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A DuPont Pioneer „A kukorica novekedese es fejlodese"
cimu referenciaanyaga tdmdr, kozertheto es szemleletes
tajekoztatast.valamintsegitsegetnyujta kukoricavaldolgoz6l<
esa kukoricatermelokszamara a kukonca kuldnbdzo vegetativ
es reproduktiv stadiumainak megismeresehez. A DuPont
Pioneer valamennyi munkatarsa jogosult e dokumentum
hasznalatara es a benne talalhato informaciok kdzvetlen,
korlatozas nelkuli idezesere. A Kukorica novekedese es
fejlodese referenciautmutatoban talalhato fenykepek szerzoi
jogi oltalom alatt allnak.

Sandy Endicott

E dokumentum kizarolag a kukoricafejlodes fiziologiai
stadiumait mutatja be a talajmuvelesre, tapanyagokra es
egyeb kukoricatermesztesi valtozokra vonatkozo ajantasok
megfogalmazasa nelkCil, mivel azok orszagonkent, illetve
tajegysegenkent is elterhetnek. A kukoricatermesztesi
ddntesekhez szamos egyeb DuPont Pioneer es helyi eroforras
nyujt segitseget.
Tovabbi agronomai tajekoztatasert latogasson
el a
wwv^.oioneer.com oldalra, vagy forduljon helyi Pioneer
ertekesitesi kepviselojehez, forgalmazojahoz vagy a DuPont
Pioneer agronomusahoz.
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Henry Agard Wallace gazdalkodo, egyetemi tanar es egykori mezogazdasagi miniszter
apjatol szerezte elso mezogazdasagi ismereteit. 1903-ban, 15
eves koraban kezdett el elenken erdeklddni a kukorica irant,
amikor latta az Iowa State egyetem egyik professzorat. Perry G.
Holdent egy kukoricabemutaton
zsurizni. es kivancsi lett, vajon
a dijnyertes kukoricacsovek hogyan teljesitenenek a szantofdidbn. A kdvetkezd tavasszal
Wallace edesapja (Henry Cantv^ell Wallace) batoritasara
egymas melle ultetett a „legjobb" es a ..legrosszabb" mintak magjaibdi. Az dszi betakaritaskor Holden es a Wallacecsalad meglepodve tapasztalta, hogy a legnagyobb termeshozamot a Holden altal a legrosszabbak kdze sorolt mintak
adtak. Innentdt Wallace addig kampanyolt a „szep kukoricacsdveket" dijazo bemutatok ellen, amig azok el nem
vesztettek jelentdsegijket az 1930-as evekben.
1910-ben evfolyamelsokent vegzett az Iowa Allami
Fdiskolan. Egyetemi evei aiatt kezdett erdeklddni Or.
George Shull tisztavonalas kukoricanemesitesi kiserletei
irant, amelyekbdl sajat kukoricafajta-javitasi dtleteihez is
ihletett meritett. Elso hibridjet 1913-ban allitotta eld Des
Moines-i hazuk hatso kertjeben. 1926-ban Des Moines-i
uzletemberek kis csoportjaval megalapitotta az eredetileg
„Hi-Bred Corn Company" nevre hallgato vallalatot.
A ..Pioneer" szo az 1930-as evekben kerult a nevbe, hogy
megkuldnbdztesse a ceget az idokdzben megjeleno tdbbi
hibrid vetomag-eloallito vallalattdl. Wallace az adott ev termesebol megdrzdtt es kdvetkezo evben elvetett vetdmag
felhasznalasanak bevett gyakorlatan tullepve azt vizsgalta.
hogyan lehetne javitani a kukoricatermest a fajtak kivalasztott beltenyesztese reven. Meggyozodese volt, hogy a jdvd
kulcsat a hibrid vetomagbol termesztett kukorica jelenti.
amelynek hatalmas piaca lesz. ha a gazdalkodokat sikerul
meggydzni a termek elonyeirol.
Az 1930-as evek vegere a Pioneer kukoricaertekesitesi tevekenyseget Minnesotara es Del-Dakotara, kelet fele pedig
lllinois-ra, Indianara es Ohiora is kiterjesztette. AII. vilaghaboru idejen a Pioneer mar az orszagban vetett hibridkukorica vetdmag vezetd beszallJtoi kdze tartozott; az Egyesult
Allamok kukoricadvezeti allamaiban (Iowa. Illinois,
Indiana, Ohio. Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri es
Del-Dakota) a gazdalkoddk altal nevelt hibridkukoricak 90
szazaleka tdle szarmazott.
Wallace 1933-ban a vallalatnal betdltdtt tisztseget az
Egyesult Allamok mezogazdasagi miniszteri posztjara cserelte, 1941 es 1945 kdzdtt pedig az orszag alelndki pozTciojat tdltdtte be Franklin D. Roosevelt elndksege alatt.
Az 1960-as evekben a Pioneer vallalatcsoport tagjait komolyan foglalkoztatta a vilag elelmlszerellatasanak javitasa.
Meggydzddesuk, hogy a vallalatnak minden lehetdseget
meg kell ragadnia genetikai szakertelmenek kamatoztatasara, a Pioneer kulfdldi jelenletenek jelentos kiterjesztesehez vezetett.

