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 Minden csemegekukorica terme-
léssel közvetlenül vagy közvetve fog-
lalkozó ember felfigyel egy 23 t/ha-os 
termésátlagra, hát még, ha épp’ egy 30 
t/ha-os termésátlagról van szó. Utób-
biról kaptam hírt az egyik francia kol-
légámtól, hogy van egy fajta, amelyik 
Franciaországban – igen, itt Európá-
ban – képes üzemi méretben 30 t/ha-
os teljesítményre. Történetesen ez a 
Seminis egyik fajtája, a Messenger. 

Mi kellene ekkora termésmennyi-
séghez Magyarországon? Több, eset-
leg kevesebb tápanyag, vetőmag vagy 
napsütés, öntözővíz? 

A termesztési tényezők közül a fel-
használt vetőmag mennyiségét vettük 
górcső alá az idei évben. Hogyan vál-
tozik a termésmennyiség a külön-
böző vetésnormák kapcsán? Men�-
n�ire tudják az eg�es csemegekukori-
ca növén�ek ellensúl�ozni a kevesebb 
cső-darabszámot az alacson�abb 
tősűrűség esetén? Például az eg�es 
csövek méretének növelésével vag� 
esetleg második cső kinevelésével?

Másik oldalról pedig milyen magas 
tőszám esetében lesz már az egyes 
kukoricacsövek egyenkénti súlya 
annyival kisebb, hogy az összes 
termésmennyiség már csökken? 
Hol van a termelő számára a legmeg-
felelőbb eredmén�? 

Ezekre a kérdésekre kerestük a vá-
laszt, azokban a kísérletekben, ame-
lyek eredményeiről a folytatásban ol-
vashatnak.

Egy kísérletből akkor látszik egyer-
telműen valaminek a hatása, ha csak az 
egyik tényező a változó, minden más 
tényező változatlan. A növénytermesz-
tésben az ember által befolyásolható, 
és nem befolyásolható tényezők együt-
tes, összetett hatása alakítja a termesz-
tés eredményét. Nehéz feladat sok té-
nyezőt állandóra beállítani, különösen 
egy szántóföldi termesztésben. Példa-
ként gondoljuk el, hogy hányféle ta-
lajtípus és hány mélyedés, púp lehet 
egy átlagosan sík 1 ha-os táblában! 

Az egyik, amit tehettünk, hogy azt az 

egy változót – ez esetben a vetett tőszá-
mot – ugyanolyan beállítással véletlen-
szerűen elrendezett, több ismétlésben 
helyeztük el az adott táblában. Külön 
figyeltünk a szegélyhatás kérdésére is, 
melyet a kísérlet körültekintő elhelye-
zésével és a parcellákon belül a mért 
területek gondos kijelölésével biztosí-
tottunk. 

A kísérleteinket e szempontok alap-
ján állítottuk be négyféle tőszámmal 
(1. táblázat), három ismétlésben, 
amely összesen két 24 parcellás kísér-
letet jelentett. A vetés is két helyszínen 
történt, Hajdúszoboszlón és Tiszavas-
váriban. A kísérletekben a Seminis 
Messenger fajtáját és egy másik ne-
mesítőháztól választott kontroll fajtát 
használtunk.  

Utóbbi helyszínen előbb a Messen-
gert vetettük el május 28-án, majd 5 
nappal később a kontroll fajtát. A 24 
darab, egyenként 60 méter hosszú par-
cella, összesen 1,9 hektárnyi területet 
fedett le Tiszavasvári lankáin. 

Egy hónappal később, június 24-én 
került sor ugyanerre a feladatra Haj-
dúszoboszlón. Itt precíziós vetőgép-
pel, a fedélzeti monitoron beállítva 
történt a vetés összesen 2,8 hektáron. 

A két helyszínen különböző vetőgé-
pekkel történt a vetés, így nem lett 
teljesen azonos a kijuttatott vetőmag 
mennyisége. A feldolgozóipari cse-
megekukorica-termelők általában 62-
65.000 szem vetőmagot vetnek el hek-
táronként. A kísérletben használt ve-
tőmagnormákat úgy határoztuk meg, 
hogy a megszokottól mindkét irány-
ban eltértünk: magasabb és alacso-
nyabb mennyiséget is próbára tettük. 

A vizsgálatunknak része volt a 
termés átlag mérése, valamint különfé-
le megfigyelések gyűjtése is. Utóbbira 
azért volt szükség, hogy a feltett kér-

déseinkre pontosabb választ tudjunk 
adni. 

