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A hibridválasztás jelentősége a betegségek okozta termelési kockázat 

kezelésében 

fókuszban a kukorica fuzáriózisa, illetve a fuzáriumos szártőkorhadás elleni védekezési lehetőségei 

 

Ez a változatos megjelenésű betegség a kukorica legsúlyosabb növénykórtani problémáinak egyike, 

mely a növények minden fejlődési fázisában előidézhet tüneteket, egészen a csírázástól az érés 

végéig.  A vetés után bekövetkező hűvös, csapadékos időjárás esetén a gomba a csírát és a gyökeret 

támadja meg, elpusztítva a növényt, ezáltal okozva tőszámhiányt. Leglátványosabb tünete azonban a 

csőpenészesedés, melynek kialakulásában a kukoricamoly, és a gyapottok bagolylepke kártételének 

egyre nagyobb szerepe van. A kórokozó Fusarium fajok zömmel talajlakók, a talaj természetes 

alkotói, melyek egyébként részt vesznek a szerves anyagok elbontásában, ezért bármilyen 

talajtípuson számíthatunk kártételükre. Polifág kórokozók, melyek főként a kukoricára és a búzára 

nézve patogének, de számos egyéb gazdanövényük is van. A folyamatos kukorica-kalászos bikultúra, 

ill. a kukorica monokultúra elősegíti a fajok akkumulációját a talajban.  

 

A következőkben a fuzáriumos szártőkorhadással – kórokozója általában a Fusarium graminaerum és 

a Fusarium moniliforme - kapcsolatban szeretnék néhány gondolatot megosztani, melyről általában 

kevesebb szó szokott esni. A kórokozó általában a valamilyen oknál fogva legyengült, rosszul táplált, 

sérült, stresszhatásokat rosszul viselő hibridet, azaz, a diszpoziciós állapotba került kukoricát fertőzi 

meg. Így például a kukoricamoly által károsított szárak szinte mindig fertőzöttek.  

 

Milyen körülmények kedvezők a fertőzéshez? A virágzás környéki aszályosabb időszak, és az érés 

során fellépő csapadékos időjárás a károsításának kedvez, melynek következtében a szárrothadás 

mértéke jelentősen nő. E Fusarium a gyökeret és a szárat, elsősorban a másodlagos szárcsomót 

támadja meg.  A parenchimás szövet szétesését okozza, a bélszövet szinte eltűnik, később a teljes 

szár az edény-nyalábok mentén párhuzamos hasábokra hasad szét, ezáltal a kukorica dőlése 

következik be, ami a gépi betakarítást nehezíti meg. Az évjáratok többségében megfigyelhető, hogy a 

korábbi fajták erősebb mértékben fertőződnek, példa erre a 2010-es év is. (1. diagramm) A GOSZ-

VSZT provokációs kísérleteiben évek óta vizsgálják a hibridek fuzáriumos szártőkorhadással szembeni 

toleranciáját. Ezen kísérletekben a 2010-es évben az igen korai éréscsoportban a DKC 3705 (FAO 

290), a korai éréscsoportban a DKC 4590 (FAO 360),  és a DKC 4490 (FAO 370), a középérésűek között 

a DKC 5276 (FAO 460), és a DKC 5190 (FAO 480) átlag feletti, míg a DKC 4795 (FAO 380) kimagasló 

toleranciát mutatott. A DKC 4795 mellett szól, hogy a legkeresettebb éréscsoportban a magas 

fertőzési nyomásnak kitett helyeken Jánoshalmán, Eszterágpusztán nem mutatott fertőzöttséget, míg 

volt olyan hibrid, amely 45-50 %-ban fertőződött. Megállapítható, hogy erős fertőzési nyomás esetén 

a termesztés sikerességét nagymértékben befolyásolja az, hogy milyen hibridet választunk. 
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1. diagramm 

 

 

2. diagram 
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Mit tehetünk a betegség ellen? 