KUKORICAHIBRIDEK
A modern kukoricahibridek mar alig emlekeztetnek a nbveny legtavolibb dsere, a teozintere.
Kukoricahibrid akkor jbn letre, ha az egyik beltenyesztett vonalbol szarmazo pollen egy masik beltenyesztett vonal noviragzatat
porozza be. Az igy kialakult heterdzishatas vagy hibrid vigor eredmenyekent a hibrid vetomagokbol eloallftott novenyek jellemzoen robusztusabbak, es jobb tulajdonsagokkal - tbbbek kdzdtt
nagyobb termeshozammal - rendelkeznek. Minel tavolabbi a rokoni kapcsolat a ket beltenyesztett vonal kdzdtt, annal nagyobb
merteku' a heterdzishatas.
A hibridvetomag-eloallitas a beltenyesztett vonalak hasznalatara
epijl, meiyek az azonos ndvenyen termelodd pollennel tdrtend
onbeporzasaval jdnnek letre. Ezt a folyamatot szamos nemzedeken keresztul addig ismetlik, amfg a beltenyesztett vonal genetikailag tisztanak es a lehetd leginkabb homozigotanak nem
mindsul.
Az 1930-as evek eldtt a kukorica „rasszok" vagy ..fajtak" szabad
elviragzasuak voltak. Betakaritaskor a gazdalkoddk szemrevetelezessel kivalasztottak a legnagyobb, legszebb csbveket. es
megdriztek ezek magjait a kdvetkezo veteshez. Ez a modszer
bizonyos - kedvezo es kedvezotlen - tulajdonsagok ..nem szandekos" szelekciojahoz vezetett. A folyamat soran kulbnbdzd regldkban bizonyos, meghatarozott jellemzokkel rendelkezo rasszok
vagy fajtak jottek letre, amelyek helyi nevet is kaptak, peldaul
Bloody Butcher stb. E folyamat kulbnbdzd valtozatait jelenleg is
alkalmazzak a vilag egyes kukoricatermeszto teruletein.
Az Egyesult Allamokban az 1920-asevekelejen kezdtek meg a hibridkukorica-vetdmagok hasznalatat. A hibridkukorica teljesftmenye az 1930-as evek rendkiviJl aszalyos iddszakaban igazolodott,
amikor a gazdalkoddk reszerol drasztikusan megndtt a hibrid vetdmagok irantl kereslet (Troyer. 2009). A hibridek tbrtenetenek
korai eveiben a legtdbb vetdmag a negy szuloi beltenyesztett vonalbdl alio szuloi allomany kettds keresztezesebol szarmazott. Az
1950-es evektol kezdve azonban a (csupan ket sziildi beltenyesztett vonalbol alio) egyszeres keresztezesCi hibridek terjedtekel,
es mara az Egyesiilt Allamokban szinte minden hibrid vetdmag
egyszeres keresztezesbdl szarmazik. Az Egyesult Allamokon kivLil
meg mindig szamos kukoricatermeszto terijleten hasznalnak kettds vagy harmas keresztezesu hibrideket.
Az Egyesult Allamokban a modern hibridek gyakran a delkeleti
„Dent" (lofogu) szelekcidk es az eszaknyugati „Flint" (kemeny
szemu) szelekcidk kbzdtti keresztezesbdl szarmaznak (Galinat,
1988). (1. abra)
Kemeny endospermium
Lagy endospermium
Cstra
Aleuron
TermSshej (perikarpium)
Szemcsucs

KEMENY SZEMU
(FLINT) KUKORICA

LOFOGU
(DENT) KUKORICA

1. abra A jellegzetes kemeny szemu es lofogu szemek alkotoreszeinekbsszehasonlitasa

TEOZINTE:

A MODERN KUKORICA OSE
A teozinte Mexikoban
es
KbzepAmerikaban oshonos egynyari fufele.
Mintegy 9000 eve vette kezdetet a bizonyos mutaciokkal rendelkezo novenyek
tudatos szelekcioja, melynek eredmenyekent csupan mintegy bt genetikai mutaciot tartalmazo szelekcidk sora alatt kialakult a modern Zea mays. A jobb oldali
kepeken {balrol jobbra) a teozinte nbveny,
a cimer es a cso lathato.

Teozinte kepek: Tom Schultz, DuPont Pioneer

AKUKORICANOVENY
A kukorica egylaki nbveny, azaz a kulbnallo him- es noivaru
viragzat azonos egyeden fejiodik ki. A cimer (himivaru virag)
a pollent (2. abra), a kukoricacso (noivaru virag) pedig a magkezdemenyeket termeli, amelyekbdl kesdbb kialakulnak a
magok (3. abra).
Amint az a 4. abran lathato, a ketfajta virag kbzbtt korulbelul
1 meteres szintbeli kulbnbseg van, ami megneheziti a sikeres
beporzast.

2. abra Teljesen kifejlddott kukoricacfmer
(himivaru viragzat)
© Iowa State University Extension

5. abra Kukoricacfmer pollenszoras kozben

A cTmer tbbb mint 1 millio pollenszemet, a kukoricacso pedig
tbbb mint 1000 bibeszalat termelhet. Ez azt jelenti, hogy kbrulbelul 1000-1500-szor annyi pollenszem termelodik, mint
bibe. Elmeletben 40-60 nbveny kepes lenne egy hektarnyi
teriilet bsszes bibejet beporozni, azonban nem minden pollenszem kerijl a bibekre.

3. abra Eretlen kukoricacso (noivaru virag) a
megjeleno bibekkel

4. abra A him- es noivaru viragok kozotti
szintkijldnbseg a kukoricandvenyen

A pollenszoras egy korulbelul bt-nyolc napos idoszak soran szakaszosan zajlik, es
a pollen csak kedvezo hdmerseklet- es nedvessegviszonyok eseten szorodik (5.
abra). A pollenszorodas csucsideje a delelott kdzepetol kesd delelottig tart. Egy
pollenszem atlagos elettartama a kiszorodasatol szamitott korulbelul 20 perc, es
a ndveny altal kiszort pollenek tbbbsege az adott nbveny 6-15 meteres kbrzeteben
hullik le. A szel ennel sokkal nagyobb tavolsagra is kepes eljuttatni a pollent. A
becslesek szerint a kukoricaszemek durvan 97 szazalekanal a megtermekenyitest
egy masik nbvenyrdl szarmazo pollen vegezte.

A bibeszalak harom-bt
nap alatt bujnak elo
a kukoricacso burkabol. Eloszbr a cso also
kbzepso
szakaszan
jelennek meg, majd
a cso csucsa fele haladva a cso egyeb re- 6. abra A bibetrichdmakhoz kapcsolddo
pollen
szein is. A kdrnyezeti
viszonyoktol fuggden Fenykep: Dr. Don Ay lor. University of
egy bibeszal kdrulbe- Connecticut
liil het napig no, vagy addig, amig a bibeszaira pollenszemek
nem keriilnek (6. abra). Kutatasok szerint jellemzden legalabb
dt pollenszemnek kell megtelepednie minden egyes blbeszalon es megkezdenie a pollentdmlo ndveszteset (7. abra) ahhoz,
hogy valamelyik pollenszem slkeresen megtermekenyitse a
magkezdemenyt. KdzvetlenCil a megtermekenyites utan a magkezdemeny a bibeszal alapjanal egy levalaszto reteget hoz letre,
amely megakadalyozza mas pollenszemekgenetikai anyaganak
bejutasat. A bibeszal ezt kdvetoen levalik a fejlodo szemrol, szaradni kezd, majd megbarnul. Ha a magkezdemeny e het napos
idoszak soran nem termekenyul meg, a bibeszal elhal, a meg
nem termekenyitett magkezdemeny vegLil felszfvodik, es a cso
azon resze, amelyhez a magkezdemeny csatlakozott, ures lesz.
A szemkdtodes (a megporzast kdvetoen aktfvan ndvekedo
szemek) a pollenszoras befejezddese utan ket-harom nappal
ellenorizhetd ugy, hogy egy kukoricacsdrdl ovatosan eltavolitjuk a csuheleveleket es finoman megrazzuk a csdvet annak
megallapitasara, hogy a bibeszalak levaltak-e. A sikeresen
megtermekenyult magkezdemenyekrol (szemekrol) lehullnak
a bibeszalak, azok a magkezdemenyek viszont, amelyeken
rajta marad a bibeszal. nem termekenyiiltek meg, es nem fejiodik ki beioluk szem (8. abra).

