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Néhány gondolat a kukoricavetésre való felkészüléshez 

 

A gazdatársadalomban a szakemberek vetést Ünnepként élik meg. Ünnepe ez a természet éledésének és 
ünnepe a munkának, amivel megalapozhatjuk az év sikerét. Én is igaz hittel gondolom, hogy a vetés a 
növénytermesztési munkák legszentebb ünnepe, amire készülni kell, nemcsak szakmai dolgokkal, de 

lélekben is. Feltételezem, hogy, sokan vannak, akik ugyanígy gondolkodnak erről, ezért talán nem lesz 
hiába való, ha néhány gondolat erejéig áttekintjük a vetés legfontosabb mozzanatait. 

1, Először is a fajták táblára szóló adaptációjával kell kezdenünk.  ( A fajtakiválasztást azért nem 
sorolom ide, mert arról már jóval előbb kellett dönteni!) Tudnunk kell, hogy melyik hibridet melyik 

táblára szánjuk. Itt vegyük figyelembe a hibrid korai hőigényét, kelési és korai fejlődési erélyét. Ne tegyük 
a nagyobb hőigényű, mérsékeltebb kelési és fejlődési erélyű hibrideket nagyon kötött, nehezen 
felmelegedő, netán fagyzugos területeinkre! Ez a tulajdonság egyébként szoros összefüggésben áll a 

vetésidő helyes megválasztásával is, hisz a kevésbé hidegtűrő, kisebb fejlődési erélyű hibridek megsínylik 
a túl korai vetésidőt. Ha a táblán tavaly is kukoricát termeltünk, most a vetéssel egymenetben 
elengedhetetlen a talajfertőtlenítő (Force, Santana) kiszórása is, hogy elejét vegyük a kukoricabogár 

lárva kártételének. Sajnos ez eléggé megnöveli a kukorica termesztés önköltségét, ezért hacsak lehet, 
inkább vetésváltásban termeljük a kukoricát. 

 

2, Az optimális vetésidő az évszázados tapasztalatok alapján április közepétől május 5-ig tart. Ha nincs 

egyéb támaszunk az egyes hibridek optimális vetésidejére vonatkozóan, tartsuk magunkat ehhez az 
aranyszabályhoz. Nem érdemes ennél sokkal korábban, de főleg nem később vetni, hisz mindkét irányba 
való jelentős eltérés nagy kockázattal és termésdepresszióval jár. A túl korai vetéskor nagy a rizikó egy 

esetleges visszahűlés esetén bekövetkező csíraelhalásnak, vagy egyenetlen, elhúzódó kelésnek, ami aztán 
a későbbiekben rendkívül egyenetlen fejlettségű állományokhoz vezet.  A május 5 utáni vetésekben pedig 
a későbbi érés miatt a betakarításkori szemnedvesség tartalom jelentősen megnő, ami a szárítási 

költségek drasztikus növekedéséhez vezet. Az idén különös jelentősége lehet a vetésidőnek, hiszen a 

későn levonuló belvizek miatt bizony sokan kényszerülnek majd az optimálisnál későbbi vetésidőben 

vetni. Ilyenkor a megfelelő hibrid kiválasztása a kulcsfeladat, vagyis azt kell számításba venni, hogy 

legalább a hibridek biológiai, de inkább a technikai érettségét el kell érni a rendelkezésre álló 

rövidebb tenyészidőben.  Ha a vetés elcsúszik május közepére vagy végére, akkor a figyelembe vehető 

tenyészidő minimum 10, de akár 40-50 nappal is kevesebb lesz, tehát ezen napok hőszolgáltatásáról 

le kell mondanunk. Ilyenkor leginkább az igen korai hibridek jöhetnek számításba, vagy a koraiak 

közül azok, melyek kiváló vízleadási tulajdonságokkal bírnak. Cégünk kínálatát Termelőink 

megismerhették az erre irányuló hirdetéseinkből és a kereskedelmi munkatársainktól. 

Az optimális vetésidő meghatározására évek óta kisparcellás kísérleteket végzünk, melyek bizonyítják, 

hogy jelentős különbségek vannak az egyes hibridek között, összefüggésben a csírázási és a korai fejlődési 
eréllyel. 

