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A tápanyagellátás hatása a kukorica (Zea mays(( L.) hibridek
termésmennyiségére és minõségére

EL HALLOF NÓRA

DE ATC MTK Növénytudományi Intézet
Debrecen

ÖSSZEFOGLALÁS

Az évjáratnak és ezen belül a csapadékviszonyoknak determináló szerepe van az agro-A
 technikai tényezôk, köztük a tápanyagellátás hatékonyságának érvényesülésében, és ezentechnikai tényezôk, köztük a tápanyagellátás hatékonyságának érvényesülésében, és ezen 

keresztül a termésátlagok kialakításában. 2005–2006-ban, a kísérletben vizsgált kukorica-k
hibridek optimális mûtrágyaadagja N 120, Ph 2O5 125, K2O 90 kg/ha hatóanyag volt, az
ennél nagyobb adag környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból sem ajánlott. Aennél nagyobb adag környezetvédelmi és gazdaságossági szempontból sem ajánlott. A
2006-os kedvezôtlen meteorológiai viszonyok komoly stresszhatásként érintették a növény-
állományt, és ez depresszíven hatott a termésre is. A mûtrágyázás a hibridek minôségii
paramétereit is befolyásolta. A javuló tápanyagellátásra a hibridek keményítôtartalomparamétereit is befolyásolta. A javuló tápanyagellátásra a hibridek keményítôtartalom
csökkenéssel és fehérjetartalom növekedéssel reagáltak, az olajtartalomban pedig nemm
volt lényeges változás.v
Kulcsszavak: termésátlag, tápanyagellátás, minôség.

BEVEZETÉS

SárváriS (1999) szerint a hibridek természetes tápanyagfeltáró és hasznosító képessége kö-
 zötti különbségek meghaladják az 50%-ot, viszont a mai, korszerû hibrideknek jelentôsenn 

jjavult a mûtrágya hasznosító képességük.j Sárvári et al. (2006) hatékonysági és környe-
 zetvédelmi szempontból, az elôvetemény és az évjárat függvényében a kukorica optimális 

mûtrágyaadagját N 60–120, Pm 2O5 45–90, K2O 53–106 kg/ha mennyiségben határoztaa
meg.m Bocz (1981) szerint a fajta 25%-ban járul hozzá a termésnövekedéshez. Marton et al.

 (2005) eredményeik alapján megállapították, hogy a hosszabb tenyészidejû hibridek hiábaa 
rendelkeznek nagyobb terméspotenciállal, azt nem tudják 100%-osan realizálni. Hô- ésrendelkeznek nagyobb terméspotenciállal, azt nem tudják 100%-osan realizálni. Hô- és

 szárazságstressz esetén az életfolyamatok idô elôtt leállnak, és lerövidül a generatív szakasz, 
 s ez az okozója az alacsony terméseknek. A termelésnek nem csak az a célja, hogy minéll 
 nagyobb termésmennyiségeket érjünk el, hanem fontos kritérium a kívánt minôség elérésenagyobb termésmennyiségeket érjünk el, hanem fontos kritérium a kívánt minôség elérése 

is. A növények összetétele fajra jellemzô tulajdonság, a beltartalom bizonyos határokonis. A növények összetétele fajra jellemzô tulajdonság, a beltartalom bizonyos határokonis. A növények összetétele fajra jellemzô tulajdonság, a beltartalom bizonyos határokon
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belül mozog, és e határokon belüli ingadozás számos termesztési tényezônek a függvényebelül mozog, és e határokon belüli ingadozás számos termesztési tényezônek a függvénye 
(Balláné(( 1966). A növényi termékek minôségét a fajtatulajdonság, a termôhely ökológiaii é
viszonyai, a mûtrágyázás, az öntözés és a növényvédelem együttesen befolyásolja (v Sárvárii 
ésé  Gyôri 1982).

ANYAG ÉS MÓDSZER

A kukoricatrágyázási kísérlet Debrecenben, a DE MTK Növénytudományi Intézet kísérletiA kukoricatrágyázási kísérlet Debrecenben, a DE MTK Növénytudományi Intézet kísérleti
területén, 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben került beállításra. A kísérleti terü-t
let talaja mészlepedékes csernozjom talaj. A kísérletben 10 eltérô genetikai adottságú éslet talaja mészlepedékes csernozjom talaj. A kísérletben 10 eltérô genetikai adottságú és 
tenyészidejû kukoricahibridet teszteltem 5 különbözô trágyaszinten. A kontroll (trágyázástenyészidejû kukoricahibridet teszteltem 5 különbözô trágyaszinten. A kontroll (trágyázás 
nélküli) parcellák mellett a legkisebb tápanyag dózis N 40, Pn 2O5 25, K2O 30 kg/ha ható-
anyag volt, a legnagyobb adag, pedig ennek ötszöröse. A kukorica fehérje-, keményítô- és
olajtartalmát a PR37M34, DKC 5211 és Mv Vilma hibridek esetében vizsgáltam a kontroll,
a N 40 + PK alapkezelés, illetve ennek három- és ötszörös adagjánál.
A kísérleti évek idôjárása szélsôségesen alakult, a kukorica vegetációs idôszaka alatt, aA kísérleti évek idôjárása szélsôségesen alakult, a kukorica vegetációs idôszaka alatt, a 
csapadék mennyisége 2005-ben 152,2 mm-rel, 2006-ban csak 2 mm-rel haladta meg a 300 
éves átlagot (345,1 mm), az eloszlása viszont kedvezôtlen volt. 2006 júliusában a szárazságéves átlagot (345,1 mm), az eloszlása viszont kedvezôtlen volt. 2006 júliusában a szárazság 