7. abra A bibeszal szallitoedeny-szoveteben novekedo pollentdmldk
Fenykep: Dr. Antonio Perdomo, DuPont Pioneer

8. abra Kukoricacso Rl stadiumban. eltavolitott csuhelevelekkel es
a be nem porzott magkezdemenyekhez csatlakozo bibeszalakkal
(R = reproduktfv fejiodesi stadiumok, Rl = bibehanyas)
Fenykep: Sandy Endicott. DuPont Pioneer

A sikeres beporzas blztositasa erdekeben fontos,
hogy a pollenszoras es a bibehanyas egyszerre tdrtenjen. Azonban napjaink modern hibridjei eseteben az sem szokatlan, ha a bibeszalak a csuhelevelekbdl egy vagy ket nappal a teljes cimerhanyas
eldtt bujnak ki. Ez nagy valtozast jelent a nehany
evtizeddel ezeldtti hibrJdekhez kepest. es sokkal
hatekonyabb beporzast es nagyobb termeshozamokat eredmenyez.
9. libra A beporzast leallito zsak felhelyezese elott egytdl het napig pollenszorasnak kitett kukoricacsovek
Fenykep: jason DeBruin, DuPont Pioneer

10. abra Az elsddleges cso fejlodese a V9
(bal oldal) es VI2 (jobb oldal) stadiumban.
A V9 stadiumu csdvdn a 14. csomopont
lathato (csucs ~ 400 pm) (V = Vegetativ
fejiodesi stadiumok)
Fenykep: Dr. Antonio Perdomo, DuPont
Pioneer

N5VEKEDES

FEJLOD^S

A kukoricatermesztok szotaraban talan nines meg ket olyan gyakorta elofordulo kifejezes, mint a „ndvekedes" es a „fejlddes". Ezt a kettdt gyakran
szinonimakent hasznaljak, pedig valdjaban mast jelentenek. A ndvekedes
csupan a meretbeli gyarapodast jelenti, amelynek merteket a kedvezo ndvekedesi feltetelek (megfeleld nedvessegtartalom, tapanyagok, hdmerseklet stb.) fokozzak, a stresszt jelento ndvekedesi viszonyok (rendellenes
homersekletek, tapanyaghiany, nem elegendo nedvesseg stb.) pedig csdkkentik. A fejiodes ezzel szemben azt a folyamatot jeldli, amikor a ndveny
egy adott stadiumbol egy fejlettebb vagy erettebb stadiumba lep.
A napsugarzas letfontossagu a ndveny ndvekedesehez es fejlddesehez.
A ndveny levelei elnyelika napfenyt es energiat nyernekbeldle a fotoszintezishez. A ndveny napfenybegyujto kepessege aranyos a ndveny altal elfoglalt fdldterijletenkenti levelfelulettel, azaz a ndveny levelfeluleti indexevel
(leaf area index, LAI). Teljes levelfelulet mellett a ndveny levelfeluleti indexe es a napfeny-begyujto kepessege maximalis. Ha a teljes levelfelulet
eleresetdl egeszen a reproduktiv idoszakig tarto perJodusban nem eri eleg
napfeny a ndvenyt, az csdkkentheti a kukorica termeshozamot. A kukoricacso fejlodese soran elofordulo stresszhatasok (mint peldaul a fotoszintezist korlatozd alacsony fenymennyiseg) hatasara a kukoricandveny a
szarban talalhato szenhidrogeneket a kukoricacsdbe csoportositja at. Ez
a szarral kapcsolatos mindsegi problemakat, betakaritaskor pedig szarddlest okozhat. A ndvenyek a ndvenyfejlddes erzekeny iddszakaiban, igy peldaul viragzaskorvagy a korai szemfeltdltddes soran a legfogekonyabbak a
sztresszhatasokra, tdbbek kdzt a nem megfeleld fenyviszonyokra, viz- es/
vagy tapanyagellatasra.

NOVEKEDESI FOKNAPOK
Kutatasok igazoljak, hogy a kukorica szamara az egyik fejiodesi stadiumbol masikba lepeshez szukseges idd a felhalmozott
homennyisegtdl fugg (Gilmore es Rogers. 1958).
Szamos ismert modszer letezik a felhalmozott homennyiseg
megbecslesere, amelyek kdzul a legelterjedtebb a ndvekedesi foknapok (Growing Degree Days, GDD), mas neven novekedesi fokegyseg (Growing Degree Units, GDU) vagy hoegysegek
kiszamitasa. Ez a modszer a ndvekedest es fejlodest a minimalis es maximalis homersekletek alapjan hatarozza meg.
A kukorica eseteben e homersekletek az alabbiak szerint
alakulnak:
Minimum = 50°F(10°C)
Maximum = 86°f (30*'C)

Az egy nap alatt felhalmozddd GDD-k szama minimum 0, ha
a hdmerseklet a nap folyaman vegig 50'^F (10°C) alatt maradt,
illetve maximum 36, ha a hdmerseklet a nap folyaman vegig
86°F (30°C)felett volt. Egy adott idoszak felhalmozodott ndvekedesi foknapjainakdsszeadasaval megjosolhato a ndveny
fejlodese.
E modszer egyik nehezsege a napi minimum es maximum
homersekleteken alapulo napi „atlag" hdmerseklet kiszamftasaban rejlik. Nem veszi figyelembe azt az idotartamot,
ameddig a kukoricandveny a nap melegedesi vagy lehulesi
szakaszaban egy adott homersekletnek ki van kiteve. Iddvel
ezek veletlenszeruen kiegyenlitik egymast, es nem feltetleniil
befolyasoljak a ndvekedesi stadiumokra vonatkozo becslest.

