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BEVEZETÉS

A mezőgazdasági termelés az egész világon és hazánk
ban io munkaerő-gondokkal küzd. Emiatt a gépesített agro
technikai eljárások és a nagyüzemi agrotechnikai módoserek 

előtérbe kerültek. A nagy mennyiségű kémiai hatóanyag a 

kártevők ellen biztonságos védelmet nyújt a megfelelő ter
méseredmények eléréséhez, azonban sok ecetben nem várt ká
ros mellékhetáook is tapasztalhatók, 

giai változás a csirázéképesoég csökkenése, ooetleg a nem
várt terméscsökkenés. Az irodalom modifikációs változások
ról io beszámol. A defektiv fiziológiai változások /kloro- 

filldefektuo, teratologikus morfológiai változások, steri
litás otb./ a sejtosztódás zavarainak következményei. Ezek 

a zavarok a kromoosómn-abberáclók számával, de más módon 

is jellemezhetők. A fiziológiai károsodáson kivül, ha az 

abberás sejtek a megtormékenyüléskor is szerephez jutnak 5 
geneti Icai következményként rendszerint defektiv mutációs 

változásokat is előidézhetnek, megbontva a genetikailag 

egységes állományt.
A peszticidok, herbicidek és fungicidek alkalmazása 

tolaát nemcsak környezetvédelmi szempontból kivan körülte
kintést, hanem gazdasági szempontból io.

Külföldi államokban a foszfor savész ter alapanyagú vo- 

gyületekot régebb óta alkalmazzak. Hazánkban elsősorban a 

kukorica talajfértőtlonitőjóként használják a íhimetet. A 

kukoricakártevők irtása mellett azonban problémát okos a

A leggyakoribb bioló-
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saántóföldi vetések megvolt fogyasztó, értékéé madárvilá
gunkban is.

A környezeti feltételek változásai, a fogták, vonaliak 

eltérő peozticid-érsékenysége, a különböző szerek eltérő 

fiziológiai és ismeretlen genetikai hatása a gyakorlatban 

Jelentkezhető kártételek elkerülése érdekében a fajta/pesz- 

ticid kölcsönhatások állandó tanúimén,/ozuaát követeli meg.
taek a tap sztalatok ösztönöztek arra, hogy kísérle

teimben megvizsgálja» a 'Iliimet G-10 hatását a termesztett 

különböaő hibridkukorica faj tóinkon a csirázáo stádiumában, 
különös tekintettel az élettani hatására és a fajtákból e- 

redő genetikai meghatározottságban rejlő adottságra.,
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Irodalmi összefoglaló

A kukorica világgazdasági oaompontból is az egyik leg
fontosabb termesztett növény. A vetésterület nagysága köz
vetlenül a búza és a rizs után következik vilagvi.szonylat
ban. Az utóbbi 25 évben a világ kukoricatermesének össz- 

mennyiaóge 231 %-ra nőtt /Szabó J. 1981/. Az össztermés 

növekedése elsősorban a termésátlagok, és csak kisebb mérték
ben a vetésterület növekedéséből következett be.

Az utóbbi másfél évtizedben a hazai terméseredmények 

is gyakorlatilag megkétszereződtek, ami a hibridkukorica 

termelés gyors eltörjedésének és a korszerű növényvédelem
nek köszönhető.

A talajban és a talaj felesinén élő kártevők, gyom- 

magvak és kórokozók számszerű megállapítására több módszer 

ismeretes, melyek nagyon jól alkalmazhatók rövid lejáratú 

prognózisok koszitcséré. Ez azért szükséges, hogy legyen 

elég idő a védekezésre, és az esetleges várakozási idő 

megtartására.
A legelterjedtebb üzemi előrejelzési módszerek a 

következők«
I. Talaj- ós talajfelszín vizsgálati módszerek«

1. Térfogati kvadrát módszer, ahol a minta-gödrökből 
gyűjtik be az előkerülő kártevőket.

2. Búzacsomóo csalogató módszernél a talaj levegőjében
a széndioxid koncentráció változik, amit a drótférgek 

és a pajorok érzékelnek.
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3. Kiozántás ecetén a gyökérzonábon károsító, lassú 

mozgású pajorok megszámlálhatok.
4« A gépi talaj mintavétel a mélyebb talajrétegekben 

előforduló kártevők felmérésére is alkalmas.
5. Poharas talajcsapdák a talaj felszínén járó kárte

vők összegyűjtésére alkalmasak.
6. Gyeptóglaminta-raodozor a gyepes árokpartokon telelő 

kártevőket gyűjti össze.
7. Л lakott lyukak számlálásával a mezei pockok, ürgék 

előfordulását mérhetjük fel.
II. Növényi maradványok vizsgálata.
III. Különböző rajzásvizogálati módszerek:

1. Spóracsapda esetében egy csövön ventillátor segítsé
gével levegőt szívatnak keresztül. A levogőárom út
jába tapadóanyaggal bevont tárgylemezt helyeznek, és 

időnként ezt mikroszkóp alatt megvizsgálják.
2. Meteorológiai méréseknél a léghőmérseklet, napi csa

padék, relativ páratartalom ad támpontot a fertőzési 
veszély megállapítására.

3. Fénycsapda a rajzé lepkék befogását segíti elő*
4» Illntosapda a bagolylepkefajok befogására szolgál.
5. Szoxuálattraktáno csapdáknál a iiim egyedei a nősté

nyeket az általuk termelt illatanyagok alepj ón kere
sik fel.

6. Sárgatál csapda. A rovarok szinőrzókonységónok fi
gyelembevételével kialakított csapdázáoi módszer.
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7. Színes forgólapok, omolnék a sárgatálak elvon mű
ködnek.

8. Sátori2oldtor egy kúp alakú vássónnal fedett csap
da, ahol a rajzé imúgók a fényre repülnek.
Gazdasági növényeink védőimé teszi lehetővé, hogy a

hektáronkénti termésátlag évről-évre nő. Különös gonddal 
figyeljek a megtermelt és betakarított kukorica mennyiségét, 
mivel g megtermelt szemtermésben összpontosul a felhasznált 

kézi ős gépi munka, a műtrágyák és növény védőszerok értéke, 

amelynek segítségével a természet nyújtotta széndioxidot, 

vizet és napfény-energiát a növény - állati, és részben em
beri táplálkozásra alkalmas termékké alakítja át.

A megtermelt kukorica százalékos összetétele a követ
kezőt a vízmentes szemek kb. 77 % keményítőt, 2 % cukrot,
9 % fehérjét, 5 % olajat, 5 / pentozánt ód 2 % hamut tartal
maznak. Az egyes fajták esetében nagy eltérések lehetnek, 

főleg a fehérje- és olajtartalmat illetően. A fehérjetarta
lom lehet 15 %* de lehet 6 % is#

A fehérje 80 #-e аз endosperndumban található. A csi
ra, amelyik a mag összsúlyának mintegy 1/10 részét teszi ki, 

az összes fehérjének 1/5 részét tartalmazza.
A kukorica háromféle fehérjét tartalmaz:
- alkoholban oldható prolaminokat /főleg zein típusú 

fehérj ék/
- neutrális, sós oldatokban oldható globulinokat,
- glutelineket.
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A kukorica fehéré élről köztudott, hogy táplálko
zási értőkük alacsony, mivel trlptofánbon ős lizinben 

szegények.A monogasztikue lizin és a triptofán /egy- 

gyomrú/ állatok táplálkozásánál az esszenciális aminó- 

SGvnok számit.
A kukorica szemtormőse az egyik olajban leggazda

gabb gabonaféle. Az olajnak több mint 00 %-a a csirában 

található.
A kukoricaszomek több mint 70 b~a szénhidrát, ami 

keményítő, cukor és rost /cellulóz/ formában von jelen.
A keményítő főleg az endoopermiumbon, a cukor a csirában, 

ős a rost a maghőjban található.
A kukoricában található vitaminok zöme a csirában 

ós az endospormium külső rétegeiben helyezkednek el. 

Ismert tény, hogy a sárga szemű kukoricák "A" vitamint 

tartalmaznak.
A kukorica meglehetősen gazdag thiaminban, amelynek 

többsége a csirában található. Ismert az is, hogy valami
vel több riboflavint tartalmaz, mint a búza vagy a rizs.
A riboflavin mennyisége 1,02 mg/kg /Menyhért 1979/. Ezek 

a tulajdonságaik teszik értékessé a kukoricát, mint élel
miszeri pari nyersanyagot, mint állati takarmányt, és mint 

fontos nyersanyagot ipari feldolgozása és hasznosítása 

oőljából.

./
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A kukorica kártevői és g védekezés lehetőségei

A korábbon legegészségesebbnek tartott növénynek, a 

kukoricának olyan gazdag kártevő-populációja alakult ki, 

amely elősegíti az új hibridek gyors leromlását. E po
pulációban több mint 20, zömmel pollfág, - több növényt 
károDitó - rovar, noimtóda, gerinces tartősik« A kukori
cát a vetéstől as érésig sorrendben a következő fon oeabb 

kártevők károoitjáki
pattanóbogarak /Elateridao ар/ lárvái 
cserebogarak /Melolontha sp/ lárvái 
vetési bagolypille /Agrotio cogotis/ lárvája 

fonalféreg /Ditylencliuo dipsaci/ 

kukoricabarkó /l'anymocus dilaticollis/ 

kukorioa-gyökértetü /Byrooorypta peroonata
Eyrsocrypta gallarum/

fritlégy /Oocinolla frit/
gerincesok /fácán, galamb, csóka, varjú, ürge, hörcsög/.
vetésfehéritő /Lemo, melanopus/
foldibolha /Chetochnema sp/
kabócák /Cicadidae sp/
kukoricamoly /Ootrinia nubilalis/
levéltetű /Rhopalooiphum maidia/
mezei gabonamoly /Sitotroga corealella/

Ezek ellen a kártevők ollen a nagy üzemi előrejelzési 
módszerek nem bizonyulnak hatásosnak.
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Már a kukorica csiranövényoket jelentősen veszélyez- 

teti a Pusariumoo fertőzés. Fioohl /1977/ Mv-SC 580-as ku- 

korionhibrideken vizsgálta а коIcai % alakulását ód a csira- 

növényeknek a mesterséges maginokulácié hatására bekövetke
zett kezdeti növekedését. további 18 különböző hibridkuko
rica Fueariuaoo szemfértőzöttaégo ós cairásáDi v—a közötti 
összefüggést vizsgálva megállnpitóttá, hogy a kukoricaszo- 

mek összes /külső + bela6/ Pusariumoo fertőzöttségénök nö- 

vekedóaóvel caökkon azok coirásdsi á-а /fischl 1977/.
A kukoricöbarkó ellen a l'himet és Furádon talajfertőt

lenítő szert javasolja ilanké G. /1977/» majd egy későbbi cik
kében /liáné G. 1978/ a monokrotoíooz hatóanyagú készítményt 
jobbnak találja. A monokrotofocz hatóanyagú készítménnyel 
90 ?S—oá pusztulást tapasztalt a kukoricabarkó ecetében. 

Megmaradt a barkók egy része karbőfurán éo fórét hatóanyagú 

szóróknál. A kelő növények felveszik a rovarölőosort, a 

barkók a növényből való táplálkozás után csak bizonyon idő 

múlva, és nem teljes számban pusztulnak ol.
A kukoricamoly okozta 10-10 f—oa tőfortó'zéa 9-6 q/ha 

termóocsökkonóet okozhat csapadékos évjáratban /Milo L. - 

Ilovai Z. 1979/.
Ugyancsak a kukoricamoly által okozott terméscsökke

nésről számol be Pátral - Krasznai /1977/ csemegekukorica 

esetében. A kukoricamoly rajzásosúcsa ős az időjárási té
nyezők közti kapcsolatot vizsgálta Hortelendy L. /1977/. A 

meteorológiai tényezők jelentősen befolyásolhatják a ku
koricán károoitó levéltetvek betelepülését és populáció-
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dinamikáját, ős Így csökkenhet kártétolük. A közvetett kár- 

tőtől - a kukorica viruGbotcgoégeinok terjesztése - viszont 

feltétlenül függ a levéltotvck aktivitásától /Kozma Erzsébet 

1980/* A drótfércek ocyadosama alacsony a kukorica-monokul
túrákban, oniinok oka lobot a talaj fort átlőni t és alkalmazása 

/Szarukén 1977/*
A hörcsög kártétoli vocsclyosoégét éo előrejelzését 

Saabé /1977/ vizsgálta. A f*ritlégy ellőni védekezésről 
Bánk /1977/ közöl cikket.

A talajleké kártevők olloni védőközéé tapaostalatői
ről Vas megyében Pronnor /1976/ számol bo, amikor io a drót- 

főrcok ©kosták jelentős kárt аз állományban. Jó hatásúnak 

tartja a parat ion, forát, diosinon, fonofoea őo klőrpiri- 

fooz hatóanyagú gronulátwiQkat. A szorzó vőloményo ozo.lnt 

"a vetőmag károsodás nőikül viselte ol a kösvotlon érintko- 

aőot a fonofooa, a forát őo a paration oaotőbon."
A kémiai növény vádolom elét őrbe korüléoévol a forát 

hatóanyagán ozorvoo főszfarsavésztér típusú Thinot G-5» 

akimet G-10 ős iiiimot 1Q-G rovaröloszer ocyro inkább el
törj odt a nagyüzemi mezőgazdaságban /Kovátd A. 1981/. A 

repce gubacoornányoc elleni leváló hatásról számol be 

Hertelendy - Húsain /1977/* A búza olővetomőny után ülte
tett paprika talaját io Lilimet 10-G-vol fort őtlenitették 

közvetlen a vetést megelőző napon. A különböző votőmagesd- 

vázasok, valamint g dilimet 10 G-vel történő talajfertőtlo- 

nitős következtében a kezelésben lemaradás éo vizuálison 

őrtékelhető fitotoxiliUD hatás a növényeken nem jelentkezett 

/та6 1979/.

