 

aminosavat tartalmaz, melyek bomlása okozza az életképesség csökkenését. Amennyiben 

ennek a folyamatnak tudjuk befolyásolni a sebességét, az hatással van az életképesség 

megőrzésére is. 

 Dafni és Firmage vizsgálatai (1999) szerint igen sok tényező befolyásolja a pollen 

életképességét. Kutatásaik során ezeket a tényezőket három fő csoportba sorolták, valamint 

ezeken kívül is megállapítottak még néhány fontos, de a csoportokba be nem sorolható 

tényezőt. Csoportosításuk és vizsgálataik eredményeként a következő felsorolást kapták:  

 Környezeti tényezők:  

o Nitrogén-ellátottság (felvehető) 

o Évjárat-hatás 

o Hőmérséklet 

o Nedvességtartalom (környezeti nedvesség) 

o Virágnyílás időpontja 

 Morfológiai feltételek: 

o A virág elhelyezkedése (kitettsége) szerint befolyásolnak a környezeti 

tényezők 

o A nyitott virág 

o A harang alakú virágzatban védetten elhelyezkedő portokok 

 Belső tényezők: 

o Magok száma 

o Pollen-anyagcsere 

o Fajok közötti genetikai változatosság (interspecifikus variabilitás) 

o A mikrosporogenezis körülményei 
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 Egyéb hatások és tényezők: 

o A virágot érintő rovarkár, a virág rovarvonzása 

o A megporzó vektor is meghatározza a kitettséget 

o A virágzat felépítéséből adódó, megtermékenyítést gátló tényezők (morfológiai 

összeférhetetlenség) 

o A növény / virág / pollenszem kora 

o A virágzást megelőző vagy a virágzás ideje alatti vízhiány 

o A pollen várható életkora, illetve életképességének hossza, esetleges 

tárolásának időtartama 

A hőmérséklet is fontos tényező. Az alacsony, 0 Co körüli hőmérséklet az 

életképességet meghosszabbítja, természetesen a víztartalom függvényében. Olmo 

(1942 in Szalai, 1994) -12 Co-on, 28 % relatív nedvességtartalom mellett a vitalitás 

megőrzését figyelte meg. A pollen vízmentessége 0 Co alatt elengedhetetlen. Az 

élettartam a hőmérséklet csökkenésével fokozatosan nő, és elvileg -200 Co-on a pollen 

tömlőképzési képességét korlátlan ideig megőrzi, mert aktivitása zérusra csökken. Ezt 

az elméleti feltevést a Lupinus-pollen esetében kísérletileg alátámasztották, amely 

életképességét -180 Co-on is megőrizte. A -190 Co-on tartott almapollen még két év 

múlva is ugyanolyan százalékban csírázott, mint a friss pollen. (Golubinszkij, 1974 in 

Szalai, 1994) 

 

2.6.7. A kukorica által termelt pollen mennyisége 

 

 A sárga szemszínű lófogú kukoricák által átlagosan megtermelt pollen mennyisége 

növényenként 3,853 g a virágzás teljes időtartama alatt, Rácz et al. (2006) kísérletei szerint. A 

vizsgált vonalak pollentermelő képessége azonban jelentősen eltérhet egymástól. A kísérletek 

során mért legmagasabb érték 7,5 g, a legalacsonyabb 2,12 g volt. A pollen mennyiségét 

beltenyésztett vonalak esetében és hibridek esetében is a genotípus jelentősen meghatározza, 

bár az évjárat-hatás is befolyásolja. A virágzási periódus hosszában is jelentős eltérések 

tapasztalhatóak fajtánként. A periódus általában 6,72 nap, bár vannak vonalak, amelyek 7,5 

napig is hullatnak pollent, és vannak, amelyek csak 6 napig. (Rácz et al. 2006) 

 A virágzás, így a pollen termelése és kibocsátása a tenyészidő során a generatív 

fázishoz tartozik. Száraz évjáratban, vagy a generatív fázist megelőző vegetatív fejlődés során 

bekövetkezett jelentős szárazság esetén a generatív szakasz, így a virágzás is jelentős 
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mértékben lerövidül. Ez a pollenhullatás idejének rövidülését is okozza, ezáltal 

termékenyülési problémákat, így terméskiesést okoz. (Marton – Szundy – Pók, 2005) 

 Sheridan (1982) megfigyelései szerint a napi pollenhullatás szempontjából a 

legkedvezőbbek a meleg, napsütötte reggelek. Ekkor ugyanis reggel hét körül elkezdenek a 

portokok előbújni a virágzatból, majd miután kikerültek a levegőre a megnyúlt filamentumok 

segítségével, 30 perc múlva felrepednek, és a pollen kiszóródik belőlük. Megállapította azt is, 

hogy a portokok előbújása délelőtt 10 óra körül befejeződik, és a következő reggelig már nem 

várható, tehát a napi porhullatás mennyisége függ a reggeli időjárástól is, mivel ez 

befolyásolja, hogy a portokok milyen ütemben repednek fel. (Sheridan, 1982) 

A világon leginkább elterjedtnek a sárga szemszínű kukorica mondható. A színes 

szemű, elsősorban kék és vörös szemszínű kukoricafajták pollenprodukciója azonban Bódi et 

al. (2007/a) kísérleteinek eredményei alapján jelentősen meghaladja a sárga szemszínű fajták 

pollentermelését. Ezen színes fajták esetében az egyedi pollentermelés átlaga 4,78 g volt, a 6 

vizsgált fajta átlagában.  

 További kísérletek során Bódi és Pepó (2007/b) megállapították, hogy a 

pollentermelésre az évjárat-hatás jelentős befolyással bír, a szemszíntől függetlenül. Az ő 

eredményeiktől eltérően Duvick (1997, in Rácz et al. 2006) és Westgate et al. (2003, in Rácz 

et al.) azt tapasztalták, hogy a kukoricahibridek többségénél a pollentermelést nem 

befolyásolja jelentős értékben az évjárat-hatás, ez sokkal inkább az adott fajtára jellemző 

tulajdonság.  

 Pepó (2005) besugárzott szülői vonalakkal végzett kísérleteket, melyek során a 

indukált mutációval nyert variációkat nemesítési alapanyagként vizsgálta. A vizsgálatok során 

mérte a vonalak pollentermelő képességét is. Mérései alapján megállapította, hogy a 

kísérletben szereplő összes vonal a besugárzást követő nemzedék esetében is bőséges 

pollentermelő képességgel rendelkezett. A GM kukoricafajták pollentermelő képességével és 

a pollen-sodródás lehetőségeivel foglalkozik Thomison (2008) is, aki kutatásai során 

lehetőségeket keres a genetikailag módosított és GMO-mentes kukoricafajták keveredésének 

kiküszöbölésére, a génsodródás megelőzésére. Ezeket a lehetőségeket Thomison elsősorban a 

pollen sodródásának megakadályozásában látja. Kutatásainak eredményei azt mutatják, hogy 

a GM fajták pollentermelő képessége és a pollen életképessége sem marad el a hagyományos 

hibridekétől. 
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2.7. A témához kapcsolódó szakirodalom összefoglaló értékelése 

  

 A hibridkukorica vetőmagtermesztésén belül a pollentermelés és a pollen 

életképessége évek óta a kutatások egyik legjelentősebb témája. Az ehhez kapcsolódó 

szakirodalmak áttanulmányozása során az alábbi következtetések vonhatók le: 

 Az élelmiszer-igény és az energia célú felhasználás növekedése a kukorica vetőmag-

igény növekedését vonja maga után az egész világon. A termelési területek azonban 

nem növelhetők vég nélkül, így a kukorica esetében is fontos nemesítési szempont a 

termőképesség növelése, valamint a termesztéstechnológia fejlesztése során is erre 

törekszünk. 

 Mind nemesítési, mind technológia-fejlesztési szempontból fontos a virágzás és így a 

pollen körültekintő vizsgálata, hiszen ez jelentősen befolyásolja a termés mennyiségét 

és minőségét. 

 Az ózonpajzs elvékonyodása és a klímaváltozás szintén újabb feladat elé állítja a 

nemesítőket és a termelőket, hiszen a legfontosabb termesztett növényeink 

alkalmazkodását a változó körülményekhez meg kell könnyíteni, elkerülve a jelentős 

terméscsökkenést. A kukorica a virágzás időszakában különösen érzékeny az időjárási 

viszonyok alakulására, hiszen a pollen életképességét meglehetősen rövid ideig őrzi 

meg, és kikerülve a portokból erősen ki van téve a környezeti hatásoknak. 

 A genetikailag módosított kukoricafajták bevezetése is növeli a pollennel foglalkozó 

kutatások jelentőségét, hiszen a kukorica szélbeporzású növény, és az 

együttermeszthetőség miatt elvárás a génsodródás megakadályozása.  

 Megoszlanak a vélemények a kukorica pollenjének életképesség-megőrzési idejét 

illetően, valamint azzal kapcsolatban is eltérőek a szakirodalmi adatok, hogy a 

pollentermelő képességre az évjárat milyen mértékben gyakorol hatást. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 Vizsgálataimat 2002-2005. években a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági 

Kutatóintézetében végezetem, Martonvásáron, az intézet tükrösi és egyéb, Martonvásár 

határában lévő kísérleti területein, valamint a laboratóriumi vizsgálatokat a Növényi 

Sejtbiológiai és Élettani Osztályának laboratóriumában, valamint a Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karának Növénytermesztési Intézetében. 

  
3.1. A vizsgálat célja 
 

Munkám során a hibridkukorica vetőmagtermesztésének egyik legfontosabb és egyben 

legkényesebb momentumát, a virágzást vizsgáltam. A virágzás alatt dől el, mennyire lesz 

genetikailag tiszta az adott fajta vetőmagja, ami a vetőmag minősége szempontjából 

meghatározó tényező.  

Vizsgálataink célja volt bővebb információkat szerezni négy beltenyésztett 

hibridkukorica-szülői vonal, valamint két, egyszeresen keresztezett hibrid 

pollenprodukciójáról, a pollen életképességéről, illetve ezek alakulásáról különböző 

környezeti tényezők függvényében.  

A pollenéletképesség-vizsgálatnak jelentős szerepe lehet még az izolációs távolság 

helyes megválasztásának elősegítésében is. A vizsgálat során arra a kérdésre szerettünk volna 

választ kapni, hogy az egyes vonalak által kibocsátott pollen hazánk éghajlati viszonyai között 

mennyi ideig életképes. Ezen adatok alapján következtethetünk arra, hogy a pollenszemecske 

az uralkodó szél jellemző átlagos sebességét és irányát figyelembe véve milyen messzire 

juthat el a levegőben úgy, hogy közben megőrzi a termékenyítőképességét, ezáltal 

idegenmegporzást okozhat egy távolabbi vetőmagtermesztő táblán. 

 

3.2. A vizsgálat során felhasznált hibridkukorica-vonalak 

 

Kísérleteink során három, Magyarországon jelenleg köztermesztésben lévő 

hibridkukorica-fajta szülői vonalait használtuk fel, tehát hat szülői vonalat. A fajták a Norma 

SC, a Maraton és a Gazda voltak. 

A Norma Sc FAO-száma 370, kétvonalas hibrid, tehát mindkét szülői vonala 

beltenyésztett. Maga a hibrid igen generatív, 1996-ban OMÉK-nagydíjat kapott, mint a 

legjobb szárazságtűrésű korai lófogú típusú hibrid. 
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A Maraton kissé későbbi érésű, FAO-száma 450. Kiváló alkalmazkodóképességű, 

termőképességű, már zöld száron érő kétvonalas hibrid. Az előző fajtához hasonlóan, szülői 

vonalai beltenyésztettek. 

A Gazda FAO-száma is 450, azonban ez egy módosított háromvonalas (megjegyzés: 

Jelenleg már nem használjuk ezt a megkülönböztetést, és háromvonalasként tartjuk nyilván a 

hibridet, azonban a vizsgálatok szempontjából ennek jelentőséget tulajdonítottunk.) fajta. 

Szárazságtűrése kiemelkedő. 

 

A vizsgált vonalak fajták szerint a következők voltak: 

Fajta    vonal    a továbbiakban 

Norma    beltenyésztett   A011 (♂) 

beltenyésztett    B022 (♀) 

Maraton   beltenyésztett   D044 (♂) 

    beltenyésztett   C033 (♀) 

Gazda    SC    F066 (♂) 

    SL    E055 (♀) 

 

A fenti felsorolásból leolvasható, hogy az általam vizsgált fajták esetében a szülők anyaként 

vagy apaként szerepeltek-e. Azonban mivel a vizsgált vonalak mindegyike az MTA MGKI 

kutatásai során más keresztezésekben szerepelhet apaként, a kísérletek során nem tettem 

közöttük különbséget. 

 

3.3. A kísérlet éveinek rövid időjárási áttekintése 

 

 Az eredmények részletes értékeléséhez áttekintjük a kísérlet éveinek időjárását, azaz, 

hogy az évjárat csapadék, hőmérséklet és a virágzás ideje alatti UV-sugárzás szempontjából 

hogyan alakult. 

 Az időjárási adatokat, amelyekkel az eredmények értékelésekor a számításokat 

elvégeztem, Martonvásáron mértük. A mért adatok az országos átlagértékeket jól közelítik, a 

tendenciájuk pedig a vizsgálat minden évében megegyezett azokkal. Az alábbi ábrák az 

Országos Meteorológiai Szolgálat segítségével készültek el. 
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A 2003. év időjárása  
 2003. év időjárása  

A 2003-as év az átlagnál kissé melegebb és jóval szárazabb volt. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatának adatai szerint az országos évi középhőmérséklet 

10,3°C, amely 0,4 °C-kal magasabb az 1961-90 közötti normálnál. A hazánk éghajlatára 

jellemző változékony időjárás ez év folyamán is bővelkedett rendkívüliségekben. 

