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A levélterület, a fotoszintetikus aktivitás és
a kukorica (Zea mays(( L.) termése

közötti összefüggés

MOLNÁR ZSUZSA

Debreceni Egyetem
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ÖSSZEFOGLALÁS

2006-ban vetésidô és tôszámsûrítési kísérletben vizsgáltam különbözô hibridek LAI érté-
 két, a fotoszintézis intenzitását, és mindezek hatását a termésre. A 2006-os év igen sajátoskét, a fotoszintézis intenzitását, és mindezek hatását a termésre. A 2006-os év igen sajátos 

jelleget mutatott. A tenyészidôszak közepén (július 22.) heves jégesô pusztított a kísérleti jelleget mutatott. A tenyészidôszak közepén (július 22.) heves jégesô pusztított a kísérletijelleget mutatott. A tenyészidôszak közepén (július 22.) heves jégesô pusztított a kísérleti 
területen. Ez alapvetôen meghatározta az eredmények alakulását. A jégesô következtébenterületen. Ez alapvetôen meghatározta az eredmények alakulását. A jégesô következtében
drasztikusan lecsökkent a hibridek levélterülete. A fotoszintézis intenzitása az NK Cisko
és é Sze 269  esetében élénkebb volt a ritkább állományban. Az elsô vetésidô termése volt aa 
legalacsonyabb, itt nagyobb hatása volt a kedvezôtlen idônek, mivel az intenzív fejlôdéslegalacsonyabb, itt nagyobb hatása volt a kedvezôtlen idônek, mivel az intenzív fejlôdés
szakaszában érte a növényeket a kár. A tôszám növelésére eltérôen reagáltak a hibridek.
Jó volt a reakciója a J DK 440 és PR37D25 hibrideknek, a PR34B97 viszont rosszul viseltee7
az állománysûrítést. Szoros volt az összefüggés a hibrid tenyészideje, a vetésidô és a levél-
terület nagysága között, valamint a tenyészidô, a levélterület és a termés között.t
Kulcsszavak: vetésidô, tôszám, LAI, fotoszintézis, termés.

BEVEZETÉS

 Számos ökológiai és agrotechnikai tényezô befolyásolja a kukorica fotoszintetikusan aktívv 
levélterületét és ezen keresztül a termést is (l Futó   2003). Az agrotechnikai tényezôk közüll
a LAI-t alapvetôen meghatározza az állománysûrûség és a tápanyagellátás mértéke. Egy
bizonyos állománysûrûség felett már csökken a fotoszintézis intenzitása (b Pethô((  1993).ô
LLindquist et al. L (2005) megfigyelték, hogy a szervesanyag-termelés mértékét elsôsorbann

k a hasznosított, levelek által felfogott fotoszintetikusan aktív sugárzás befolyásolja, ennekk
mennyisége viszont a levélterület nagyságától függ. A termésképzésben a növény leveleimennyisége viszont a levélterület nagyságától függ. A termésképzésben a növény levelei

t nem egyforma mértékben vesznek részt. Kukorica esetében a felsô 120–200 cm-es szintnem egyforma mértékben vesznek részt. Kukorica esetében a felsô 120–200 cm-es szint
járul hozzá legnagyobb mértjárul hozzá legnagyobb mértjárul hozzá legnagyobb mért (ékben az asszimiláta termeléshez ((Petr et al.t t al.((( ) 1985).985).
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ANYAG ÉS MÓDSZERA

A vetésidô és tôszámsûrítési kísérletet 2006-ban a Debreceni Egyetem ATC MTK Növény-A
tudományi Intézet Bemutatókertjében állítottam be mészlepedékes csernozjom talajon.t
Kedvezô volt a csapadék mennyisége és eloszlása is ebben az évben. Júliusban azonbann 
heves jégesô tombolt a kísérlet területén. A diónyi nagyságú jégdarabok nagymértékbenheves jégesô tombolt a kísérlet területén. A diónyi nagyságú jégdarabok nagymértékben 
károsították a növények asszimiláló felületét. A kedvezô szeptemberi idô megfelelô felté-k
teleket nyújtott a biztonságos beéréshez.t
Hat különbözô hibridet teszteltem. Három vetésidôt (2005. IV. 08., 25., VI. 02.; 2006. IV.Hat különbözô hibridet teszteltem. Három vetésidôt (2005. IV. 08., 25., VI. 02.; 2006. IV. 
10., 24., V. 15.) és 4 tôszámot (45, 60, 75, 90 ezer tô/ha) alkalmaztam.
Levélterület és fotoszintézis vizsgálatot a L Sze 269, NK Cisko, PR34B97 hibrideknél vé-7
geztem. Levélterületet (kézzel, géppel: LAI 2000) mind a vetésidô, mind a tôszámsûrítésii 
kísérletben, fotoszintetikus aktivitást (géppel: LICOR 6400) viszont csak a tôszámsûrítésikísérletben, fotoszintetikus aktivitást (géppel: LICOR 6400) viszont csak a tôszámsûrítési 
kísérletben mértem négy alkalommal.k