Kdrdlbeltil 90-120 GDD szukseges ahhoz, hogy a vetest kdvetoen
kialakuljon a kukorica-csfrandveny, azonban a pontos
A minimalis 50°F (10°C) alatti vagy a maximalis 86°F {30°Q
erteket
a vetesmelyseg, a napsutes, a nedvessegtartalom,
feletti hdmerseklet eseten ndvekedes nem - vagy csak elea
talajmuveles
es egyeb tenyezdk is befolyasolhatjak. Noha
nyeszo mertekben - kdvetkezik be. A ndvekedesi foknapok
figyelemmel
kiserhetjuk
es nyilvantarthatjuk a levego homerszamTtasa az alabbi keplet szerint tdrtenik:
sekletet, a csirazas sebesseget, a csiranoveny kikeleset es
ndvekedeset a talaj magzonaban mert homerseklete (talaj
GDD = ( T . , „ - H j / 2 - 5 0 C ' F )
GDD) szabalyozza mindaddig, amig a tenyeszocsucs (ndvekeT^.^ = a napi minimum homerseklet, vagy 50°F(10°C), ha a desi pont) a talajfelszin alatt van. A talaj GDD a kukoricamag
hd'merseklet alacsonyabb, mint 50°F (10°C)
csirazasa soran meghatarozo szerepet jatszik, azonban jelentdsege egyre csdkken, ahogy a csirandveny a V-stadiumokon
^mox ^ ^ '^^P' f^o^f^oUs homerseklet, vagy 86°F (30°C), ha at kdrutbelijl a V6 stadiumig jut. A levego homerseklete azt
a homerseklet magasabb, mint 86°F (30°C)
kdvetoen fejt ki meghatarozo hatast a ndvekedes mertekere,
hogy a tenyeszocsucs a talajfelszin fole kerul.
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A KUKORICA FEJIODESI STADIUMAINAK MEGHATAROZASA
A kukorica fejiodesi stadiumainak meghatarozasa soran a fejiodes jellemzesere tobb rendszer is hasznalatos.
A jelen kiadvanyban bemutatott, az Iowa Allami Egyetem altal kifejlesztett levelnyelvecske-rendszer a kukorica fejlddeset vegetativ {V) es reproduktiv (R) stadiumokra osztja fel.
Ez a rendszer meghatarozott elettani stadiumokat jelol meg
a ndveny fejlddeseben, ami megkdnnyiti az egyes stadiumok
megkiildnbdzteteset, szemben mas mutatokkal, mint peldaul
(a gyomirtoszerek cTmkein is feltuntetett) ndvenymagassag,
a napfenynek kitett Ievelek szama vagy a levelcsucs-szam. A
kitett Ievelek szama vagy a ndvenymagassag alapjan nem hatarozhatd meg olyan pontosan a ndveny fejiodesi stadiuma,
mint a levelnyelvecske-rendszerrel. A ndvenyek reagalnak a
kiJldnbdzd kdrnyezeti stresszhatasokra, es emiatt iddsebbek
lehetnek, mint amilyennek pusztan a ndvenymagassag alapjan tunnek. A levelszam-rendszer alapjan pedig nem csupan
a levelnyelvecskekkel rendelkezo Ievelek szamitanak bele a
levelszamba, ami szubjektlvebb ertelmezeshez es kevesbe
kdvetkezetes besorolashoz vezethet.

1. tablazat Vegetativ es reproduktfv stadiumok
Vegetativ stadiumok
VE

Keles

Reproduktfv stadiumok
Rl

;

Bibehanyas

VI

Elso level

R2

Holyag

V2

Masodik level

R3

j Tejeseres

V3
V(n)
VT

Harmadik level

RA

Viaszeres

n. level

R5

, Horpadas

A cfmer utolsd
elagazasa is
lathato

R6

Fiziologiai
erettseg

A vilag meleg eghajlatu reszeln (trdpusi es szubtropusi tersegek) szamos gazdalkodo az „eresig hatra levo napok szamat"
veszi alapul. Ez a vetestdl a „betakaritasra kesz" allapotig
terjedd idotartamot jeldli, amely a vilag e tajain jd fokmerot
jelent, mivel a napi maximum es minimum homersekletek
naprdl napra kdvetkezetesen hasonldan alakulnak.
Kanadaban a ndveny-hdegyseg (CHU, Crop Heat Unit) rendszert alkalmazzak, amely a hdmerseklet mellett az idd mulasat is figyelembe veszi. A ndveny-hdegysegek akkor is gyulnek, ha hdmersekleta minimum alatt van.

VEGETATfV STADIUMOK
A vegetativ stadiumok (V) a klfejlett leveleken lathato nyelvecskek jelenletevel kapcsolatosak. A kukoricalevel harom
reszbdl all: a levellemezbdl, a levelhuvelybdl es a nyelvecskebdl. A levellemez a levelnek a napfenyt felfogo resze, a
leveihuvely a szarat kdruldleld resze, a nyelvecske pedig a
levellemez es a leveihuvely kdzdtti hatarozott ivu elvalaszto
resz (11. abra). A kukoricandveny ndvekedese soran az egymast kdveto Ievelek a csiratdl a cimer Iranyaba sorban, a szar
meghosszabbodasaval es a level megnagyobbodasaval bujnak eld. Eloszdr a levelcsucs jelenik meg, ezt kdveti a levellemez, majd vegljl a nyelvecske es a levelnyel.
Amikor mar a nyelvecske is lathatdva valik, a level teljesen kifejldddttnek teklntendo, es a stadium meghatarozasaba beleszamit. A fejiodes vegetativ stadiumai (1. tablazat) a kelessel (VE) kezdddnek, majd az egymast kdveto Ievelek alapjan
szamozott sorrendben a cimerhanyasig (VT) folytatodnak.