tátlag feletti hômérséklettel párosulva a kukorica virágzási és termékenyülési folyamataitt 
károsította, továbbá július második felében a szélsôséges idôjárási jelenségek hatására,károsította, továbbá július második felében a szélsôséges idôjárási jelenségek hatására, 
heves jégesô és szélvihar okozott jelentôs károkat az állományban.h
A kísérleti eredmények kiértékelését egy- és kéttényezôs varianciaanalízissel végeztem.A

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

AA mûtrágyázás hatása a kukorica termésmennyiségéreA

2005-ben a csapadékos évjáratnak köszönhetôen a hibridek kiemelkedô, 11,99–14,21 t/ha-os
kterméseredményeket értek el, ezzel szemben 2006-ban a kedvezôtlen idôjárási feltételekterméseredményeket értek el, ezzel szemben 2006-ban a kedvezôtlen idôjárási feltételek 

hatására 2,47–5,4 t/ha-ral kisebbek voltak a hibridek maximális termései. A kontrollhatására 2,47–5,4 t/ha-ral kisebbek voltak a hibridek maximális termései. A kontroll 
parcellák termésátlagai alapján megállapítható, hogy a p PR36R10, Mv Vilma k hibrideknekk 
átlagon felüli a természetes tápanyagfeltáró képességük, mûtrágyázás nélkül mindkét évbenn 
több mint 4 t/ha-os termést értek el t (1. ábra) k . A kísérletben szereplô kukoricahibrideknekk 
a trágyareakciója is kiváló, a legkisebb (N 40 + PK) trágyaadag hatására termésük 4,1–7,15 
t/ha-ral nôtt. A hibridek többségénél az N 80 + PK és N 120 + PK kezelés további szignifi-t
káns termésnövekedést eredményezett, és maximális termésüket (2005: 11,99–14,21 t/ha,káns termésnövekedést eredményezett, és maximális termésüket (2005: 11,99–14,21 t/ha, 
2006: 8,35–11,35 t/ha) az N 120 + PK trágyaszinten érték el, a további kezelések pedig 
sok hibridnél termésdepressziót okoztak. 2005-ben a PR37M34 az N 120 + PK kezelésnél,
2006-ban a DK 4626 az N 200 + PK kezelésnél érte el a legnagyobb termést, 14,21 t/ha, 
illetve 11,35 t/ha-t. A martonvásári és a dekalb hibridek termése a 4., illetve az 5. kezelés illetve 11,35 t/ha-t. A martonvásári és a dekalb hibridek termése a 4., illetve az 5. kezelésilletve 11,35 t/ha-t. A martonvásári és a dekalb hibridek termése a 4., illetve az 5. kezelés 
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hatására is nôtt, de ez nem volt szignifikáns. 2006-ban a júliusi hô- és szárazságstresszhatására is nôtt, de ez nem volt szignifikáns. 2006-ban a júliusi hô- és szárazságstressz
káros hatással volt a hosszabb tenyészidejûk PR36R10 (FAO 490) és Mv Vilma   (FAO 510)
hibridek virágzási és termékenyülési folyamataira, és ez az alacsony termésátlagokbanhibridek virágzási és termékenyülési folyamataira, és ez az alacsony termésátlagokban
(8,35–8,49 t/ha) is megmutatkozott (2. ábra). 

1. ábra Mûtrágyázás hatása a kukoricahibridek termésére, 2005

Figure 1. Effect of fertilizer on yield of maize hybrids, 2005
(1) control, (2)–(6) fertilizer doses, (7) LSD5%, (8) yield t ha–1

2. ábra Mûtrágyázás hatása a kukoricahibridek termésére, 2006

Figure 2. Effect of fertilizer on yield of maize hybrids, 2006
(1) control, (2)–(6) fertilizer doses, (7) LSD5%, (8) yield t ha–1

A tápanyagellátás hatása a kukorica (Zea mays L.) hibridek termésmennyiségére ...
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AA mA mûtrágyázás hatása a kukorica beltartalmáraû á á á h á k k i b l l á