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

Alapvetôen meghatározta az eredmények alakulását a júliusi jégesô. 2006-ban kézzel,Alapvetôen meghatározta az eredmények alakulását a júliusi jégesô. 2006-ban kézzel, 
valamint a júliusi jégesô okozta károk miatt géppel történt a levélterület mérés. Mindhá-v
rom vetésidôben az augusztusi méréseknél már drasztikusan lecsökkent a növények aktívrom vetésidôben az augusztusi méréseknél már drasztikusan lecsökkent a növények aktív 
asszimilációs felülete (1. ábra). A legkorábbi Sze 269 hibrid száradt le leghamarabb az 
elsô és második vetésidôben. A harmadik vetésidôben azonban az e NK Cisko esetébenn 
mértem a legkisebb levélterületet, ami arra utal, hogy számára a késôi vetés egyáltalánmértem a legkisebb levélterületet, ami arra utal, hogy számára a késôi vetés egyáltalán 
nem kedvezô. Mindhárom vetésidôben 5 mn 2/m2 alatt maradt a LAI maximális értéke. 
Legkisebb volt a levélterület az elsô vetésidôben.L
A tôszámsûrítési kísérletben a tôszámok közötti különbség kevésbé szembetûnô A (2. ábra). 
A görbék laposak, illetve azA NK Cisko esetében folyamatosan csökkenô tendenciát mutat-
nak. Az intenzív fejlôdés szakaszában károsodott az asszimilációs felület, ezért továbbinak. Az intenzív fejlôdés szakaszában károsodott az asszimilációs felület, ezért további 
levélterület növekedés már nem volt tapasztalható. A LAI maximális értékei a l 7PR34B977
esetében érték el a 2,5 me 2/m2-t, a másik két hibridnél ez alatt maradt a levélterület.
Fotoszintetikus aktivitást a tôszámsûrítési kísérletben vizsgáltam. A tenyészidôszak kez-F
detén nagyon intenzív volt a hibridek fotoszintézise (3. ábra), nagy mennyiségû CO2 t-tt 
kötöttek meg a levelek. Ezután azonban folyamatosan és jelentôs mértékben csökkent. Azkötöttek meg a levelek. Ezután azonban folyamatosan és jelentôs mértékben csökkent. Az 
NNK CiskoN és Sze 269 esetében aktívabb volt a ritkább állomány fotoszintézise. A hosszúú 
tenyészidejû t PR34B97 esetében ezt a sûrûbb állománynál tapasztaltam.7
2006-ban a kedvezô évjárat ellenére sem kaptunk magas terméseredményeket a vetésidôô
kísérletben a jégesô okozta károk miatt k (4. ábra). Ebben az évben az elsô vetésidôbenn 

tkaptuk a legalacsonyabb terméseket, 8–10 t/ha között változott. Az állomány fejlôdésétkaptuk a legalacsonyabb terméseket, 8–10 t/ha között változott. Az állomány fejlôdését 
valószínûleg jobban visszavetette a vihar, mivel ez fejlôdésében már elôrébb tartott avalószínûleg jobban visszavetette a vihar, mivel ez fejlôdésében már elôrébb tartott a 
késôbbi vetésû állományokhoz képest. A szemtelítôdés intenkésôbbi vetésû állományokhoz képest. A szemtelítôdés intenzív szakaszában érte a kár. 
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1. ábra 1 áb A vetésidô hatása a levélterületreA é idô h á l él l

Figure 1. The effect of sowing time on the leaf area
(1)–(4) date of the measure, (5) LAI m2/m2, (6)–(8) sowing time I–III.

k A második és harmadik vetésidôben is 8–13 t/ha-os termést értek el a hibridek, közülükA második és harmadik vetésidôben is 8–13 t/ha-os termést értek el a hibridek, közülük
is a i PR37D25 termése volt mindkét vetésidôben a legnagyobb. Mellette kiemelkedôenn

jteljesített a teljesített a DK 440.