 
Eddigi tudásunk és tapasztalataink szerint: 
Korábban is (ápr. 10-től) vethetjük:  
A DKC4626, a DKC 4490, a DKC 4964 és a hibrideket  
A legújabbak közül a DKC4082-t, a DKC 4685-t, a DKC4795, az DKC4608-t és a DKC 4995 hibrideket, 

 

Míg későbbi, normál időben (ápr. 20-máj 5.) történő vetésre javasoljuk: 
                A DK 440, a DKC3511, a DKC 4590, a DKC4795, a DKC 5190 és a DKC5276 hibridjeinket. 

 



3 

 

3, A továbbiakban a tőszám az egyik legfontosabb terméskialakító faktor, ezért ennek helyes 

meghatározása az egyik legnagyobb körültekintést igénylő szakmai feladat. Ezért kap kiemelt hangsúlyt 
Vállalatunk kutatási és fejlesztési programjaiban, és ezért áldozunk sokat a kereskedelmi forgalomba 
kerülő hibridjeink optimális tőszámtartományainak meghatározására. A téma fontossága miatt egy 

kicsivel nagyobb teret engedünk most jelen „Hírlevelünk”be is az egyes hibridekre vonatkozó 
tőszámeredmények, és az azokra alapozott ajánlataink bemutatására.  

Mindamellett, hogy az egyes hibridek tőszámigényét maga a genetikai összetétel is nagyban 
meghatározza, az optimális tőszámot nagyon sok agronómiai és termőhelyi tényező is jelentősen 

befolyásolja. Ezek közül a legfontosabbak:  

 

• a várható csapadék mennyisége – általában a vízellátás  

• a tápanyag-ellátás,  

• az elővetemény,  

• a talaj szerkezete, a művelés módja – mely a talaj vízgazdálkodását befolyásolja, 

• az öntözési lehetőség.  

•  

Tehát amikor a kivetendő tőszámot meg kell határoznunk, mindezeket tekintetbe kell vennünk.  
Különösen a súlyos stressz-hatásokkal terhelt években bizonyosodik be, hogy mindezen tényezők 
bármelyike jelentősen alakítja a jó termés esélyeit. ( Meg is tapasztalhattuk ezt a 2007-es rendkívül 

aszályos évben!) Ha a sokéves átlagok alapján a tenyészidőben viszonylag kedvező mennyiségű, és 
eloszlású csapadékra számíthatunk, ha elegendő volt a téli félév csapadéka, ha a terméstervnek 
megfelelően adagoltuk a műtrágyát, esetleg 1-3 éven belül istállótrágyáztunk is, és a megfelelő 

talajműveléssel a lehető legtöbb vizet sikerült megőriznünk a talajban, akkor elmozdulhatunk a hibridre 
jellemző optimum-tartomány felső határáig, öntözés esetén még egy fokozattal feljebb is.  Ha viszont 
száraz telünk volt, az előző évben ráadásul sok vizet fogyasztó növényt termesztettünk (pl. napraforgót, 

cukorrépát, lucernát), ha nincs öntözési lehetőségünk, és ráadásul csak kevesebb tápanyagot tudtunk 
visszapótolni a szükségesnél, akkor az optimum-tartomány alsó értéke körül legyen a kivetendő tőszám.  

 

Szanyi István kollégánk az elmúlt évben feldolgozta a 2000-2007 közötti kisparcellás tőszámkísérleti 
adatokat és összesítette azokat. Az ezek alapján készített tanulmány mutatja, hogy a tőszámok a 
különböző termésszinteken milyen jelentős és változó irányú eltéréseket okoznak a termésben. Míg az 
alacsony (6-7t/ha) termésszinteken a túl magas tőszám okozott szignifikáns – 17-23%-os= 700-
900kg termés-csökkenést, addig a magas, és a legmagasabb (10-12t/ha, illetve 12t/ha feletti) 
termésszinteken éppen az alacsony tőszám idézett elő jelentős, 12-18%-os=1500-2500kg/ha) 
termésdepressziót az optimális termőtőszámoknál elért termésekhez viszonyítva.  (Sárgával jelölve 
az optimum-tartományok, kékkel a jelentős termés-depressziók) 