Ezért különböző parcellákban, 
úgynevezett mintaparcellákon számol-
tuk és mértük meg az első és második 
csövek számát, illetve tömegét. E szá-
mokat összehasonlítottuk a termésát-
lag mért adataival. Így kaptunk választ 
arra, hogy a termésmennyiség válto-
zásának a parcellák között mi lehet az 
oka: a második cső jelenléte vagy az 
első cső tömeggyarapodása. 

Ezeket a méréseket közvetlenül a 
betakarítás előtti napokban végezte 
a munkacsapatunk, még pedig úgy, 
hogy bejártuk a táblát mobil mérleggel 
felszerelkezve, hogy minél pontosabb 
eredményekkel számolhassunk. 

Ezután következett a betakarítás, 
Tiszavasváriban szeptember 2-án, 
Hajdúszoboszlón szeptember 24-én; 
amely olyan volt, mint általában egy 
gépi betakarítás nagy türelemmel, 
ügyességgel és odafigyeléssel fűsze-
rezve. Mindenki kivette a részét be-
lőle: a kombájn vezetője, a teharautó 
sofőrök és a kollégáim is. Igazi csa-
patmunka volt, olyan kihívásokkal, 
hogy ki tud tolatni akár 300 métert 
egy kombájnnal. A kiváló egyéni telje-
sítmények összeadódtak és sikeresen 
betakarítottuk és mértük a helyszínen-
ként 24 parcella termésmennyiségét, 
mindkét helyszínen. A mérések kilog-
ramm pontosságát mérőtalpak hasz-
nálatával oldottuk meg.  

Nézzük meg a termésátlagokat hely-
színenként: az 1. ábra grafikonján a 
tiszavasvári eredmények látszanak a 
Messenger és a kontroll fajtaé.

A Messenger parcellák termésátla-
gai átlagosan 8%-os szórást mutatnak, 
míg a kontroll fajta esetében 13%-os 
a szórás. Hajdúszoboszlón (2. ábra) 
még kisebbek az eltérések az ismét-

Csemegekukorica agrotechnikai kísérletének 
tapasztalatai 2020-ból

GYÁRTÓK ÉS FORGALMAZÓK OLDALA

Vetési norma/ha 1 2 3 4
Hajdúszoboszló 50.000 56.000 62.000 68.000
Tiszavasvári 50.300 55.500 62.000 66.600

1. táblázat A kísérlet vetőmag normái helyszínenként
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lések között, a Messengernél 2%-os, a 
kontroll fajtánál 3%-os a szórás. Ez azt 
jelenti, hogy az egyes tőszám beállítá-
sok közel azonos, Hajdúszoboszlón 
pedig szinte azonos eredményt hoz-
tak. A parcellákon ugyanaz történt, 
vagyis az ismétlések megerősítik a ka-
pott eredményt. Tehát a kísérlet sikeres 
volt, az eredményeiből következtetése-
ket lehet levonni. 

A mért és számolt eredményeket 
nézve az látszik mindkét fajta eseté-
ben, hogy ahogy növeljük a tőszámot 
úgy nő a termésmennyiség. Ugyan-
akkor a termésmennyiség növekedés 
viszont egyre csökkenő mértékű. A 
68.000-es vetőmagnorma esetében 
a többlet termés 100-200 kg, ez már 
eléri azt a határt, ahol a többlet ter-
més nem valószínű, hogy fedezi a 
felhasznált többlet vetőmag árát.  
Tehát a 62.000 vetőmag/ha-os vető-
magnormával megközelítettük a 
termelő szempontjából az optimu-
mot.   

Egy csövet vagy két csövet teremjen 
a kukoricánk? Az a megfigyelés helytál-
ló, hogy bizonyos csemegekukorica 
fajták képesek kinevelni az első cső 
mellett egy második, feldolgozásra 
megfelelő méretű kukoricacsövet. 
Ilyen a Messenger is. A feltételezé-
sünk, hogy alacsonyabb tőszám ese-
tén nagyobb a másodcsövek aránya 
egyértelműen beigazolódott. 

