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ÖSSZEFOGLALÁS

k 24 éves monokultúrás kukorica tartamkísérletben vizsgáltuk az agrotechnikai tényezôk
t és a termésképzô elemek hatását a terméseredményekre. Kutatási eredményeink szerint
t a tápanyagellátásnak igen jelentôs, míg az öntözésnek – a kedvezô vízellátottság miatt

– rendkívül mérsékelt termésnövelô hatása volt valamennyi öntözési változatban. A nagyobb – rendkívül mérsékelt termésnövelô hatása volt valamennyi öntözési változatban. A nagyobb
termés nagyobb tápanyag- és vízfelvétellel járt együtt. A tôszám termésre gyakorolt hatása termés nagyobb tápanyag- és vízfelvétellel járt együtt. A tôszám termésre gyakorolt hatása
tendencia jelleggel érvényesült. A terméskomponensek közül a csôhossz, a csôtömeg éstendencia jelleggel érvényesült. A terméskomponensek közül a csôhossz, a csôtömeg és
az ezerszemtömeg volt befolyással a terméseredményekre.
Kulcsszavak: tápanyagellátás, öntözés, tôszám, termés, terméskomponensek.

BEVEZETÉS, IRODALMI ÁTTEKINTÉS

 A kukorica meghatározó szerepet játszik a magyarországi szántóföldi növénytermesztésben
(Pepó et al(( . 2006). Évente kb. 5–8 millió t kukoricát termelünk 1.200.000 ha-on (Hidvégi((
et al. a2006). A kukoricatermesztés eredménye, a termesztés biztonsága a tôszámtól, a
ttápanyag- és vízellátástól, illetve annak hiányától függ (Sárvári 2005, El Hallof és Sárvári
2005, Petô et al. 1991, Antal és l Jolánkai 2005).
JJakab és Futó  (2005) megállapítása szerint a kukorica hozamát sok tényezô befolyásolhatja,
olyanok, mint a víz, a hômérséklet és a tápanyaghiány. 
PPetr et al. (1985) szerint a növények a hiányos vízellátottságra a tenyészidô meghatáro-

 zott szakaszaiban érzékenyebbek. Ismeretes például, hogy a kukoricatermés kifejezetten
csökken, ha a virágzás idején nedvességhiány van.
BBocz (1976) megállapítja, hogy a vízellátottság a mûtrágyák (NPK) hatékonyságára gya-
korolt befolyása számszerûen is bizonyítható. Az optimális mennyiségû tápanyagellátáskorolt befolyása számszerûen is bizonyítható. Az optimális mennyiségû tápanyagellátás

y g j ja növények vízgazdálkodását javítja.
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AANYAG ÉS MÓDSZER

 A vizsgálatokat a Debreceni Egyetem, ATC MTK, Növénytudományi Tanszék Látóképi
Kísérleti Telepén Ruzsányi László professzor által 1983-ban beállított polifaktoriális tartam-
kísérletben végeztük 2006. évben. A kísérlet talaja mészlepedékes csernozjom. A talajvízszint kísérletben végeztük 2006. évben. A kísérlet talaja mészlepedékes csernozjom. A talajvízszint
6–8 m. A kísérlet kétszeresen osztott parcellás elrendezésû, a parcellák területe 41,1 m2 volt.
A kísérletben öt tápanyagszinttel dolgoztunk: kontroll (kezeletlen), N60, P45PP , K45KK ; N120, P90  ,
K90; N180, P135, K135; N240, P180, K180. Három öntözési kezelést alkalmaztunk:
Ö1 kezelés = nem öntözött,
Ö2 kezelés = 25 mm öntözôvíz 2006. 07. 13. + 25 mm 2006. 07. 22.,
Ö3 kezelés = 50 mm öntözôvíz 2006. 07. 13–16. + 50 mm 2006. 07. 22–27.
Az állománysûrûség 40.000 ha–1, 60.000 ha–1 és 80.000 ha–1 volt. A talajmûvelés, a növény-
védelem és a betakarítás egységesen történt. Az alkalmazott hibrid a Reseda  (PR37M81)
volt. A 2006. tenyészév csapadék és hômérséklet adatait és a harmincéves átlagokat az
1. ábra mutatja be.