 

 

Terméscsökkenés %-ban /vetett tő/ha 

40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 Átlagos eltérés  
6 tonna alatt 0,0 0,0 4,9 3,3 17,4 23,5 12,3 
6-10 tonna 6,1 2,7 0,0 0,0 4,3 6,0 4,8 
10-12 tonna 12,4 5,2 3,7 0,0 0,0 5,7 6,7 
12 tonna felett 17,7 10,7 3,6 2,6 0,0 0,0 8,7 
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Termesztő Partnereink közül is bizonyára sokan emlékeznek még a 70-es, 80-as évek elején alkalmazott 

magas tőszám ajánlásokra, amikor nem volt ritka a 80-90 000/tő ajánlat és vetési gyakorlat sem. Azonban 
nem szabad elfelejtenünk, hogy azóta sok változás történt a termesztési feltételekben, többek között az 
éghajlatban és a termesztéstechnológiában is. Az éghajlati tényezők közül az elmúlt években a 
tenyészidőben lehulló csapadékmennyiségek és azok eloszlása évente rapszodikusan változott, és 
tendenciájában csökkenő mennyiségeket mutat. Az aszályos évek előfordulási gyakorisága az elmúlt 

évszázadban mérteknek a többszörösére növekedett. Ugyanakkor friss a 2010-es, rendkívüli 
csapadékos év élménye, aminek káros hatásaival, a nagy felületeket elöntő vízállásokkal, de 
legalábbis a 100%-os víztelítettséggel még most is számolnunk kell.  Viszont, ha figyelembe 
vesszük az elmúlt három hónap: a 2011. Januári, februári és márciusi kifejezetten alacsony 
csapadékértékeit, akkor a feladat máris szegmentáltabb és arra figyelmeztet, hogy továbbra sem 
szabad elrugaszkodnunk az óvatos középúttól. 

 

 

A Nemesítés és a Fejlesztés elmúlt 3 éves összevont eredményei alapján a hibridek optimális tőszám- 

tartományait a következőkben határozhatjuk meg: 

 

 

Hibrid Ajánlott termőtő Megjegyzés

DK 391 60-80 000  nagy kiegyenlítő képesség

DKC3705 60-75 000  jó reakció

DKC3511 60-72 000

DKC4082 65-75 000 kiemelkedően jó reakció

DKC4685 60-75 000  nagy kiegyenlítő képesség

DKC4490 65-75 000 kiemelkedően jó reakció

DKC4590 60-75 000  nagy kiegyenlítő képesség

DKC4964 60-72 000

DKC4795 60-75 000 kiemelkedően jó reakció

DKC4608 60-75 000 kiemelkedően jó reakció

DKC5143 60-70 000

DKC4995 60-75000 jó reakció

DKC4983 50-70000 nagy kiegyenlítő képesség

DKC5007 62-75 000 jó reakció

DKC5170 60-72000

DKC5276 62-72 000

DKC5190 62-72 000 kiemelkedően jó reakció
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Jól példázza a tőszámsűrítésre adott jó reakciót az új FAO280-as érésű hibridünk, a DKC3705, mely a 

tavalyi kedvező csapadék-ellátottságú évben még a 90 000/ha-os kezelésben is növelte termését. Mégis, 
ha a tényleges adatokra illesztett trendvonalat nézzük, - a későbbiekben a többi hibridnél is ezt a 
gyakorlatot követjük majd! –mely kiszűri az adatok között óhatatlanul előforduló kiugró, feltételezhetően 

hibás adatokat, akkor a sokéves a csapadékadatok figyelembevételével – az óvatosság jegyében - 
ajánlatunk a fenti táblázat alapján a 60-75 000/ha. 

 

Ezzel szemben az egyik legnagyobb termőképességgel rendelkező FAO350-es érésű DKC4590 sokkal 
nagyobb kiegyenlítőképességgel bír, azaz nagyobb tőszámtartományban – a csőméret rugalmas 
változtatási képességével összefüggésben- éri el a nagy termést. (lásd a száraz 2009-es év tőszámgörbéjét! 