 
5. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek és a sokévi (1961-90) átlag – Figure 5: National 

annual mean temperature and long-term average 1961-90 

Forrás/source: OMSZ  

 
 
 

6. ábra: Az átlagos évi csapadékösszegek és a sokévi (1961-90) átlag – Figure 6: Average 
annual rainfall and long-term average 1961-90 

Forrás/source: OMSZ 

Nyári nap (Tmax >= 25°C) átlagosan 113 fordult elő, ami 74 %-kal több a szokásosnál. 

A sokéves átlag szerint 65 nap, azaz bő két hónap hosszúságú a nyári napok összes száma, a 

2003-ban előfordult 113 eset pedig közel négy hónap időtartam! Hőségnapot (Tmax >= 30°C) 

átlagosan 51-et regisztráltak, ebből 15 szokott előfordulni évente. Tavaly átlag 4 forró nap 

(Tmax >= 35°C) volt, ezek évi száma az 1961-90-es időszak alatt nem érte el az 1 napot.  
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7. ábra: Hőségnapok számának alakulása 2003-ban (forrás: OMSZ) – Figure 7: Number of hot 

days in 2003 (Source: OMSZ) 

Hazánk csapadékellátottságát az évről évre való változékonyság jellemzi. A lehulló 

csapadék nagyobbik része a nyári félévre koncentrálódik. 2003-ban országos átlagban 570 

mm csapadék hullott, ami az előző évhez képest 100 mm-rel kevesebb. Csupán január, július 

és október hónapban hullott az átlagot meghaladó mennyiségű csapadék. A 2003. évben 

havonként összegzett csapadékokat és az 1961-90-es átlagokat a 10. ábrán láthatjuk.  

 
8. ábra: Hazánk havi csapadékmennyiségeinek alakulása 2003-ban, az 1961-90-es időszakhoz 

viszonyítva, mm-ben (forrás/source: OMSZ) – Figure 8: Monthly rainfall in Hungary in 2003, 

in comparisan to the period of 1961-90 in mm 

 

A 2004. év időjárása 

A 2004. év országos viszonylatban az átlagnál csapadékosabb volt, középhőmérséklete 

az átlag fölött alakult. Az egyes hónapok hőmérsékleti normálhoz viszonyított eltérése 

viszonylag kis intervallumon belül mozgott, csapadék tekintetében azonban jelentősebb 

(többnyire pozitív) anomáliák jellemezték az évet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat 
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mérőhálózatának adatai szerint 2004-ben az országos évi középhőmérséklet 10,1 °C volt, ami 

0,2°C-kal meghaladta az 1961-90-es 30 éves átlagot. (9. ábra). 

 
9. ábra: Az országos 2004. évi középhőmérsékletek és a sokévi (1961-90) átlag - Figure 9: 

National annual mean temperature in 2004 and long-term average 1961-90 

Forrás/source: OMSZ  

Az elmúlt évben országos átlagban 686 mm csapadék hullott, ami az előző évhez 

képest 210 mm-rel több, a sokévi átlagot pedig mintegy 12%-kal haladja meg (10. ábra). 

Kisebb számban ugyan mint 2003-ban, de 2004 folyamán is előfordultak szélsőségek. 

 
10. ábra: A 2004.  átlagos évi csapadékösszegek és a sokévi (1961-90) átlag  

Figure 10: Average annual rainfall in 2004 and long-term average 1961-90 

Forrás/source: OMSZ 
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Hazánk éghajlatát globálisan a jelentős évi hőmérsékletingás jellemzi. A hőmérséklet 

időbeli alakulása, az egyes évszakok, hónapok időjárása nagyon változékony. 

 
11. ábra: Az országos havi középhőmérséklet eltérése a sokévi átlagtól 2004. évben -  

Figure 11: Difference of the national monthly mean temperature from the long-term average 

in 2004 

(forrás/ source: OMSZ) 

2004-ben nyári nap (Tmax >= 25°C) 66 volt átlagosan, ami a szokásosnál csupán 3 

nappal kevesebb. A hőségnapok száma (Tmax >= 30°C) 14 volt, ami szintén mindössze 2 

nappal marad el az átlagos 16-tól. 2004-ben átlag 1 forró napunk (Tmax >= 35°C) volt, ami 

megfelel az 1961-1990-es időszak átlagának. (12. ábra) 

 

12. ábra: Hőségnapok számának alakulása 2004-ben - Figure 14: Number of hot days in 2004 

(Forrás/Source: OMSZ) 

A 2004. évben országos átlagban 686 mm csapadék hullott, ami az előző évhez képest 

210 mm-rel több, a sokévi átlagot pedig mintegy 12%-kal haladja meg. Az évnek mindössze 3 
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hónapjában fordultak elő átlag alatti csapadékmennyiségek, míg jelentősebb pozitív 

anomáliákat 5 hónapban regisztráltak. (13. ábra) 

 

13. ábra: Havi csapadékösszegek 2004-ben az 1961-1990-es normál százalékában –  
Figure 13: Monthly rainfall in 2004 as an average of years 1961-90 

(forrás/source: OMSZ) 
A 2005. év időjárásának alakulása 

 A 2005. év országos átlagban valamivel hidegebb, és 20%-kal csapadékosabb volt, 

mint a sokévi átlag - de a csapadék havi értékei rendkívüli változékonyságot mutattak, az év 

folyamán minden évszak szolgált időjárási szélsőségekkel. Május végén az ország több 

pontján megdőltek az évszázados melegrekordok, alig két héttel később viszont már 

rendkívüli volt a hideg. A nyár szélsőségesen csapadékos volt, augusztusban az ország nagy 

részén olyan sok eső esett, amire Magyarországon ebben a hónapban a meteorológiai mérések 

kezdete óta nem volt példa.  

2005-ben az országos évi középhőmérséklet 9,7 °C volt, ami 0,2°C-kal elmaradt az 1961-90-

es 30 éves átlagtól (15. ábra). Az országon belül 5,5°C és 11,3°C között alakultak az évi 

középhőmérséklet értékek.  

 

14. ábra: Az országos évi középhőmérsékletek és a sokévi átlag (1961-91) - National annual 

mean temperature in 2005 and long-term average 1961-90 

Forrás/source: OMSZ  
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A 2005. évben országos átlagban 748 mm csapadék hullott, ami mintegy 20%-kal 

haladja meg a sokévi átlagot. 2005-ben az országos évi középhőmérséklet 9,7 °C volt, ami 0,2 

°C-kal elmaradt az 1961-90-es 30 éves átlagtól. Az országon belül 5,5 °C és 11,3 °C között 

alakultak az évi középhőmérséklet értékek. Az országos havi középhőmérsékletek alakulását a 

15. ábrán figyelhetjük meg. Az ábra a sokévi átlagtól való eltérést mutatja.  

 
15. ábra: A havi átlaghőmérsékletek eltérése a sokévi átlagtól 

Figure 15: Difference of the national monthly mean temperature from the long-term average 

in 2004 (forrás/ source: OMSZ) 

 

A hőmérsékleti küszöbnapok száma ebben az évben nagyjából a sokévi átlagnak 

megfelelően alakult: a meleg küszöbnapok száma némileg elmaradt a normálértékektől, a 

hideg küszöbnapok száma pedig valamivel meghaladta azokat. 2005-ben országos átlagban 29 

nap volt téli (Tmax <= 0°C), 1 nappal több mint a szokásos, és 14 nap zord (Tmin <= -10°C), 

ami 3 nappal több, mint a megszokott. Nulla fok alatti hőmérséklet 116 napon fordult elő - a 

30 éves átlagérték 97 nap. 2005-ben nyári nap (Tmax >= 25°C) 69 volt átlagosan, ami a 

szokásosnak megfelelő érték. A hőségnapok száma (Tmax >= 30°C) 13 volt, ami mindössze 3 

nappal marad el az átlagos 16-tól. 2005-ben átlag 1 forró napunk (Tmax >= 35°C) volt, ami 

megfelel az 1961-1990-es időszak átlagának. (20. ábra) 
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16. ábra: A 30 oC feletti hőmérsékletű napok száma 2005-ben - Figure 16: Number of hot 

days in 2005 (Forrás/Source: OMSZ) 

A 2005. évben országos átlagban 748 mm csapadék hullott, ami mintegy 20%-kal 

haladja meg a sokévi átlagot. Az év 6-6 hónapjában fordultak elő átlag alatti illetve feletti 

csapadékmennyiségek, a legjelentősebb anomáliákat augusztusban és októberben 

regisztrálták. 

Az éves csapadékmennyiség országon belüli eloszlása nagyjából a sokévi átlagnak 

megfelelően alakult: az ország relatíve legcsapadékszegényebb vidékei az alföldi területek és 

az észak-nyugati országrész voltak, amelyek az év során az átlagnak megfelelő 

csapadékmennyiségben részesültek.  

A havi csapadékmennyiségek alakulását a sokévi átlaghoz viszonyítva a 17. ábrán 

figyelhetjük meg. 

 
17. ábra: 2005 havi csapadékmennyiségei a sokévi átlaghoz viszonyítva - Figure 17: Monthly 

rainfall in 2005 as an average of years 1961-90 
(forrás/source: OMSZ) 
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3.4. A vizsgálat módszerei 

 
Vizsgálatom előzménye egy Mexikóban elvégzett kísérletsorozat, melynek során a 

környezeti tényezőknek kitett pollenszemek életképességének változását vizsgálták, Pioneer-

hibridek esetében. A vizsgálati módszerek kialakításának alapjául az elvégzett kutatásról 

megjelent tudományos cikket vettük. A módszereket a hazai viszonyok és a rendelkezésre álló 

eszközök figyelembe vételével alakítottuk ki, jelentős mértékben bővítve a vizsgált 

paraméterek számát.  

A Mexikóban elvégzett kutatás fő célja volt megállapítani, hogy az adott termesztési 

területen uralkodó szélirány és szélsebesség esetén mekkora távolságot képes megtenni 

életképes állapotban a hibridkukorica pollenszemecskéje. (Luna et al. 2001./b.) 

 A kísérleteket Martonvásáron végeztük, az MTA-MGKI kísérleti terén. Az 

alkalmazott agrotechnika minden évben azonos volt: 

 Vetésidő: április 18-22, az időjárás függvényében. 

 Sortáv: 76 cm 

 Parcella hossza: 5,1 m 

 Termesztéstechnológia:  

o ősszel szárzúzás, tápanyag-kijuttatás (6q komplex 1:1:1 arányú) tárcsázás, 

majd 25-27 cm mély szántás+simítózás.  

o Tavasszal: vetés előtt 60 kg 34% ammónium-nitrátot, és Anelda Plusz 80 EC 

herbicidet tárcsáztunk be. Sungkogum típusú kombinált művelőeszközzel 

munkáltuk el a tárcsázást, melynek tömörítő hatása is van. Vetés előtt 

kombinátorozást, majd sor- és útvonalzást végeztünk. Preemergensen Acenit 

A, posztemergensen Motivell Turbo (június közepe) herbicideket 

alkalmaztunk. Ekézni ahányszor csak lehetett (általában 3 alkalommal), majd 1 

kézi kapálást is végeztünk a virágzás kezdete előtt, majd megismételtük 

augusztusban. 

o A kukoricabogarak kártétele (Diabrotica vigrifera) ellen talajfertőtlenítést 

végeztünk tavasszal. 

o Öntözés: 3 alkalommal. Először július elején, majd még két alkalommal, az 

időjárás alakulásának megfelelően. 
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3.4.1. Pollenprodukció-mérés 

 

Négy beltenyésztett vonal és két hibrid szülő esetében mértük a napi pollenprodukciót 

a címer fővirágzásának kezdetétől az elvirágzásig. Ehhez a vetés ideje minden vizsgálati 

évben április 18-22 közé esett. A vizsgált vonalakat kisparcellás kísérletekben, Martonvásáron 

található kísérleti parcellákba vetettük el. Az alkalmazott termesztéstechnológia minden 

évben és mind a hat vonal esetében megegyezett.  

Vonalanként és hibrid szülőnként öt növényre virágporfogó tasakokat helyeztünk, 

melyeket 24 óránként, minden nap pontosan 11 órakor cseréltünk, mivel a tapasztalatok 

szerint a napi porhullatás délelőtt 9 és 11 óra között a legnagyobb mértékű. A tasakokat a 

cserét követően lehetőleg minél precízebben kiürítettük, tartalmukat analitikai mérlegen 

megmértük. Az egymást követő napok mérési eredményeinek segítségével megkaptuk az 

adott vonal elvirágzására jellemző görbét, illetve a mérési eredmények összegzése után az 

összes pollentermést. 

A napi pollenprodukció mellett mértük még az 1 mg pollenben lévő sejtek számát is. 1 

ml fixáló oldatba 1 mg pollent helyeztem, majd sztereomikroszkóp segítségével, Bürker-

kamra alkalmazásával a következő képlet alapján határoztuk meg az 1 mg virágporban levő 

sejtek számát:  

 

(A + B + C) x 5000 
3 

Ahol A, B és C jelöli a Bürker-kamra különböző mezőiben lévő pollenszemek számát. A 

mérést 3 ismétlésben végeztük el. 

 

3.4.2. Pollenéletképesség-vizsgálat 

 

A pollenszemek életképességét vizsgáltuk mind szántóföldi, mind laboratóriumi 

körülmények között. Az előző vizsgálatok során már alkalmazott beltenyésztett vonalak közül 

négy vonalat használtunk fel ebben a kísérletben.  

A szántóföldi szakaszban a vonalakat önmegtermékenyítéssel vizsgáltuk. Vonalanként 

kevert pollenanyagot gyűjtöttünk be a kísérleti parcelláról, és ezt a pollenmennyiséget 

szabályos időközök elteltével használtuk fel termékenyítésre. Ezen időközök pontosan 30 

percesek voltak, mely időtartam alatt a pollen ki volt téve az aktuális időjárási 
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körülményeknek (napsugárzás, hőmérséklet). Minden fél óra elteltével 6 darab nővirágzatot 

termékenyítettünk meg, 120 percen keresztül, tehát összesen öt alkalommal.  

A termékenyített csöveken kapott szemszámot vizsgáltuk a betakarítást és szárítást 

követően. A csövenként kapott szemek számának átlaga alapján következtethetünk a 

pollenéletképességre. 