A Messenger is nagyobb arányban 
neveli meg a második csövet az 50.000-
es vetésnél, mint a magasabb vetési-
normák alkalmazásánál. Tiszavasvári-
ban a második cső előfordulása 13% 
volt az alacsony tőszám esetén, és fo-
kozatosan csökkent 0%-ig, a legmaga-
sabb tőszám alkalmazása felé haladva. 
Míg Hajdúszoboszlón 1,9%-ról indult 
és rögtön 0%-ra esett a még mindig 

viszonylag alacsony, 55.000 vetőmag-
norma esetében. Hasonló a trend a 
két helyszínen, de más léptékben mu-
tatkozik; ugyanakkor nagy az eltérés 
a másodcsövek elfordulásában. Erre a 
különbségre a kísérletek sajnos nem 
adnak magyarázatot, de azt feltételez-
hetjük, hogy a második cső megjele-
nése és kifejlődése is több tényezőtől 
függ nem csak a genetikai hajlamtól.  

Különösen érdekesek voltak a min-
taparcellákról szedett kukoricacsövek 
csősúlyai. A mért adatok arról tanús-
kodnak, hogy alacsonyabb tőszám-
nál magasabb az átlagos csősúly és 
ez lineárisan csökken a magasabb 
tőszámmal. A Messenger esetében 
20-100 g a különbség, míg 50-70 g a 
csökkenés a kontroll fajta esetében. 

Összegzésképp megállapíthatjuk, 
hogy a tőszám növelésével együtt 
a termésátlag növekedése a ku-
koricacsövek darabszámával nő, 
annak ellenére, hogy az egyes csö-
vek egyenkénti súlya csökken. Va-
lamint arra is következtethetünk, 
hogy a második cső kifejlődése 
nem tudta kompenzálni a darab-
szám miatti csökkenést.

A másodcsöveket természetesen 
megmértük és kibontottuk a minta-
parcellákon. Az 50.000-es tőszámnál 
értékes 350 g átlagos tömegűek voltak 
a másodcsövek. A tőszám növelésével 
az előforduló másodcsövek mérete és 
minősége is kedvezőtlenül változott. A 
másodcsövek kicsik maradtak, a 250 g 
vagy annál is kevesebb volt a súlyuk, és 
szemhiányosan megtermékenyültek is 
előfordultak. 

Arra egyértelműen lehet következ-
tetni, hogy a Messenger valóban 
kompenzál egyenkénti csősúly gya-
rapodással és másodcső kinevelé-
sével, alacsonyabb tőszám esetén. 

Azonban a termelő szempontjából a 
kívánatos termelési cél a magasabb 
termésátlag és a feldolgozóipari minő-
ség elérése a költségek figyelembevéte-
lével. Ez a cél a 62.000-es vetésinormá-
nál valósult meg a legjobban a 2020. 
évi kísérletünkben. 

A csúcstermés a Messengernél 27,44 
tonna lett az egyik parcellán hektárra 
vetítve. A Messenger parcellák felében 
elértük – közelítettük a 25 t/ha-os ter-
mésátlagot. Azon az úton vagyunk, 
hogy képesek vagyunk túllépni a 20-
23 t/ha-os kiváló termésátlagon, sőt kö-
zelítjük a 30 t/ha-t. A magasabb termés-
mennyiség elérése céljából, szükséges 
megteremteni a biológiai lehetőségek 
kedvező elérhetőségét. Ezeknek a le-
hetőségeknek az egyike a fajta. A Mes-
senger bizonyította a kísérletünkben 
is, hogy egy jó választás ezen az úton. 

Volt egy különleges harmadik hely-
színünk is, egy 30 hektáros tábla, ami 
szorosan kapcsolódott az említett két 
kísérlethez. Itt a tábla adottságaihoz 
mérten változó tőszámmal vetettük el 
a Messenger fajtát a Climate FieldView 
döntéstámogató rendszer segítségé-
vel. A gyakorlatban itt lesz haszna a 
mi kétszer 24 parcellás kísérleteink-
nek. Ugyanis az azokban kapott ered-
ményeinket tudjuk majd felhasználni 
táblára szabott ajánlatokban, megol-
dásokban, ahol már nem csak egy té-
nyezőt – a vetőmag felhasználást – ám 
egyéb input anyag felhasználását is ok-
szerűen alkalmazhatjuk.  

Köszönet a partnereinknek, akik 
lelkesen közreműködtek a kísérletek 
kivitelezésében: az Irrifarm Kft.-nek és 
az Otis Agro Kft.-nek! 

 ✍ Farkas Tamás  
Market Developement képviselő 

Bayer Zöldségvetőmagok

2. ábra Termésátlagok (t/ha, Hajduszoboszló, 2020)1. ábra Termésátlagok (t/ha, Tiszavasvári, 2020)