Természetesen az évjárathatás az ő esetében is megfigyelhető, azaz a csapadékos 2010-es évben ő is 
növelte termését a nagyobb tőszámokban). Tőszámoptimuma: 60-75000/ha 
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Az ugyancsak nagy értékű, kiváló stressztűrő és nagy terméspotenciálú, FAO 380-390-es érésidő 

besorolású DKC4795 hibridünk is nagyon jól reagált a magas tőszámokra, és kisparcellás optimális 
körülmények között a 70-80000/ha-os állományokban adta a legjobb terméseket, melyet a gyakorlatban 
általános feltételek között  60-75 000-re javasolunk beállítani. 

 

Az újonnan bevezetésre került DKC4608 (FAO390) egy igazi intenzív termesztéstechnológiát igénylő 

hibridünk, melyet bátran lehet sűríteni, ami azt jelenti, hogy kedvező termesztési feltételek, öntözés 
mellett akár 80000ha-ig sűríthetünk Öntözés nélküli technológiában tőszámoptimuma - a trendvonal 
alapján - 60-75000/ha. 

 

A DKC4995 hibridünk, (FAO 400-410) - a tavalyi termésverseny rekorder!  - száraz évben a 60-70 

000/ha tőszámkezelésekben érte el a termésmaximumát, míg a tavalyi csapadékos évben tovább növelte 
termését a magasabb tőszámokban. Tőszámajánlatunk az ő esetében 60-75 000termőtő hektáronként. 
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A FAO 450-460as érésidő besorolású, „lehengerlő” csövekkel és terméspotenciállal rendelkező ugyancsak 

új DKC5007 hibridünk a tavalyi (2010, csapadékos év!) adatok szerint ugyancsak jól reagált a 
tőszámsűrítésre, és kedvező termőhelyi feltételek között még a legnagyobb tőszámfokozatban is növelni 
tudta a termését. Mivel azonban nem vizsgáltuk száraz évben, tőszámajánlatunk az 62-75 000 termőtő 
hektáronként. 

 

A sokak által már kipróbált és megkedvelt, FAO 450-460tenyészidejű DKC5276 kiváló stabilitású és 
terméspotenciálú hibridünket ez idáig 3eltérő évjáratban vizsgáltuk. A bemutatott grafikon jól mutatja az 

évjáratok termésszintekre és a termésgörbékre gyakorolt hatását, azonban a levonható következtetés az, 
hogy biztonsággal a 62 -72 ezer/ha állományokban termeszthető! 
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Az egyes hibridek optimális tőszámigényének és az egyes tőszámkezelésekre bekövetkező erőteljes vagy 
enyhébb reakciók ismerete eszköz a kezünkben ahhoz, hogy az adott táblaviszonyok és az időjárási tények 

valamint előrejelzések alapján tőszámajánlatunkat a lehető legszakszerűbben alakítsuk ki. Intenzív 
gazdálkodás mellett mindig inkább a magasabb, míg extenzív feltételek között biztonsági okokból mindig 
inkább az alsó tartományértékhez közelítsünk. 

4, Napjainkban egyre terjed a vetéssel egymenetben kiadagolt startertrágyázás. A legújabb, 
leghatékonyabb szerek könnyen felvehető formában tartalmazzák a növény indulásához szükséges N-t és 

P-t, esetleg K-ot. Előnyben részesítendők, mely az előbbi makrazok a műtrágyák, melyek a makroelemek 
mellett jelentős mennyiségű mezo- (Mg, Ca, S) és mikroelemeket (Zn!), valamint biostimulátort és 
antistressz hatású anyagokat is tartalmaz. Ez utóbbiak a gyorsabb növekedést, az intenzívebb 

gyökérfejlődést serkentik, valamint stresszhelyzetben (pl. a napjainkban indokolatlanuk korai vetéseknél 
jellemző hideg talajok) esetén erősítik a növényt. Mivel a terményárak az előrejelzések szerint várhatóan a 
mostani kedvező árszinten stabilizálódnak, érdemes a több tápanyagot, pl. a 6-8leveles korban még egy 

tápkultivátorozást, vagy a levélvizsgálatokra alapozott lombtrágyázást is „beinvesztálnunk”, mert ezek 
hatása nagy valószínűséggel kamatostól térül majd meg.   