11. abra Kukoricandveny teljesen kifejlddott levelekkel es a rajtuk
lathato nyelvecskekkel

RELATIV ERETTSte
A kukoricanovenyek a relatfv erettsegilktol es a
termesztesi kornyezettol fuggoen novesztenek
leveleket. Az Egyesult Allamok kbzepso kukoricatermeszto bvezeteben (Iowa, Illinois, Indiana es
Ohio) a helyi viszonyokhoz adaptalt hibridek jellemzden 20-21 levelet nbvesztenek. A korai eresu
hibridek eseteben eldfordulhat, hogy meg a teljes
erettseg stadiumaban is csak 11-12 tevellel rendelkeznek, mig tropusi kbrnyezetben a legkesobbi
eresu hibridek akar 30 vagy tbbb levelet is nbveszthetnek. A VE es a V U stadium kozbtt minden
egyes nyelvecskevel rendelkezo uj level az adott
hibridtdl fuggden kbrijibeliji 66-8A GDD felhalmozodasa utan jelenik meg (12. abra).
A V15 es a VT stadium kbzbtt a levelfejiodes gyorsabban megy vegbe: minden egyes nyelvecskevel
rendelkezo uj level az adott hibridtdl fijggoen kbrulbelul 48-56 GDD felhalmozodasa utan jelenik
meg.
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Felhalmozodott GDD
12. abra 75,115 es 135 relatfv erettsegi (RM) hibrid dsszehasonlTtasa a bibehanyas
es az erettseg stadiumaban felhalmozodott GDD-ertekekkel

REPRODUKTfVSTADIUMOK
A reproduktiv stadiumok a kukoricacsdvbn fejlodo szemekkel kapcsolatosak, kiveve az elso'
reprodukcios stadiumot (Rl), amely csupan a bibeknek a csuhelevelek kbzuli klbdjasat jelbli (13.
abra). Hat reproduktfv stadiumot kijlbnboztetunk meg (1. tablazat).
Az Egyesult Allamok kukoricatermeszto dvezeteben termesztett atlagos hibridek a blbeszal-kepzddesi (Rl) stadiumba korulbelul a VE stadiumot kdveto 60-65 naptari nap (1400 GDD) mulva
jutnak el, az erettseget (R6) pedig a VE stadium utan 125-130 naptari nap (2800 GDD) mulva
erik el. A kukoricahibrideknek elterd Iddre van szukseguk a fiziologiai erettseg eleresehez, akar
naptari napok, akar GDD alapjan tbrtenik a becsles.
13. abra A kukorica-bibeszalak eldbujnak a csuhelevelek
kdzul: eisd reproduktfv stadium (Ri)

A KUKORICA-CSIRANOVENY HET FO ALKOTORESZE
2. tablazat A kukonca-csiranbveny reszei
Termeshej
(perikarpium)

A mag ossztomegenek 5-6 szazalekat teszi ki

Endospermium A mag ossztomegenek 83 szazalekat teszi ki, es egy lagyabb belso
kemenyftomagbol es az azt korulvevo, kulsd kemeny kemenyftd(kemenyftd)
retegbdl all
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Embrio (csfra)

A mag ossztomegenek 11 szazalekat teszi ki, es a csirariigybdl (embriotikus
ndvenykezdemeny) es magpajzsbol (sziklevel) all

Koleoptil

Az eldbujo hajtast korulvevo vedohiively

Mezokotil

A sziklevel es az elso szarcsomo kdzdtti szarres elso szartagja vagy szakasza

Gydkdcske

Csfragydker vagy elsddleges gydker

Koleorhiza

A gydkocsket korulvevo veddhijvely

14. abra Kicsfrazott kukonca-csiranoveny

CSIRAZAS ES KELES (VE)
A kukoricamag a vetest kdvetoen megszivja magat vizzel: sajat sulyanak kdriilbelul 30-35
szazalekat veszi fel vizben. Kimutattak, hogy a talajhomerseklet nem igazan befolyasoija
a folyamatot.
Ahhoz, hogy a gydkdcske megkezdje a megnyulast, a csirazasi folyamat szempontjabol
kedvezo talajhdmersekletre van szdkseg; az altalanosan elfogadott minimum talajhomerseklet 10 °C. Rdviddel a gydkdcske megjelenese utan harom-negy mellekgydker bujik elo
a magbol. Ezek a gydkerek es a gydkdcske alkotjaka maggydkerzetet, amely a csi'randveny
VIZ- es tapanyag-felvetelere szolgal. A csirandveny szamara a tapanyagok tdbbseget az
endospermiumban talalhato hidrolizalt kemenyjtdk es feherjek biztositjak. A korona- es
nodalis (masodlagos allando) gydkerzet fejlodese a VE stadiumban kezdddlk meg.
A kukoricandvenyre „hipogeikus" {fdld alatti) csirazas jellemzd; ilyenkor a sziklevel a
felszin alatt marad. A mezokotil vagy az elso szarkdz meghosszabbodik, es a sziklevel
csdcsat a talaj felszmere nyomja.

15. abra Kikelt kukorica-csiranoveny
t^^^

Amikor a sziklevel attdri a talajfelszTnt, megtdrtenik a keles (VE). A napfeny megzavarja a koleoptil es a mezokotil megnyulasanak folyamatat, Tgy a korona- es elso nodalis gydker elhelyezkedese korulbelul 2 cm-rel a talajfelszin alatt rdgziil. Ez viszonylag
allandd ertek, kiveve kivetelesen csekely (3,8 cm-nel kisebb) vetesi melyseg eseten. Az aplkalis merisztema (tenyeszocsucs) es
a levelkezdemenyek ebbdl a helyzetbdl nyuinak felfele (15. abra).
A koleoptil keleset kdvetoen a maggyokerzet ndvekedese lelassul, majd korulbelul a V3 stadiumban abba Is marad. A nodalis
gydkerzet ndvekedese soran a maggyokerzet aktiv marad, azonban fokozatosan egyre kisebb aranyban biztositja a ndveny ndvekedesehez szukseges teljes viz- es talajtapanyag-ellatast. A kikelt koleoptil a kdriilfogott csiraruggyel (embriotikus ndvenykezdemeny) ezutan megnyulik (15. abra).
Az embriotikus Ievelek kinonek a koleoptllon keresztul, es megjelenik az elso igazi (lekerekitett CSLJCSLI) level, amely a korai
stadiumbesorolas soran a VI stadiumot jelzd levelnek tekintendd (16. abra). A kdvetkezd levek mar mind hegyes csuccsal rendelkeznek. Egyes skalak nem veszik figyelembe a lekerekitett levelet, es VC newel jeldlik ezt a stadiumot, amelyet a VE es VI
stadium kdzdtt helyeznek el.