1. ábra 2006. tenyészév csapadék és hômérséklet adatai és
a harmincéves átlagok (Debrecen, 2006)

Figure 1. Data of precipitation and temperature of the growing year of 2006 and
30 years averages (Debrecen, 2006)

(1) precipitation, (2) April, (3) May, (4) June, (5) July, (6) August,
(7) September, (8) temperature, (9) precipitation 2006, (10) 30-years mean 

precipitation, (11) temperature 2006, (12) 30-years mean temperature

Dóka L. F.:
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A 2006. tenyészévben egyenlôtlen eloszlású volt a vízellátottság. Áprilisban jóval több,A 2006. tenyészévben egyenlôtlen eloszlású volt a vízellátottság. Áprilisban jóval több,
míg júliusban és szeptemberben meglehetôsen kevés csapadék hullott a 30 éves átlaghoz
kképest. A hômérsékleti értékek a harmincéves átlaghoz hasonlóan alakultak.

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A 2006. évi eredményeket részben a terméseredményekbôl, részben a terméskomponensek-
bôl és a tenyészidô végi vízellátottsági hiány értékekbôl kaptuk. A terméseredmények bôl és a tenyészidô végi vízellátottsági hiány értékekbôl kaptuk. A terméseredmények
öntözési változatonként a 2., a 3. és a 4. ábrán láthatóak.

2. ábra A kukorica terméseredményei monokultúrában
(Debrecen, csernozjom talaj, 40.000 ha–1 állománysûrûség, 2006)

Figure 2. Yields of maize in monoculture (kg ha–1)
(Debrecen, chernozem soil, 40,000 ha–1 plant density, 2006)
(1) yield kg.ha–1, (2) unirrigated plot, (3) half dose irrigation,

(4) full dose irrigation, (5) plant density 40,000 ha–1

Kísérleti eredményeink szerint a tápanyagellátásnak igen jelentôs volt a termésnövelô hatása
t valamennyi öntözési változatban. A kontroll (mûtrágya nélküli) kezelésekben a termésszint

6,0–6,9 t/ha, N60 + PK kezelésben 7,6–9,1 t/ha, N120 + PK tápanyagszinten 8,5–11,5 t/ha, N  180

+ PK trágyaszinten 9,4–12,0 t/ha, míg N240 + PK kezelésben 8,6–12,0 t/ha között alakult.
A maximális termés az Ö1 (öntözetlen) kezelésben 9,5–10,9 t/ha, az Ö2 (féladagú öntözés)
kkezelésben 10,1–12,0 t/ha és az Ö3 (teljes adagú öntözés) kezelésben 10,0–11,5 t/ha volt.
A tôszám termésre gyakorolt hatása tendencia jelleggel érvényesült. A legnagyobb termé-
seket a 80 ezer ha–1 ptôszámnál kaptuk. 
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3 b3. ábra A k k i é d é i k l ú áb A kukorica terméseredményei monokultúrában
(Debrecen, csernozjom talaj, 60.000 ha–1 állománysûrûség, 2006)

Figure 3. Yields of maize in monoculture (kg ha–1)
(Debrecen, chernozem soil, 60,000 ha–1 plant density, 2006)
(1) yield kg.ha–1, (2) unirrigated plot, (3) half dose irrigation,

(4) full dose irrigation, (5) plant density 60,000 ha–1

A kukorica terméseredményei monokultúrában
(Debrecen, csernozjom talaj, 80.000 ha–1 állománysûrûség, 2006)

Figure 4. Yields of maize in monoculture (kg ha–1)
(Debrecen, chernozem soil, 80,000 ha–1 plant density, 2006)
(1) yield kg.ha–1, (2) unirrigated plot, (3) half dose irrigation,

(4) full dose irrigation, (5) plant density 80,000 ha–1

Dóka L. F.:



585

Az egyes öntözési változatok terméseredményei közötti kismértékû növekedés és a kiváló Az egyes öntözési változatok terméseredményei közötti kismértékû növekedés és a kiváló
tterméseredmények a 2006. tenyészév jó vízellátottságának tulajdonítható.
A 24 éves monokultúrás termesztés következtében a kontroll kezelésben a talaj tápanyag-
készlete erôteljesen csökkent, ennek eredményeként a mûtrágyázás hatása jelentôs volt. Akészlete erôteljesen csökkent, ennek eredményeként a mûtrágyázás hatása jelentôs volt. A
tterméseredmények alapján az N180 a + PK mûtrágya kezelések bizonyultak optimálisnak a
kkülönbözô vízellátottsági és tôszám kezelésekben.
Vizsgáltuk a termésképzô elemeknek és a termésnek, valamint az agrotechnikai té nye zôk-
nek Pearson-féle korrelációját, melyet az 1. táblázat mutat be.t

1. táblázat A termésképzô elemek, a termés és az agrotechnikai tényezôk t
közötti korreláció kukorica monokultúrában (Debrecen, 2006)

Table 1. Correlations between various yield components, yield and
agricultural management factors in monoculture of maize (Debrecen, 2006)

(1) yield, (2) corn cob length, (3) corn cob weight, (4) number of grains, 
(5) 1000 grain weight, (6) irrigation, (7) plant density, (8) nutrient level

Termés
(1)

Csôhossz
(2)

Csôtömeg
(3)

Szemek száma 
(4)

1000-szem tömeg
(5)

Öntözés (6) 0,139 0,2100 –0,480 –0,172 0,169
Tôszám (7) 0,289** –0,3940** –0,388** –0,223* –0,280**
Tápanyagszint (8) 0,779** 0,5210** 0,605** 0,387** 0,432**
Termés (1) 1 0,0403** 0,432** 0,292** 0,324**
Csôhossz (cm) (2) 0,403** 1 0,875** 0,714** 0,462**
Csôtömeg (3) 0,432** 0,8750** 1 0,789** 0,530**

* korreláció SzD5%-os szinten,  ** korreláció SzD1%-os szinten
* Correlation is significant at the 0.05 level,  ** Correlation is significant at the 0.01 level

 Nagyon szoros korrelációs kapcsolatot (0,779**) állapítottunk meg a tápanyag és a termés
között. Minimális volt a kapcsolat az öntözés és a termés (0,139), valamint a termésképzô között. Minimális volt a kapcsolat az öntözés és a termés (0,139), valamint a termésképzô

 elemek (0,21; –0,48; –0,172; 0,169) között, ami a kedvezô vízellátottsággal magyarázható.
Gyenge a korreláció (0,289**), erôs szignifikancia mellett a tôszám és a termés között, ez
uugyancsak a kedvezô vízellátottságra vezethetô vissza. A termésre hatással volt (köze-
pes erôsségû korreláció) a terméskomponensek közül a csôhossz (0,403**), a csôtömegpes erôsségû korreláció) a terméskomponensek közül a csôhossz (0,403**), a csôtömeg

m (0,432**) és az ezerszemtömeg (0,324**). A tápanyag erôs (0,521**; 0,605**), míg a tôszám
kközepes negatív (–0,394**; –0,388**) befolyással volt a csôhosszra és a csôtömegre. Kö-

 zepes erôsségû pozitív korrelációt lehetett megállapítani a tápanyagellátás és a csövenkénti
szemek száma (0,387**), valamint az ezerszemtömeg (0,432**) között.
Összefüggést kerestünk az agrotechnikai tényezôk (tápanyag, tôszám, öntözés), a termés-
mennyiség és a tenyészidôszak végi vízellátottsági hiány között (5. ábra).

 Megállapítottuk, hogy a nagyobb tápanyagdózisok jelentôs terméstöbbletet eredményeztek.
A nagyobb termés, nagyobb tápanyag- és vízfelvételt eredményezett, amelynek követ-
keztében nôtt a tenyészidôszak végi vízhiány a talajban. A nagyobb vízhiány értékek jólkeztében nôtt a tenyészidôszak végi vízhiány a talajban. A nagyobb vízhiány értékek jól
követik a magasabb terméskövetik a magasabb termés y (eredményeket. Az öntözés hatására (Ö33 = 2 x 50 mm) a talaj= 2 x 50 mm) a talaj
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vízkészlete gyarapodott, így itt a tenyészidô végi vízellátottsági hiány kisebb mértékû volt, vízkészlete gyarapodott, így itt a tenyészidô végi vízellátottsági hiány kisebb mértékû volt,
(pl.: öntözetlen Ö1 kontroll kezelésben 218 mm vízhiány, öntözött Ö3  kontroll kezelésben
178 mm vízhiány).

