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Szemráncosodásra hajlamos hibridek a 2011-es szezonban 

 

Termőhelyi adottságok, agrotechnika 

 

• Talaj: 30 aranykoronás, jó minőségű talaj (pH 7.5, H% 3.1%),  

• Elővetemény: kukorica, talajfertőtlenítés 

• Talajelőkészítés: középmély lazítás+szántás 

• Vetés: április 17-én, tőszám: 71 500 

• Öntözés: 2x 30 mm (dátum: június 25 és július 14) 

• Betakarítás:   ráncosodásra hajlamos hibrid- szeptember 25 (víz: 14,5%), DK4608- szeptember 

27 (víz 13,5%) 

• Mindkét parcella ugyanazt a kezelést kapta, ugyanazzal a betakarítógéppel takarították be 
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Erős szemráncosság figyelhető meg egyes hibridek esetében 

 

DK4608 Ráncosodó 

 

Ráncosodásra hajlamos 

 �  

  DK4608   

 

 �  
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Ráncos szemek esetén csökken a morzsolhatóság, nő a betakarítási veszteség 
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Hektoliter súly 
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Összefoglalás 

• A kukoricaszemek ráncosodása genetikailag meghatározott, valamint fiziológiai folyamatok is 

befolyásolják 

• Stressz körülmények (elsősorban vízhiány és hő stressz) fokozzák a szemráncosodást, egyes 

lófogú szemtípusú hibridek különösen érzékenyen reagálnak  

• A ráncosodott szemek megszorulnak, nehezen morzsolhatóak, megnő a betakarítási 

veszteség, több, mint 1,8%-a a termésnek a   tarlón marad 

• A ráncosodott szemek hektoliter súlya csökken, a szemek könnyűvé válnak 

• Mai mottónk: ‘Ha már megtermeltük, vigyük is be’ 

 

 

 

 

Repce őszi regulátorozása 

 

Nyugat-Európa a miénknél kiegyenlítettebb klímájú országaiban (Anglia, Németország északi 

része) egyre inkább terjed az őszi regulátorozás a repce állományokban. A termelők- látva az 

elmúlt évek kiszámíthatatlan és hideg teleit- az eddigi tavaszi regulátor használat gyakorlata 

mellett - beépítik a technológiájukba az őszi regulátorozást, mint a téli kifagyás elleni 

védekezés egyik fontos eszközét. 

 

Magyarország szélsőséges klímáján a repcetermelők egy része már bevett gyakorlatként 

használ regulátorokat, vagyis gibberellin bioszintézist gátló, növekedés csökkentő szereket. 

Őszi növényállományra történő kijuttatásukkal elsősorban a növények télre való 

felkészülését, az áttelelést és a tavaszi indulást tudjuk segíteni. 

 

Mik is ezek a gibberellin bioszintézist gátló szerek? A gibberellin az egyik legfontosabb 

növényi hormon, elsősorban a szártagok (internódiumok) megnyúlását serkenti, ezenkívül 

pozitívan befolyásolja a sejtosztódást, sejtnagyobbodást, valamint a levelek növekedését. A 

regulátor hatású szerek a gibberellin bioszintézisét gátolják, így a kezelt növényekben 

csökkentett mértékben képződik a megnyúlást elősegítő hormon.  
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Miként segítik a regulátorok  a repce biztonságos fejlődését? 

 

A regulátorok használatával megakadályozható a repce növények túlfejlődése, magszárba 

indulása, csökkenhető a téli fagykárok esélye.  Használatával az ízközök (internódiumok) 

lerövidülnek, a levelek tövében található rügyecskék védettebb helyen telelnek át, a sejtfalak 

és a növényi bőrszövet vastagsága megnő. A tenyészőcsúcs visszahúzódik, kevésbé kitett, 

védett helyen telel át. Hatásukra a gyökerek növekedése erőteljesebb lesz, a gyökérnyak 

megvastagszik. A tápanyagok intenzív áramlása és fokozott raktározódása figyelhető meg a 

repcenövények gyökerében, a megnövekedett tápanyagszint- elsősorban kálium- fokozza a 

téli fagytűrő képességet, a nagyobb kiterjedésű, egészséges gyökérzet pedig tavasszal 

biztosít erőteljes kezdeti fejlődést az állományban.  

 

Különösen fontos lehet a regulátorok használata egy olyan száraz évben, mint amilyen az idei 

(a 2011. évi) volt. Az elővetemények alá kiadott tápanyagok jelentős része (elsősorban a 

nitrogén) nem tudott feltáródni csapadék hiányában, így könnyen lehet, hogy az első őszi 

esők hatására felvehetővé válik a repce számára, a növények könnyen felnyurgulhatnak, 

sejtjeik, szöveteik lazává válhatnak. A száraz, meleg időszak nem kedvezett a vetés és kelés 

időszakában, az állományok hiányosan, vontatottan keltek, nagy a heterogenitás az egyes 

területeken. 

 

Különösen ronthat a repce állapotán, ha egy hosszan elhúzódó, meleg ősz elé nézünk, a 

növények könnyen indulnak magszárba, az állományok érzékennyé válnak a téli fagyokra. 

A piacon lévő regulátorhatású szerek (pl. Folicur Solo, Caramba, Caramba Turbo, Toprex) 

védelmet nyújtanak az ősszel megjelenő gombabetegségek ellen is, így a regulátorozás egy 

menetben a fungicides kezelést is jelent.  

 

Az állománykezelést általában 4-6 leveles korban ajánlott elvégezni - ez általában október 

közepére- végére tehető – de mindig kövessük a Forgalmazók által javasolt fejlettségi 

állapotot és az ajánlott dózist. 

Monsanto Fejlesztés Csapata 
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Árutőzsdei információk 

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE – ÁRU szekció  

Határidős napi statisztika – elszámoló árak (Ft/tonna)  