A vetés előtt és alatt a bemutatottak szerint fontos és felelősségteljes döntéseket kell hoznunk, melyek 
meghatározzák későbbi eredményeinket. Nem hiába a mondás, hogy „Ki mint vet, úgy arat”! Szeretnénk, 

ha Termelő Partnereink tudnák, hogy a Monsanto teljes csapata arra törekszik, hogy ne csak kiváló 
genetikai értékű vetőmagokkal, hanem a vetési technológiát is támogató kutatásokkal, és az azokból 
leszűrhető javaslatokkal is szolgálja Partnerei sikeres kukoricatermesztését. Kérjük, éljenek a lehetőséggel 

és keressék Nemesítő, Fejlesztő és Kereskedő munkatársinkat, ha speciális információkra lenne 
szükségük.  

Kívánok minden Munkatársam nevében szép vetési ünnepet, sikeres szezont és jó eredményeket! 

                                                                                                   dr Kiss Erzsébet és fejlesztési csapata 
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A nagy széltippan növekvő gond őszi búzában 

 

Immár több mint tíz éve használható az őszi búza és a tritikálé gyomirtására, elsősorban egyszikű 
gyomnövények ellen, a szulfoszulfuron hatóanyagú ATHOSTM. A készítmény egyik erőssége a nagy 
széltippan elleni hatása. A tavalyi ősz végi, tél eleji nedves időjárás ismét kedvező volt a gyomnövény 

keléséhez, emiatt az idei tavasszal is fokozott gondot ajánlatos fordítani az ellene történő védekezésre ott 
ahol jellemzően előfordul. 

A nagy széltippanról röviden 

A nagy széltippan egyéves egyszikű gyomnövény. Fejlődése gyakorlatilag egyidőben történik az őszi 

búzáéval. Nedves körülmények között tömegesen kell ősszel, és a tél beköszönte előtt bokrosodott 
állapotba kerül. Kisebb mértékben tél végén, kora tavasszal is csírázik. A rendelkezésre álló tér 
függvényében bokrosodik. Sűrű állományban kevésbé, míg egyenetlen vetéskor erőteljesen bokros növésű 

lehet. A tápanyag, víz elvonása mellett árnyékoló hatásával is akadályozza a búza fejlődését (1. ábra). 
Rendszerint tömegesen fordul elő, ami nagy számú magtermésével magyarázható. Irodalmi források 

szerint egyetlen tő akár 16 ezer magot is teremhet. A magvak 6-7 évig megőrzik csírázóképességüket. A 
hazai vetésváltásban a búza 2-3 évente kerül vissza a vetésforgóba. A gyakori gabona szakasz illetve a 
gyom nagy magproduktuma és viszonylag hosszú csírázóképessége miatt komoly ellenfél a búzában ott 

ahol meg tudott honosodni. Magyarországon leginkább a savanyú homoktalajokon terjedt el, de más 
talajtípuson is előfordulhat.  

 

 

1. ábra Széltippannal fertőzött búzatábla. 2010. Somogy megye. A búza alig látszik benne. 
A nagy széltippan jelentősége 

 

Az országos gyomfelvételezés szerint a nagy széltippan fontossága növekedett az elmúlt évtizedek 

folyamán, mivel az első, több mint ötven évvel ezelőtt végzett felméréskor a harminchetedik volt a listán, 
míg a legutóbbi szerint feljött a harmadik helyre (1. táblázat). 
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1. táblázat.  A nagy széltippan terjedésének alakulása őszi búzában, Magyarországon. 
A felmérés ideje Fontossági sorrend Borítási % 
1947-1953 37 0,1516 
1969-1971 20 0,2866 
1987-1988 6 0,9183 
1996-1997 7 0,9777 
2007-2008 3 1,8039 

 

A terjedéshez hozzájárulhat a széltippan magjának apró mérete, amelynek köszönhetően az aratást végző 
kombájnok különféle alkatrészeiben a magvak összerázódva megbújnak, majd üzem közben folyamatosan 

szétszóródhatnak a még nem fertőzött területeken is. 

 

A terméseredményre gyakorolt hatás 

A termésmérési eredmények szerint a nagy széltippan akár 20 százalékos kiesést okozhat, amely a 
termésszint függvényében elérheti a hektáronként egy tonnás veszteséget (2-3. ábra). 