Megfelelő agrotechnika alkalmazásával, egy kis odafigyeléssel megelőzhető, vagy alacsony szinten 

tartható a kártétel.  

A következő lehetőségeket emelném ki: 

- szármaradványok felaprítása, talajba forgatása 

- vetésforgó betartása 

- jó minőségű talajmunka (ebben az évben ez nagy kihívás, lásd előző DEKALB Hírlevélben) 

- nagyon korai és mélyre vetés kerülése 

- harmonikus tápanyag ellátás 

- kerüljük az egyoldalú N műtrágyázást 

- a hibridek igényeinek megfelelő tőszám megválasztása 

- rovarkártevők elleni védekezés 

- megfelelő vetőmagcsávázás 

- HIBRIDVÁLASZTÁS 

Ha korán vetünk, akkor erre alkalmas hibridet válasszunk, és mindenekelőtt vegyük figyelembe a 

hibrid stressztűrőképességét, szárszilárdságát, és fuzárium toleranciáját. Mindezen tulajdonságok 

megléte mellett, a nagy terméspotenciálról és a jó vízleadásról sem kell lemondanunk. 

 

Ezen tulajdonságok ötvözete a következő hibridekben található meg: 

FAO 200: DKC 3705 

FAO 300-390: DKC4082; DKC4590; DKC 4490, DKC 4795, DKC 4608 

FAO 400-490: DKC 4995, DKC 5170, DKC 5276; DKC5190 

 

Érdemes tehát elgondolkozni, hogy aki búza vagy kukorica után szeretne kukoricát vetni, és 

esetlegesen tud e jó talajmunkát végezni ebben az évben, vagy megalapozta e ennek lehetőségét, az 

milyen hibridet választ. Bízom benne, hogy e rövid tanulmány segítséget nyújt a döntés előtt álló 

gazdáknak. 

 

                                                                                                                         Klein Róbert 
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DKC 4082 

Megbízhatóság és kiváló állóképesség a FAO 300 elején 

 

Tenyészidő: FA0 320 – 330 (RM 92) 

Minősítés éve: 2010 

Virágzás: éréscsoportjában korán virágzik 

Szár: erős, megbízható szár és gyökér 

Csőtípus: éréscsoportjában hosszú és vastag csövű fajta 

Szemtípus: lófogú 

Javasolt tőszám: 60 – 80 000 tő/hektár a terület potenciáljától és az inputok szintjétől függően, 

sűríthető 

 

Általános jellemzők: Magas terméspotenciállal rendelkező középmagas, de alacsony csőeredésű 

hibrid a korai (FAO300-as) éréscsoport elején. A DKC4082 a már jól ismert hibridünk.  

Megállapíthatjuk, hogy az esetenként szélsőséges évjárathatások ellenére is stabil és kiemelkedő 

stressz tűréssel rendelkezik. 

2007-ben a nagyon aszályos esztendőben a DKC3511 szintjén termett és 0.5%-kal alacsonyabb 

betakarításkori nedvességtartalommal rendelkezett. 

2008-ban a legmagasabb termésszintű helyeken a DKC3511-nél is magasabb termésre volt képes! 

2009-ben a kutatási kísérletekben szignifikánsan 500-kg-mal több termést realizált.  

 

A DKC4082 erényei: 

Korábban virágzik 

A modern biotechnikák (dihaploid technológia) segítségével nemesített DKC4082 a kisparcellás 

kísérletek mérései alapján 0.8 nappal virágzik korábban a DKC3511-hez képest, ami a kockázatkezelés 

szempontjából kiemelkedő fontosságú lehet az aszályos években.  

Korai fejlődése szignifikánsan jobb mint a DKC3511-é. Azokon a területeken, ahol a DKC3511 

eredményes használata a talajok lassabb felmelegedése, illetve esetleges visszahűlése miatt 

kérdéses, ott nagyszerű kiegészítője, helyettesítője lesz, a DKC5511-nek. 