5. ábra Az agrotechnikai tényezôk (tápanyag, tôszám, öntözés),
a vízellátottsági hiány és a termés közötti kapcsolat

monokultúrás kukoricatermesztésben (Debrecen, 2006)

Figure 5. Relationship between water deficit at the end of the growing season
and yield in monoculture of maize (Debrecen, 2006)

(1) water deficit (mm), (2) plant density 60,000 ha–1, (3) plant density 80,000 ha–1, 
(4) yield (kg.ha–1), (5) unirrigated plot water deficit (mm),

(6) full doses irrigation water deficit (mm), (7) unirrigated plot yield (kg.ha–1),
(8) full doses irrigation yield (kg.ha–1)

A tôszám azonos tápanyagszinten nem befolyásolta a vízellátottság mértékét.
a A Pearson-féle korrelációval összefüggést állapítottunk meg az öntözés, a tápanyag, a

vízhiány és a termés között (2. táblázat).
 Igen szoros korrelációt (0,819**) állapítottunk meg a tápanyag és a termés között. A

táblázatból az is kitûnik, hogy a vízhiány közepes mértékben (0,485) határozta meg a táblázatból az is kitûnik, hogy a vízhiány közepes mértékben (0,485) határozta meg a
terméseredményeket 2006. évben. A kedvezô vízellátottság következtében erôs negatív terméseredményeket 2006. évben. A kedvezô vízellátottság következtében erôs negatív

 összefüggést (–0,680*) lehetett megállapítani az öntözés és a tenyészidô végi vízhiány
között. Szoros pozitív korreláció (0,616*) volt a tápanyagszintek és a vízhiány között, között. Szoros pozitív korreláció (0,616*) volt a tápanyagszintek és a vízhiány között,

 ami azt bizonyította, hogy a nagyobb tápanyagszintekhez a kukorica nagyobb vízfelvétele
párosult.párosult.

Dóka L. F.:
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kutatásokat az OMFB 00896/2005 kutatási projekt támogatásával valósítottuk meg.

Effect of agrotechnical management factors on the water uptake and 
yield of maize (Zea mays L.) in monoculture

LAJOS FÜLÖP DÓKA

University of Debrecen
 Faculty of Agriculture Department of Plant Scienses

Debrecen

SUMMARY

The effects of agricultural management factors and the various yield component on
the yield results of maize were studied in a 24 year old monoculture maize long-termthe yield results of maize were studied in a 24 year old monoculture maize long-term

d experiment. We concluded that the application of greater fertilizer doses leaded to yield
surplus. Irrigation had an extremely moderate yield increasing effect at every irrigation
treatment due to very favourable water supply. Our scientific results showed that if wetreatment due to very favourable water supply. Our scientific results showed that if we

 applied higher doses of fertilizers than the nutrient and water supply of maize increased.
d There was linear tendency between crop density and the yield of maize. Among the yield
t components the corn cob lenght, the corn cob weight and the thousand grain weight

influenced the yields.
Keywords:Keywords: nutrient supply, irrigation, plant dnutrient supply, irrigation, plant density, yield, yield components.ensity, yield, yield components.

2 bl2. táblázat A é á í hiá é é k i k lá ióAz öntözés, a tápanyag, a vízhiány és a termés közötti korrelációt
(Debrecen, 2006)

Table 2. Correlations between irrigation, fertilization, water deficit and yield of maize 
(Debrecen, 2006)

(1) nutrient, (2) water deficit, (3) yield, (4) irrigation

Tápanyag
(1)

Vízhiány
(2)

Termés
(3)

Öntözés (4) 0,000 –0,680* 0,089

Tápanyag (1) 1 0,616* 0,819**

Vízhiány (2) 0,616* 1 0,485

* Korreláció SzD5%-os szinten,  ** Korreláció SzD1%-os szinten
* Correlation is significant at the 0.05 level,  ** Correlation is significant at the 0.01 level

Agrotechnikai tényezõk hatása a monokultúrás kukorica (Zea mays L.) vízfelvételére ...
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