A kukoricahibridek beltartalmának alakulása hasonló tendenciát mutatott 2005–2006-ban.A kukoricahibridek beltartalmának alakulása hasonló tendenciát mutatott 2005–2006-ban. 
A növekvô tápanyagellátás hatására a hibridek átlagában a keményítôtartalom csökkent, aA növekvô tápanyagellátás hatására a hibridek átlagában a keményítôtartalom csökkent, a 
fehérjetartalom nôtt f (3. ábra). A kontroll parcellákban mért keményítôértékek 66,5–70,31%
között változtak hibridtôl függôen. A kezelések hatására 2005-ben a k PR37M34, CDKCC 
52115  és az Mv Vilma hibridnél, 2006-ban csak az Mv Vilma thibrid esetében csökkentt 
szignifikánsan a keményítôtartalom, a legkisebb értékeket, 64,48–66,94%-ot az N 200 + 
PK mûtrágyaadagnál mértük. 2005-ben aP DKC 5211-nek 68%, 2006-ban az Mv Vilmaa
hibridnek volt a legnagyobb a keményítôtartalma: 70,31%, de a trágyázás hatására ishibridnek volt a legnagyobb a keményítôtartalma: 70,31%, de a trágyázás hatására is 
ennek a hibridnek csökkent a legnagyobb mértékben, 5,41%-kal. A trágyázás hatására aennek a hibridnek csökkent a legnagyobb mértékben, 5,41%-kal. A trágyázás hatására a 
hibridek fehérjetartalma szignifikánsan nôtt, 0,71–2,56%-kal hibridtôl függôen. 2005-h
ben azb Mv Vilma hibridnek 8,78%-kal, 2006-ban a DKC 5211 t hibridnek 9,75%-kal voltt 
a legmagasabb a fehérjetartalma. Az olajtartalomban nem mértünk jelentôsebb eltérést aa 
trágyázás hatására, viszont a hibridek közül a t DKC 5211 hibridnek volt a legmagasabb azz 
olajtartalma, minden trágyaszinten 4% felett volt.
A kísérletek az OMFB-00896/2005 téma részét képezték.A

3. ábra A kukorica fehérje- és keményítôtartalmának alakulása eltérô
trágyaszinteken a hibridek átlagában, 2005–2006

Figure 3. Effect of different fertilizer doses on the protein and starch 
content of hybrids in the average of hybrids, 2005–2006
(1) protein, (2) control, (3)–(5) fertilizer doses, (6) starch
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Effect of nutrient supply on yield quality and
quantity of maize (Zea mays L.) hybrids

NÓRA EL HALLOF

UD CAS FA Institute of Crop Science
Debrecen

SUMMARY

Season effect has considerable impact on the efficiency of production and maize yieldd
quantity, this fact are confirmed by the results of experiment in 2005–2006. The pre-q

 cipitation has effect on the applied agrotechnique factors, for example nutrient supply. Inn 
2005–2006 the optimal fertilizer dose of maize hybrids was N 120, P2O5 125, K2O 90 kg
hah –1, the higher doses are not recommended in respect of efficiency and environmentall
protection. The unfavourable season in 2006 as a stress factor had damaging impact onprotection. The unfavourable season in 2006 as a stress factor had damaging impact on

f the hybrids. The fertilizer had impact on the maize quality, starch and protein content ofthe hybrids. The fertilizer had impact on the maize quality, starch and protein content of
 hybrid. The growing nutrient supply decreased the starch content and increased the proteinhybrid. The growing nutrient supply decreased the starch content and increased the protein 

content, but the oil content didn’t changed.
Keywords: yield quantity, nutrient supply, quality.

IRODALOM

BBalla A.-néB  (1966): Különféle szerves és mûtrágyák hatása a kukorica termésére és a szem nitrogén-é
 tartalmára különbözô talajokon az 1961–64. években. In: Kukoricatermesztési kísérletek 1961–64. 

Szerk. I’só I. Akadémiai Kiadó, Bp. 155–165.
BBocz EB . (1981): A növénytermesztés ösztönzô támogatása. Magyar Mezôgazdaság, 36. 27. 9.
MMarton L. Cs. – Szundy T. – Pók I.M (2005): A kukorica szemtelítôdési periódus hosszának és virágzásii

 idejének kapcsolata. In: Kukorica hibridek adaptációs képessége és termésbiztonsága. DE ATC. 
127–138.

Sárvári M.S  (1999): Termesztési tényezôk hatása a kukorica termésére. In: Növénytermesztés és környezet-
védelem. Szerk. Ruzsányi L. – Pepó P. MTA 117–121.

Sárvári M. – El Hallof N. – Molnár ZsS . (2006): A kukorica termesztése. Ôstermelô. 2006/2. 60–62.
Sárvári M. – Gyôri Z.S k (1982): A monokultúrában és a vetésváltásban termesztett kukorica termésátlagánakk

és minôségének változása különbözô tápanyagellátás esetén. Növénytermelés. 31, 2. 177–184.

AA szerzô levélcíme – Address of the author:A

EL HALLOF NóraE
DE ATC Növénytudományi IntézetD
H-4032 Debrecen, Böszörményi út 138.H
E-mail: E elhallof@agr.unideb.hu

A tápanyagellátás hatása a kukorica (Zea mays L.) hibridek termésmennyiségére ...