Szára, egyértelműen erősebb, mint a DKC3511-é 
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A növény habitusát tekintve 5-10 cm-rel magasabb, de alacsony csőhelyeződése miatt rendkívül 

stabil és kiegyensúlyozott. 

Kiváló csőegészséggel és magasabb hektoliter tömeggel rendelkezik.  

Terméspotenciálja is magasabb 

A DKC4082 jobb termést adott az ország észak-keleti régiójának kísérleti területein, Horton, 

Hajdúböszörményben, Mikóházán, valamint a magas termésszintű területeken is (Dalmand). 

Termésstabilitása kiváló 

DKC4082 hibridünket ajánljuk azoknak a gazdálkodóknak, akik a korán szeretnék termésüket 

betakarítani terméskompromisszum nélkül. Jó gabona elővetemény, a hibrid korán is vethető, de a 

megkésett betakarítás sem okoz gondot. Széles tőszám intervallumban alkalmazható. 

 

Az DKC4082 eredményei a Monsanto fejlesztési kísérletekben, 2008-2009. 

A következő két ábrán a 2008-2009 évi fejlesztési kísérleti eredmények láthatóak az eredményeket 

több szempontból is megközelítve. 

1. ábra: Az DKC4082 termésének alakulása a kísérleti átlagokhoz viszonyítva két év adatai 

alapján, összehasonlítva a DKC3511 és legfőbb versenytársaink eredményeivel. Látható,hogy mindkét 

évjáratban az átlagot stabilan meghaladó teljesítményt nyújtott az DKC4082 míg a versenytársak 

eredményei jelentős szórást mutatnak. 
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2. ábra: a DKC4082 2008-, 2009 években a kísérletek közel 77%-ban az adott kísérleti átlag 

felett teljesített. Ebből  levonhatjuk a következtetést miszerint a DKC4082 termőhelyi stabilitása 

rendkívül megbízható, mivel éréscsoportjában ebben az értékelésben magasan a legjobb 

teljesítményt nyújtotta. 

 

 

Agronómiai  tulajdonságok: 

Vetésidő: Kísérletekkel alátámasztott tény, hogy a korai vetésidőket sokkal jobban tolerálja, mint a 

DKC3511. Az ábrán jól látható, hogy a DKC4082 nagyon kiegyenlített teljesítményt mutat az április 

első napjaitól május közepéig terjedő vetésidőkben. (piros szaggatott trend-vonal). Mindez azt 

jelenti, hogy eredményesen termeszthető, mind kalászos előveteményként (korai betakaríthatóság 

alacsony nedvességtartalommal, termés kompromisszum nélkül), mind a későn vethető, belvizes 

talajokon (kései vetés csekély termésdepresszióval, elfogadható szemnedvesség mellett). 
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Tőszám: A DKC4082 klasszikus tőszámreakciót mutat (2009), de a hibrid a sűrítésre is jól reagál (2010 

ill. 2009 Nyírtelek). Az extrém magam tőszámok kivételével nem mutat termésdepressziót. 

Termesztését, termőhelytől függően, 65-75.000 tő/ha-os állomány mellett ajánljuk. 

 

 

 

Ajánlás: A DKC4082-ben megtalálja mindazokat a pozitív tulajdonságokat amit a DKC3511-ben 

megszeretet ezen felül pedig magasabb terméspotenciált, nagyobb termséstabilitást, szélesebb 

vetésidő optimumot, jobb szárat, és magasabb hektolitertömegű termést is kap a DKC4082-vel. A 

DKC4082 kiváló választás minden magyarországi gazdálkodó számára.  

                                                                    Reinhardt László, Könczöl Péter, Rácz Béla 
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Árutőzsdei információk 

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE – ÁRU szekció 

Határidős napi statisztika – elszámoló árak (Ft/tonna) 

 