16. abra Harom kulbnbdzd vetesi melyseg eseten a koleoptil, a korona, a mezokotil hossza, es az elso nodalis gyoker elhelyezkedese
Erdemes megfigyelni a mezokotil, a korona es az elso nodalis gydker fejlddesenek hianyat a sekelyen (2,5 cm-nel kisebb melysegben) vetett
jobb oldali kukorica-csiranoveny eseteben

KORAI VEGETATIV STADIUMOK (V1-V5)
Ebben az idoszakban minimalis a szar (szarkdz) megnyulasa. ami bizonyos mertekben fiigg a talajhomerseklettol. A V5 stadium elott a tenyeszocsucs a talajfelszin alatt van, es minden level es csokezdemeny formajaban van jelen (17. abra).
Egy hajtas indul ki minden szarcsomonal (az egyes Ievelek honalja) az elso leveltol
kezdve (a talajszint alatt) egeszen a 13. levelig (a talajszint felett). A talajszint feletti noduszokbol kiindulo hajtasok reproduktiv szdvetekke (kukoricacso). a talajszint alatt fejlodo hajtasok pedig vegetativ szdvetekke (szar vagy fattyuhajtasok)
differencialodhatnak.
Az allandd gydkerek a felszin alatt dt csomdval, talajszinten es esetlegesen a felszin
felett egy vagy tdbb csomdval fejlodnek ki.
A talajszint feletti gydkereket gyakran „tamaszto" gydkereknek is hivjak. Ezek a szar
tamasztasara, Illetve a talajba hatolva a viz
es tapanyagok felszivasara szolgalhatnak
(18. abra).

17. abra V3 szakaszban levo ndveny
preparalt nezete

Eldfordulhat, hogy a legfelsobb gydkerek
nem erik el a talajt. mivel a ndveny ndvekedese abbamarad, amikor a vegetativ fejlddesbdl a reproduktfv fejiodesbe valt. Az ebben a
stadiumban tapasztalhato fejiodes genetlkaes kdrnyezetfuggd.

19. abra Kukorica-csfranoveny fejlodese a csfrazastol a V2 stadiumig

1
18. abra A tamaszto gydkerek
fejlodese

,

KOZEPKORAI VEGETATfV

STADIUMOK (V6-VII)

DE stadiumokban a szarkdz igen gyors megnyulason megy at. A tenyeszocsucs a V6 stadium kdrnyeken keriil a talajfelszin fdle, es a ndveny ekkortol mar erzekeny a kdrnyezeti vagy mechanikai sertilesekre, amelyek
karosfthatjak a tenyeszdcsucsot {20. abra).
E gyors ndvekedes eredmenyekeppen eldfordulhat, hogy az also harom vagy
negy level (kdztLik az elsd igazi level is) levalik a szarrol es elbomlik. Ebben
az esetben a vegetativ stadium meghatarozasa mas modszenrel tdrtenik.
A fejiodesi szakasz azonositasanak egyik modja a kukoricandveny kiasasa es a szar hosszanti felvagasa. A megnyulas a kezdeti ndvekedes soran
minimalis; az elsdtdl a negyedikig a szarcsomok szorosan dssze vannak
tdmdrulve, szartagok nem lathatok. Az elsd eszreveheto szartag jellemzden a negyedik es dtddik nddusz kdzdtt helyezkedik el, es korulbelul 0,6
cm hosszusagu. A vegetativ stadium meghatarozasahoz azonositani kell
az dtddik nodusznal csatlakozo levelet, es meg kell szamoini az e fdldtt
talalhatd, nyelvecskevel rendelkezo leveleket (21. abra).

20. abra V6 stadiumban levo noveny preparalt
nezete, amely a tenyeszocsucs es a talajfeltilet,
illetve a fejlodo csdkezdemenyek egymashoz
viszonyitott elhelyezkedeset mutatja

5. leveihuvely
csatlakozasa

odusz

elso lathato
szarkdz
-

nddusz 2r

21. abra A kukoricaszar also reszenek hossziranyu
metszete, amely a noduszok fejlddeset, a szarkbzdk
megnyulasat es a nodalis gydkerzet elhelyezkedeset
mutatja

Egy masik modszer a ndveny stadiumanak meghatarozasara a hatodik level
azonositasa. Keressuk meg a talajfelszinnel talalhatd noduszt, es ha a talajt nem bolygattak {nem volt talajmuveles), akkor ez jellemzden a hatodik
nddusz lesz. A vegetativ stadium meghatarozasahoz azonositsuk a hatodik
noduszhoz csatlakozo levelet (6. level), es szamoljuk meg az ezt kdveto,
nyelvecskevel rendelkezo leveleket.
Az Egyesult Allamok kdzepsd kukoricatermeszto dvezeteben a szemsorok szama
kdrulbelul a V7 stadiumban alakul ki a
csdkezdemenyen (20. abra) a szar, valamint a cimer lathatdva valasakor (22.
abra). Az eszakabbra esd szelessegi fokokon termesztett hibridek eseteben ez korabban, a tropusi hibridek eseteben pedig kesdbb kdvetkezik be. A sejtosztddas
miatt mindig pa ros szamu sor lesz a kukoricacsdvdn. A kdzepkesei eresu hibridek 22. abra A szar felsd resze a mar
atlagosan 14, 16 vagy 18 szemsorral ren- lathato cimerrel - V7 stadium
delkeznek, de ez a szam kevesebb vagy tdbb is lehet. Az alacsonyabb sorszam tdbbnyire a korai eresu hibridekre jellemzd. A sorok abszolut szama nagy mertekben fiigg a hibrid genetikai adottsagaitol, es gyakran egy
adott helyen termesztett hibridekre jellemzd. Az ezekben a stadiumokban
elofordulo anyagcsere-stresszhatasok, mint peldaul az egyes gyomirtok
permetezese, csdkkentheti a letrejdvo szemsorok szamat.

KES6l VEGETATfV

STADIUMOK (V12-VT)

A kukoricacso hosszat (a soronkenti szemszamot) a cimerhanyas eldtti
utolso par het hatarozza meg. Noha az ebben az iddszakban bekdvetkezo
stresszhatasok csdkkenthetik az egyes sorokban kepzodd szemek szamat, a vegleges szemszam a megporzas alatt es utan ddl el.