 

 
3. ábra. A termésméréshez kapcsolódó nagy széltippan fertőzés (Krasne Udoli, Csehország, 2009. 

Foto: V. Voznica) 
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A gyomnövény okozta kár mértéke miatt a célzott, ATHOSTM felhasználásával történő védekezés indokolt 

ellene (2. táblázat). Ugyanakkor a védekezés akkor is ajánlott, ha az aktuális fertőzés nem éri el a 
gazdasági küszöböt, mivel a ki nem irtott tövek nagy maghozama megalapozhatja a későbbi jelentős kárt 
okozó gyomtömeg kialakulását. 

 

2. táblázat. ATHOSTM felhasználási javaslat nagy széltippan és más érzékeny egyszikű gyomok 
ellen. 

Gyom Dózis, g/ha Időzítés 
nagy széltippan 13 3 leveles - 1-2 nódusz 
árpa árvakelés 20 – 26 bokrosodás kezdetétől szárbaindulásig 
vadzab  20 2-3 levél, jó gyomelnyomó képességű búzában 
tarackbúza 20 – 26 3-5 leveles korban 
rozsnok fajok 20 – 26 szárbaindulás 1-2 nódusz 

 
 

Kombinációk 

Az ATHOS számos kétszikű gyomot is jól irt (pl. ebszékfű, pipitér fajok, pásztortáska, tyúkhúr, tarsóka, 

repce árvakelés, magasabb dózisban ragadós galaj). Egyes gyomfajok (pl. pipacs, szarkaláb, mezei 
árvácska, veronika, árvacsalán fajok, alacsony dózisban galaj, mezei acat) ellen viszont kiegészítésre 
szorul (4-5. ábra). 

 

 

4. Ábra. ATHOS 13 g/ha+BIATHLON 50 g/ha + nedvesítő szer. Nőtincs. 2010. július 2. 
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5. ábra. ATHOS 13 g/ha+ARRAT 200 g/ha+ nedvesítő szer. Nőtincs. 2010. július 2. 

Kisparcellás kísérlet. Körben és a háttérben kezeletlen. Kiváló hatás mezei acat ellen. 

A legjobb gyomirtási gyakorlat ATHOS alkalmazásakor 

• Megfelelő dózis alkalmazása a gyomok intenzív növekedésekor.   
• Kerülni kell a kezelést alacsony, fagypont körüli hőmérséklet mellett illetve fagy idején.   
• Mindig nedvesítő szerrel együtt ajánlatos kijuttatni (kivétel a folyékony műtrágya). Szóló Athos 

alkalmazásakor 0,2% Trend, Arrat 0,2 kg/ha+ Dash 0,5 l/ha ill. Biathlon Star 0,05 kg/ha + 0,3 l/ha 
+ Dash 0,5 l/ha alkalmazásakor további adjuváns hozzáadása nem szükséges. 

• Kerülni ajánlatos az együttes kijuttatást kontakt hatású készítménnyel. A kontakt szer fitotoxikus 
lehet a nedvesítő szer miatt, illetve csökkenti az ATHOS hatását.   

• Nem tanácsos kombinálni teljes adagú 2,4-D, mecoprop, diklorprop hatóanyagú szerrel, mivel 
csökkentik az egyszikűek elleni hatást.  

• A Biathlon Star + Dash és az Arrat + Dash készítményekkel együttes kijuttatáskor nincs 
antagonizmus az egyszikűek elleni hatás tekintetében. 

•  
 

Vetésváltás 

Az alkalmazás évében őszi káposztarepce vethető a kezelt területre, de a nagyobb növénybiztonság 
érdekében legalább közepes mélységű talajművelés javasolt. A következő tavasszal kukorica, napraforgó 
kerülhet a területre. Cukorrépa, cirok és zöldségfélék termesztése nem javasolt az alkalmazás utáni 

esztendőben.  

 

Czepó Mihály 

ATHOS a Monsanto védett márkaneve. Forgalmazója a BASF Hungária Kft. 

BIATHLON, BIATHLON STAR és ARRAT a BASF bejegyzett márkanevei. 