\

\

Л
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A hősei éo ki lf leli irodalmat figyelemmel Ideérve, 

kevés műnké- számol be a Ibimet rovarölő hatása mollott а 

növényre kifejtett tevékenységéről, viszont főleg a kül
földi irodalomban sokén foglalkoznak a Iliimet kimutatásá
val enzimgátlásos, papir- és vékonyrétegkromatográfiás 

és gázkromatográfiás módszerrel.
Bálint A. /1977/ a herbicidek és a poszticidak gene

tikai hatásáról Írva megemlíti "a gyounii'tó éo növényvédő- 

szerek használatának elterjedése az alkalmazás lehetséges 

mellékhatásainak tanulmányozására is ráirányította a figyel
met." Fontosnak tartaná az azóta alknlm zott szerekkel 
több hibriden a vizsgálatot elvégezni, hogy gyarapitouk is
mereteinket az egyes fajták, vonalak, hibridek viselkedését 

/vegysserőrzékenysögót/ mind a modifikációs, mind a lehet
séges mutációs változások szemszögéből. A szeivezet - a szer
ves szelektálódás során - genetikailag valószínűleg úgy al
kalmazkodik, hogy először nem öröklődő módosuláson megy át, 

amely módosulás, a rezisztencia, a közben keletkező kedve
ző mutánsok révén szelektálódva állandósul. Indokolttá te
szi a possticidek növényekre kifejtett hatásának tanulmá
nyozását az is, hogy problémát okos a szántóföldi vetések 

magvait fogyasztó értékes madárvilágunknál is /Hadházy 1980/. 
Haoskaylo /1957/ a növekedés és termáéhozás* éo a karbo- 

hidrát, nitrogén és foszforosintek alakulását vizsgálta 

gyapotban a Iliimet hatására. Metcalf éo mások /1957/ a 

Bithio-Syotox éo Iliimet útját követte izotop foszfor fel
használásával gyapot, lucerna és citrom növényben.
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Rowlons /1967/ raktárosé magvakban vizsgálta as 

inaekticidekhez kötődő anyagcserét. Borosa és munkatároai 
/1969/ a pentioidok kinyerésére, azonosítására da kimuta
tására dolgosta ki a kétkomponensű olddsaereo mddosort.

A szervesfoezforcavésztér típusú ravarölőssorek i- 

gen veszélyesek. Erro utal as is, hogy Iliimet esetében 

poL D^0 2-4 mg/kg» A poLD^0 a növényvédősseroknek аз a - 

kísérleti állatok /leggyakrabban patkány/ testsúlykilo
grammjára számított és milligramban magadott - mennyisége, 
melynek azúron át történő adagolása utón as állatok 50 %- 

a elpusztul. Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő 120 

nap, éa a megengedett hatdanyag-maradék 0,05 mg/kg termény. 
/Engedélyezett nüvényvédéssorek 1981/.

Megállapították a Iliimet G-5, Ibimet G-10 ős Ibimet 

10-G azon mennyiségeit is, nmolyek haltoxikuosági szempont- 

bél lényegesek /Pénzes I960/. Ugyancsak előírás tartalmazza 

a nemzetközi árucsere szempontjából engedélyezett forát 

mennyiségét zöldségfélékben /Ambrus 1981/. Mezőgazdasági 
termékekben a Iliimet éo farát mennyiségét Argentínaira vo
natkoztatva Looatelli éo mt /1972/ Írták le.

Peozticidek vertikális mobilitását vizsgálta Sárkány 

/1977/ alagcsövesett szántóföldi körülmények között. A 

Iliimet és Rovok! talaj fortőtlenitősserekot kultlvátorral 
10 cm-os ta lajmélységbo dolgozták be. A bioteszt értékelé
sére a vetés utáni 20. napon került cor, amikor mind a coi- 

rázásgátlás, mind a fotoszintézis gátlás kifejezővé vált a 

tesstnövényokén. Ha forátot tartalmazó vizes oldattal lo-
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CDolták G növényоkot, akkor a növényben a fordtot nem tud
ták kimutatni /Lichtonstoin do rairikatáreai 1974/« A forát 

ozermaradvány eloszlását frissen betakarított sárgarépában 

vizsgálták Douglas ős munkatársai /1976/, ős megállapították, 

hogy a forát tübb, mint 90 ‘j -а a 0-3 om-oo fölső részben 

található - A héj részben ugyancsak magasabb a forát maradó- 

ka. A tisztított répa és a hámozott anyagban a szer ará
nya 1:10о A forát motabolitjait ugyancsak kimutatták.. C^-ol 
jolzott forát mozgását és átalakulását tanulmányozták Goord 

//alter ős munkatársai /1978/ viszel elárasztott termoföld- 

rondssorbon. A 3 napos arasztds után a fölhasznált szór 

45 $-а a talajból a vizbo körűit. Elodoa tormosztéso esotón 

a növényben forátszulfon volt jelen 30 %-ban.
A forát ős motabolitjóinak kevertoszlopos gázkroma

tográfiás maghatárosását ionortoti Boshoff és munkatársa 

/1979/» ős egyben felhívja a figyelmet a módszerben rejlő 

problémákra is. A forát-maradékok és a lényeges metaboli- 

tok újszerű meghatározását adja ilrovn /1975/.
Kearney és munkatársai /1969/ orról számolnak be, hogy 

a foszfát inoekticidek nem maradnak hosszú ideig a talajban. 

A forát csupán 2-2,5 hétig átalakulótlan. Az átalakulás le
heti fizikai, kémiai vagy biológiai. A fizikai átalakulásnál 
fény hatására történő bomlással, illanásaal, kilúgosédássál 
és adszorpcióval koll számolni. A biológiainál a gyökérfel
vétellel és a mikrobiológiai anyagcserével és kémiai átala
kulással koll számolni. Ezek az oxidáció, redukció és a 

hidrolízis о
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SzervoG-foozíorpeszticidek vízben történő meghatáro
zásáról számol be ZvrLß és munkatársa /1969/* Amikor diotil-
foszforoav egy vizes oldatát 3 napig állni halták, néhány. 
ismeretlen összetevő jelent meg, amit vékony-rőtegkromatog- 

ráfiás vizsgáin tnok vetettek alá. A dietilhylthiofoozforoav 

és a diethylfo3zforothioeav izomerizációj át fedezték fel.
CII3 - CHg - 0 \

8
л CH3 - CHg - °\p

pP - OH - SH

- 0CH3 - CHg 

dictliylphosphorothionsav.

CH3 - Cllg - 0

dietliy Ithiof oozf orsav
Ugyancsak mérgező foszfor - észter vejyületek átala

kulásáról és biológiai hatásairól számol be O’Brien /I960/.
Szerves-fossfor pentieidek maradékait határozták meg Gyü
mölcs és zöldségfélékben kolineszteráz gatlómédózerrel 
arburg-teclmikával, gázkrorjnrográfiával és vékonyréteg 

kronetográfiával /Renvall és mt. 1971/.
Gázkromatográfiás módszernél

Posztieid Relativ retonciós ide Relativ csúcs 
magasság

SE-30 179° QP-1 175°

forát 0,13
1,32

1,18

2,50,35 

0,96

forát szulfoxid 0,98
forát oxigén 
analóg

forát oxigén 
analóg szül.on 0,73
forát oxlgén- 
analégszulfoxid 0,77

forát szulfon 0,5
0,3

0,210,24 2

0,061,53

1,44 0,03

Viszonyítás! alap parathion volt.
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A forát ос oxigénanalégj ai gyorsan oxidálódnak meg
felelő ssulíoxidda őo szulfonnú, állapította meg Mendoza 

/1974/* A forát óo annak ssulfoxidjja со oaulfon^a iozrp- 

hordalókoo talajban 25°ű-on ló hétnél tovább kötődik, mig 

a forát oxigén analóg éo annak ozulfoxid^a éo ozulfonja 2 

óo 8 nap között lcmooódik az alacsonyabb osintokbe.
Kaoramerer és munkatársa /1973/ húsban vizsgálta a 

azerraaradékokat.
A Cilimet G—10 jellemzői:

Hatóanyaga phorate = Plioophorodithiocacid
0; 0 diethyl - S /ethylthio/ methyl - ditiofoozfát
forgalmazott /másik/ neve: Chimet 

Szerkezeti képlete:

W s\€ - cHa-s-c^
/

CgH^O

oszegképlete: C^HjjOgPC^
Halmazállapot: folyadék 

Ssin: színtelen, átlátszó 

Gőznyomás: 8,4 x 10“^
Forráspont: 118-120°C 

Oldhatóság: 20°C-on vízben 0,005 g/100 ml
oldódik: alkoholokban, éterekben, észterekben 

széntetrakloridban.
Stabilitás: szobahőmérsékleten állandó, nedvesség és 

lúgok hatására hidrolizdl.

mólsúly: 2ó0 

d25« 1,167

Iígmra 20°C-on 

0,8 iigm-en
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x'e Ilma and lása : kontakt-rovarüló'szer, ßiotematilois hatású. 

ToídLcitáö

i’orát halálos adagja patkányra* 

szájon át: 2,1 polity^ rag/kg 

bőrön át: 8-1 poLD50 rag/kg

Oxidált származékai sokkal mérgezőbbek.
Haris és munkatársa /1975/ as öt-té vidókón végzett 

Maradványok között ugyancsak talált forátot ős metabolit- 

jait, amit az illékony inszokticidok csoportjába sorolt. 

Ugyanakkor Talont Shafill és munkatársa /1970/ rovarülő- 

azorekkol foglalkozó munkások egészségügyi vizsgálatánál 
mutatta ki a Thimetot és néhány metabolitját, amit az 

algák poozticid vizsgálata sorén Butler /1977/ is kimuta
tott.

Hasai viszony’latok között nőm vizsgálják a Iliimet 

metabolitjoit, mivol özekből a gyorsan átalakuló anyagok
ból az azonosításhoz szükséges standerdoket nagyon körül
ményes beszorozni.

A hibridek intensiv növekedése, intenzivebb asszi
miláló tevékenyoógük azt a gondolatot keltette a kutatók
ban, hogy a folyamat megértéséhez azt a biológiailag nagy 

hatékonyságú vegyületet kell megtalálni, ami a fokozottabb 

anyagccereintonsitds mozgatója.
A hibridek erőteljesebb kezdeti növekedése a magvak

ban a növekedéosorkentő anyagok tanulmányozására irányí
totta a figyelmet. Avery és mások /1942/ azonban nem talál
tak kapcsolatot a hibridek vegetativ vigora os a magban
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raktározott airxin mennyisége között. Avena koleoptil- 

teszttel végzott kísérleteik során azért az aindnnal, а 

nüvekedésoerkentő anyagokkal végzett sikertelen próbál- 

kososok után a figyelőm az enzimek tanulmány ozására irá
nyult, és jelenleg a legtöbb kísérlet ezen a területen 

folyik.
A hibridekben megtalálható enzimf ohér j ék hibrid jel

legére vezeti vissza Schwartz /1962/a keresztezett for
mák fölényét. Vizsgálati adatai szerint a kukoricnsaövetök
ben аз E ©ostoroz gént kőt alléi határozza meg. Különböző 

E típusú géneket K^$ £?; BS-t különített ol elektrofore- 

tikur mobilitás al&pján. Ezek Iiibrid kombinációi AöeÍH 

E^/E^i E^/E^intermodior migrációs rátát mutattak a két 

alléi között. Ebből arra következtet, hogy a keresztezések 

eredményeként hibrid enzimek alakulnak ki. Az intermedier 

szint alakulása több élettani mutatóra jellemző. Az oszto- 

ráz enzimek és a hibrid olőny között nőm sikerült lineáris 

kapcsolatot találni.
Maroálek /1972/ két ké tv omlás hibridben és szülő- 

törssoiben a polifonolozidáz, peroxidáz és aszkorbátoxidáz 

enzimek aktivitását vizsgálta. A négy éven keresztül vég
zett kísérletekben, nindon évben 1-2 és 3 leveles korban 

végezte a méréseket. Az adatokban megfigyelhető tendenciák 

arra utalnak, hogy genetikailag meglát áros ott különbségek 

megfigyelhetők, de a reagáláomód minden esetben még a két 

kombinációban sem egységes.
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A növényi anyagosarék tanulmányozásánál ssiveson 

vizsgálják vagy e légzésben felhasználódé szénhidrátok 

képződésének vagy a biológiai oxidáció sföchonizrauoáz^k 

egyez mozzanatait. Az oxidativ foszforilálásnál a redukált 

piridln-nukleotidok oxidációj ónál az egyik enzim rendszert 

a peroxidáz adja. A növényi peroxidázok vastartalmú enzimek, 
amelyeknek hstóosoportja protohem. A peroxidáz "végoxidásként"
szerepe Iliét, a mellékelt séma szerint /farkas 1978/*

IlgOg + AHg perosidáa 21IpO + AglioxálsavÍJADIG

iíadih2

±1 likolßav °2HAD
IÍADP

glioxáleav 
reduktáz

Más esetben peroxidáz részben valédi oxidázként is

glikolGGV
ojdLdáz

működhet.

Peroxid a peroxidáz által katalizált reakció során 

keletkezik, és további oxidációs reakcióra használódik fel. 