23. abra V12 stadiumban levo nbveny preparalt nezete
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ATMENETI STADIUM (VT-Rl)
A vegetativ fejlddesbol a reproduktiv fejiodesbe valo atmenet (VT-Rl) letfontossagu Idoszak a szemhozam meghatarozasa szempontjabol. Ezen a ponton
a felsd csokezdemeny valik meghatarozova (24. abra).
A VT stadium akkor kdvetkezik be, ha a legutolso cimerag is elobujt es kinyflt
(26. abra). A VT stadium es az Rl stadium kdzdtt atfedes van, ha a lathato
bibeszalak a cimer teljes kinyilasa eldtt megjelennek.
A vegetativ fejiodes ezzel be is fejezdddtt: a ndveny kis hijan elerte a maximalis magassagat, megkezdddlka szarsejtek fasodasa, ami javitja a szarszilardsagat, es a ndveny a reproduktfv fejiodes szakaszaba (Rl) lep.

24. abra V18 stadiumban levo ndveny preparalt
nezete. Ebben a stadiumban a cfmer mar lathato
lehet a levelbrvbn kfviil

25. abra A harom legfelsd kukoncacsd bibeszalakkal. Az elsddleges cso a jobb oldalon lathato
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26. abra A cfmer ndvekedese a V7 stadiumtol a VT stadiumig

BIBESZALKEPZES STADIUMA (R1)
Az Rl stadium al^kor kdvetkezik be, ha a csuheleveleken kfvul bibeszalak lathatok. Ha a pollen bibeszaira kerult (beporzas),
kialakul a pollentdmlo, amely kdrulbelul 24 ora alatt lejut a bibeszalon vegig, egeszen a magkezdemenyig. A magkezdemeny
eleresekor megtdrtenik a megtermekenyites, es a magkezdemenybol szem lesz. Ebben a stadiumban a tiszta, vizszeru beltartalommal rendelkezo feher szmu szemeket szinte teljesen kdrulveszik a pelyvaleveiek (cseszelevelek).
Ez az idoszak fontos a szemfejlddes, es ebbdl kifolyolag a termeshozam szempontjabol. A ndvenyt az ebben a szakaszban es az elkdvetkezd
ket het soran erd stresszhatasok jelentosen csdkkenthetik a csdvenkenti
szemszamot.

27. abra Elsodlegei cso az Rl stadium- 28. abra Rl stadiumban levo ndvenyrdl
ban, csuhelevelekkel es bibeszalakkal, szarmazo harom legfelsd cso. Erdemes
illetve azok nelkiil
megfigyelni, hogy a szemek csucsban vegzddnek. A bibeszalak ezekhez csatlakoztak

29. abra Rl stadiumban levo nbveny preparalt nezete. Erdemes megfigyelni, hogy a bibeszalak a cfmeragakteijes kinyilasa elott megjelentek

H6LYAG STADIUM (R2)
Az R2 mas neven „h6lyag" vagy „h6lyagkepze5l" stadium 10-14 nappal a bibeszalkepzes utan
kdvetkezik be. A fejlodo szemek nedvessegtartalma kdrulbelul 85 szazaiek, a szemek hdlyagszeruek, az endospermium es a belsd folyadek atlatszo. A szemek ndvekedesevel az azokat
korulvevo pelyvaleveiek egyre kevesbe lathatok (31. abra).
Stresszhatassal dsszefuggd szemeldobas ebben az iddszakban fordulhat eld. Gyakran a legutoljara megtermekenyitett (a kukoricacso csucsahoz kdzeli) szemek dobodnak el elsdkent.
A szemek eldobasanak kockazata a beporzast kdveto elsd 10-14 napban vagy addig a legnagyobb, amig a szemek el nem erikaz R3 stadiumot.
A kukoricacso ebben a stadiumban eri el maximalis hosszusagat. A megtermekenyitett szemekbol kiindulo bibeszalak elszaradnak es megbarnulnak. A barna bibeszalak kdzdtt megtermekenyitetlen bibeszalak is lathatdk lehetnek (32. abra).
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es bibeszalakkal, illetve azok
nelkul

mekkel es pelyvakkal
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illetve a cso tetejen tevd magkezdemenyeket, amelyekhez a beporzasra
vard bibeszalak meg csatlakoznak

TEJESERES STADIUM(R3)
Az R3 stadiumra a bibeszalkepzodes utan 18-22 nappal keriil sor, amikor a
szemek kezdik elnyerni vegsd szinuket, amely a legtdbb Idfogu hibrid eseteben sarga vagy feher, a kemenyszemu hibridek eseteben pedig sargas
narancssarga vagy feher.
A szemek nedvessegtartalma kdrulbelul 80 szazaiek. a belso folyadek a
felhalmozodott kemenyitdtol (endospermium) tejes feher szinu, a szemek
pedig teljesen kitdltik a szemsorok kdzdtti teret. Az embrio es az endospermium preparalast kdvetoen szemmel megkiildnbdztethetd (33. abra)
A stresszhatasokkal dsszefiiggo szemeldobas meg ebben az iddszakban is
eldfordulhat.

endo- ^^^^^^^^^^^

33. abra R3 stadiumban levo ndvenyrdl szarmazo szemek

3^. abra R3 stadiumban levo ndvenyrdl szarmazo
elsddleges cso csuhelevelekkel es bibeszalakkal,
illetve azok nelkul

VIASZERES STADIUM (R4)
Az R4 stadium 24-28 nappal a bibeszalkepzes utan kdvetkezik be. A szemek
nedvessegtartalma kdrulbelul 70 szazaiek, a belsd folyadek pedig tesztaszeru
allagura kemenyedik. A szemek elnyerik vegleges szinUket es az ereskori szarazsulyuk kdrulbelul felet.
Kezd kialakulni a csutka szine (feher, rdzsaszin, vllagos piros vagy sdtet piros), amely hibridspecifikus. A csuhelevelek kiitsd szelei barnulni kezdenek
(36. abra).
Az ebben a stadiumban a ndvenyt ero stresszhatasok mar nem okoznak szemeldobast, azonban csdkkenthetik a kemenyito-felhalmozas sebesseget es
az atlagos szemtdmeget.