Laboratóiumban „in vitro” módszerrel, TTC-oldattal (trifenil-tetrazonium-klorid) 

történő festéssel vizsgáltuk a pollenszemek termékenyítőképességét, három ismétlésben, 

szintén fél órás időközöket betartva, 120 percen keresztül.   

A vizsgálat során a pollenszemeket a címerből kirázva petricsészébe helyeztük. 30 

percenként három mintát vettünk a környezeti körülményeknek kitett pollenből. A mintákat 

tárgylemezre helyezve foszfátpufferből készített TTC-oldattal festettük meg. A színreakció 

alapja, hogy a TTC a sejtben működő légzési enzimek aktivitását mutatja. Az oldat felvitelét 

követően a mintákat 15 percre 37 oC- os termosztátba helyeztük a megfelelő színreakció 

elérése érdekében. 

A festődött pollenszemek életképességét színreakciójuk alapján határoztuk meg. A 

festődés mértekét binokuláris mikroszkóp segítségével, a sejtek számlálása után százalékos 

arányban állapítottuk meg. A sárga színt mutató sejtek nem festődtek, tehát ezek 

életképtelenek. A rózsaszínűre festődött sejtek még valamelyest életképesek, de 

termékenyítőképességük nem biztos. A határozott piros színeződést mutató sejtek bizonyosan 

életképesek és termékenyítőképesek.  

 

3.4.3. Az UV-sugárzás mérése 

 

Az UV-sugárzási adatokat az Országos Meteorológiai Szolgálat biztosította számomra, 

kutatási együttműködésünk keretében.  

Az UV sugárzás mérése Martonvásár közelében a budapesti mérőállomáshoz tartozó 

napspektrofotométerrel (Brewer spektrofotométer) és egy broad band detektorral (Solar Light 

UV-Biométer), a vidéki mérőhelyeken broad band detektorokkal (Solar Light UV-Biométer) 

történik. 

A Brewer spektrofotométer jelenleg a világ legjobb mérőberendezése az UV 

tartományban: 286.5 nm és 363 nm között 0.5 nm spektrális felbontással méri meg az UV 

sugárzást. A spektrumok felvétele mellett a légoszlop teljes ózontartalmát is méri. A mérések 

között belső mechanikai és elektronikai részeit teszteli, és ezekből napi dokumentációt készít, 

amik alapján gyakorlatilag realtime módon nyomon követkető minden egyes szegmensének 
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állapota. Ezenfelül minden hónapban külső standard gyári UV forrásokkal végzünk tesztet, 

kétévenként pedig a Kanadában üzemeltetett világetalon Brewer-hez kalibráljuk. 

A Brewer spektrofotométerrel mért spektrális irradianciákat az Erythema Akciós 

Spektrum spektrális értékeivel szorozva a biológiailag effektív spektrális UV irradianciákat 

kapjuk meg. Minden nap 20-40 spekrum áll elő (attól függően, hogy az év mely szakaszában 

vagyunk). Az adatokat (mind a fizikai, mind a biológiai spektrumokat) a vezérlőszámítógépen 

archiváljuk ideiglenesen, majd másik gépeken kerülnek végleges archiválásra. 

A Solar Light UV-Biométerek broad band detektorok, azaz szélesebb 

spektrumtartományra (290-400 nm) integrált össsz biológiai effektív dózist mérnek. Ezek egy 

adatgyüjtőre vannak csatlakoztatva és folytonosan mérnek, amelyből Budapesten 1 perces és 

10 perces, a 3 vidéki mérőállomáson 10 perces értékek állnak elő. 

A kalibrálás a budapesti nemzeti referencia broad band detektorhoz történik, amely 

természetesen szintén egy Solar Light UV-Biométer. A referencia broad band detektort a 

Brewer spektrofotométerrel teszteljük, időnként pedig a World Radiation Centre-ben (Davos, 

Svájc) lévő referencia spektroradiométerhez kalibráljuk. 

Az adatok mértékegysége a MED, mely a biológiailag aktív UV-sugárzást jelenti.  

 

3.4.4. Az időjárási adatok mérése 

 

 Az időjárási adtok mérése Martonvásáron történt, az intézet saját meteorológiai 

mérőállomásának segítségével. Itt csapadék- és hőmérsékleti adatokat tudunk mérni. A 

csapadékadatokat mm/nap-ban mértük, a hőmérsékleti adatokat Co –ban határoztuk meg. 

Számításaim során felhasználtam a napi átlaghőmérsékletet, a kumulált hőösszeget a virágzás 

időszakában, valamint figyelemmel kísértem a hőmérséklet napi minimumát és maximumát, 

mivel a kukorica fejlődése 10 Co alatt illetve 30 Co felett leáll. 

 

3.5. A kísérleti eredmények kiértékelése 

 

 Az eredmények kiértékelését matematikai statisztikai számítások segítségével 

végeztem el, regresszió-számítást végezve (Baráth – Ittzés – Ugrósdy, 1996). A regresszió-

számítások nyomán kapott egyenes egyenlete illetve a görbe polinomja alapján deriválással 

kaptuk meg az egyes tényezők virágzásra gyakorolt hatásának erősségére utaló mutatót. 

Minden számítást 3 tizedes pontossággal végeztem. Az eredmények értékelése során 

alkalmaztam továbbá átlagszámítást és százalékszámítást is.  
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 Az értékelések során alkalmaztam még variancia-analízist, melyet követően 

szignifikáns diferenciát számítottam. A számításhoz a Sváb által kiszámított kritikus-érték 

táblázatokat vettem figyelembe. (Sváb, 1973) 

 Számításaimat a Microsoft Excel program segítségével végeztem el. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. Az 1 mg virágporban lévő pollenszemek száma 

 

A pollenprodukció mérését mind a négy beltenyésztett vonal és a két hibrid esetében 

fővirágzásban végeztem, amikor a címer főágán lévő portokok már legalább 5 centiméteres 

szakaszon felnyíltak, és virágport hullatnak.  

A begyűjtött pollenből vonalanként mg-nyi mennyiségeket kivéve meghatároztam az 

ebben a mennyiségben található pollenszemek számát. A mérést 3 ismétlésben végeztem, 

Bürker-kamra alkalmazásával, mikroszkóp alatt. Igen eltérő eredményeket kaptam az egyes 

vonalak esetében, ebből arra következtetek, hogy a pollenszemek mérete kukoricafajtánként 

jelentős eltéréseket mutathat. (18. ábra) Az értékelés során számított SzD 5%-os érték 

4807,31, tehát a mérések alapján mind a hat vizsgált vonal illetve hibrid pollenjének a mérete 

között szignifikáns az eltérés. 

Legnagyobb méretű a D044 jelű, beltenyésztett szülői vonal pollenje volt, ebben az 

esetben 8611 darab pollen tömege volt 1 mg, legkisebb pedig a B022 jelű, szintén 

beltenyésztett vonal pollenszemcséje. A B022 esetében 1 mg 17500 pollenszemcsének felel 

meg.  
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18. ábra: A pollenszemek száma 1 mg virágporban – Figure 5: Number of pollens /line/mg 

SzD5%=4807,31 

 

A mérési eredmények is igazolják a szakirodalom megállapításait, miszerint a 

pollenszemek méretében egy növényfajon belül is jelentős eltérés lehet, a pollenszemek 

mérete elsősorban fajtatulajdonság. 
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4.2. A pollentermelő képesség alakulása  

 

 A hibridkukorica virágzását igen sok környezeti és technológiai tényező 

befolyásolhatja. A gyakorlatban ritkán fordul elő az az ideális eset, hogy mind az évjárat 

kedvező legyen, mind a technológia is pontosan illeszkedjen a növény igényeihez. Munkám 

során lehetőségem volt egy helyen, tehát azonos ökológiai körülmények között vizsgálni 

három, hazánk köztermesztésében igen elterjedt és kedvelt hibridkukorica-fajta szülői 

vonalainak virágzását, és vizsgálatokat végezni ezen vonalak pollenjével. 

A pollentermelő képességet mind a hat vizsgált vonal esetében 2003-2004-2005 

években, a nyári virágzási idő alatt szántóföldi körülmények között vizsgáltam 

Martonvásáron. A vizsgált növények kisparcellás kísérletekben kerültek elvetésre, minden 

esetben április 18-22. között. Vonalanként öt növényről gyűjtöttem pollent a virágzás 

kezdetétől elvirágzásig, és ezen növények pollentermelésének átlagával dolgoztam. A 

következő táblázatban a virágzás kezdetéig mért hőösszeget és csapadékösszeget tüntettem 

fel, valamint az összes termelt pollen mennyiségét vonalanként, mindhárom évben. 

3. táblázat: A csapadékösszegek és a hőöszegek alakulása a virágzás kezdetéig, 

valamint az évi összes pollentermelés vonalanként - Table 3: The cumulated heat and the 

cumulated rainfall up to the flowering, and the amount of the yearly pollen production 

év vonal/hibrid FAO-szám Hőösszeg 
(Co) 

Csapadékösszeg 
(mm) 

összes termelt pollen  
(mg) 

A011 370 1404,3 48,2 1193 
B022 370 1536,5 62 4236 
C033 450 1536,5 62 3162 
D044 450 1614,2 62 1839 
E055 450 1498 48,2 1099 

2003 

F066 450 1556,4 62 10958 
 átlag  1524,32 57,4 3747,83 

A011 370 1682,29 172,4 5081 
B022 370 1484,1 172,4 4409 
C033 450 1729,49 172,4 5374 
D044 450 1555,7 172,4 2465 
E055 450 1340,7 172 10312 

2004 

F066 450 1484,1 172,4 3015 
 átlag  1546,06 172,33 5109,33 

A011 370 1771,2 193,8 1666 
B022 370 1798,8 258,6 1924 
C033 450 1798,8 258,6 2966 
D044 450 1985 368,8 353 
E055 450 1771,2 258,6 3896 

2005 

F066 450 1874,8 258,6 1728 
 átlag  1833,3 266,17 2088,83 
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 A 3. táblázat adatai alapján megfigyelhető, hogy a 2003. és 2004. években a vizsgált 

növények virágzása közel azonos hőösszeg-értékneél következett be, azonban a 2005. évben 

ennél jelentősen nagyobb hőösszegnél. A következő, 4. táblázatból kitűnik, hogy 0 2005. 

évben a virágzás a naptár szerint is jóval későbbi időpontban következett be minden vizsgált 

növény esetében. Ez nagy valószínűséggel a szokásosnál jóval bőségesebb csapadékkal, és az 

átlagosnál hűvosebb évjárattal magyarázható. A 2004. évben a pollentermelés mennyisége is 

jól mutatja, hogy a kukorica szempontjából kedvező volt az évjárat. 

Áttekintve a táblázatot jól látszik, hogy az egyes vonalak által termelt pollen 

mennyisége néhány vonal esetében évenként jelentős eltérést mutat. Jelentős az eltérés 

továbbá a virágzás kezdetének időpontja között is, annak ellenére, hogy a vetés minden évben 

azonos időpontban történt, azonos mélységben. A 6. ábra az összes pollentermelés alakulását 

mutatja be vonalanként azonos színű oszloppal, a három vizsgálati évben, továbbá átlagolva 

az összes pollentermelést évenként és vonalanként is.  

A 19. ábra alapján elmondható, hogy az egyes vonalak pollentermelése évenként igen 

nagy eltérést mutatott. Mivel a vizsgálatokat azonos termőhelyen és azonos 

termesztéstechnológiával végeztük, ezért ez a különbség az évjárat-hatással magyarázható, 

valamint a fajták genetikai tulajdonságaival. Az SzD5%=4,849, ami alapján az ábrában 

csillaggal jelöltem a szignifikáns diferenciát mutató adatokat. Számításaim szerint az E055-ös 

hibrid pollentermelése volt kiemelkedő 2004-ben, valamint az F066 hibridé 2003-ban. A 6 

vizsgált szülő átlagos pollentermelése is kiemelkedő eredményt hozott 2004-ben. 

Amennyiben évenként vizsgáljuk a pollentermelést, az ábra oszlopainak alakulásából 

kitűnik, hogy a 2005. év minden vonalunk esetében kisebb termelést eredményezett. A három 

év eredményei közül a 2004. évben kimagaslóan nagy pollentermelést tapasztaltunk, míg a 

2003. év közelítőleg a három év átlagos értékét mutatja. Ezek alapján megállapítható, hogy az 

évjárat-hatásnak jelentős szerepe van a pollentermelés alakulásában, ezáltal a kukorica 

termékenyülésében. 