Az ilyen típusú folyamatokat, amelyeknek pontos mechanizmusa 

nem ionért, oxidáz-peroxidáz reakciónak nevezik. Ide tartozik 

az az eset is, amikor a peroxidáz áltel katalizált reakció 

elektron akceptora nem molekuláris oxigén, hanem a citokrora- 

c. Annak ellenére, hogy a peroxidáz enzim működése még bizo
nyos területeken föltára tlan, a növényi szövetekben előfor
duló egyik legelterjedtebb enzim. Eszel magyarázható, hogy 

régóta vizsgálják.
Az utóbbi években ssivooen vizsgálják a különb: so nö

vényeknél egy-egy horbicid, fungicid, vagy pesztieid által 
kiváltott növényi anyagcsere vizsgálatánál.
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Poszt emergens 2,4-D kezelés hatását vizsgálta Kertész 

/1974/ kukorica csir&növények peroxldázenzim aktivitásaiba. 

Megállapította, hogy a kukorica peroxidáz-enzim aktivitása 

eltérést mutat a többi vizsgált növénytől. Amig a többi 
egy és kétszikű növénynél a kezelés hatására - legyen az 

pre - vagy posztemergone - ugrásszerűen no a peroxidáz ak
tivitás addig a kukoricánál ez a kontroll növény enzim
aktivitása alatt marad. A gyöngybabnál alkalmazott pre- 

emergens 2,4 D kezelés emelte a peroxidúz-enzim aktivitá
sát* A növény korával párhuzamosan nőtt az enzimaktivitás, 
kivéve a sziklevelet, ahol az csökkenő tendenciát mutatott. 

A posztemergens kezelés hatása megegyezik a proemorgons 

kezelés hatásával, de itt csak lényegesen magasabb Diko- 

nirt koncentráció okoz ugyanolyan mérvű enzimaktivitás e- 

melkedéot, mint a preemergeno kezelésnél. Az ülkalm zott 

koncentrációk gyökér- és hajtáskárooodáot okoztak.
Sárgadinnyénél az alacsony koncentrációjú kezelés is 

lényeges enzimaktivitást eredményezett.
Az uborka jó Dikonirt tűrését bizonyltja az a tény, 

hogy csak magasabb Dikonirt koncentráció okozott viszony
lag kis enzimaktivitás növekedést.

összehasonlította a szabadidőiden termesztett kontroll 
és kezelt lóbab terméséből nevelt osiranövények enzimakti- 

vitását is. A hajtásnál és a gyökérnél különbség nem mu
tatkozott, de a szabadföldi kezelt növénynél a sziklevél 
onzimaktivitása 14 %-al magasabb volt, mint a kontrolié.
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Ugyancsak 2,4-D-t tartalmazó oldatba helyezett termő- 

őse t ев koililraónyek kos üt t kifejlődött Kyrlophyllum cp» ód 

Elodea Canadensis perp:d/dás-aktivitását viaágálta Keresz
tes /1976/. A peroxides onsimaktivitás vizsgálótokból róős
ben megállapította, az alkalmazott leghatékonyabb horbicid- 

koncéntrációt, másrészt azt a következtetóot vonta le, "hogy 

a kémlel ágensek okozta, "sejtsérülóe" enzimszint változá
sai lényegesen eltérnek a meclianikai behatás vagy patogén 

infekció által létrehozottakétól."
PeroMdáz-enzimaktivitást mérték /М.М.Horváth és má

sok 1960/ hatnapos tök c oiranövény ben pre'
2,4Ö és olaj-szennyesett viz hatására, ahol a kontrollként 

coapviszel csíráztatott növényt használtak. A peroxidáz- 

anzimo.kti vitása nem volt lényegesen nagyobb a preemergenson 

kezelt olajos viz hatására. Az éneim aktivitása az olaj 
mennyiségének növekedésével csökkent a hajtásban, és nőtt а 

gyökérben, de az olaj hatására mindig magasabb értéket mu
tatott, mint a coapvizeo kontroll. A gyökérben az enzim 

aktivitása minden esetben magasabb értéket mutatott, mint 
a hajtás onzimakti\ltáoa volt.

Kettes töménységű sós tövis, nátriumklorid, motor
olaj külön és 2,4-H nátriumséjával együtt, szerves vogyü- 

let és keverék gyamirtésser hatására vizsgálták /К.К. Fü
géd! és munkatársai 1962/ fehér csemege és wBékési"-Mb- 

rid kukorica csiranövényekben pre- és poszt emergens ada
golás hatására a peroxidás-ezizimaktivitását is. A gyom- 

irtószer hatására nőtt a peroxidás-enzimaktivitáo а coap-

•gensen kezelt
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vizes kontrolihoz viszonyítva. Az öt napos preemergenoen 

kezelt fehér csonegekukorioa ecet ólon 40 ml kevert gyom- 

irtószer/l viz hatására valamivel magasabb értéket muta
tott, mint a 20 ml kevert gyomirtószer/1 viz esetében. A 

négy és tisonegynapoo pro- és posztemorgensen kezelt fe
hér csemegekuko Icánál a peroxidáz aktivitása a kontroli
hoz viszonyítva nőtt, viszont a posztemergens kezelés ha
tására minden esetben a preemcrgens kés lések alatt maradt. 
A négynapos proemergence» kezelt **Békési '-hibrid kukoricá- 

nál magasabb enzimaktivitásokat kaptak a kezelések hatásá
ra ugyanúgy, mint a tizenkétna pos poeztemergens kezelés 

esetében.
Henry és munkatársa /I960/ két borsé fajta növekedését 

és peroxidáz-enzimaktivitását vizsgálta Priacontonre 

CH^/CHg/oßOHg-OH hatására, és megállapította, hogy a keze
lés mindkét fajtánál növelte a peroxidáz-enzimaktivitusát. 
Ugyancsak pei’oxidds-enzimaktivi t ás növekedéséről számolnak 

be Gurgul és munkatársai /1979/. A peroxidáz és a savanyú 

főszfátóz a В táplálás növekedési fázisában emelkedett. 

200-300 kg/ha 1J arány adta a katalás és peroxidáz maximá
lis, de a savanyú foszfatáz nem változott aktivitását• Há
rom tényezőt vizsgált tikг az enzimekre sugárzást, araikor a 

talaj-vizszint 69 /»-kai csökkent, és a Xí mennyisége 100-200 

kg/ha vagy 300 kg/ha volt. Az enzim aktivitása a nem besugár
zott növényeknél a növények korának előrehaladásával magas 

volt. Optimális lí arány besugárzott állapotban 200 kg/ha, 

nem besugárzott állapotban 100 kg/ha volt.
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Breber /I960/ G katalás és peroxltláz aktivitását, аз 

isoensim összetételét, a klorofilltartalmat, a szerves nit
rogén torta Jimat os aa oldható fehéré ék mennyiségét vizsgál
ta bab primer-levelek fejlődése és szenessconciája alapján.
A főtőszintetikua os sötéti-ospiráciás rátát intakt levele
ken mérték. A katalás aktivitás a fiatal, kifejlett levélben 

volt a legnagyobb, inig a perosüLdóz aktivitás fokozatosan 

nőtt a levél fejlődése során, és a szeneszcencia alatt e- 

géss lev elhullásig.
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A tesztnövények Ismertetése

A ladroricavetőraag-tételek két csoportba oszthatok.
I. Kereskedelmi kukorica-vetornác» amely szántóföldi ellen
őrzésben nem részesült növényállományból származik.
II. Nemesített kukorica-vetőmag, amely a szántóföldén al

kalmasnak minőoitett hibrid kukoricák, valamint a hib
rid előállításához felhnszHálásra kerülő alapanyagok 

vetőmagjai.
A nemesített kukorica-vetőmag is többféle lehet*

1. Boltenyéoztett iáikoricavone1 - /törzs/ vetőmag. A bel-
elért, önmegtérmékényit ős -

sei vagy egyéb módon előállított kukorica vetőmagja, a- 

mely beltonyésatés vagy faj tavonalas hibridkukorica-ve
tőmag előállítására is felhasználható.

2. Hibridkukorica-vetőmag. Kot vagy több, szabadon elvirág
zott kukorica vagy beltonyé; ztett vonaliak meghatározott 

keresztezésével nyert kukorica-vetőmag.
A hibridkukorica-vetőmagot a keresztezésre használt 

szülők származása alapján szoktuk megkülönb ztetni a követ
kezők szerint*

a. Fajtahibrid kukorica-vetőmag. Fajtakukoricák kereszte
zésével előállított hibridkukoriea~vetőmag

b. Fajtavonalas hibridkukorica-vetőmag. Olyan hibridkuko
rica vetőmag, amelynek ezülőpartnerei között szabadon 

elvirágsott kukorica- és beltenyosztott Icukoricavonal 
is van.
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c. Beltenyésztése© iiibz-idlrulzorica-vetunag. Olyan hib- 

ridiaikorioa-vetőmag, amelyet boltenyósztett csülök 

felhasználásával, meghatározott keress tezóssel 
állítottak elő.

A beitenyesstésoo hibridlnikorica-vetomagot aszerint, 

hogy hány ssülő, és milyen csülök vettek részt a keresste- 

sós során, még a következők szerint is megkülönböztetjük!
C^; SC /Single űross/s egyszeres keresztezések, vagy helye
sebben kótvonalao boltenyécstett Iiibridloikorlca-vetőmag. Két 
beltenycsztett vonal, /А x B/-aIiol, A as anya, és В as apa - 

kereostosósi származéka. Jellemső rá a nagyfokú, - szinte a 

beltenyőostéseo vonalakkal megegyező - kiegyenlitettség, 

a fokozott hoteróziahatás, s Így általában a jobb termőké
pesség.
C2» MSC /Modified Single Cross/. Az utóbbi években kiala
kuló új nemesítés! módszer. A vonalon belüli testvei* vona
lak keresztezésével /А X A^/ módosított hibrid-kombináció
kat állítanak elő. Кг az A X az anya, ós ezt keresztezik 

egy idegen vonalbeli - В - apával.
А X Ai

Fm X В1
képlettel jellemezhető a MSC.

A módosított kombinációk előnye, hogy a kót teotvérvo- 

nalban jelentkező, - kisebb arányú - heterózioliatás következ
tében a vetőmagtermesztés gazdaságosabb.

»2
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C^s TC /Thre way Crooo/ Háromvonalas beltenyooztéseo 

hibridkukorica. Egy kétvanalao beltenyésztéses hibridkuko
rica ©a оgy beltonyosstett vonal kereostosésével előálli- 

tott hibridkukorica-vetőmag.
/А х В / Kétvonalas hibrid аз anyag és С аз apa.

Képletes /АхВ/ x С
Termőképessége megközelíti a kétvonalas hibridekét, de ki- 

egy enli t e 11 d égő gy engébb.
C^} DC /Double Cross/ Иégyvonalas beltenyésztéseD hibrid
kukorica. négy beltenyésztett vonal kombinációja, ahol /АзсВ/ 
kétvonalas hibrid аз anya, óo /СxD/ ugyancsak kétvonalas 

kombináció аз apa. A két őa háromvonalas hibridek csökkon- 

tik vetésterületüket, mert állományuk nem olyan kiegyenli- 

tett, t о rraó'kópo з a egük valamivel elmarad a kétvonalas hibri
dekétől. Alkalmazkodóképességük általában jobb, különösen 

extensivebb viszonyok között. Vetomag-előállitásuk bizton
ságos. Képletes /АхВ/ x /CxD/
C^5 ИС /Multi Croos/ Többvonalas beltonyésztóoeG hibridku
korica. Iíégy beltenydastett vonalnál több vonal kombináció
ja, ahol pl. hat vonal ooetón аз anya /АхВ/x/űxD/, tehát 

négyvonalas hibrid, аз ара /ЕхР/ kétvonalas kombinációja.
Ma már ilyen típusú minősít ott hibridünk nincs.

A hibridek termőképessége és vonalszára szerinti össze
tételek között is von összefüggés /Szabó József 1901./ A 29 

hazai hibriddel végzett, hároméves OMFJ kisparcellás-kioér- 

leti eredmények alapján a termés átlagos eltérései a következőt!
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DO négyvonalas kombináció 

TG háramvonnlas kombináció 

БС kétvonalas kombináció 

káért hasznos lenne, lm országosen q következő vetésto-

100 % 

103- Ю7 % 

108- 114 %

rülctl
SC 55-60 %
TG 25-30 %
DC 10-15 %

A vonalasam szerinti összetétel mellett jellemző fajta 

ismertető még a kukorica FAO száma. Minden FAO számhoz, 
illetve FAO éréscsoporthoa napokban io kifejeshető időtar
tam tartozik. Ka a napokban megadott időtartam Mag^'crorszá
gon as érésig eltelt idő. "A kukoricáról a termelőknek” o. 
könyvben /Menyhért 2. 1979/ a következő összefüggés talál
ható а РАО szám és a Magyarországon mért tenyéosidő között:

Magyar tenyészidőFAO szóm

200 - 300 

300 - 400 

400 - 500 

500 - 600 

600 - 700

138
147
1*33
162
166

A FAO-ssám szerint a következő érési csoportokat külön
böztethetjük meg. /Martonvásári hibridkukoricák 1981/.

1. Igen korai érésüek
2. Korai érésüek
3. KözépérésUek
4. Késői érésüek

FAO 200-299

FAO 300-399 

FAO 400-499

FAO 500-599



- 27 -

Kísérleteimhez két igen korai érésű, két korai érésű, 
egy középérésű és egy késéi érésű hibridkukoricát hasz
náltam.

Vonalasam szerinti összetételben három SC-t, kettő MSG-t 
és egy TC-t.