I f f
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35. abra R4 stadiumban levo ndvenyrdl szarmazo szemek

36. abra R4 stadiumban levo ndvenyrol szarmazo
elsddleges cso csuhelevelekkel es bibeszalakkal,
illetve azok nelkul

KUPANYOM STADIUM (R5)
Az R5 stadium a bibeszalkepzes utan 35-42 nappal kdvetkezik be. es a reproduktiv fejiodes idejenek kdzel felet teszi ki. A szemek egy kemenyitotartalmu
lagyabb belsd magbol es az azt kdriilvevo. kijlso kemeny kemenyitoretegbdl
allnak. Amikor a lagyabb belsd kemenyitdmag vesziteni kezd nedvessegtartalmabol es bsszezsugorodik. a mag teteje behorpad (38. abra).
A behorpadas merteke a genetikai jellemzoktdl es a termesztesi kdrulmenyektol fugg. A kemenyszemu hibridek altalaban nem - vagy csak rendkfvul
csekely mertekben - horpadnak be, mivel a szemek kemeny kemenyitdt tartalmaznak es nem esnek dssze.

korona

f

f

behorpadas

f1
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37. abra R5 stadiumban levo ndvenyrdl szarmazo elsddleges cso csuhelevelekkel es bibeszalakkal, illetve
azok nelkijl. Erdemes megfigyelni a horpadt szemeket

38. abra R5 ndvenyrol szarmazo szemek

TEJVONAL
A tejvonal a kemeny es a lagy kemenyitds reszt
elvalaszto vonal. amely a szem koronajan alakul
ki, es rendszerint 3-4 heten at folyamatosan
huzddik az szem alapja vagy csucsa fele. Az
ehhez szukseges teljes idd a hdmerseklettdl, a
nedvessegtdl es a hibrid genetikai adottsagaitol
fugg. A tejvonal lehet y4-es, yj-es vagy yi-es attol
fuggden, hogy milyen kdzel van a csdhdz (39.
abra).
A horpadas korai szakaszaban a szemek
nedvessegtartalma kdrijlbelul 55 szazaiek, es a
szemek a teljes szarazanyag-tartalmuk mintegy
45 szazalekat, az R5,5 stadiumra (y^-es tejvonal)
pedig a teljes szarazanyag-tartalmuk mintegy 90
szazalekat felhalmoztak. (Mahanna et al., 2014)
A csuhelevel dregedni kezd es kezdi elveszfteni a
szinet (37. abra). Az ebben a stadiumban ndvenyt
erd stresszhatasok kisebb merteku kemenyitofelhalmozast es szemtdmeget eredmenyeznek.
39. abra Kijldnbdzo tejvonal-stadiumokat mutato
kukoricacsovek. A tejvonal a mag koronajan alakul ki,
es folyamatosan halad a szemcsucs fele
Fenykep: Steve Butzen, DuPont Pioneer

17

FIZIOLdGIAI ERETTSEG (R6)
Az R6 stadium a bibeszalkepzes utan 60-65 nappal kdvetkezik be. A szemek
nedvessegtartalma kdrulbelul 35 szazaiek, a szemek elettani szempontbol
erettnek mindsulnek, es elertek maximalis szarazsulyukat.
A tejvonal vagy a kemenyitdt tartalmazo kemeny reteg elert a szem csucsaig.
A szem csucsanal levo sejtek szetesnek, es barnatol feketeig terjedd szinu,
kdzismert neven „fekete retegnek" nevezett levalasi reteg alakul ki (41. abra).
A fekete reteg kialakulasat kdvetoen a kemenyito es a nedvesseg mar nem
tud bejutni a szembe, es csak parolgas reven tud kijutni beldle.
A fekete reteg a kukoricacso tetejetol indul es az alap fele halad. Ha a
kukoricandveny idd (a fiziologiai erettseg elerese) eldtt elpusztul, a fekete
reteg ebben az esetben is kialakul, azonban ez hosszabb ideig tarthat, es
kisebb lehet a termeshozam.
Az ebben a szakaszban a ndvenyt erd stresszhatasok nem befolyasoljak a
termeshozamot.

ff • t i i i

SZABVANYOSMERETEK

41. abra A fekete levalasi reteg kepzodesenek elore haladasa
Fenykep: Steve Butzen, DuPont Pioneer

Egykukoricacsdvdn jellemzden 500-800
szem talalhato a kedvezo kdrnyezettdl
es termesztesi gyakorlatoktol fUggoen.
endospermium

embrio
fekete reteg
© Iowa State University Extension

42. abra R6 stadiumban levo ndvenybdl szarmazo szemek az embrioval (csfra), az
endospermiummal (kemenyito) es a fekete reteggel

a Elsddleges kukorica
es a nem embrio felo

40. abra R6 stadiumban levo ndvenyrdl szarmazo
elsddleges cso csuhelevelekkel es bibeszalakkal,
illetve azok nelkul

Az
atlagos
szemmeret
15,5%-os
nedvessegtartalom mellett kdriilbelul
350 mg, es a 200 es 430 mg kdzdtti
tartomanyban mozog.
Egy szabvanyos veka kukorica 25,5 kgot nyom, es kdriilbelul 90 000 szemet
tartalmaz (ez a szam vekankent 59 000tdl 127 000 szemig - azaz tonnankent
2,3-tdl 5,0 millio szemig - terjedd
tartomanyban mozog).

SZEMSZARADAS (GDD=GRAIN DRYDOWN), VIZLEADAS
A kukoricaszem nedvessegvesztesenek merteke nagyban fugg a levego
hdmersekletetdl (3. tablazat), a legmozgastol, a relativ paratartalomtdl
es a szem nedvessegtartalmatol. A szemszaradas szorosan dsszefugg a
hibrid jellemzdivel, mint peldaul a kukoricacso allasa, a ndvenysuruseg,
a csuhelevelek szorossaga es hossza, valamint a szem kemenysege.
Altalanossagban egy szazalekpontnyi nedvessegeltavolftasahoz a szaradasi
folyamat kezdeten (30-25 szazaiek nedvessegtartalom eseten) 30 GDD, a
szaradasi folyamat kesoi szakaszaban (25-20 szazaiek nedvessegtartalom
eseten) pedig 45 GDD szukseges. A szemszaradasi sebesseg hlbridenkent
vagy a kornyezettol fuggden elterd lehet. Peldaul a kukorica jobban szarad
egy 10 °C-os atlaghdmersekletu napsiiteses napon, mint egy 10 °C-os
atlaghdmersekletu esds vagy felhds napon. Noha a hoegysegek szama
mindket esetben azonos, a napsiiteses napon a sugarzo energiabol
szarmazo plusz energia drasztikusan felgyorsitja a szaradasi folyamatot.

3. tablazat Szaradasi potencial datum szerint az iowai
(Egyesult Allamok) Ames telepulesen
Datum

Maximum
homerseklet

Minimum
GDDs/
homerseklet
nap

szeptember 20.

75''F{24''C)

oktoberlO.

65"F(18*'C)

42*'F(6<'C)

7

november 1.

55"F (13°C)

33°F (rc)

2

13

forras: Iowa State University Extension
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