Tovább vizsgálva a 19. ábrát megfigyelhetjük, hogy a vizsgált vonalak 

pollentermelése hogyan alakul a kísérlet során. A vonalankénti átlagos pollentermelés alapján 

megállapítható, hogy a két egyszeresen hibrid szülő pollentermelő képessége magasan 

meghaladja a beltenyésztett vonalakét. Ezek pollentermelése azonban a vizsgálati évek során 

jelentős mértékű ingadozást is mutatott, tehát jelentősen befolyásolja az évjárat e 

képességüket. 
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19. ábra: Avizsgált vonalak pollentermelése a kísérlet éveiben – Figure 6: The pollen 

production of the examined lines in the years of the experiment 

A beltenyésztett vonalak átlagos pollentermelése közötti eltérés sokkal kisebb, mintha 

a hibrid szülőakhoz viszonyítanánk őket. E négy vonal közül legkisebb pollentermelő 

képességgel a D044-es vonal rendelkezik, míg átlagosan a legtöbb pollent a C033-as vonal 

termelte. A D044, a B022 és a C033 reagált legkevésbé az évjárat-hatásra. A vizsgált évek 

eredményei közötti eltérés ezen vonalak esetében is jelentős, bár nem mondható olyan 

mértékűnek, mint a hibrid szülőak esetében. Méréseim eredményét a vizsgált években 

szülőnként a következő táblázat mutatja be. (4. táblázat) A táblázatban feltüntettem a virágzás 

összes napját, valamint a naponként grammban mért pollen mennyiségét az öt növény 

átlagában. A legalsó sorban vonalanként a virágzás teljes ideje alatt termelt pollent összes 

mennyisége is megtalálható.  
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4. táblázat: A termelt pollenmennyiség évenként és vonalanként (g) – Table 3: Pollen amount 

produced by years and by lines (g) 

2003 2004 2005 dátum  
A011 B022 C033 D044 E055 F066 A011 B022 C033 D044 E055 F066 A011 B022 C033 D044 E055 F066 

28.jún 0,023                                   
29.jún 0,068                                   
30.jún 0,207        0                           
01.júl 0,183        0                           
02.júl 0,712  0 0   0,085                           
03.júl 0  0  0   0,337  0                         
04.júl   0,602 1,852   0,024  0                         
05.júl   1,915 0,517   0,313 0,896                         
06.júl   0,694 0,377  0 0,214 3,312          0               
07.júl   0,707 0,321  0 0,103 3,473          0               
08.júl   0,201 0,095 0,165 0,013 2,026         0,319               
09.júl   0,117 0 0,224 0,01 0,894         1,63               
10.júl   0 0 0,388  0 0,296         1,767               
11.júl   0 0 0,376  0 0,061         2,103               
12.júl       0,389   0         2,647               
13.júl       0,293    0         1,203               
14.júl       0,004      0  0     0,516  0             
15.júl       0      0  0     0,06  0             
16.júl        0     0,602 0,089  0   0,067 0,37             
17.júl             0,564 0,758  0  0 0 0,76             
18.júl             1,547 1,364 0,418  0  0 1,003             
19.júl             1,778 1,257 1,088 0,208   0,671             
20.júl             0,5 0,678 1,309 0,613   0,202             
21.júl             0,081 0,228 1,644 0,798   0,009             
22.júl             0,009 0,035 0,773 0,717   0             
23.júl             0 0 0,136 0,129   0             
24.júl              0  0 0,006 0                
25.júl                 0 0                
26.júl                  0       0        0   
27.júl                          0  0  0    0   
28.júl                         0,216  0  0   0,319   
29.júl                         0,457 0,14 0,271   1,707   
30.júl                         0,609 0,529 0,986   1,088  0 
31.júl                         0,246 0,667 0,535   0,653  0 

01.aug                         0,134 0,327 0,607   0,116 0,232 
02.aug                         0,004 0,206 0,351   0,013 0,487 
03.aug                          0 0,055 0,187    0 1,009 
04.aug                          0  0 0,029    0  0 
05.aug                            0  0 0    0 
06.aug                              0 0     
07.aug                               0,219     
08.aug                               0,102     
09.aug                               0,032     
10.aug                               0     
Össz. 1,193 4,236 3,162 1,839 1,099 10,958 5,081 4,409 5,374 2,465 10,312 3,015 1,666 1,924 2,966 0,353 3,896 1,728 
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 Ha a mért pollenösszegek alapján évenként sorrendet állítunk fel a vizsgált vonalak 

között (5. táblázat), megfigyelhetjük, hogy a sorrend mindhárom év esetében jelentősen 

eltérő, sőt, ha egy-egy vonal termelését külön vizsgáljuk, jelentős eltérést találunk a három 

éve eredményei között. Ebből arra következtethetünk, hogy az évjárat hatása jelentősen 

befolyásolja a pollentermelést. A továbbiakban megvizsgáljuk a három év időjárását, és 

összevetjük a pollentermelés mennyiségével és dinamikájával.  

 

5. táblázat: A pollentermés szerinti mennyiségi sorrend évenként – Table 4: Order of lines 

based on the pollen production by years 

év Pollenmennyiség 
(g) csökkenő sorrendben vonal 

10,958 F066 
4,236 B022 
3,162 C033 
1,839 D044 
1,193 A011 
1,099 E055 

2003 

3,748 átlag 
10,312 E055 
5,374 C033 
5,081 A011 
4,409 B022 
3,015 D044 
2,465 E066 

2004 

5,105 átlag 
3,896 E055 
2,966 C033 
1,924 B022 
1,728 F066 
1,666 A011 
0,353 D044 

2005 

2,089 átlag 
  

4.2.1. A pollentermelés alakulása a vizsgált években, vonalanként   

 

A következőkben méréseim alapján a hat vizsgált vonal esetében külön-külön 

szeretném áttekinteni a pollentermelés eredményeit, vonalanként áttekintve mindhárom 

vizsgálati év tapasztalatait.  

A vizsgált főbb időjárási tényezők a csapadék a hőmérséklet és az UV-sugárzás voltak 

minden vonal esetében. Megfigyeltük ezen időjárási tényezők hatásának erősségét külön-

külön a pollentermelésre, majd a csapadék és a hőmérséklet együttes hatását is vizsgáltuk. A 

virágázás ideje alatt mért csapadékot mm-ben, a hőmérsékletet oC-ban adtuk meg, majd a 

kumulált csapadék- illetve hőmennyiségekkel számoltunk. A két tényező hatásának együttes 
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vizsgálatára kialakítottunk egy szorzatot a kumulált mennyiségekből, ezt a számítások során 

„időjárás”-nak nevezzük. Az időjárási tényezők pollentermelést befolyásoló hatásának 

mértékét a virágzási görbére felírt másodfokú polinommal határoztuk meg. 

A számítások során az évnek azt a 44 napját vettük figyelembe, amelybe a virágzás 

min a hat vonal esetében, mindhárom évben esett. Ez június 28-tól augusztus 10-ig tartott. 

 

A011 beltenyésztett vonal 

2003, hőmérséklet, A011 y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,0402x2 + 0,332x - 0,3544
R2 = 0,3602
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20/a. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a hőmérséklet 

alakulására 2003-ban - The flowering reaction of A011 inbred line to temperature changes in 

2003 (cumulated heat amount oC and number of days) 

2004, hőmérséklet, A011
y = 20,723x + 1308,6

R2 = 0,9988

y = -0,0474x2 + 2,0519x - 21,255
R2 = 0,497
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20/b. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a hőmérséklet 

alakulására 2004-ben - The flowering reaction of A011 inbred line to temperature changes in 

2004 (cumulated heat amount oC and number of days) 



 72 

2005, hőmérséklet, A011 y = 20,84x + 1129,4
R2 = 0,9977

y = -0,0205x2 + 1,3593x - 22,189
R2 = 0,56
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20/c. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a hőmérséklet 

alakulására 2005-ben - The flowering reaction of A011 inbred line to temperature changes in 

2005 (cumulated heat amount oC and number of days) 

 A 20/a-b-c ábrákon az A011 jelű beltenyésztett vonal virágzásának lefutását 

láthatjuk, a kumulált hőmérséklet függvényében ábrázolva, a vizsgálat három évében. A 

kumulált hőmérsékletre egyenest illesztettünk, a pollentermelés adatsorára pedig görbét, a 

mért adatoknak megfelelően, a regresszió-számítás alapjaként. Ezek egyenlete illetve a görbe 

polinomja az ábrákon látható. Minden ábrán kékkel jelöltem a pollentermelés adatsorát, 

rózsaszínnel pedig a hőmérséklet alakulását. 
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20/d. ábra: A hőmérséklet befolyásának erőssége a pollentermelésre az A011 vonal 

esetében – Figure 20/d: The influence of temperature on the amount of pollen produced in 

case of line A011 
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A 20/d. ábrán a 20/a-b-c ábrák egyeneseinek és görbéinek egyenese alapján fejezzük 

be a regresszió-számítás értékelését. A kapott R2-érték alapján (0,7954) megállapítható, hogy 

a hőmérséklet igen erős befolyásoló hatással van az A011 beltenyésztett vonal 

pollentermelésének alakulására.  

2003, csapadék, A011 y = 2,1463x + 35,985
R2 = 0,8839

y = -0,0402x2 + 0,332x - 0,3544
R2 = 0,3602
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21/a. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék 

alakulására 2003-ban - The flowering reaction of A011 inbred line to rainfall changes in 2003 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 

2004, csapadék, A011 y = 1,1241x + 155,76
R2 = 0,7905

y = -0,0474x2 + 2,0519x - 21,255
R2 = 0,497
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21/b. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék 

alakulására 2004-ben - The flowering reaction of A011 inbred line to rainfall changes in 2004 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 
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2005, csapadék, A011
y = 3,0933x + 176,56

R2 = 0,7681

y = -0,0205x2 + 1,3593x - 22,189
R2 = 0,56
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21/c. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék 

alakulására 2005-ben - The flowering reaction of A011 inbred line to rainfall changes in 2005 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 

A 21/a-b-c ábrákon a kumulált csapadékmennyiség alakulását ábrázoltuk. A 

feltüntetett adatok, melyek a számítások alapját képezték, a vetéstől, tehát április 18-tól 

kezdődően kerültek összegzésre, ahogyan ez a hőmérsékleti adatok esetében is történt. 

Az utóbbi három ábrán a pollen mennyiségét g-ban tüntettük fel, sötétkékkel jelölve az 

adatsort. A kumulált csapadék mennyiségét mm-ben mértük, ezt a türkiz adatsor jelzi. 
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21/d. ábra: A csapadék befolyásának erőssége a pollentermelésre az A011 vonal 

esetében – Figure 21/d: Influence of rainfall on the amount of pollen-produced in case of line 

A011 

A 21/d ábrán a 21/a-b-c ábrákon feltüntetett egyenesek és görbék egyenleteinek és 

polinomjainak eredményeképpen a csapadék mennyiségének a pollentermelésre gyakorolt 
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befolyásoló hatását tüntettük fel. A három év eredményei alapján kapott R2-értékünk 0,1394, 

ami azt mutatja, hogy az A011 vonal esetében a csapadék nincs jelentős hatással a 

pollentermelésre. 

2003, időjárás A011 y = 0,5833x + 3,2907
R2 = 0,901

y = -0,0402x2 + 0,332x - 0,3544
R2 = 0,3602
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22/a. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás 

alakulására 2003-ban - The flowering reaction of A011 inbred line to weather changes in 

2003 (cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 

2004, időjárás A011 y = 0,573x + 19,56
R2 = 0,9553

y = -0,0474x2 + 2,0519x - 21,255
R2 = 0,497
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22/b. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás 

alakulására 2004-ben - The flowering reaction of A011 inbred line to weather changes in 

2004 (cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 
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A 22/a-b-c ábrákon az általunk kialakított, időjárásnak nevezett szorzat alakulását 

vetettük össze a virágzás alakulásával. Az időjárást narancsszínnel jelöltük, a pollentermelés 

alakulását továbbra is sötétkékkel. 

2005, időjárás A011 y = 0,9876x + 17,963
R2 = 0,8972

y = -0,0205x2 + 0,9082x - 9,7181
R2 = 0,56
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22/c. ábra: Az A011 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás 

alakulására 2005-ben - The flowering reaction of A011 inbred line to weather changes in 

2005 (cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 

 

A fenti ábrák segítségével nyomon követhetjük az időjárás, a csapadék és a 

hőmérséklet alakulását 2003-2004 és 2005 folyamán, valamint ezekkel együtt az A011-es 

beltenyésztett vonal virágzásának alakulását. Vizsgálatunk egyik fő célja volt eldönteni, hogy 

az évjárat-hatás milyen mértékben befolyásolja a hímvirágzás menetét, és a pollen 

mennyiségét. Ennek érdekében a hőmérsékletet és a csapadékot, mint két, valószínűsíthetően 

igen jelentős befolyásoló hatással bíró tényezőt, külön-külön is megvizsgáltunk, összevetve az 

általunk mért pollentermelési adatokkal. Vizsgáltuk továbbá ezek együttes hatását is.  

Az együttes hatás vizsgálata során kapott eredményt a 22/d. ábra szemlélteti. Az 

ábráról leolvasható, hogy R2= 0,6199, tehát összességében az időjárásnak erős befolyásoló 

hatása van a hímvirágzásra. Azonban az előző eredmények alapján meg szeretném jegyezni, 

hogy az időjáráson belül is a hőmérséklet befolyásoló hatása a jelentős. Az együttes 

időjárásként történő elemzés alapján tehát leginkább az a következtetés vonható le, hogy az 

A011-es beltenyésztett vonal esetében az évjárat hatása a pollentermelésre igen jelentős, a 

vonal az időjárás, főleg a hőmérséklet alakuláával szemben erőteljes érzékenységet mutat. 



 77 

végeredmény - időjárás
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22/d. ábra: Az időjárás befolyásának erőssége a pollentermelésre az A011 vonal 

esetében – 22/d: Influence of weather on the amount of pollen-produced in case of line A011 

 

B022 beltenyésztett vonal 

 

A továbbiakban vonalanként a vizsgált tényezők hatás-mérésének csupán az 

eredményét közlöm a dolgozatban, a részeredményt bemutató ábrák megtalálhatók a 

Mellékletek fejezetben. A jelölések és színek a melléklet ábráinál is azonosak a fent közölt 

ábrák jelöléseivel. 

A 23. ábrán a hőmérséklet hímvirágzás-befolyásoló hatását figyelhetjük meg. Az 

ábráról leolvasható R2= 0,4673 közepes erősségű befolyásoló hatást jelez. Elmondható tehát, 

hogy a B022-es vonal a hőmérsékletre címervirágzás szempontjából kevésbé érzékeny, mint 

az előzőekben vizsgált A011-es vonal. 
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végeredmény - hőmérséklet
B022
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23. ábra: A hőmérséklet hatásának erőssége a B022-es beltenyésztett vonal virágzására 

– Figure 23: Influence of temperature on the flowering of inbred line B022 

 

végeredmény - csapadék
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24. ábra: A csapadék hatásának erőssége a B022-es beltenyésztett vonal virágzására - 

Figure 24: Influence of rainfall on the flowering of inbred line B022 

 

A 24. ábrán lévő egyenes segítségével a hőmérséklet befolyásoló hatásához hasonlóan 

a csapadék esetében is közepes erősségű behatást állapíthatunk meg a címervirágzás, illetve a 

pollentermelés tekintetében a B022-es vonal vizsgálatánál. 