Kísérleteimhez hat db. martonváoóri hibridet használtam 

fel. Ezek a fajtajegyzékben is szerepelnek. A magokat az 

Erdőháti Hibridiizem bocsátotta rendelkezésemre.
Igen korai érósüekt /РАО 200-299/

BEMA. - TG 210 

JX-MSC 62
Korai éréoüekí /РАО 300-399/

HK PX - MSC 20 

Mv - SC 394

KözépérésUek: /РАО 400-499/
m px - se 32

Késői őrésüek: /РАО 500-599/

Anjou U-SC 530
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A felhasznált módszer

A választott x^eszticid e forát hatóanyagú i'himet G-10 

volt, arait as egyik felhasználó Tsz bocsátott rendelkezé
semre, ahol a szabadföldi kísérleteket is végeztem.

Ilivel a Iliimet G-10 oldhatósága 2C°C-on vízben 

0,005g/100 ml, ezért a csírázás! erény vizsgálatához a kö
vetkezőképpen készítettem elő a kísérletemet. Közönséges 

légszdraz, szitált mezősógi tálához porított és a talaj
jal azonos szemeseméretűre szitált Ihiraet G-10-t kevertem 

a következő koncentrációban.

1. 1 g Iliimet G-10/1000 g talajul g tel j/10*"^g Iliimet G-10

2. 5 g Thlmet G-10/1000 g talaj—1 g telő,j/5.lO'^^íhimet G-10

3. 10 g Ibimet G-10/1000 g talaj=1 g talaj/10 “g

Ezeket g koncentrációkat azért választottam, mert ami
kor ns 1 g talajra jutó bilimet G-10 mennyisége 10“^g körül 
volt, a csírázás! erényben nem mutatott mérhető eltérést a 

kontroll növényhez viszonyítva. Ugyanakkor kísérleteim során 

az is erdőkéit, hogy egy esetleges túladagolás, vagy a válto
zó domborzati körülményekből adódé összemosódás hogyan hat a 

különböző hibridkulcoricák csírázására. Közismert, hogy a 

nagyüzemekben hektáronként lO^nf 18-25 kg Thimet G-10 

ölőozert használhatnak.
Előzetes vizsgálataim szerint a 20 C° optimálisnak bizo

nyult a különböző fajták csírázásának vizsgálatánál, amit 

labora tórium! körülmények között petricaószében végeztem 

a következőképpen.

Thlmet G-10

rovar-
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A petricsészőbe bemértem 10 g talajt a különböző kon
centrációjú Iliimet G-10 talaj keverékből. Ehhez ad trim 10 ml 
csapvizet, és ebbe a szuszpenziéba tettem edényenként 10 db 

kukorica magot. Az edényeket befedve 20°G-os thermosz tótba
llett, 96 b múlva, 4 napos álla

potban kerültek a csíráztatott magvak feldolgozására* A fel
dolgozást a csirán: vénnek ástatásóval, majd folyó csapvi- 

zeo lemosással kezdtem, hogy az adssorbeálódott talaj-Ilii
met keveréket eltávolitsam. Es különösen fontos volt a gáa- 

kroraatográf iás vizsgálatoknál.
I. A különböző hibridlmkoricíóknál az eltérő koncentrációjú 

Iliimet G-10 hatására a kontrolihoz viszonyítva néztem a 

csirázási százalékot, aminek megállapítására az embrió
ból fejlődő csiranövények megjelenését használtam fel.

II. Vizsgáltam a gyökér és hajtás hosszúságát és tömegét 
egyszerű mérési módszerrel.

III. Iléztom a gyökér és hajtás részben együtt, majd külön- 

külön előforduló Iliimet G-10 mennyiségét gázkromatog
ráfiás módszerrel.

A Iliimet G-10 mennyiségét vizsgáltam szabadföldi, nagy
üzemi körülmények között nevelt kukoricákon is 5 leveles 

állapotban.
A vizsgálat három fázisból állt*
1. A minta előkészitése, amikor a forátot diklórmetánba 

vittük át a növényből,
2. Oezlopkromatográfiás tisztítás. Itt a kevert oszlop 

töltetre vitt anyagot 150 ml diklormetánnal eluáltuk.

tettem, a fény kizárása
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3* Gázkrómatográfálás. ráckard 7400 típusú foszfor 

szelektív termsionos készülékkel.
A visszanyeres 00-85 S^-os volt, azonban forát mérhe

tő mennyiségben nem volt jelen. Ükkor a szabadföldi növé
nyek helyett a cciranüvényekben vizsgáltam a forát mennyi
ségét, módosítva Csatlós Imre /1978/ kísérleti módszerét.

1,000 g vagy gyengébb ceirázókópecaégü kukoricák ese
tében 0,500 g friss növényi anyagot 1 g vízmentes IJOgSO^- 
tal és 1 ml n. butanollal 4 cm átmérőjű dörzoraozsárban el
homogenizáltam, majd 2x2 ml n. butanollr 1 jól sáré sötét
barna fclmikré folyadéküvegbe átmostam. Az elegyet ödezeráz
tam és mélyhűtőkben tároltam, mivel másnap történt a gázkro
matográfiás vizsgálat.

blinden alkalommal elvégeztem a visszonyerési vizsgála
tot is. Ebben az esetben standard forát készítményt adtam 

1 /1 ml forát a friss növényi mintához a hamogenizáláo 

előtt. Visszonyerési érték 90 % között volt a vizsgálatok 

során.
Gázkromatográfiás körülmények.
A gázkromatográf tipusa: Packard 7400 típus.
A detektor tipusa* Foazior-bzelektic, termoionos/

/APID Alealine Flame lőnibotion Detector/
Az oszlop anyaga: üveg Pyrex
Az oszlop méretei* 120 amx2 mm vagy 70 cmx4 mm 

A hordozó tipusa/ GAS Chrom Q
A hordozó szemcsemérete* 100-120 Meoh vagy 80-100 Mesh 

Folyadékfázis fajtája* GE SB 30 

Folyadék %-ob mennyisége: 3 %



- 31 -

Hőmérsékleti viszonyok» Injektor 200° C vagy 205°C
190° C 

detektor 195° C
Gázsebessógeks nitrogén /vivőgáz/ 35 ml/perc v. 30 ml/p

hidrogén /segédgáz/30 ml/perc v, 28 ml/p 

levegő /segódgaz/300 ml/perc v.350 ml/p 

Relativ retencióí motilparationra vonatkoztatva* 0,454 

Injektált mennyiség: 2-5 j&l
Minden mérés alkalm ival a kalibrációs görbét elkészítettük. 

2, 3* 4, 5 ^1 injektáltunk o, lf/1 ml forát koncentrációjú 

standard oldatból.

190°C 

205 °G
oszlop

IV« A percaddáz enzim aktivitását Colowick-Kaplon /1955/ 

módszereivel véges tea.
0,5 g friss növényi anyagot 2 ml 0,01 mólos pH-7-es 

foszfát pufféra dörsscsóosében eliiomogoniz, Utam, majd 

50 ml-es mórőloabikba jóiig töltöttem а pH-7~es pufferral. 

1000 g-n 20 percig centrifugáltam. A ezypernatanst kémcső
be öntöttem és hűtőszekrényben tároltam.
A méréshez bemertem 1,8 ml pH7-es fossfát puffert

0,5 ml 0,02 mólos quajakolos oldatot 

0,2 ml 0,015 mólos peroxid oldatot 

0,5 ml enzim kivonatot
Spektronom kész'lóken 470 nm-en, 2,5 ml pH7-eo fossfátpuffer 

és 0,5 ml 0,02 mólos quajakolos oldattal széniben mértem 3 

percen keresztül, félperces leolvasással-
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Aa enzim mennyiségét enzim egységekben a következő 

képlet alí pján kaptam.
4 x £ к . 10ÜÜ Д íís a 3« percben kapott átlag 

estinkcié.26,6

V. A kapott eredmények közül a csirázási erényre vonatko- 

Я0 adatokat a bionetrial né der: erek /Sváb János /1967/ fel- 

használásával dől ostrm fel, n tfortonvásárl Keaőgaadasági 
Kutatéintéset számítógép központjában.
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Kísérleti eredmények ismertetése 6о értékelése

A hazai és külföldi irodalomban tallózva egymásnak 

ellentmondásos köpet kapunk a Thiraet G-10 ozerves foszior- 

oavészter típusú rovaralőszernek a csírázó magvakra gyako
rolt hatásáról*

IÜnt ismeretes, a nagyüzemi kukorieatermesstósben a 

különböző hibridvigorral biró fajták ős az alkalmazott 

agrotechnikai eljárás ötvösósóvel kívánják a terméshozamot 
emelni.

A felmerülő problémák részbeni tisztázása miatt végez
tem kísérleteimet laboratóriumi /6а kezdetben szabadföldi/ 

körülmények között Thiraet G-10-vel.
A vizsgálatokat a következő sorrendben és területeken 

folytattam.
1. Szabadföldi kukorica Thimet G-10 felvételének vizsgálata 

gázkromatográfiával.
2. Különböző hibridkukoricafo.j ták csirázóképességének meglm- 

tározáoa laboratóriumi körülmények között különböző kon
centrációjú Thimet G-10 hatására.

3. Különböző hibridkukorica aairanüveny, gyökér és haj ide 

hosszúságának ós tömegének vizsgálata laboratóriumi körül
mények között, különböző koncentrációjú Thimet G-10 ha
tására.

4. Laboratóriumi körülmények között csíráztatott különböző 

hibridkukoricafaj ták CDironövónyeiben lévő Thimet G-10 

mennyiségének meghatározása gázkromatográfiával, különbö-
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so koncentrációjú pesztieid hatására.
5. Láboratóriumi körülmények között coiráztatott, külön

bőzé kukoricafrj tok csironövónyeinek gyökér- és hajtáo- 

réeaáben lóvé ‘Jliinet G-10 mennyi sósének ne shrvtár ozása 

gázkronatográfiával, különbőzé koncentrációjú pessti
eid hatására.
laboratóriumi körülmények között csíráztatott különbö
ző hibridkukorica fajták gyökér- óo hajtóoroszében а 

peroxidás-onziraaktivitásr. különböző koncentrációjú 

Thimet G-10 hatására.

6.
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1. Szabadföldi kukorica Iliimet G-10 felvételének vizsgálata 

gáz krómat ogrúfiaval.
Az 1. ábra g minta és a minta és a standard együttes Ilii
met G-10 tartalmát mutatja be, A 2. és 3* ábrák a kalib
rációs diagramot tartalmazzák,
A forát mennyisége az 5 leveles állapotú kukoricában 

1,12.10“"^ g/g friss növény volt, közel 80 %-os visszanyerés 

mellett. löbb mérés igazolta, hogy a növényben ezred -nyi 
a tiszta forát mennyisége, gázkromatográf diagramján megje
lenő görbéből arra következtethetünk, hogy a növényben а 

forát metabolitjónak nagy mennyisége van jelen.
Az irodalmi adatokkal megegyező eredményre jutottunk 

abbén, hogy a növényben a forát metabolitok mennyiségével 
számolni kell.

v
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2• Különböző hibridkukorica fajták csírázóképeeségének 

meghat áros ásó. laboratóriumi körülmények között külön
böző koncentrációjú fhimet G-10 hatására.

1. táblázat
Hlbrldkukorioa fajták csirázóképeooóge százalékban a 

különböző koncentrációjú öhimet G-10 hatására.

10“3g/le 5.10~3g/lg 10“2g/lsKoncentráció Kontroll 
fa j te % в£

PJ
t:
Y*П

100100 100 1001. SEHA-ÍC 210
2. JX-MÖC 62 66,6 83,393,3 00

93,3 90100 1003. Ж PX-MSC 20
4. Mv-SC 394
5. BK PX-SC 32
6. Anjou U-SC 530

96,6100 100100
96,686,6 90 93,3

36,6 96,6 30 100

Az 1. táblázat a kukoricafajták csírázősi erényót tar
talmazza százalékban a különböző Koncentrációk hatására. A 

rangok асопоо üzemből származtak és egy évjáratból, igy a 

kísérlet eredményei csak az akkori minták reprezentáns kép
viselői. őzt azért jegyeztem meg, mert abszolút fajtára vo
natkoztatva csak akkor tehetnék megállapítást, ha eredménye
im több éven át újra előállított, és több hibridUzembol be
szerzett minták vizsgálati átlagaiból származnának.

A rendelkezésemre álló magok közül az igen korai érésű 

JX-M6C 62 bizonyult a leggyengébb csirázóképességünek a 

kontroll magok közül, mig a másik korai érésű hibridkuko
rica a legjobb csirütőképességgel rendelkezett. Egyértelmű
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következtetési a hibridvonalak alapján nőm vonhatunk le.
A TC-vonnlac hibridkukorica eoirúzoképeesége a legjobb, 

líem reagál a üiiinct G—10 különböző koncentrációira sem.
Az SC-vomalas hibridkukoricáknál a csírázás! erény vál

tósaik. Legjobb as Mv-Sc 394 fajtánál, és gyengébb áss KK PX- 

SC 32 fajtánál.
As USG vonalas hibridkukoricánál a JX-MÖC 62 igen gyenge 

ooirázóképességgel tűnt ki. Es а csíráséképesség azonban 

nagy javulást au hatott 10~*^g ihin©t/l g talaj hatására.
A Ibimet G-10 koncentrációjának emelése azonban ennél a 

fajtánál egyenes arányben rontotta a coirázékópességet. A 

maximálja Iliimet G-10 10~2g/l g talaj -koncentrációnál is még 

mindig jobb csírázás! erényt mutat, mint a kontroll növény
nél.