A levélterület, a fotoszintetikus aktivitás és a kukorica (Zea mays L.) termése ...
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2. ábra 2 áb A tôszám hatása a levélterületreA ô á h á l él l

Figure 2. The effect of plant density on the leaf area
(1)–(4) date of the measure, (5) LAI m2/m2, (6) 60,000 plants/ha,

(7) 90,000 plants/ha

A tôszámsûrítési kísérletben a maximális termés a 10 t/ha-t sem érte el (A 5. ábra(( ). A hib-
ridek közötti különbség sem volt olyan szembetûnô. Ar DK 440 és a PR37D25 k hibridekk 
tôszámreakciója volt a legjobb, termésük a legmagasabb tôszámig folyamatosan nôtt. Atôszámreakciója volt a legjobb, termésük a legmagasabb tôszámig folyamatosan nôtt. A 
Sze 269S  és Mv Maraton hibridek is a magasabb, 75 ezres tôszámon érték el termésmaxi-
mumukat. Am PR34B97 viszont igen rosszul reagált a tôszámnövelésre.7
Összefüggés vizsgálatot és szignifikancia vizsgálatot végeztem mindkét kísérletben. AA 
vetésidô kísérletben szoros összefüggést találtam a hibrid tenyészideje, a vetésidô és avetésidô kísérletben szoros összefüggést találtam a hibrid tenyészideje, a vetésidô és a 

klevélterület nagysága között. A hibrid tenyészideje, természete inkább a tenyészidôszaklevélterület nagysága között. A hibrid tenyészideje, természete inkább a tenyészidôszak 
második felében befolyásolta erôteljesebben a levélterület nagyságát. A vetésidô hatásamásodik felében befolyásolta erôteljesebben a levélterület nagyságát. A vetésidô hatása 
függ az évjárattól. Minél késôbbi a vetés, annál kisebb egy adott idôpontban a LAI értékefügg az évjárattól. Minél késôbbi a vetés, annál kisebb egy adott idôpontban a LAI értéke 
a tenyészidôszak elején (R2= –0,846). Szignifikáns volt az összefüggés 1%-os szinten a le-
vélterület és a termés között. A levélzet késôbbi, júliusi–augusztusi fejlôdése erôteljesebbenvélterület és a termés között. A levélzet késôbbi, júliusi–augusztusi fejlôdése erôteljesebben 

ybefolyásolta a termés alakulását.befolyásolta a termés alakulását.
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3. ábra3 áb A tôszám hatása a fotoszintetikus aktivitásraA ô á h á f i ik k i i á

Figure 3. The effect of plant density on the photosynthetic activity
(1)–(4) date of the measure, (5) photosynthetic intensity μmol CO2/m2/sec,

(6) 60,000 plants/ha, (7) 90,000 plants/ha

4. ábra A vetésidô hatása a termésre

Figure 4. The effect of sowing time on the yield
(1) yield t/ha, (2)–(4) sowing time I–III.

A levélterület, a fotoszintetikus aktivitás és a kukorica (Zea mays L.) termése ...
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A tôszámsûrítési kísérletben 2006-ban nem találtam a vizsgált tényezôk között szorosA tôszámsûrítési kísérletben 2006-ban nem találtam a vizsgált tényezôk között szoros 
kapcsolatot. Szignifikáns hatása volt a tenyészidônek a levélterület nagyságára és a ter-k
mésre is 5%-os szinten.m
A kísérletek az OMFB-00896/2005 téma részét képezték.A

Relationship between leaf area, photosynthetic activity and
yield of maize (Zea mays L.)

ZSUZSA MOLNÁR

University of Debrecen, CAS FA Institut of Crop Science
Debrecen

SUMMARY

In 2006, I investigated the LAI values, the photosynthetic intensity and the effect of theseIn 2006, I investigated the LAI values, the photosynthetic intensity and the effect of these 
factors on the yield in sowing time and plant density experiments. Weather in 2006 showedfactors on the yield in sowing time and plant density experiments. Weather in 2006 showed 
really especially characteristics. In the middle of the growing period (22. July), there wasreally especially characteristics. In the middle of the growing period (22. July), there was 
a sharp hail on the experimental area. This affected basically the yield formation. Due to 
the hail the leaf area of the hybrids decreased drastic. The intensity of the photosynthesisthe hail the leaf area of the hybrids decreased drastic. The intensity of the photosynthesis 
was more active in the rarer standing crop at w NK Cisko and Sze 269. The yield was thee 
lowest at the first sowing time, the unfavourable weather had a greater effect here, sincelowest at the first sowing time, the unfavourable weather had a greater effect here, since 
the plants were damaged at the intensive developmental phase. The hybrids responded tothe plants were damaged at the intensive developmental phase. The hybrids responded to 

gthe increasing the increasing p y yplant density differently. p y y DK 440 and PR37D25 had a good reaction, but  had a good reaction, but had a good reaction, but 

5. ábra5 áb A tôszám hatása a termésreA ô á h á é

Figure 5. The effect of plant density on the yield
(1) yield t/ha, (2)–(5) plant density/ha
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PR34B97PR34B97 tolerated the higher density worse. There was a close relationship between the tolerated the higher density worse. There was a close relationship between the77
 vegetation period of the hybrids, the sowing time and the leaf area, as well as between thevegetation period of the hybrids, the sowing time and the leaf area, as well as between the 

vegetation period, the leaf area and the yield.v
Keywords: sowing time, plant density, LAI, photosynthesis, yield.
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