A 25. ábrán a két előbbi tényező közös hatásának mértékét ábrázoltuk. R2= 0,4376, 

tehát összességében megállapítható, hogy ezen vonal az évjárat alakulására kevésbé érzékeny, 
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az időjárási tényezők alakulása a termelt pollen mennyiségét nem befolyásolja jelentős 

mértékben.  
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25. ábra: Az időjárás hatásának erőssége a B022-es beltenyésztett vonal virágzására - 

Figure 25: Influence of weather on the flowering of inbred line B022 

 

C033 beltenyésztett vonal 
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26. ábra: A hőmérséklet hatásának erőssége a C033-as beltenyésztett vonal virágzására 

Figure 26: Influence of temperature on the flowering of inbred line C033 

 

A C033-as beltenyésztett vonal vizsgálata alapján készültek el a 26-27-28-as 

ábrák.  
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A 26. ábrán a hőmérséklet hatásának mértékét ábrázoltuk a vonal 

hímvirágzására. R2= 0,976, tehát megállapíthattuk, hogy a hőmérséklet nagyon 

erőteljesen befolyásolja ennek a vonalnak a virágzását, azaz elmondható, hogy ez a 

vonal kifejezetten érzékeny a hőmérsékleti viszonyok alakulására. 
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27. ábra: A C033-as beltenyésztett vonal virágzási reakciójának erőssége a csapadék 

alakulásának függvényében  

Figure 27: Flowering reaction of inbred-line C033 in relation to rainfall 

 

Az előző megállapítással ellentétes módon, a csapadék alakulása jóformán 

nincs hatással a C033-as vonal virágzásának alakulására. R2= 0,0048. (29.ábra) 
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28. ábra: Az időjárás befolyásoló hatásának erőssége a C033-as beltenyésztett vonal 

hímvirágzására 

Figure 28: Influence of weather on the male flowering of inbred line C033 
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 A 28. ábrán összességében vizsgáltuk a két fő virágzást befolyásoló időjárási 

tényező együttes hatásának mértékét. R2= 0,2849, ami arra utal, hogy adott időjárási 

körülmények mellett a vonal genetikailag meghatározott pollentermelő képessége 

megnyilvánult.  

 

D044 beltenyésztett vonal 
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29. ábra: A hőmérséklet hatása a D044-es beltenyésztett vonal virágzásának 

alakulására –  

Figure 29: Influence of temperature on the flowering of inbred line D044 

 

A D044-es, szintén beltenyésztett vonal vizsgálata során megállapíthattuk, 

hogy a vonal virágzását a hőmérséklet alakulása erősen befolyásolja. Az előzőekben 

tárgyalt C033-es vonalhoz viszonyítva ugyan sokkal kevésbé érzékeny a 

hőmérsékletre, de a 0,5869-es R2 érték arra enged következtetni, hogy a hőmérséklet 

befolyásoló hatása a pollentermelésre jelentős. 
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végeredmény - csapadék
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30. ábra: A csapadék virágzás-befolyásoló hatása a D044 beltenyésztett vonal esetében 

Figure 30: Influence of rainfall on the pollen production of inbred line D044 

 

 A D044 vonalat vizsgálva eredményeink alapján a csapadék a hőmérséklettel 

közel azonos mértékben befolyásolja a pollentermelést. A befolyás mértéke erősnek 

mondható, de a vonal nem sorolható a csapadék mennyiségére különösen érzékeny 

vonalak közé a virágzás tekintetében.  
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31. ábra: Az időjárás pollentermelést befolyásoló hatásának mértéke a D044-es 

beltenyésztett vonal esetében 

Figure 31: Influence of weather on the amount of pollen produce of inbred line D044 

 

Annak ellenére, hogy a D044-es vonal az eddig tárgyalt két időjárási tényezőre külön-

külön vizsgálva nem mutatott nagy mértékű érzékenységet (bár mindkét tényező 

tekintetében erős befolyásoló hatást állapítottunk meg), a 30. ábra tanúsága alapán 
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elmondható, hogy összességében az évjárat alakulása igen erősen hat a 

pollentermelésre. (R2=0,8395) 

 

E055 kétvonalas hibrid szülő 
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32. ábra: A hőmérséklet hatása az E055-ös hibrid szülő pollentermelésére 

Figure 32: Influence of temperature on the amount of pollen produced of single 

crossed parent E055 

Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy az E055-ös keresztezett szülői vonal 

pollentermelését jelentősen befolyásolja a hőmérsékleti viszonyok alakulása. (R2=0,6797) 
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33. ábra: A csapadék hatása az E055-ös hibrid szülő pollentermelésére 

Figure 33: Influence of rainfall on the amount of pollen produced of single crossed 

parent E055 
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Ahogyan ezt már másik beltenyésztett vonalak esetében megállapíthattuk, a csapadék 

hatása az E055-ös hibrid szülő esetében sem olyan jelentős, mint a hőmérséklet befolyása a 

pollentermelésre. (R2= 0,4347, 33.ábra) összességében azonban ezen hibrid esetében is 

levonhatjuk az eredmények alapján azt a következtetést, hogy az időjárás együttes hatása igen 

jelentős mértékben befolyásolja a pollentermelést. A 34. ábrán feltüntetett R2= 0,7586 érték 

arra utal, hogy a vonal esetében az évjárat-hatás a pollentermelésre jelentős befolyással bír, 

ami erősebb lehet a genetikai tulajdonságnál is. 
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34. ábra: Az időjárás hatása az E055-ös hibrid szülő pollentermelésére 

Figure 34: Influence of weather on the amount of pollen produced of single crossed 

parent E055 

 

F066 kétvonalas hibrid szülő 

 

 Kísérletünkben résztvevő második, egyszeresen hibrid szülő az F066-os. A 

vizsgálatban szereplő két SC szülő egy adott, a hazai köztermesztésben sok éve jelen lévő 

hibridkukorica-fajta apa- és anyavonala. Az említett fajta igen jó szárazságtűrő képességgel 

rendelkezik. Méréseink alapján mindkét szülői vonal esetében megállatíthatjuk, hogy a 

hőmérséklet alakulására sokkal erőteljesebben reagálnak a pollentermeléssel, mint a csapadék 

mennyiségére. A 35. ábráról leolvasható R2=0,9147 érték igen magas, kifejezett 

hőmérséklettel szembeni érzékenységre utal, azonban a csapadékkal szemben a vonal 
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érzékenysége igen csekély, sőt, gyakorlatilag nem állapíthatunk meg csapadék-mennyiséggel 

összefüggő érzékenységet. (36. ábra) 
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35. ábra: A hőmérséklet hatása az F066 hibrid szülő pollentermelésére 

Figure 35: Influence of temperature on the amount of pollen produced of single cross 

hybrid F066 
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36. ábra: A csapadék hatása az F066 hibrid szülő pollentermelésére 

Figure 36: Influence of rainfall on the amount of pollen produced of single cross 

hybrid F066 
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 Amennyiben megfigyeljük az időjárás tényezőinek hatását együttesen vizsgálva, 

elmondhatjuk, hogy az F066 az évjárat hatására kevéssé érzékeny, tehát genetikailag 

meghatározott jó pollentermelő képessége megnyilvánul. (37. ábra) A termesztés oldaláról 

vizsgálva a mérési eredményeket, megállapíthatjuk, hogy az F066 pollentermelés 

szempontjából bármely évjáratban stabil termőképességgel rendelkezik. 
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37. ábra: Az időjárás hatása az F066 hibrid szülő pollentermelésére 

Figure 37: Influence of weather on the amount of pollen produced of single crossed 

parent F066 

 

 A 38/a-b-c ábrákon nem vonalanként elkülönítve, hanem az összes vizsgált szülő 

pollentermelését a három évben a napi átlagos pollentermelés alapján vizsgáltam. Az időjárás 

hatását a szülők virágzására a 2003. évben a 38/a. ábra mutatja be. Ebben az évben a hat vonal 

összesen kevesebb, mint 20 nap alatt elvirágzott. A napi pollenetermelésnek, mint az ábra is 

mutatja, több csúcspontja is volt, abból adódóan, hogy némileg eltérő FAO-számú anyagokkal 

dolgoztunk, melyek virágzása között hőösszegigény-különbség van. Ez az év, mint azt már a 

korábbiakban tárgyaltuk, igen meleg volt, és a sokéves átlaghoz viszonyítva csapadékban igen 

szegény. Látható az ábrán is, hogy az összesen 40 napos vizsgált periódus elejére, illetve 

minden vonal esetében az első felére esett a virágzás. Megállapítható tehát a vizsgált 

vonalakkal kapcsolatos tapasztalatok alapján, hogy összességében a száraz, meleg évjárat 

korai virágzást okoz, amely egy átlagos évjárathoz képest rövid idő alatt lezajlik, akár 

napokkal lerövidülhet a pollenhullatás időtartama. 
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38/a. ábra: Az időjárás hatása a 2003. évben a vizsgált vonalak napi átlagos pollentermelésére. 

Figure 38/a: The influence of the weather on the daily average pollen production of the 

studied lines in 2003 
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38/b. ábra: Az időjárás hatása a 2004. évben a vizsgált vonalak napi átlagos 

pollentermelésére. 

Figure 38/b: The influence of the weather on the daily average pollen production of the 

studied lines in 2004 

 

A 39/b. ábrán a 2005. évi időjárás és a virágzás alakulását figyelhetjük meg. Ez az év a 

sokévi átlagnál 12 %-kal csapadékosabb volt, és az éves közésphőmérséklet is meghaladta a 

szokásos mértéket, tehát meleg és csapadékos kísérleti évünk volt. Az összes vizsgált vonal 

virágzása együttesen közel 30 napig tartott. A FAO-számoknak és az időjárással szembeni 
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érzékenységnek megfelelően ebben az évben is két virágzási csúcsot állapíthattunk meg. A 

virágzás a legtöbb vonal esetében normál lefolyású volt, illetve a pollentermelés tömegét 

illetően a vizsgálati éveket egymáshoz hasonlítva azt tapasztaltam, hogy ebben az évben 

termelték a vonalak összesen a legnagyobb mennyiségű pollent.  
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38/c. ábra: Az időjárás hatása a 2005. évben a vizsgált vonalak napi átlagos pollentermelésére. 

Figure 38/c: The influence of the weather on the daily average pollen production of the 

studied lines in 2005 

A 2005. év időjárása az átlagosnál kissé hűvösebbnek, és jóval csapadékosabbnak volt 

mondható. A vonalak virágzása együttesen majdnem 35 napig elhúzódott, és jóval később 

kezdődött a virágzás, mint a többi évben. A pollen összes mennyisége az előző évihez képes 

elmaradt. 

 

A három év adatai alapján megállapíthatom, hogy a kukorica virágzása és 

pollentermelése szempontjából a legkedvezőbbnek a meleg, és igen csapadékos 2004. év 

bizonyult. 

A továbbiakban (39/a-b-c-d. ábrák) az időjárás, csapadék, hőmérséklet, valamint az 

UV-sugárzás virágázást alakító hatásának erősségét vizsgáltuk. A 39/a ábrán látható, hogy az 

időjárás befolyásoló hatásának mértéke R2=0,8164 a hat vizsgált szülő átlagos 

pollentermelését tekintve. Ez alapján az eredmény alapján megállapítható, hogy a kukorica 

pollentermelését az időjárás alakulása jelentős mértékben befolyásolja. Kisérletienk 

eredményeit figyelembe véve azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a genetikailag 

meghatározott termőképesség realizálódására az évjárat alakulása jelentős hatással van.  
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39/a. ábra: Az időjárás befolyásának mértéke a vizsgált vonalak pollentermelésére 

Figure 39/a: Influence of the weather on the amount of pollent produced by the studied inbred 

lines and hybrids 

 

Az időjáráson belüli két tényezőt, a csapadékot (39/b. ábra) és a hőmérséklet 

alakulását (39/c. ábra) külön vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a hőmérséklet alakulásának a 

vizsgált vonalak pollentermelésének alakulására jóval erősebb hatása volt, mint a 

csapadéknak. 
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39/b. ábra: A csapadék befolyásának mértéke a vizsgált vonalak pollentermelésére 

Figure 39/b: Level of influence of the rainfall on the amount of pollent produced by the 

studied inbred lines and hybrids 

 



 90 

végeredmény - hőmérséklet
vonalátlag

y = -6,984x + 165,37
R2 = 0,6685

0

5

10

15

20

25

30

20,6 20,8 21 21,2 21,4 21,6 21,8 22 22,2 22,4 22,6

meredekség

m
ax

im
um

 
39/c. ábra: A hőmérséklet befolyásának mértéke a vizsgált vonalak pollentermelésére 

Figure 39/c: Level of influence of the temperature on the amount of pollent produced by the 

studied inbred lines and hybrids 
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39/d. ábra: Az UV-sugárzás befolyásának mértéke a vizsgált vonalak pollentermelésére 

Figure 39/a: Influence of the UV-radiation on the amount of pollent produced by the studied 

inbred lines and hybrids 
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 Az összes vizsgált vonal virágázásának együttes elemzése során összevetettük a 

virágzások alakulását a virágzás időtartama alatt mért napi UV-sugárzás mértékével is 

mindhárom vizsgálati évben. Ahogyan a 39/d. ábrán is jól látható, R2=0,9443, ami azt 

mutatja, hogy az UV-sugárzás alakulása igen nagy mértékben hatással lehet a pollentermelés 

alakulására. A mérések alapján további, kifejezetten az UV-sugárzás befolyásoló hatásának 

megállapítását célzó vizsgálatokat szeretnénk végezni.  

 

Összegezve a pollentermelés-vizsgálat eredményeit, az alábbi oszlopdiagramot 

készítettem el. (40. ábra) Az ábrán az R2-értékek alaklása figyelhető meg, a vizsgálat minden 

tényezőjét, az összes vizsgált vonalat, valamint az átlagértékeket is figyelembe véve. A 

vizsgálati tényezőket különböző színű oszlopok jelölik, az eddigieknek megfelelően: a 

csapadék türkizkék, időjárás narancsszínű, a hőmérséklet ciklámen, a vonalanként átlagolt 

érték pedig halványkék színű. Az SzD5%=0,674, melynek megfelelően az ábrán csillaggal 

jelöltem a szignifikáns diferenciát mutató R2 értékeket. 