A három hibridkukorica fajtánál megfigyelhetjük a csi- 

rázóképesoég javulását l’hlnet G-10 hatására* /А második, 
harmadik és ötödik fajtánál/. A másik három fajtánál viszont 

a csírázóképesség nem változott.
A Shimet G-10 koncentrációjának növekedésére azonban az 

EK ГХ-SC 32 fajta kivételével vagy nem változott /ВЕМА-Т0 210, 
Ж PX-MGC 20/, vagy negativ“ irányban változott a hibridkuko
ricák csiráséképesoóg©.
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3* Különböző hibridkukorica coiranövóny gyökér- 00 hajtás- 

hosszúságának és tömegének vizsgálata laboratóriumi kö
rülmények között, különböző koncentrációjú Iliimet G-10 

hatására.
Mortem a 96 órán át coiráztatott magok elsődleges 

coiragyökörének a hosszúságát mm-ben, továbbá a hajtás- 

rész nagyságát mm-ben. Mivel 96 órás csiráztatásnál né
hol a mellékgy Ökorek is megjelentek, igy esek tömegét is 

ezámitásba vettem a coiranövény gyökértömegének a megálla- 

pitáoához. A tömeget azcrt mértem, mert a különböző hib
ridkukorica fajtáknál azonos idő hatására eltérő fejlett
séget mutatott a hajtásrész. A JX-MSű 62 fajta rövid haj- 

tásrésze vaskos, tömött volt, lehetett látni az első lomb- 

leveleket. Úgy tűnt, hogy ennél a fajtánál a Iliimet 

G-10 hatásúra a vegetativ fejlődési fázis első felébe az 

átlagosnál jóval rövidebb idő alatt elérne. A későbbiek
ben azonban ennek vizsgálatára nem tértem ki.

A tömeg- és hosszúság-méréseknél kapott eredményeket 
a matematikai statisztika módszerével dol0oztom fel számi- 

tógép oegitsógóvel.
A 2. 3* 4. 5* táblázat ezeket az eredményeket fog

lalja össze.
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VÉLETLEN BLOKK VARIAííŰIAAIáALIZIS /AITOVA 2/ RECORD: 701
DATE; 5*20/82

§_.b„_öí KLRHOSEZ 

TÉNYEZŐK

2* táblásat

SZEiTEK SZÁMA

6FAJTA
KOIJCEHTR. 4

ISMÉIK Б'-jK SZÁMA: 3

átlavórtékA 13 ismétlések
»•» **•

693.33
750.00
679.00
622.67
653.67
282.67 
404-00
473.67
501c00
458.67 
399-33
216.33
424.33
384.33
391.33 
477.00 
406.00
310.33 
402.00 
357 33
334.67
452.67
323.33
215.67

639.00
625.00
668.00
644.00 
31.00 

224.00 
369.00 
511.00 
360.00 
368.00 
293-00 
206.00 
292.00 
312.00 
269.00 
301.00 
265.00 
163.00 
224.00 
323.00 
236.00 
351.00 
230.00 
208v00

406,00
669.00 
504.00
592.00 
639.00
284.00 
210.00 
376.00 
356.00 
303.00 
375.00 
93.00 

325.00 
273.00 
316.00 
203*00 
271.00 
209.00 
214.00 
200,00 
197.00 
258,00 
241.00 

64.00

973.00
956.00

1 1 1
12 2

3 3 1 765.00
632.00 
797.00 
340.00 
625.00 
552.00 
7C7.QO 
705.00 
530.00 
350.00 
656.00 
568.00 
589.СО 
837.00 
602,00 
539.00 
768.00 
549.00 
571.00 
749.00 
491.00 
375.00

14 4
15 5t 6 1

7 1 2
8 2 2

39 2
10 4 2
11 5 2

G12 2
313 1
314 2

15 3 3
16 4 3

317 5
6 318

19 1 4
420 2

321 4
4 422

23 í. 4
24 6 4

Тбпуезб df FMöSS

ÖSSZES
ISMÉTLÉS
KEZELÉS

FAJTA
KOIíCEIíTR.

3.27814-06 
1.452E+06 
1.476E+06 
5.2343+05 
7.504E+C5 
2.024E+05 
3.502E+05

71
7.260E+05 
6.418E+04 
1.047E+05 
2.501E+C5 
1.349E+04 
7.612E+G3

2
23 8.431

13.750
32.060
1.772

5
3

15AsB
46HIBA

++++ + + +++ + + + +++ + +++ + ++++++ + + ++++++ í1+++ + + + ++++++ + + + + 4'++T+ + ++++++++++
SzD/B«5.C$/» 143.380 
SbD/P»1.03./« 191.323
SzD/P»O.EV« 248.935

szerinti átlagértékek:FAJTA
1 482.417 

492.833 
476.500
502.750 
446.083
256.250

SzD/5$>/a 71.690

2
3
4
5
6

szerinti átlagértékek:копсштк.
614.689
409.833
398,889 
347.611

SzD/5%/« 58.535

1
2
3
4
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VÉLETLEN BLOKK VARIAIICIAAIÍALIZIŰ /AHOVA 2/ RECORD: 7б2

DATE: 5,20/C2

3. táblásatБ__L__SZÁRROSSZ

TÍIJYEZÖK EZ HITEK SZAMA

6FAJTA
KOIjCSHTR. __i__
ISMÉTLÉSEK SZÁMA* 3

; ++++++++++++++++++++++++++++■♦-+++++++++++++++++++++++■*■+++++++++++
А В ismétlések átlagérték

226.00
406.00
315.00
432.00
275.00
100.00
270.00
402.00
239.00
304.00
262.00
203.00
220.00
180.00
229.00
255.00
198.00
154.00
137.00
152.00
132.00
230.00
164.00
129.00

311.00
484.00
370.00
394.00
34-2.00
185.33 
280.67 
402.00 
329.00
330.33 
202.00

556.00
689.00
556.00
403.00
450.00
252.00
403-00
460.00
512.00
446.00
410.00
285.00
217.00
182.00
288.00

151.00
357.00
239.00
349.00
301.00
196.00
09.00

1 11
12 2

3 3 1
4 14

15 5
66 1

7 1 2
008 22

.003 29
241.OC 
174.00 
65.00 
93.00 

148.00 
187.00 
225.00 
139 • 00 
100.00 
129.00 
117.00 
123.00 
182.00 
145.00 

42 00

410 2
11 5 2

»336 212
.67313 1

172.67
234.6?
254.00
199.33 
150.00 
151.6?
156.67
164.67 
225.00
157.33
100.67

314 2
3 315

16 4 3 282.00
261.00 
19 6 * OC 
169.00 
201.00 
239.00 
263.00 
163.00 
131.00

17 35
6 318
1 419 420 2
‘ 421
4 422

423 5
24 6 4

df IMSTényező
++++++++ i +♦■++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++

1.196Б+06 
3 * 022ÍH8 5 
6.894E+05 
1.062E+05 
4.165B+Q5 
8.6729+04 
2.046E+05

SS

71ÖSSZES
ISMÉTLÉS
KEZELI S 

PAJTA 
KOIJCRIJTR •

1.5118+05
2.990B+04 

725B+04 
388E+05 

5*7813+03
4-448E+03

2
6.739
8.374

31.209
1.300

23
5 l3

15kzB
4«HIBA

+++++++++++++++++++++++++++ + + ♦■++++++++ t ++++ ;++++++♦+++++4 ■! +++++жш mm
SzD/P-O.W* 190,292

szerinti átlagértékek:PAJTA
1 230.000 

303.833 
274.503 
301.000 
245•167 
155-003

SzD/5%/« 54.002

KONCSNTR.

2
3
4
5
6

oaeintl átlagértékek:
347.833 
301.389 
197.889 
159 333

SzD/5%/» 44.745

1
2
3
4

*
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VÉLETLEN BLOKK VARIANCIAANALÍZIS /ШОУA 2/ RECORD: 763

DATE: 5,20/02
S L GygKLRTÜMEG 

TÉNYEZŐK

Ä*, táblásat

___ШШяиШ*
6FAJTA

KQIICENTR. ___4.«
ISMÉTLÉSEK SZÁMA: 3

+ ! +‘}'+4,+'ff+++t4++++++++'+++++ f+++f+ 1^+++++++!++ ++++++++++++++++++++
А В ieiadtlásek átlagérték

1 1 1.47 1.04
0*39
0.70

1 0.82 0.82
0.67
0.51
0.62

1.271 1.032 2
0.653 3 0.951

0.71 0.98 114 4 1 0
0.691.035 5 1 0.05

6C 0.37 0.41
0.52
0.78
0.57
0.00
0.66
0.21
0.64
0.60
0.50
0.01
0.47
0.44

0.25
0.06
0.80
0.64
0.78

1 0.34
O.9O
O.9O
0.76
0.07
0.73
0.39
0.91
0.75
0.72
0.85
0.02
0.63
0.91
O.7O
0.57
1.09
0.70
0.47

7 1 2 1.32
8 1.032 2

1.0739 2
10 1.024 2
11 0.79 0.755 2

6 2 0.53 0.43
0.68
0.63
0.54
0.73

12
13 1 1.41

1.02
3

14 32
1,0415 3 3

16 1.014 3
0.6217 3 1.37L

C18 3v 0.97 0.47
0.62
0.73
0.44
0.87
0.53
О.51

1 1.53 0.5919 4
1.10
О.96
1.64

20 4 0.52
О.32

2
3 421

0.7722 4 4
23 5 1.09 0.48

0.17
4

6 0.7224 4

Tényező SS df MS F

6.Ш4В+00 
2.8822*00 
2.443B+00 
1.878B+00 
1.146E-02 
5.537E-01 
1.559B+00

+++* H+++++++++m4-+ff++í +++*+++++++++++++++++++++++++++•+■*+•»•••♦• t +++-M-
SZD/P-5.0TV» О.303 
SzD/P»1.0/S/® O.404 
SaD/P*0.1?$/m 0.525

ÖSSZES 
ISMÉTLÉS 
KEZELÉS 

FAJTA 
KQNCENTR.

71
1.441E+00
1.062E-01
3.756E-01
3.819E-03
3.691E-02
3.309E-02

2
23 3.135

11.005
0.113
1.089

5
3

15AxB
46HIBA

szerinti átlagértékek:FAJTA

1 0.940
0.855
0.689
0.895
0.770
0.457

2
3
4
5
6

SaD/5%/* 0.151

KONCBNTR • szerinti átlagértékek:
0.783
0.750
0.779
0.755

1
2
3
;

SBD/5S&/« 0.123
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VÉLETLEN BLOKK VARIANCIAANALÍZIS /AHOVA 2/ RECORD* 764

DATE* 5,20/82
8_Ь_SZÁRTÖMBG
TLIIYEZüK______ SZBITEKSZÁMA

FAJTA 
KOiJCKIíTR.

5« táblásat

6
.4

ISMÉTLÉSEK SZÁMA* 3

♦++++++++++♦44+++ r + г +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
А В Ismétlések átlagérték

0.960.60
1.12
0.75
0.90
0.78
0.33
0.93
1.17
0.64
0.90
0.77
0.73

1 1.851 1 0.42
1.561.121 2.4422

1.74 0.67 1.0513 3
0.994 1 1.13 0.954
1.05
0.59
0.98
1.29
0.96
0.98
0.86
0.66
0.62
0.57
0.63

0.91
0.55
0.26

1 1.455 5
6 6 1 0.88

1.747 1 2
1.65 1.058 2 2

0.61
0.73
0.40
0.19
0.26

1.63
1.30
1.40
1.06
0.90
0.66
0.03
0.81
0.83
0.67
0.71
0.82
0.80
1.03
0.56
0.50

9 3 2
10 4 2
11 5 2

612 2
0.691 313

0.43 0.59314 2
0.48 0.5915 3 3

0.66
0.54
0.54
0.41
0.52
0.35

0.690.6116 4 3
0.57
0.50
0.49
0.56
0.48
0.78
0.80
0.36

0.35317 5
6 3 0.3018

0.3519 1 4
0.33
0.30

220 4
21 3 4

0.754 0.55422
1.36
0.14

0.47423 3
24 6 4 0.45

Tényező
++++++++t+++f+++++++++++++++++++++++"H-+++++++++4“f++++++t++++++++++

df MS FSS

ÖSSZES
ISMÉTLÉS
KEZELÉS

FAJTA
KONCENTR.

1.327E+01 
4.623E+00 
5»617E+00 
1•398E+00 
3.017E+00 
1.202S+00 
3.479E+00

“*?V^??'^*~******^++^***+***^*+++****+***+***+*+
SzD/Р»5.0$/« 0.452 
SzD/P-1.055/«. ű.603 
SzD/P«0.1&/“ 0.785

71
2.31115+00
2.442E-01
2.795J2-01
1.0G6E+00
8.014L-02
7.562B-02

2
3.229
3.697

13.290
1.060

23
5
3

15AxB
46HIBA

V-

szerinti átlagértékek:FAJTA

0.760 
0.993 
0.783 
0.860 
0.810 
0.528

SsD/5/V® 0.226

1
2

4
5
6

szerinti átlagértékek:KOIJCKIÍTR.
1.033 
0.953 
0.598 
0.578

SaD/5%/» 0.184

1
2
3
4
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A táblásatok a következeket tartalmazzák.
A kísérletek tervezésére ée értékelésére vonatkozó vizs
gálati módszert, ami az ón esetemben két tényezős /fajta 

és koncentráció/ véletlen blokkelrendezésü varianciaana
lízis volt. SL a feldolgozáshoz szükséges, személyhez kö
tött minták azonosítását szolgálja.

A feldolgozást fajtára és Ibimet G-10 pesztieid kon
centrációra végeztük külön-külön a gyökér-tömegre és hosszra, 
továbbá a hajtás-tömegre és hosszra.

A-val Jelöltük a fajtákat a következőképpen:

Érés alapj án 
sorszám

Sorszám Pajta

6Anjou U -SC 530
2. NK PX-MSG 20
1.

3
3. Ж PX-SC 32 5
4. BEMA-TC 210 1

45* Mv-SC 394 

6. JX-MSC 62 2

B-vel Jelöltük a kontroll és a Thimet G-10 koncentrá
cióit.

Gépi sorszám Koncentráció

kontroll
10~3g Thimet G-10/1 g talaj 

5.10“3g Iliimet G-10/1 g talaj 

10"2g Thimet G-10/1 g talaj

1.
2.

3.
4.
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Ismétlések: as egy-egy vizsgálatban szereplő 10 magra 

vonotkostatott összértéket tartalmazza а háromszori ismét
lésben.
átlagérték# a 10-10 mg háromosorl ismétléséből kapott ér
ték*

A varianoiatáblázat szerkezeto.

Tényező df ШОБ

eszes rv-1

Ismétlés r-1

V—1 /saQb-1/Keselés

As fa^ta 

B# koncentráció
a-1
b-1

/о-l/ /Ъ-1/ 

/г-l/ /v—1/

АхВ
Hiba

A varianoiatáblásatban szereplő betűk 3elöntése és értéke# 

r: as ismétlések száma /esetünkben 3/ 

a* fajták száma /6/
b: & kontroll-lal együtt a koncentrációk száma /4/
vs a késelések osáma /24/ hat fajta négy féle koncentráció/
df# о szabadságfokok száma
SS: az eltérés négyzetösszege, amit a minta küsépértékébul 

számolunk
MS# a közepes négyzetes eltérés, amik varianoiakomponenockre 

bonthatók
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Bt exponens a kiirt adatra vonatkoztatva /10~~У 

F: a főhatások F-próbája, kiszórnitható

A kóráéeos tényező Kö
3V»

Tényező Hiba MS

Szidniíioanciavizsgála thoz az f-értőket adjuk meg. Ál
talában, Iin az l'-hányados lényegesen nagyobb, mint 1, 
ebből arra következtettünk, hogy a véletlen hibahatásokon 

túlmenően vaiőai keze looha t du ok, kölcsönhatdßok vasmák*
A hányadosul kapott P-órtékát csczekaconlitjuk a matemati
kai -otatlostikával foglalkozó könyvekben található F-táblá
zatban megadott kritikus F-értőkkel is. A választott P 

/valószínűn égi/ szint a tóvedós lehetőségeit adja meg. A 

P valószínűségi színtan hozott döntés a statisztikai próba 

s zlgni f ikanoiavlZGgálntQ.
Vizsgáljuk meg a 2« 3. 4* 5» táblázat adatait! 

Valamennyi táblázatban szereplő P'-órtők - egy kivételével 
a csiranövény, gyökértömege a koncentrációk függvényében.
/4.táblázat/ - egynél nagyobb, tehát az adatok szóx'áoa, 
vagyis eltérése a fajták különbözőségéből és a kezelésha
tások különbözőségéből adódik.

A csiranövény gyökérhossza a különböző fajtákra nézve 

szignifikáns /2.táblázat/, és szignifikáns a különböző kon
centrációkra nézve is. A 3. táblázatban a osiranovenyek haj- 

tásróozónek hosszúsága szerepel. /А gépbe hibásan szár- 

hosszt tápláltak hajtásrósz hosszúsága helyett, és ez az el
írás a számi tógépes feldől ..ozásban a gépi adattárolás miatt
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végig 1 libát) maradt./ A hajtásréss hosszúsága mind a faj
tákra nézve, mind a koncentrációk függvényében ssignifi- 

káné.
A 4. táblásat a gyökértömegét tartalmazza a különböző 

hibridkukorica fajtáknál, és a különböze Chime t G-10 kon
centrációk hatására történt változását. Az F-értékek a- 

lapján megállapíthatjuk, hogy a különböző Mbridvigorro1 

rendelkező kukorica fajták szignifikánsan reagálnék a 

Thimet G-1G jelenlétére» de annak koncentráciéváltozásoi- 

ra nem szignifikáns a hatás.
A ccira_növény haj tásréoztömegének vizsgálatakor /5. 

táblázat/ szignifikáns eltérést találunk icind a különböző 

fajták, mind a Ibimet G-10 koncentráció változásának vo
natkozásában .

Uagvizsgáltuk, hogy melyek azok a kezelések, melyek 

különbsége szignifikánsnak tekinthető. A szabadon válasz
tott valószínűségi szintre kiszámítjuk azt a legnagyobb 

különbséget, amely még kísérleti hibának tulajdonítható. 

Ezt a legnagyobb különbséget nevezzük szignifikáns diffe
renciának, és fzD/p ^-val jelöljük. Az indexben feltünte
tett Pf-kal jelöljük, hogy c. szignifikáns differenciát 

milyen valószínűségi szintre adjuk meg. A nemzetközi szo
kásoknak megfelelően, általában az Saű 0 £~ot számítjuk 

ki, Ha két kezelésátlag kozott a különbség nagyobb, mint 
a kiszámított SzBp , akkor igazoltnak fogadjuk el, hogy 

a két vagy több kezelésűn tás között von különbség, de 

csak akkora különbséget tekinthetünk igazoltnak, amennyi-



“Sí

vel a számszerű különbség nagyobb, mint az SsDp . 
A szignifikáns differencia általános képlete:

SzDp-, - tj^\ 2 Hiba MS
r

A képletben szereplő Hiba a varlancia táblázat egyik ténye
zőbe. As Ш, a Hibához tartósé közepes négyzetes eltérés.
As r as Ismétlések száma. A tp;a Student féle t-táblúzat- 

ban /ld.matematikai statisztika könyvek/ a Hiba МБ sza
badsági okára, szabadon válása tható P^-ra megadott t-ór- 

ték. A szignifikáns differencia mértékegysége mindig as 

alapadatok mértékegységével azonos.
A 2. 3. 4* 5» táblásat a salgniflkáa differencia ér

tékeket is tartalmassá külön a fajtákra, és külön a kontroll, 

illetve x’himet G-10 koncentráció változására.
A 2. táblázatban szereplő adatokból megállapítható, hogy» 

a különböző hibridkukorica fajták gyökérhosszúsága eltérő. 

Leghosszabb a gépi adatsorban szereplő negyedik fajtánál, 

ami egy TC vonalas hibrid, és legkisebb a 6. fajtánál 
/JX-ШС 62/. A többi fajta közel azonos gyökérhosszúsággal 
rendelkezik. Ha a kezeléshniásokat vizsgáljuk, megállapít
ható, hogy a Tliimet G-10 különböző koncentrációi rontották 

a gyökórhossz nagyságát a kontrollh.02 viszonyítva, mivel 
az átlag érték a 2. 3« 4-es esetben csökkent, /kontroll* 

gyökórhossz koncentr. 1*614, IIlimet G-10 10~'>g/gtalaj.
2* 409;5.10~3g/g talaj, 3* 398*, 10"2g peszticid/g talaj 
4* 347/.
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A fhimet G-10 koncentrácioj anaк emelése ebenes arányban 

csökkentette a különböző ociranövények hooczúságát.
A hajtásrész hosszúságára vonatkozó adatokat a 3» táb

lásat tartalmassá. As Ж iX-ШЗС 20-as fajta rendelkezett a 

leghosszabb hajtásrésszel, és a hatodik /JX-KSC62/a legrövi
debbel. A hajtás hosszúsága koséi fele a {-vökér hosszúságá
nak, viszont a Thlmet G~10 lO^ß/ß talc.j-koncentráció csak 

kié mennyiségben csökkentette a hajtásréesek hosszúságát, 
de a 10“2g/g talaj -koncentráció majdnem a kontroll ceircmö- 

vény felére szorította vioesa a hajtásrőes hosszúságát.
A gyökértömeg változásait a 4* táblásat tartalmazza. 

Legkisebb gy okért üraeggc1 a JX-MSC 62-ea fajta rendelkezett, 

és a legnagyóbbal ея Anjou U-öC 530-as fa jta. Közelítően ma
gas gyökértömeget produkált még а ШЗМА-2С 210 és az líK IX- 

MSC 20-as fajta. A gyökértömegek a pessticid-konocntráoió 

emelésére kiegyenlítettebben reagáltak, mivel a kontroll 
növények átlag értékes 0,763» a különböző koncentrációk ha
tására pedig 2. átlagérték« 0,750, 3• átlagérték-fO,779i 
4.átlagérték« 0,755.

Az 5- táblázatban a hajtásrész tömegének változásait lát
hatjuk. A gyökérréss tömegéhez viszonyítva nagyobb a hajtás- 

rész tömege az ШС EX-M3C 20; az líK-lX-OC 32, az Lív-öc 394 éo 

a JX-MGű 02-ös fajtáknak. A pesztieid koncentrációjának vál
tozása csökkenti a hajtásrész tömegét. A kontrolihoz viezo- 

nyitva kisebb a csökkenés mértéke lö“**g pasaticid/gtalaj ece
tében, és ugyancsak a kontrolihoz viszonyítva közel 50 £-kal
kevesebb a hnjtósréoz tömege az 5 . 10”^g l'himet G-10/g talaj óo

_2
10 g Ilimet G-10/g talaj ecetében.
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665 6. táblásatCAROLAS DACA DISKEN, RECORD :

S L AITOVA 761-764 OS3ZEV01ÍC ADATOK

REC.l 665X/ 72, 4/ »DATA* DISK

даSTD.DEV. STD.ERRORvariable MEAN
442.806
251 611

0.76Э
0.790

25-316
15.295
0.037
0.052

214*816 
129.7G5 

0.311 
0.440

40.5
51.6
40.5
55.6

1
2
3
4

6/b. t blázat

1__1 2
21 0.774 
31 0.794 
41 0.736

0.537
0.933 0.589

Qicniflcant at BsO.OOl
P=0.010
РвО.050 level

The clii square value of MATRIX IRI* 296.93 df- 6
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Az 5 % valószínűségi szintre megadott szignifikáns 

differencia értékek alapján megállapíthatjuk, hogy a külön
böző hibridvigorral rendelkező kukorica csiranüvényok szig
nifikánsan reagálnak a fhimet G-10 pesztieidre és annak 

koncentráció változására.
A 6. táblázat a különböző kukorica cöiranovóayok gyö~ 

kór- és hajtásrészere vonatkozó adatokat truptalnaasza ösűse-
venton.

1. A különböző fajták oolroaüvóaycinek kontroll adatai.
2. A lö~g ihlraet G-10/g talaj hatására kapott adatok a 

különböző kukoricafaj toknál.
3. Az 5 • lCT3g Iliimet G-10/g talaj hatására kapott ada

tok összessége.
4. A 10“?g Iliimet G-10/g talaj hatására mórt adatok 

összege.
MEAIÍi az alapsokaság számtani közópórtóke 

STD.DzV* az alapsokaságból becsült szórás 

STD.EKKOV: a középérték szórása
GW">j variációs koefficiens /а kösópérték százalékban 

kifejezett szórása/
A 6/b. táblázat a korrelációs koefficienseket tartelraazza. 

A korrelációs koefficiens az összefüggések szorosoagara, az 

összefüggés ssignifikaneiavizsgálatára általánosan elterjedt 

vizsgálati módszer.
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Az adatokból megállapíthatjuk, hogy a különböző hib
ridkukorica csironövények gyökér- és hajtásrész hoesaa és 

tömege ICT^g Thimet G-10/g talaj esetében 77,4 %-ban függ a 

pesztlcidtől a kontrolihoz viszonyítva. Az 5.10“-^g Thimet 
G-10/g talaj esetében a szer hatása a kontrolihoz viszonyít
va 79í4 ?>-ban mutat kapcsolatot, és csak 20,6 f?-bon befolyá
soljál!: egyéb tényezők a különböző .'íibridvigorral rendelkező 

kukorica cniranövóayek szár- é3 hajtásrész hosszúságát és tö
meget« Аз 5»10”^g Thimet G~10/g talaj koncentrációnövekedés 

a lG~^g Ibimet G-10/g talaj-koncentráció hatására csírázta
tott hibrid’tukoricákhos viszonyítva. 53,7 f-os szorosságot

•»2mutat. A peszticid 10 g/g talaj-koncentráció hatásának ada
tni 73,6 f?-ban mutatnak kapcsolatot a kontroll csiranövényekkel, 

93,3 fj-os az összefüggés a ICf^g Thimet G-10/g talaj-koncent
rációval és 58,9 ?>-oc az 5«10“^g peszticid/g talaj hatásaival.

A korrelációs koefficiensek Г=0Д % valószínűségi szint
re vonatkoznak.

Részletesebben tanulmányostul: a csiraaövcny gyökértöme
gére vonatkoztatva a különböző hibridkukorica fajták és а 

peszticid-konaentráció változásának a hatását. Kiszámítottuk 

az Y’e q + b x egyenlet alapján a kétváltozós lineáris reg
ressziós egyenletet, ahol X a független változó ós Y*a függő 

változó becsült értéke, melyet az egyenletből határoztunk meg, 
a és b az egyenlet paraméterei, /as fajták; bt a kontrollal 
együtt a peszticid-koncentráció változásai/.