Az oszlopok alakulását megfigyelve és a szignifikáns diferenciát figyelembe véve 

megállapítható, hogy az időjárás alakulása iránt legkevésbé érzékeny a C033 beltenyésztett 

vonal volt, a legérzékenyebb pedig a D044. A B022 az időjárás mindkét vizsgált tényezőjére, 

és az együttes vizsgálatra is egyező mértékben, közepes érzékenységgel reagált. Várhatóan ez 

a vonal a legkevésbé érzékeny az évjárat alakulásával szemben. Az oszlopok magasságát 

megfigyelve megállapíthatjuk továbbá, hogy a vizsgált vonalak mindegyikének 

pollentermelését sokkal nagyobb mértékben befolyásolja a hőmérséklet alakulása, mint a 

csapadék mennyisége.  
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40. ábra: Az időjárás tényezőinek virágzást befolyásoló hatása a hibridkukorica beltenyésztett 

és hibrid szülői vonalainak esetében, 2003-2005. éves időjárási viszonyok alapján 

Figure 40: Influence of weather factors on flowering, in case of inbred and single crossed 

parent lines of hibred maize based on the weather conditions in 2003-2005 

 

 Amennyiben összehasonlítjuk a két hibrid szülő (E055, F066) és a másik négy, 

beltenyésztett vonal érzékenységét az időjárással szemben, nem állapítható meg, hogy az 

előbbi kettő jellegzetesen érzékenyebben, vagy kevésbé érzékenyen reagálna, ahogyan ezt a 

szignifikáns diferenciát mutató R2-értékek alakulása is mutatja. 
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4.3. A pollenéletképesség-mérés eredményei 

 

A pollenéletképesség-vizsgálatokat laboratóriumi körülmények között végeztük. A 

kísérlethez az eddigiekben is vizsgált négy beltenyésztett, és két egyszeresene keresztezett 

szülői vonalat használtuk fel. A kapott eredmények alapján grafikonokat készítettünk, 

melyeknek görbéi szemléltetik a pollenszemek életképességének folyamatos csökkenését. 

Korábbi kísérletekben már megállapítást nyert (Hidvégi, 2003), hogy laboratóriumi 

körülmények között a pollen életképessége kismértékben rövidebb ideig tart, mint szántóföldi 

körülmények között, de mivel az eltérés a két vizsgálat között nagyon kis mértékű, és az 

időarányos életképesség-csökkenés pedig azonos, a laboratóriumi vizsgálatok is pontosan 

jellemzik a vizsgált vonal életképességének alakulását, így elegendőnek tartottuk a 

vizsgálatnak az in vitro módját. 

A pollenmintákat az életképesség-vizsgálathoz minden esetben fővirágzásban vettük, 

és minden vizsgálatot 3 ismétlésben végeztünk el. A pollenmintákban az életképes szemek 

mennyiségét százalékos arányban adtuk meg. Mikroszkóp alatt TTC-vel történő festést 

követően a pirosan színeződő, tehát aktív, életképes és termékenyítőképes szemek arányát 

vettük alapul a grafikonok készítése során. 
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41. ábra: Havi átlagos UV-sugárzás a kísérlet éveinek nyári hónapjaiban 

Figure 41: Monthly averages UV-radiation during in summer of years 2002-2003-

2004-2005 
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A 41. ábrán a kísérlet éveinek nyarán mért havi átlagos UV-sugárzást tüntettük fel. 

Ebben az esetben a 2002. év adatai is szerepelnek, mivel a pollen életképességével 

kapcsolatos méréseket már ebben az évben is folytattunk. Az ábrán jól látható, hogy 

mindhárom évben a június havi átlagos sugárzás mértéke volt a legnagyobb, majd július 

hónapban már kissé csökkent a MED-ben meghatározott érték, és végül augusztusban volt a 

legalacsonyabb. A statisztikai elemzé során azt tapasztaltam, hogy mind a négy év adatainak 

esetében a júniusi és az augusztusi átlagos sugárzás között van szignifikáns diferencia 

(SzD5%=5,328). A kukorica virágzása hazánkban általában június második felében kezdődik, 

és július végére befejeződik, azonban ez erősen függ az évjárat-hatástól és a fajta FAO-

számától is. Ahogyan azt a 3. táblázatban bemutattuk, kísérletünk során a virágzás június 28-

án kezdődött leghamarabb, és augusztus 10-én ért véget a legkésőbbi esetben, a 2005. évben. 

Ennek a hosszú vizsgálati időnek egyértelmű oka az évjáratok igen eltérő alakulása. 
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42/a-b-c-d. ábra: A pollen életképességének alakulása, 2002. július 14. 

Figure 43/a-b-c-d: Pollen viability, 14, July 2002. 

 

A 42/a-b-c-d. ábrákon a 2002-ben végzett laboratóriumi pollenéletképesség-

vizsgálatok eredményeit tüntettük fel. A diagramokon jól látszik, hogy a beltenyésztett szülői 

vonalak (C033, D044) pollenje rövidebb ideig őrizte meg életképességét, mint az egyszeresen 
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keresztezett (E055, F066) hibrideké. Az F066 esetében továbbá az életképesség nem hirtelen, 

hanem fokozatosan csökkent, a többi mintával ellentétben. A mérések időpontjában az UV 

sugárzás 16,7 MED/h volt, ami bár magas érték, megfelel a július hónapban szokásos 

sugárzásnak.  
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43. ábra: A pollen-életképesség csökkenése, 2003.07.04. 

Figure 43: The loss of pollen-viability, 04.07.2003. 

 

A 43. ábrán a 2003. évben végzett életképesség-vizsgálatok eredményeit foglaltuk 

össze, mind a hat vizsgált szülő esetében. A grafikonon a szülőket eltérő színnel jelöltük, az y 

tengelyen az életképes pollenszemek arányát jelöltük az összes pollenszem százalékában. 

Ebben az évben azt figyelhettük meg, hogy a vizsgálat 30. percének elteltével a legtöbb 

esetben az életképesség elvesztése teljes mértékű volt, kivéve a C033-as beltenyésztett vonal 

és az E055-ös valamint az F066-os kétvonalas hibrideket, melyek esetében még 60 perc után 

is találtunk életképes szemeket. Ezek aránya az SC hibrid szülők esetében magasabb volt, 

mint a C033 esetében, ami megerősíti az előző év tapasztalatait. Az UV-sugárzás mértéke 

ebben az esetben is magas volt, bár nem érte el az előző évben a vizsgálat napján mért értéket. 

Ennek ellenére a pollenszemek életképességének teljes mértékű elvesztése hamarabb 

következett be, mint az előző évben. Ennek oka valószínűleg a 2003. évi rendkívüli szárazság 

és hőség volt, ami a virágzás során több alkalommal is légköri aszállyal társult.  
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44. ábra: A pollen-életképesség csökkenése, 2004.08.06. 

Figure 44: The loss of pollen-viability, 06.08.2004. 

 

A 2004. évi vizsgálat esetében a méréseket újra az előző évinél magasabb UV-

sugárzás mellett mértük, a 2002. évhez hasonlóan. Ebben az évben az E055 jelű hibrid szülő 

pollenjének életképessége kiemelkedően hosszú ideig kimutatható volt, 120 percen keresztül. 

Az A011 és a B022 beltenyésztett vonalak életképessége is az előző évben tapasztaltaknál 

kedvezőbben alakult. 2003 aszályos, meleg év volt, 2004 pedig szintén meleg, de az 

átlagosnál jóval csapadékosabb is. 2002 meleg, és csapadék szempontjából átlagosnak 

mondható év volt, azonban a csapadék elolszlása a kukorica számára igen kedvezően alakult, 

pont a vetést követő és a virágzást megelőző időszakban tapasztaltunk jelentősebb 

mennyiségű esőt. A vetést követő csapadéknak köszönhetően rendelkezésre állt a megfelelő 

vízmennyiség a növények optimális kezdeti fejlődéséhet, a virágzást megelőző eső pedig 

kedvező feltételeket teremtett a kukoricanövények virágzásához, amely a növények egyik 

vízfelvétel szempontjából legkritikusabb időszaka.  
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45. ábra: A pollen-életképesség csökkenése, 2005.07.29. 

Figure 45: The loss of pollen-viability, 06.08.2004. 

 

A 45. ábra a 2005. évben végzet pollenéletképesség-mérések eredményeit mutatja be. 

Az UV-sugárzás mértéke igen magas volt, méréseink közül ekkor tapasztaltuk a legmagasabb 

sugárzást. A 2005. év a sokévi étlagnál hűvösebb, és jóval csapadékosabb volt, ami a kukorica 

virágzását erősen késleltette. Mint a 45. ábra is mutatja, ebben az évben igen kedvezőtlen 

eredményeket mértünk a pollenéletképesség-vizsgálat során, ugyanis a címervirágzatból 

frissen kivett pollenmintákban is 30 % alatt volt az életképes szemek aránya minden vizsgált 

vonal esetében, illetve a C033-as vonalnál sajátságos módon nem találtunk életképes szemet. 

Ebben az évben egyedül az A011-es beltenyésztett vonal esetében sikerült 30 perc elteltével 

életképes szemet kimutatni. 

 

A pollenéletképesség-vizsgálatok összegzéseként elmondhatjuk, hogy a tapasztalatok 

azt bizonyítják, hogy az évjárat-hatás nagymértékben befolyásolja a pollen életképességét is, 

nem csupán a mennyiségét. Megfigyeléseink alapján azonban a pollen mennyiségét a 

hőmérséklet, minőségét a csapadék befolyásolja.  

Megfigyelhető volt továbbá minden vizsgált év során, hogy a szülői vonalak közül a 

beltenyésztett vonalak érzékenyebben reagáltak a környezeti hatásokra, mint a kétvonalas 

hibrid szülők. Ez a pollentermelő-képesség vizsgálatok során szerzett tapasztalatokkal 

ellentétes eredmény, amiből arra következtethetünk, hogy a heterozigóta F1 növények 

pollenszemei tovább életképesek, mint a vonalak pollenszemei. 



 98 

Méréseink során megfigyeltük továbbá, hogy az UV-sugárzás hazánkban pont a 

kukorica virágzási ideje alatt a legmagasabb. Ha az évjárat a kukorica számára kedvező, a 

virágzás megkezdődik júnusban, amikor a sugárzás értékei a legmagasabbak, és júliusban ér 

véget, amikor a sugárzás mértéke még alig csökken. A magas biológiailag aktív, és károsító 

tartományba tartozó sugárzás mindenképpen csökkenti azt az időtartamot, ameddig a pollen a 

levegőben életképes, ezáltal csökkenhet a várható termés mennyisége, és vetőmagfeldolgozás 

szempontjából romlik a minősége is. 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK     

 

 Az értekezés alapjául szolgáló kísérleteket a Magyar Tudományos Akadémia 

Mezőgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásáron, és a Szent István Egyetem 

Növénytermesztési Intézetében, Gödöllőn végeztem. A megállapításokat, valamint a 

méréseim alapján levonható következtetéseimet, illetve javaslataimat az általam elvégzett 

vizsgálatok alapján teszem.  

 

 A kísérletek során a kukorica hímvirágzását vizsgáltam, illetve a virágzás alakulását az 

agroökológiai tényezők hatásának függvényében. 

 

 Méréseim alapján kijelenthetem, hogy a pollen 1 mg-ra jutó szemszáma fajtabélyeg, az 

agroökológiai tényezők ezt nem befolyásolják. 

 

 A kísérletek során azt tapasztaltuk, hogy a pollenmennyiségre, melyet a 

kukoricanövény megtermel, az időjárás tényezői erős befolyásoló hatással vannak. Ez az 

időjárással szembeni érzékenység a klímaváltozás miatt is fontos fajtabélyeg, hiszen 

amennyiben nemesítéssel van mód a csökkentésére, a termékenyülés, így a termésbiztonság 

stabilabbá tehető a kukorica számára kedvezőtlen évjárat esetén is. 

 Továbbá, mivel a vetőmagtermesztés igen jövedelmező ágazata a 

növénytermesztésnek, a csapadék mennyiségére a pollentermelés szempontjából érzékeny 

vonalak és fajták esetében indokolt ezen növények öntözése.  

 Mivel az öntözésnek a mikroklíma szempontjából hőmérséklet-csökkentő hatása van, 

hőségnapok esetében a virágzást közvetlenül megelőző időszakban, valamint a virágzás alatt 

kifejezetten indokolt lehet a szülői vonalak intenzívebb öntözése. Ennek eredménye a 

termésben várhatóan többszörösen is látható lesz, mind a nagyobb mennyiség, mind a jobb 

minőség, a kiegyenlítettebb magméret és frakció által. 

 

 A pollen életképességét vizsgálva is azt a következtetést vonhattam le, hogy az 

életképesség megőrzésének idejét jelentősen befolyásolja az évjárat, és a pollenre ható külső 

körülmények. 

 Az életképesség-vizsgálatok alapján a csapadék mennyiségének és eloszlásának erős 

befolyásoló hatására következtethetünk, valamint az UV-sugárzás életképességet csökkentő 

hatására. 
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A csapadék alakulását a kukoricára nézve öntözéssel optimálisabbá tehetjük. 

Az UV-sugárzás alakulását azonban nem tudjuk befolyásolni, ezért ezzel szemben 

talán egyetlen lehetőségünk a sugárzással szemben ellenállóbb pollent termelő vonalak 

nemesítése. A téma további kutatást igényel, és folyamatos későbbi vizsgálatokat, melyek a 

nemesítést segíthetik.  

 

Az elvégzett vizsgálatok alapján javasolható a kukorica precíz, tervszerű öntözése, 

melyet az időjárás alakulásához igazíthatunk, továbbá az agrotechnika tervezése során is 

célszerű arra törekedni, hogy a növény számára kialakítsuk az ideális feltételeket. (Száraz 

időjárás esetén ne végezzünk olyan beavatkozást, amely tovább csökkentheti a talajban a 

növény számára felvehető nedvességet.) 