A fajták közül csak а ВША TC 210-es mutatott lineáris 

regressziót, vagyis a csirenövény gyökértömege nőtt, függőt-
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lenül attól, hogy a rangokat ralidén poezticid-koncöntrácié- 

bun csíráztattuk* A többi fajtánál nem lineáris a regresszió, 

ősért a polinoalális egyenlet illesztését olkaim я tűk a reg- 

ressziőanalisisnél, аз
2У* « а + ЬХ -г- сл egyenlet alapján*

Itt apollnomlális rögrososidnál a független váltósé a má
sodik hatvánров. ssoropol, mivel általában ocak a másodfo
kú görbe egyenletet szokták kiszáraitani.

A 7* táblásat a lineáris ás nemlineáris /másodfokú/ 

regress sióé egyenletok adatéit tartalmasa. A 7* táblá
sai adatait a 2. diagram foglalja össze* As x tengelyen 

a kontroll 4s a peszticid-koncontrdció változásait tün
tette fel a gép mg peoaticid/g talaj mértékegyBégben, az 

у tengelyen pedig a kukorica osiranövóny gyökért öregét 
0,3 - 1,1 g-ig* l-б szám a különböző kukoricáié jták gépi 
jelölése.
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X/ 4, 7 / MATRIXs 7» táblásat

1 O.ö 0.91.0 1.0 0.7 0.30.0
0.8 0.9 0.71.0 0.9 0.42 0.9 o.c3 0.90.7 0.85.0 0.9 0.0
0.6 1.14 0.7 0.510.0 0.9 0.8

6 faj ta1 3 542

0.86
0.73
0.82
0.70

kontroll 1 
W~3q2q 2
5. Ifi Ve 3
10 2g/g 4 10.00

0.00
1.00
5.00

0.77
0.87
0.85
1.09

1.04
0.90
0.91
0.91

0.99
0.90
0.75
0.78

0.70
0.76
0.72
0.57

0.34
0.39
0.63
0.47

S L IIXT763 DOSIS, 1-6 PAJTA 
RECORD* 746 
02*07/82 13*57

KI- 1 1. fejtaPOLili01.1 IALIS REGRESSZIÓ
bG

9.7161E-01 -7.9032E-03

X Y* aY y*a+bx

O.C 1.04
0.90
0.91
0.91

0.97
0.96
0.93
0.89

-0.07
0.06
0.02

-0.02

1.0
5.0

10.0

R- 0.537585788
ELTÉRÉS nőiset - 9.52742E-03 
ÁTLAGOS ELTíR S = 0.048804253

Hl* 2POLIHOMIALIS REGRESSZIÓ
ba ö

9.9491E-01 -3.4992E-Q2 2.7002E-03
y* a+bx+c;:2X Y dY»

0.0 1.04
0.90
0.91
0.91

0.99
0.96
0.89
0.92

-0.05
0.06

-0.02
0.01

1.0
5.0

10.0

R* 0.718231279
ELTÉRÉS négyzet * 6.48753E-03
ÁTLAGOS éLT.l,.,. S * 0.040272594



El« 1 2. íctfta 7. táblásatPGMHGMXAblS REGRESSZIÓ
1

9 -34351-01 -1*90392-02

У’ dX У
0.93 -0.06 
0.91 
0.84 
0.74 -0.04

0.99
0.90
0.73
0.70

0.0
1.0
5.0

0.01
0.09

10.0

R« 0.013197555
ЕШ..КХ-Б négyzet m
Átlagos сшле s »

0.012490389
0.055698090

Ele 2тШШАЫЗ RBffilBSSZIO
ъ са

9.81128-01 -7.42111-02 5.41371-03

X ау*У
-0.01
0.01

-0.00
0.00

0.0 0.99
0.90
0.75
0.70

0.98
0.91
0.75
0.78

1.0
5.0

10.0

R« 0.996505652 
EIŰÉRÁS nfeset « 
ÁTLAGOS ELTLRES a

2.51549S-04
7-93014E-03

POUnOItC/iLIS REGRESSZIÓ Ille 1 3. Í'cjta
b

7.4015 D—01 -1.51611-02

dУ9X У
0.0 :?6 0.75 0.05

-0.03
-0.05
0.03

0
1.0 0.730

0.72 0.67
0.57 0.60

Re 0.030400637ELTÉRÉS atoaet »
ÁTLAGOS tJLTERES

5.O
10.0

6.023331-03 
e 0.030005237

ИЯДЕСШАЪХЗ REGRESSZIÓ Ille 2 

7Л045Е-01 1.93601-02 -3.44101-03
br.

dУ»X У
0.72
0.73
0.73
0.57

0.70
0.76
0.72
0.57

0.02
-0.03
0.01

-0.00

0.0
1.0
5.0

10.0

R« 0.972833000 
ILTHi.l atosot «
ÁTLAGOS BLTERLS «

1.086651-03
0.016482221 '-5'
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POLIÍíOriALIS REGRESSZIÓ 111« 1 7.táblásat
ba

7.05 ЗОЕ—01 2.7419 E-02
X» dX v

0.02 
—0.06 
0.0? 

-0.03

0.0 0.77 0.79
1.0 Q.G7 0.81
5.0 0.85 0.92

10.0 1.09 1.06
R» .909910916 
ELEKES nécgzot в 9.66710L-03 
ÁTLAGOS ЗГСГй'. 8 в 0.049211527

' /

'VPOL! ЛОГ HALIS Ш SGIUSS8ZI0 Г 11=3 2
Ь ос

8.1213-01 -3.7447Í-03 З.Ю64Е-03
XX d

0.0 0.77 0.81 О
1.0 0.07 0.81 -О
5.0 0*05 0.07

10,0 1.09 1.09
R» 0,948366554 
ELTÉRÉS aüf^kíOt в 5-66383Е-03 
Á2IAG0S LL5, к s в 0.037629209

0.02
-0.00

III» 1POLIiJOniALIS UEGRIäSSEIO 5.fajta
Ъ

8.16S5E-01 -9.8387Е-03
X» dX X

0.0 0.86 0.02
1.0 0.73 0.01
3.0 0.82 0.77

10.0 0.70 0.72

-0.04
0.08

-0.05
0.02

R*s 0.596364893
ELTÉRÉS ndcysGt * 0.010873300 
ÄTLA;u: : LTI . S в G.032137769

10LHJ0T1IALZS REGRESSZIÓ ia= 2
ь Ga

О.04129-01 4.?67U -03 -1.4750E-03
X* aYX

-0.06
0.08

-0.03
0.01

0.0 0.06 0.00
1.0 0.73 0.01
3.0 0.83 0.79

10.0 0.70 .71
i-lB 0.639094440 
ELTaJé; S aCcyaot в 9.96528E-03 
ATIA föS ELTi-HLS в 0.049913124

■
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З.Э815Е-С-1 1.4039: -02

aYX
0.06
0.02

-0.16
0.08

0.0 0.34 0*40
1.0 0.39 0.41
5*0 0*63 0.47

1C.G 0.47 0.55

Si= C. 331770340
eltérés пб^зщ% - О.О34623309
/.LAGOS * С.093036006

РОЫ, Н1р 2ALIS REGRESSZIÓíMI
ъ с

3 •2005: ;-01 1. 04701 -01 -О . 3 3 74К-03
Y* áX Y

0*34 0.32
•39 0.42

0.63 0.62
10.С 0.47 0.47

К» 0*987003410 
ELTÉRÉS néfíyeet в 1.17021S-03 
ÁTLAGOS ВШаЁв » 0.017104137

0.0
1.0
5.0

—0*02
0.03-Ü.01
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A különböző hibridvigorral rendelkező kukorica colra- 

növények Gyökértömege eltérő képet mutat a pesaticid-kon- 

ceníráció változáséra* Аз 1-eo éo 2-eo fajták tömegesükke- 

néosel reagálunk. A tömegesökkenéo azonban nem arányos a 

Tliimet G-10 koncéntrácié változásával. A 3-as fajtánál kis 

koncentráció hatására a tömeg növekedik, de nagyobb pooati- 

eid-koncentrációnál a gyökér tömege egyértelműén csökken.
A háromvonalas hibridkukorica /4- fajta/ gyökértömeg vál
tozna positiv. A rovarülőszer koncentrációjának növekedé
sével a gyökér tömege is nő. A3 Mv-Sc 394-es kukorica csi- 

ranövony gyökértömege kis koncentrációjú peszticid hatásá
ra alig változik, de nagyobb koncentrációnál egyértelntílon 

csökken. A legmeglepőbb képet moot is a JX-MSC 62-eo fajta
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adba. Hagyon alacsony a kontroll csiranüvóny csőkor tömege 

a többi faj ta kontrollá áhoa visaonyitva. Az 5»10~^g Iliimet
A lCT2gG-10/g talaj -koncentrációnál nr.2ÜLmumot mutat.

Ibimet G-10/g talajkoncentrációnál is nagyobb a gyökértömeg
mint e kontroll esetében.

A 2. diagramról leolvasható, hogy a kukoricafajtók kü
lönb öaóképpen reagálnak a Iliimet G-10 rovarülősaerre 

annak konc ént ráció -vált oz ás ára.
és

'1
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össa©foglalva, megállapítható, hogy a fhimet G-10 szer
ves fosa foroavéss tér típusú rovarölŐszer befolyásolja a kü
lönböző hibridvigorral rendelkező kukorica esiranüvciiyok . 
gyökőr- és hajtáorész hosszúságát éc tömegét. A .iilönbüző 

hibridkukorica fajták gyükérhosszúeága mindig nagyobb, mint 

a hajtáeréss hosszúsága, ezek azonban a rovarölőeser hatású
ra csökkennek, a kontrolihoz viszonyítva g gyökérrősznél na
gyobb, a híjtásrésznél kisebb mértékben. A tóimét G-10 kon
centráció j ának növelése a gyökérrécanél kisebb mértékű, a 

hajtásrósznól nagy óbb mértékű csökkenést eredményes, a kisebb 

koncentrációjú poszticiddol kezelt csiranövény gyökér- és haj- 

táshosozúságához viszonyítva.
A csiranövények gyökér- és hajtásrésa tömegét vizsgálva 

megállapítottuk, hogy kukoricafajtanként éltére. Istánként 

váltósé, ho^ a gyökérrész vagy a hajtáeréss tömege nagyobb.
A Thimet G-10 pessticid hatására a gyökér- éc hajtásrész tö
mege általában csökkent. A pessticid koncentráció jának növe
lése általában kisebb csökkenést erodményesett a gyökér- és 

haj időrész tömegének változásánál.
A rovarölőszerrel szemben a vizsgált fajták közül a 

ВеГЛА-fC 210-es fajta a legkiegyenlitettebb, majd az Mv-SC 

394-ea. A legérzékenyebben viszont a JX-2I0C 62-es fajta re
agál meglepő szélsőséges értekeket produkálva. A különböző 

hibridvigorral rendelkező kukoricafajták Ibimet G-10 rovar- 

Ölősserrel szembeni érzékenysége kosott a genetikai adott
ságokból eredő egyértelmű összefüggés nem mutatható ki. A 

fajták a rovorülőezcrre egyéni érzékenységüknek megfelelően 

reagálnak.
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4. Laboratóriumi körülmények között csiráztatott különbö
ző hibridlaikoríca fajták coiremövényeiben lévő 'ülőimet 
G-10 mennyiségének meghatározása gázkroraatográfiával, 

különböző koncentráció jú pesaticid hatására.
8. táblásat

Különböző poszticid-koncentráción csíráztatott kukorica 

forát-tartalon gáskromtográflás mérés alapján.

ТБгЗГв/ Í0 "кЯС ЪemoFT
n.butanol

TöratT“
x lO^g

ШГ-ЩШ
Sliata ml p.1 anyag g

10/5
10/5
10/5

0/1 0 3,000
0/2 3,000 0

9,2xl0“7 

1,8x10 

1,8x10 

l,12xl0”6 

l,üxlO"6 

l,91x!0~6 

2,0 *10 
2,4xlQ~6 

2,5 xlC“6 

3*4xl0“6 

3,3xl0”6

3*0+1 у/Imi0,46
0,09
0,09
0,56
0,50
9*50
1,00
1,20
0,50
1*70

0/S 9,5
-710/5

10/5
10/5

3*01/1 2
-71/2 3,02

3,0+l$lml1/S 12
2/1 10/5 3,011

3,0+lf/lml 

3*0+1//Imi
10/5
10/5

2/sl
2/S2

20
-621

3/1 10/5 3,025
3/1 10/2 11 3,0

3*0+1/Дт1
3,0+lf/lml

3/Sx 10/5 37
1,65363/s2 10/5

A 8. táblásat es Mv SC-394-es hibridkukorica adatait 

tartalmazza. Ez e táblázat a módosított Csatlós /1978/ mód- 

szersnegbishatóságát hivatott bemutatni. A kukoricát kont
rollként használt talrj-viz szuszpenziéban 10// ; 10“^g 

Iliimet G-10/1 g talaj |1/| 5 5 • Ю“3 g Iliimet G-10/1 g talaj
j 2/1 és 10~2g Iliimet G-10/1 g talaj J3/| koncentrációjú 

szuszpenziéban csíráztattam 96 óráig. A felhasznált módszer
ben említettek szerint n. butanollel extraháltam a forátot.



- 64 -

A 0/1 0/2 továbbá аз 1/1 ás 1/2-es minták egymás parallel
jei voltak. Л különboáо koncont ráoiójű pocaticidokot tar
talmazó Tries súlyban bemért 3»ü g csirauüvényhez a /3 min
tánál a visszanyerés nyomónk-vetésére %%/X ml Torát stan
dard oldatot adtom.
ás ős S2 egymás kontrolijai voltak.