Fontosnak tartom olyan kukoricafajták és vonalak bevonását a nemesítésbe, amelyek 

pollentermelése és a pollen életképessége az időjárás tényezőivel szemben a legkevesebb 

érzékenységet mutatja.  
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6. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

 „Néhány időjárási tényező hatása a kukorica termékenyülésére” témában végzett 

kísérleteim eredményei között újak a következők: 

 

1. Megállapítottam, hogy a vizsgált szülői vonalak reakcióinak összessége alapján a 

kukoricafajták többségének pollentermelő képességét az időjárás, azaz az évjárat-hatás 

jelentősen befolyásolja. 

 

2. A kukorica virágzásának alakulását a hőmérséklet nagyobb mértékben befolyásolja, 

mint a csapadék mennyisége. Hűvösebb évjárat esetén a virágzás ideje kitolódik, az 

elhúzódhat, azonban a termelt pollen mennyisége a melegebb évjáratokban 

mérhetőétől jelentősen elmarad. Meleg, száraz évben a virágzás korábban kezdődik, és 

rövidebb ideig tart. Ideálisnak a virágzás és a termékenyülés szempontjából a 

kukoricanövény esetében a meleg, csapadékos évjáratok mondhatóak. 

 

3. Vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a pollentermelő képesség nagymértékben 

fajtaspecifikus: a vizsgált hibridek illetve beltenyésztett vonalak konzekvensen, de 

eltérő módon reagáltak az ökológiai tényezőkre.  

 

4. Elvégzett vizsgálataink alapján megállapítható, hogy a B022-es vonal pollentermelő-

képességét sem a csapadék mennyisége, sem a hőmérséklet alakulására nem 

befolyásolja jelntősen.  

 

5. A virágzásig hullott csapadék mennyiségére és a hőmérsékletre a legérzékenyebbnek 

méréseink alapján a D044-es beltenyésztett vonal növényeit találtam.  

 

6. Az egyszeresen keresztezett hibrid növények pollentermelő-képességét az időjárási 

hatások nagyobb mértékben befolyásolják, mint a beletnyésztett vonalak esetében, 

azonban a hibridek pollentermése átlagos körülmények között jóval meghaladja 

beltenyésztett vonal társaikét. Optimális időjárási viszonyok között az Sc hibridek 

pollentermelése meghaladja a beltenyésztett vonalakét. 
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7. Az összes vizsgált vonal virágázásának együttes elemzése során megállapítottuk, hogy 

a virágzás időtartama alatt mért napi UV-sugárzás szignifikáns negatív 

összefüggésben volt a pollentermeléssel. A mérések alapján további, kifejezetten az 

UV-sugárzás befolyásoló hatásának megállapítását célzó vizsgálatok szükségesek. 

 

8. A pollenszemek életképességüket méréseink alapján 120 perc alatt elveszítik, 

termékenyítőképességüket pedig már ennél rövidebb idő alatt. 

 

9. A hibrid növények pollenje életképességét kísérleteink alapján hosszabb idegi megőrzi 

a 120 perces intervallumon belül, mint a beltenyésztett vonalak pollenje. 

 

10. A fajták és vonalak vizsgálata során a pollentermelés és a pollenéletképesség időjárási 

hatásokkal szembeni érzékenységének mérését, mint értékmérő tulajdonság 

meghatározására alkalmas módszert, hasznos alkalmazni, hiszen ezen tulajdonságok 

hatása a termőképességre és a termésbiztonságra jelentős. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS        

 

 Hazánk és a világ egyik legfontosabb kultúrnövénye a kukorica, mind vetésterületét, 

mind táplálkozási és takarmányozási szerepét tekintve, sőt, napjainkban egyre inkább terjed 

az energianövényként történő felhasználása is. 

Mára a vetésterület jelentős részén hibrid fajtákat termesztenek nagy terméshozamuk, 

kedvező tulajdonságaik miatt. Ez magával hozza a jelentős mennyiségű vetőmagigényt. 

Hazánk növénytermesztésén belül igen jelentős a vetőmagtermesztési ágazat gazdasági 

szerepe, ezen belül is a hibridkukorica-vetőmagvak termesztése, valamint a hibridkukorica-

nemesítés is fontos szerepet kap. 

 A vetőmag termesztése során a pollen mennyisége és minősége meghatározza a 

vtőmag mennyiségét és minőségét. Az irodalmi áttekintésben a vetőmagtermesztés és a 

hibridelőállítás mozzanatait, valamint a kukoricanövény, és főképp a virágzat és a pollen 

biológiáját vettem figyelembe. Mivel a virágzás a hibridelőállítás és a vetőmagtermesztés 

során is kiemelkedő jelentőségű fázis, fontosnak tartottam ezek rövid áttekintését. A pollen 

biológiájának részletesebb tárgyalása a kísérletek értékelését segíti. 

Az irodalmi áttekintés összegzése során megfogalmazott következtetések, és a még 

szakirodalomban is vitás kérdések alapján határoztam meg kutatásom célkitűzéseit, melyek a 

következők voltak: vizsgálataink által kívántunk bővebb információkat szerezni az egyes 

beltenyésztett hibridkukorica-szülői vonalak pollenprodukciójáról, a pollen életképességéről, 

illetve ezek alakulásáról különböző környezeti tényezők függvényében.  

A kísérleteket Martonvásáron, az MTA-MGKI kutatási területén, valamint Gödöllőn, a 

SZIE-NTTI laboratóriumában végeztük. Három, hazánkban közkedvelt hibridkukorica-fajta 

szülői vonalait vizsgáltuk, melyek közül négy beltenyésztett vonal, kettő pedig egyszeresen 

hibrid szülő. Mértük a vonalak pollentermelő képességét, és ennek alakulását 2003-2005 

években, valamint vizsgáltuk a pollen életképességének időtartamát laboratóriumi 

körülmények között. A pollentermelést és az életképesség megőrzésének idejét az időjárási 

hatások figyelembevételével értékeltük, ehhez mértük a csapadék mennyiségét, a 

hőméréséklet alakulását, és az UV-sugárzás mértékét is. 

 A pollentermelés megfigyelése során azt tapasztaltuk, hogy a pollen mennyiségére a 

hőmérséklet alakulása nagyobb mértékben, a csapadék alakulása kisebb mértékben van 

hatással. Az időjárási tényezőkkel szembeni érzékenység fajtabélyegnek mondható. Az 

eredmények alapján a fajták többségének pollentermelő-képességét a hőmérséklet 
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befolyásolja nagyobb mértékben, azonban előfordul olyan beltenyésztett vonal is, melyre a 

csapadék mennyisége erősebb hatással van. 

A pollen mennyiségének alakulását az UV-sugárzás is nagymértékben befolyásolhatja, 

de ennek bizonyítása további kutatásokat igényel. 

 A pollen életképességének alakulását az előbbiekkel ellentétben, kísérleteink 

eredményei alapján, a csapadék mennyisége és eloszlása befolyásolja jelentősen. A portokból 

a légkörbe került pollenszem élettartamára az UV-sugárzás erőssége is jelentős hatással van, 

csökkenti annak idejét. 

 Következtetéseimet és javaslataimat az adott kísérleti parcellákon végzett mérések 

alapján vontam le. Az éghajlat alakulását is figyelembe véve a kukorica vetőmagtermesztése 

és az alapanyagtermesztés során is egyre kiemelkedőbb szerepet kap az öntözés mennyisége, 

és az időjáráshoz, valamint a kukorica fenofázisához alkalmazkodó kijuttatása. Fontos 

továbbá olyan vonalak, fajták bevonása a nemesítésbe, melyek az időjárás tényezőivel 

szemben a legkisebb érzékenységet mutatják. 
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8. SUMMARY         

 

Maize is one of the most important cultivated crop plant species in our country and in 

the world considering the role it plays in human consumption and in animal feeding as well, 

moreover it is getting more and more significant as a source of energy nowadays. 

Hybrids are produced today on a major part of the sown area due to their high crop 

yield and other favourable features. Due to this fact there is a great demand on seeds. Seed 

production in general and  hybrid maize seed production in particular, as well as breeding and 

production of maize have a significant impact on  crop production of Hungarian.  

Flowering is a critical phase of seed production regarding the quality as well as the 

quantity of the crop. In the literary review the phases of seed and hybrid production and the 

biology of corn plant especially the inflorescence and pollen have been discussed. Since 

flowering is a very significant phase of hybrid production as well as seed production I have 

compiled a brief review of the subject. A more specific survey of the biology of pollen 

provides a tool to the evaluation of the experiments. 

The aims of my survey have been defined on the basis of the conclusions formulated 

upon the literary review. Most important questions discussed by tha agricultural literature and 

the aims raised in relation with them are as follows: in our surveys we have tried to gain more 

specific information concerning the pollen production of the individual inbred hybrid maize 

parent lines, the vitality of pollen, and environmental factors affecting the sexual processes..  

The experiments have been carried out in Martonvásár, in the research area of MTA-

MGKI and in Gödöllő, in the laboratory of SZIE-NTTI. The parent lines of three wide spread 

maize hybrids have been studied. Four of them are inbreed lines and two are single-cross 

lines. The pollen production ability of the lines and the exfoliation of them have been 

measured and the duration of pollen vitality under laboratory circumstances has been 

observed in the years 2003-2005. The pollen production and the duration of vitality have been 

evaluated considering the weather effects, using data of rainfall, temperature and UV-

radiation. 

During the survey of pollen production we have observed that it is more strongly 

affected by the temperature than by rainfall. The weather sensitivity can be assumed as a 

variety specific characteristic. The results show that the pollen production ability of most 

varieties is more strongly affected by the temperature, however but there are also some inbred 

lines that are more affected by rainfall.  
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The quantity of pollen may highly depend on UV-radiation also but further research is 

needed to prove this. 

Our research results show that the viability of pollen is strongly affected by the 

amount and distribution of rainfall. The intensity of UV-radiation has also negatively affected 

the duration of pollen life dispersed into the atmosphere from the anther. 

The measurements conducted on the given experimental plots have given a chance to 

formulate conclusions and proposals. Weather conditions, irrigation measures, and the 

fenophase of maize are getting more and more important in maize seed production and in raw-

material production as well. Furthermore, it is important to use lines and varieties in breeding 

that are least weather sensitive.  
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10. MELLÉKLETEK        

 

1. A pollenszemek alakja, külső vastagodásai 
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B022, hőmérséklet, 2003. y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,048x2 + 0,5782x - 0,9107
R2 = 0,4247
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2/a. ábra: A hőmérséklet hatása a B022 beltenyésztett vonal virágzásának alakulására 2003-

ban 

The flowering reaction of B022 inbred line to temperatude changes in 2003 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 

 

B022, hőmérséklet, 2004. y = 20,723x + 1110,4
R2 = 0,9988

y = -0,0431x2 + 0,5x - 0,616
R2 = 0,5879
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2/b. ábra: A hőmérséklet hatása a B022 beltenyésztett vonal virágzásának alakulására 2004-

ben - The flowering reaction of B022 inbred line to temperatude changes in 2004 (cumulated 

heat amount in oC, and number of days) 
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B022, hőmérséklet, 2005.
y = 20,84x + 1129,4

R2 = 0,9977

y = -0,0242x2 + 0,2552x - 0,2811
R2 = 0,6022
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2/c. ábra: A hőmérséklet hatása a B022 beltenyésztett vonal virágzásának alakulására 2005-

ben - The flowering reaction of B022 inbred line to temperatude changes in 2005 (cumulated 

heat amount in oC, and number of days) 

 

B022, csapadék, 2003.
y = 2,1463x + 35,985

R2 = 0,8839

y = -0,048x2 + 0,5782x - 0,9107
R2 = 0,4247
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3/a. ábra: A B022 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2003-ban - The flowering reaction of B022 inbred line to rainfall changes in 2003 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 
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B022, csapadék, 2004. y = 1,1241x + 155,76
R2 = 0,7905

y = -0,0431x2 + 0,5x - 0,616
R2 = 0,5879
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3/b. ábra: A B022 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2004-ben - The flowering reaction of B022 inbred line to rainfall changes in 2004 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 

B022, csapadék, 2005. y = 3,0933x + 176,56
R2 = 0,7681

y = -0,0242x2 + 0,2552x - 0,2811
R2 = 0,6022
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3/c. ábra: A B022 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2005-ben - The flowering reaction of B022 inbred line to rainfall changes in 2005 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 
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B022, időjárás, 2003. y = 0,5833x + 3,2907
R2 = 0,901

y = -0,048x2 + 0,5782x - 0,9107
R2 = 0,4247
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4/a. ábra: A B022 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2003-ban - The flowering reaction of B022 inbred line to weather changes in 2003 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 

B022, időjárás, 2004. y = 0,5507x + 16,473
R2 = 0,9597

y = -0,0431x2 + 0,5x - 0,616
R2 = 0,5879
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4/b. ábra: A B022 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2004-benn - The flowering reaction of B022 inbred line to weather changes in 2004 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 
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B022, időjárás, 2005.
y = 0,9876x + 17,963

R2 = 0,8972

y = -0,0242x2 + 0,2552x - 0,2811
R2 = 0,6022
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4/c. ábra: A B022 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2005-ben - The flowering reaction of B022 inbred line to weather changes in 2005 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 

 

C033, hőmérséklet, 2003. y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,0404x2 + 0,3425x - 0,0808
R2 = 0,258

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

0 5 10 15 20 25 30 35 40

napok

ér
té

ke
k

2003

kum.höm1

 
5/a. ábra: A hőmérséklet hatása a C033 beltenyésztett vonal virágzásának alakulására 2003-

ban 

The flowering reaction of C033 inbred line to temperatude changes in 2003 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 
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C033, hőmérséklet, 2004. y = 20,723x + 1308,6
R2 = 0,9988

y = -0,0679x2 + 0,7354x - 0,8914
R2 = 0,6992
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5/b. ábra: A hőmérséklet hatása a C033 beltenyésztett vonal virágzásának alakulására 2004-

ben 

The flowering reaction of C033 inbred line to temperatude changes in 2004 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 

C033, hőmérséklet, 2005. y = 20,84x + 1129,4
R2 = 0,9977

y = -0,0249x2 + 0,2762x - 0,2415
R2 = 0,5569
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5/c. ábra: A hőmérséklet hatása a C033 beltenyésztett vonal virágzásának alakulására 2005-

ben 

The flowering reaction of C033 inbred line to temperatude changes in 2005 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 
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C033, csapadék, 2003. y = 2,1463x + 35,985
R2 = 0,8839

y = -0,0404x2 + 0,3425x - 0,0808
R2 = 0,258
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6/a. ábra: A C033 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 2003-

ban - The flowering reaction of C033 inbred line to rainfall changes in 2003 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 

 

C033, csapadék, 2004. y = 1,1241x + 155,76
R2 = 0,7905

y = -0,0679x2 + 0,7354x - 0,8914
R2 = 0,6992
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6/b. ábra: A C033 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 2004-

ben - The flowering reaction of C033 inbred line to rainfall changes in 2004 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 
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C033, csapadék, 2005. y = 3,0933x + 176,56
R2 = 0,7681

y = -0,0249x2 + 0,2762x - 0,2415
R2 = 0,5569
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6/c. ábra: A C033 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 2005-

ben - The flowering reaction of C033 inbred line to rainfall changes in 2005 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 

 

C033, időjárás, 2003.
y = 0,6063x + 2,9593

R2 = 0,925

y = -0,0404x2 + 0,3425x - 0,0808
R2 = 0,258
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7/a. ábra: A C033 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 2003-

ban - The flowering reaction of C033 inbred line to weather changes in 2003 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 
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C033, időjárás, 2004. y = 0,573x + 19,56
R2 = 0,9553

y = -0,0679x2 + 0,7354x - 0,8914
R2 = 0,6992
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7/b. ábra: A C033 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 2004-

ben - The flowering reaction of C033 inbred line to weather changes in 2004 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 

 

C033, időjárás, 2005. y = 1,1477x + 15,653
R2 = 0,8904

y = -0,0249x2 + 0,2762x - 0,2415
R2 = 0,5569
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7/c. ábra: A C033 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 2005-

ben - The flowering reaction of C033 inbred line to weather changes in 2005 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 
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D044, hőmérséklet, 2003 y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,0163x2 + 0,4545x - 2,8292
R2 = 0,7701
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8/a. ábra: A hőmérséklet hatása a D044 beltenyésztett vonal virágzásának  

alakulására 2003-ban 

The flowering reaction of D044 inbred line to temperatude changes in 2003 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 

D044, hőmérséklet, 2004. y = 20,723x + 1110,4
R2 = 0,9988

y = -0,0447x2 + 2,1428x - 25,131
R2 = 0,6741
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8/b. ábra: A hőmérséklet hatása a D044 beltenyésztett vonal virágzásának  

alakulására 2004-ben 

The flowering reaction of D044 inbred line to temperatude changes in 2004 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 
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D044, hőmérséklet, 2005. y = 20,759x + 1130,6
R2 = 0,9982

y = -0,0235x2 + 1,9499x - 40,321
R2 = 0,534
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8/c. ábra: A hőmérséklet hatása a D044 beltenyésztett vonal virágzásának  

alakulására 2005-ben 

The flowering reaction of D044 inbred line to temperatude changes in 2005 (cumulated heat 

amount in oC, and number of days) 

D044, csapadék, 2003. y = 2,1463x + 35,985
R2 = 0,8839

y = -0,0163x2 + 0,4545x - 2,8292
R2 = 0,7701
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9/a. ábra: A D044 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 2003-

ban - The flowering reaction of D044 inbred line to rainfall changes in 2003 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 
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D044, csapadék, 2004. y = 1,1241x + 155,76
R2 = 0,7905

y = -0,0447x2 + 2,1428x - 25,131
R2 = 0,6741
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9/b. ábra: A D044 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 2004-

ben - The flowering reaction of D044 inbred line to rainfall changes in 2004 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 

D044, csapadék, 2005. y = 3,7817x + 166,64
R2 = 0,7979

y = -0,0235x2 + 1,9499x - 40,321
R2 = 0,534
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9/c. ábra: A D044 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója a csapadék alakulására 2005-

ben - The flowering reaction of D044 inbred line to rainfall changes in 2005 (cumulated 

rainfall amount mm and number of days) 
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D044, időjárás, 2003. y = 0,5833x + 3,2907
R2 = 0,901

y = -0,0163x2 + 0,4545x - 2,8292
R2 = 0,7701
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10/a. ábra: A D044 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 2003-

ban - The flowering reaction of D044 inbred line to weather changes in 2003 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 

D044, időjárás, 2004. y = 0,5507x + 16,473
R2 = 0,9597

y = -0,0447x2 + 2,1428x - 25,131
R2 = 0,6741
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10/b. ábra: A D044 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 2004-

ben - The flowering reaction of D044 inbred line to weather changes in 2004 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 
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D044, időjárás, 2005. y = 1,2037x + 18,763
R2 = 0,8772

y = -0,0235x2 + 1,9499x - 40,321
R2 = 0,534

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40

napok

ér
té

ke
k

2005

időjárás3

 
10/c. ábra: A D044 beltenyésztett vonal virágzásának reakciója az időjárás alakulására 2005-

ben - The flowering reaction of D044 inbred line to weather changes in 2005 (cumulated 

rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of days) 

E055, hőmérséklet, 2003. y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,007x2 + 0,1118x - 0,2704
R2 = 0,4119
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11/a. ábra: A hőmérséklet hatása az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának alakulására 

2003-ban 

The flowering reaction of E055 single crossed parent to temperatude changes in 2003 

(cumulated heat amount in oC, and number of days) 
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E055, hőmérséklet, 2004. y = 20,723x + 1110,4
R2 = 0,9988

y = -0,0552x2 + 1,6064x - 10,106
R2 = 0,6046
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11/b. ábra: A hőmérséklet hatása az E055 egyszeresen keresztezett t vonal virágzásának 

alakulására 2004-ben 

The flowering reaction of E055 single crossed parent to temperatude changes in 2004 

(cumulated heat amount in oC, and number of days) 

E055, hőmérséklet, 2005. y = 20,759x + 1130,6
R2 = 0,9982

y = -0,0484x2 + 3,1988x - 52,107
R2 = 0,4395
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11/c. ábra: A hőmérséklet hatása az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának alakulására 

2005-ben 

The flowering reaction of E055 single crossed parent to temperatude changes in 2005 

(cumulated heat amount in oC, and number of days) 
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E055, csapadék, 2003. y = 2,1673x + 35,695
R2 = 0,9109

y = -0,007x2 + 0,1118x - 0,2704
R2 = 0,4119
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12/a. ábra: Az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2003-ban - The flowering reaction of E055 single crossed parent to rainfall changes in 2003 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 

E055, csapadék, 2004. y = 1,1783x + 154,97
R2 = 0,8396

y = -0,0552x2 + 1,6064x - 10,106
R2 = 0,6046
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12/b. ábra: Az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2004-ben - The flowering reaction of E055 single crossed parent to rainfall changes in 2004 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 
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E055, csapadék, 2005. y = 3,7817x + 166,64
R2 = 0,7979

y = -0,0484x2 + 3,1988x - 52,107
R2 = 0,4395
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12/c. ábra: Az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2005-ben - The flowering reaction of E055 single crossed parent to rainfall changes in 2005 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 

E055, időjárás, 2003. y = 0,5833x + 3,2907
R2 = 0,901

y = -0,007x2 + 0,1118x - 0,2704
R2 = 0,4119
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13/a. ábra: Az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2003-ban - The flowering reaction of E055 single crossed parent to weather changes in 2003 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 
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E055, időjárás, 2004. y = 0,5507x + 16,473
R2 = 0,9597

y = -0,0552x2 + 1,6064x - 10,106
R2 = 0,6046
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13/b. ábra: Az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2004-ben - The flowering reaction of E055 single crossed parent to weather changes in 2004 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 

E055, időjárás, 2005. y = 1,1477x + 15,653
R2 = 0,8904

y = -0,0484x2 + 2,135x - 22,771
R2 = 0,4395
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13/c. ábra: Az E055 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2005-ben - The flowering reaction of E055 single crossed parent to weather changes in 2005 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 
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F066, hőmérséklet, 2003. y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,0958x2 + 2,0058x - 8,5223
R2 = 0,502
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14/a. ábra: A hőmérséklet hatása az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának alakulására 

2003-ban 

The flowering reaction of F066 single crossed parent to temperatude changes in 2003 

(cumulated heat amount in oC, and number of days) 

F066, hőmérséklet, 2004. y = 20,723x + 1110,4
R2 = 0,9988

y = -0,0377x2 + 1,5993x - 16,332
R2 = 0,6108
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14/b. ábra: A hőmérséklet hatása az F066 egyszeresen keresztezett t vonal virágzásának 

alakulására 2004-ben 

The flowering reaction of F066 single crossed parent to temperatude changes in 2004 

(cumulated heat amount in oC, and number of days) 
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F066, hőmérséklet, 2005. y = 20,759x + 1130,6
R2 = 0,9982

y = -0,0675x2 + 4,8886x - 87,978
R2 = 0,4583
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14/c. ábra: A hőmérséklet hatása az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának alakulására 

2005-ben 

The flowering reaction of F066 single crossed parent to temperatude changes in 2005 

(cumulated heat amount in oC, and number of days) 

F066, csapadék, 2003. y = 2,1463x + 35,985
R2 = 0,8839

y = -0,0958x2 + 2,0058x - 8,5223
R2 = 0,502
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15/a. ábra: Az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2003-ban - The flowering reaction of F066 single crossed parent to rainfall changes in 2003 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 
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F066, csapadék, 2004. y = 1,1241x + 155,76
R2 = 0,7905

y = -0,0377x2 + 1,5993x - 16,332
R2 = 0,6108
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15/b. ábra: Az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2004-ben - The flowering reaction of F066 single crossed parent to rainfall changes in 2004 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 

F066, csapadék, 2005. y = 3,7817x + 166,64
R2 = 0,7979

y = -0,0675x2 + 4,8886x - 87,978
R2 = 0,4583
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15/c. ábra: Az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója a csapadék alakulására 

2005-ben - The flowering reaction of F066 single crossed parent to rainfall changes in 2005 

(cumulated rainfall amount mm and number of days) 
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F066, időjárás, 2003. y = 0,5833x + 3,2907
R2 = 0,901

y = -0,0958x2 + 2,0058x - 8,5223
R2 = 0,502
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16/a. ábra: Az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2003-ban - The flowering reaction of F066 single crossed parent to weather changes in 2003 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 

F066, időjárás, 2004. y = 0,5702x + 16,188
R2 = 0,9674

y = -0,0377x2 + 1,5993x - 16,332
R2 = 0,6108
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16/b. ábra: Az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2004-ben - The flowering reaction of F066 single crossed parent to weather changes in 2004 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 
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F066, időjárás, 2005. y = 1,1477x + 15,653
R2 = 0,8904

y = -0,0675x2 + 3,4033x - 42,372
R2 = 0,4583
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16/c. ábra: Az F066 egyszeresen hibrid szülő virágzásának reakciója az időjárás alakulására 

2005-ben - The flowering reaction of F066 single crossed parent to weather changes in 2005 

(cumulated rainfall amount mm product with the cumulated heat amount, and number of 

days) 

Átlag, hőmérséklet, 2003. y = 22,347x + 1369,9
R2 = 0,9987

y = -0,0096x2 + 0,1798x - 0,2051
R2 = 0,5081
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17/a. ábra: A vonalak átlagos pollentermelése a hőmérséklet alakulásának függvényében, 

2003-ban 
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Átlag, hőmérséklet, 2004. y = 20,782x + 1307,8
R2 = 0,9991

y = -0,0068x2 + 0,2138x - 0,7029
R2 = 0,3632
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17/b. ábra: A vonalak átlagos pollentermelése a hőmérséklet alakulásának függvényében, 

2004-ben 

 

Átlag, hőmérséklet, 2005. y = 20,759x + 1130,6
R2 = 0,9982

y = -0,0006x2 + 0,0298x - 0,1524
R2 = 0,1933
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17/c. ábra: A vonalak átlagos pollentermelése a hőmérséklet alakulásának függvényében, 

2004-ben 
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Átlag, csapadék, 2003. y = 2,1673x + 35,695
R2 = 0,9109

y = -0,0096x2 + 0,1798x - 0,2051
R2 = 0,5081
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18/a. ábra: A vonalak átlagos pollentermelése a csapadék alakulásának függvényében,  

2003-ban 

 

Átlag, csapadék, 2004. y = 1,1783x + 154,97
R2 = 0,8396

y = -0,0068x2 + 0,2138x - 0,7029
R2 = 0,3632
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18/b. ábra: A vonalak átlagos pollentermelése a csapadék alakulásának függvényében,  

2004-ben 
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Átlag, csapadék, 2005. y = 3,7817x + 166,64
R2 = 0,7979

y = -0,0006x2 + 0,0298x - 0,1524
R2 = 0,1933
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18/c. ábra: A vonalak átlagos pollentermelése a csapadék alakulásának függvényében,  

2005-ben 

 

R2-értékek alakulása 
vonal időjárás csapadék hőmérséklet átlag 
A011 0,6199 0,1394 0,7954 0,518233 
B022 0,4376 0,4461 0,4673 0,450333 
C033 0,2849 0,0048 0,976 0,4219 
D044 0,8395 0,5264 0,5862 0,6507 
E055 0,7586 0,4347 0,6797 0,624333 
F066 0,4953 0,1585 0,9147 0,522833 
vonalátlag 0,8164 0,4786 0,6685 0,6545 
átlag 0,607457 0,312643 0,72682857  

 

1. táblázat: A pollentermelés-vizsgálatok során kapott R2-értékek összeítése, azaz az időjárási 

tényezők virágzást befolyásoló hatásának értékelése 



 141 

MTA-MGKI Martonvásár kísérleti tér, Tükrös 

 

 
 

Tükrös: hibridkukorica-alapanyagtermesztés 
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3. Hibridkukorica-alapanyagtermesztés, Tükrös 
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