á táblásat tartalmasán még a mintáknak azt a végtérToga- 

tát ml-ben /trf-ol jelöltöm/, amiből a gázkrocoatográfba egy 

adott ^lmonnyiségei injektáltunk /injokt.yul a jelölése/. A 

mm a mérés sorén leirt görbe magassága a Torát rotoncióo 

időjében. Mint colitettem, minden méréshös kalibrációs dia
gramot is késni tettünk, igy a görbe magasságából a kalibrá
ciós diagram segítségével megadható a Torát mennyisége. A 

Torát mennyiségét 10 ml n.butanol о Időse erre adtam itt meg. 
A mérés gáskramatogramjalt az erodeti nagyságban a 4. 5. 6. 
7> 0* ábrák tertalmansák.

A kalibrációs diagram a 9» ábrán látható.
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A 8. táblásat adataiból megállapítható, hoty a para-
A forátlellek a megengedett hibahatáron belül vannak, 

visszanyerése a kontrollnövény esetében 0/S 92 %\ a 10“-*g
peozticid/g talaj-koncentráció 1/S oootóben 94 %• Aa 9.10“~'g
peezticid/g talaj -koncentráció 2/S^ és 2/S2 használatakor 

91 % illetve 100 a legtöménjebb poszticid-koncentráció jú 

csiranövónynól pedig 90 % Cd 80 ft illetve 100 ft ós 90 ft kö
zött van. Többоsori ismétlések alapján átlagban 90-95 % kö
zött volt a visszanyerés.

A fent említett táblázattal és ábrákkal szerettem vol
na igazolni a vizsgálati módszer megbízhatóságát ós alkal
mazhatóságát .

Technikai okok miatt nem áll módomban a kísérlet vala
mennyi diagramját közölni, ezért a gázkromatográfiás vizs
gálatok adatait táblázatban foglaltam össze,

A 9* táblásat tartalmazza n különböző hibridkukorica 

osiranövényekben lévő forát mennyiségét a peszticid-koncent- 

ráció változásának függvónyóben. A 10~^g fhimet G-10, 1 g ta
laj-koncentrációnál a J3L-I1SC 62 kukorica forát tartalma a 

legmagasabb #§§4J % ß £riss növényre vonatkoztatva. Század 

f mennyiséget az Ж PX-MSC 20, az Ж E3L-SC 32 ód а ВША TG 

210-eo fajták tartalmaznak. А с z erve ofősz fcrsav észter ravar- 

ölőezer koncentrációjának növelésével a legtöbb forátot az 

líK Е&-БС 32-es fajta tartalmasa, a legkevésbé pedig az 

EK IX-riSC 20-as fajta forát-tartalma változott.

-r



9* tálcásat
Különböző Mbr.ldkiL:oi’ica csiranövc.*.yék íoráttartalmánnk gekramtogrem adatai.

fórát g 1 g 
friss anyagra

ver: trf./injek- görbe na- forát menny. forát g a 10
x lO"9*

bemért 
friss
an,,qg g vonatkoztatva

T:JLrta 
konc./fajta ml tált ml n. butanol- 

иша
gcuas.íTfB.

&

1,510/5 00/1 000
1,510/5 0 00/2 00

10/5 C 3,0
3:0
1.5
1.5
2,2
2.1
10

000/3 0
0010/5 00/4 0
000/5 010/5 0
0010/5 00/6 0

3.4.E-7 
2,0 E-7 
1,4 E-7
1.4 E-7
6.4 0-7 
5 4 E-7
6,0 E-7 
4 8 E-7
1.5 e-6
2.6 E~6 
2,6 E-6 
1,8 E-6
9.2 E-6
2.6 L—6 
1,4 E-5
1.7 S-5 
9,6 E-6
3.3 E-6

E » hatványkitevő x 10-nél

1,54 s E-7
9.5 E-6
4.1 E-8
7.7 B-ö
3.1 E-7 
5,4 B-7
3.3 E-7 
2,28 E-7 
1,0 E-6
8.6 S-7
1.4 E-6
1.8 E-6
5.1 E-6
9.2 E-7
3.8 E-6
5.6 E-6
9.6 B-6
8.2 E-6

0,17
0,1
0,07
0,07
0,42
0,27
0,30
0,24
0,46
0,72

10/5
10/5

1/1 5
31/2

10/51/3 4 I
10/5 3,41/4 4

2,710/51/5 11
1,01/6 10/5 7 I
1,810/52/1 14 2,110/52/2 7
1,510/32/3 25 3,02/4 10/3 43 1,810/5 1.32/5 31
1.010/52/6 0,921

4,6 1,810/53/1 138
0,13
0,49
0,66
0,64
0,56

2,840/2
6ö/2
50/2
30/2
10/2

3/2
1.53/3 27
3,03/4 37
1,03/5 17
0,43/6 15
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А legnagyobb bilimet 0-10 koncentráció hatására ugyon- 

osak era Ж Ж-Ш»о 20-аа fajta forát tart alma változott a leg
kevésbé • iáinál a rovaröiőszor koncentrációnál a többi fajta 

f órát tar talma 3,1 Г“ töl 9>ö^~ ig változott.
A 3* diagram össsovontoa tartalmassá a különböző hib

ridkukorica csiranövéayek 1 g friss anyagra vonatkoztatott 

forát tartalmát a paaticidkonoentráoió függvényében* As X 

tengelyen a koncentració-vultosasok szerepelnek a fajta 

függvényében as eleső fejezetben említettek esoi-int, as у 

tengelyen pedig 1 g friss anyagra vonatkoztatott foráttarta- 

lom cserepei ){“ mennyiségben, ns 1 )f~ után a mértékegységet 

tíasseresre kellett növelni, hogy a mennyiségben kimutatott 

forátot ábrázolni tudjam.
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ößS3efoglalva elmondható, hogy a csírásó magvak felve
szik a környezető kben jelenlévő Thiraet G-10 eaervcsfoozfor- 

savéozter típusú ravarblőcsért. As 1-eo és 2-eo fajta 

/nnjou U-SC 530; Ж Ж-ШС 20/ kevesebb forátot vess fel, 

mint a másik hibridkukorioák. A 2-cs 3-e.s 4-es fajták 10“^
Z Iliimet G-10/g talaj ©setében a forái Id I nttqrlcágét 

tartalma zsák, do a rovarölőszer koncentrációjának növelé
sével különböző mértekben megugrik a kukorica cciranüvény- 

Ъеп jelenlevő peeaticid mennyisége. A б-os fajtánál már 

kisebb koncentráció hatására is jelentős a felvett forát 

mennyisége. As 5-ős fajta is a sok forátot felvett kukori
cák kosé tortősik.

A rovarölősser ешш^’ is égének növelésére a különböző 

hibridvi porral rendelkező kukorica cciranövónyekben a ki- 

mutatható forát mennyisége nő, azonban a bcltonyésztésea 

vonalok között és a fe?nvott forát mennyisége között nem 

mutatható idL összefüggés. A hibridkukoricák as egyéni ér
zékenységüknek megfelelően reagálnak a Thimt 0-10-re.
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5. Laboratóriumi körülmények között csíráztatott külön
böző kukoricafaj ták coiranövónyeinek gyökér- és hajtás- 

részében lévő Thimet G-10 mennyicégének meghat áros аса 

gázkromatográfiával, különböző koncentrációjú peszti- 

cid határára.
A különböző hibridvigorrn1 biré kukorica ccironövény 

gyökórréozében lévő foráttartalomra vonatkozó gázkromatog
ráfiái*) vizsgálat adatait а 10. táblásat tartalmazza, a haj- 

tácréssro vonatkozó adatokat pedig a 11.táblásat. A gyökér 

éo hajtáoréozre bontott caironövény vizsgálatánál ast ta- 

pacztaltam, hogy kis pooztlcid-koncentráció hatáoára a 

gyökérréez több forátot halmoz fel, mint a hnjtácrécz. 

Legkicebb a TC vonalas hibrid gyökérréoz peeztieid-tartal
ma, éo a legnagyobb a 2-eo, 3-as, továbbá az 1-ec éc 5-os 

fajta pesztieid mennyisége. A hajtásrésznél a legtöbb fo
rátot a 3-e fajta tartalmazza. Jelentősebb mennyiséget tar
talmaz még az l~eo, 5-ös és 2-eo fajta. A legkevesebb forá
tot a б-os hibridkukorica hajtásrészében mértük. A Thimet 
G-10 ozervesfoszforsavtortalmú rovarölőszer koncentráció
jának növelésekor a ceiranövény gyökér- és hajtásrészében 

egyaránt nőtt a for át mennyi о égé. A TC vonalas és аа Mv 

SC 394-es hibridkukorica esetében kisebb a pesatlcid 

mennyiségének növekedése, az 5•lO^g Thimet ű-log/talaj- 

koncentráció hatására, mind a gyökér, mind a haj időrész
ben. A 10”2g rovarölőozer/g talaj-koncentrációnál ugrás
szerűen megnő a csiranövényréczek forát tartalma. A rovar
ölőszer koncentrációJónak kiegyenlítettebben ellenálló
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Í5v-Sc 394-ee hibrid calranavéay hajtásrésze 2,2 J /g friss 

növény koncsntrációban tartalmas forátot, a JX-MSC 62-ea 

fajta hajtásréoze pedig a hajtásrészek maximális forát- 

tartalmát óri el a 0,0 t forát/g fries növény értékkel.
A mag&o rovaröló'ozer-koncentráciét tartalmazó szuazponzié- 

ból a gyökérrészben kevesebb fordt kumraulálodik, mint g 

hajtásr öcsben.
A kísérletek alapján megállapítható, hogy a különbö

ző liibridvigorral rendelkező liibrid kukoricafaj ták közül 
a TC vonalas hibrid reagál a legkevésbé kis koncentráció
nál a rovarölőszer hatóanyagára, magasabb ozer-konccnt- 

rációnál azonban a csiranövonybe bejut a forát, mégpedig 

nem a gyökér, hanem a hajtásrészbe. A többi hibridkukori
ca esetében a csironövénybcn akkmulálódott forát mennyisé
ge és a beltenyésztéses hibridvonalak között egyértelmű 

összefüggés nem mutatható ki. A fajták egyéni érzékenységüknek 

megfelelően építik be anyagcseréjükbe a forát különböző meny- 

nyiségét. Kisebb fliimet G- 10/g talaj-koncentrációnál a 

gyökérrészben halmozódik fel több forát. A 10“2g Thimet 
G-10/g talaj esetében azonban a forát nagyobb mennyisége 

a hajtásrészbe kerül át.
A csiranüvények gyökér- és hajtusréssének forát-иепу

лу is égét grafikusan a 4. diagram tartalmazza.





XO • tíiblíizcit •

Különböző hibridkukorica eoiranövéay £3?ökérréozének foráttartalmára vonatkozó
gáslcronatográfiás adat ed.

5 ml n* butanol- bemert
friOD
angaßik

fórét 1 ß frioo anyagra 
vonatkoztatott fó
rét ß-ban 

vég trf./injekt. Görbe
magac. mennyis. bon a fórét 

mm x 10mennyis•>:

LELnta
konc./fajta ml ,i

00 0,50
0,50
0,50
0»jQ
0,50
0,:.0

0/1 5/5 00
0 05/5 000/2

05/5 00/3 00
05/5 0 00/4 0

5/5 0 00/5 00
00/6 5/5 000

I2.5 E-7 
3.0 B-7
3.6 E-7 
8,0 E-8
2.4 E-7 
1,2 E-7
5,0 E-7 
4,8 E-7 
1,2 E-6 
3,0 E-7
3.4 E-7
2.4 E-6
2.4 E-6
1.1 E-6
1.5 E-6
1.7 E-6
3.2 E-6 
1,7 E-6

0,25 
0,31 
0 18 
0,04 
0,06 
Q306
0,25 
0,12 
0,25 
0Д5 
0 17

2,5 E-7 
3,0 3-7 
1,8 E-7 
4,0 E-8 
6,o E-e 
6,0 E-Ö
2,5 E-7
1.2 E-7
2.5 E-7
1.5 E-7 
1,7 E-7 
3,0 E-7
6.1 E-7
5.5 E-7
3.1 E-7
8.5 E-7
1.6 E-6
4.3 E-7

1.05/51/1 4
1,05/51/2 5 о

5/5 0,50
0,50
0,25
0,50

1/3 3 I1/4 5/5 2
5/51/5 3

1/6 5/5 3
5/5 0,50

0,25
42/1

2/2 5/5 2
0,202/3 5/5 4

5/5 0,50
0,50
0,125

2/4 8
2/5 5/5 9

162/6 5/5 0,3
0,61
0,55
0,31
0,05
1,6
0,43

5/5 0,25
0,50
0,20
0,50

3/1 10
3/2 5/5 9

5/53/3 5
5/53/4 47

675/53/5 0,5
5/53/6 0,25

E = x 10 hatványkitevője
7



11. táblásat
Különböső liibridlaikorica csiranövény hajtás részének forát tarts Imára vonatkozó

gázkromatográfiás adatai

. Görbe forát 5 ml n. butanol- bemert 
rangos, mennyis, bon а forát
— Ж.ЛЯ

vég trf./ 1 g friss anyagra 
vonatkoztatott fo-

MintG
konc./fajta ni. friss

anyag pt. r rat mennyisд.ma
0/1 5/5 0,50

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

0 0 00
5/5 00 2 00 0

0/3 5/5 0 0 00
05/5 0 00/4 0

0/5 5/5 0 000
0/6 5/5 0 000 I

c>1,8 E-7
1,2 E-7 
1,2 E-7 
4,0 E-C 
4,0 E-8 
4,0 E-8
1,2 E-7 
1,8 E-7
1.8 2-7 
8,0 E-8 
8,0 E-8
2.1 E-7
3,7 E-7
4.9 E-7 
2,5 E-7 
7,0 E-7
1.1 E-6
2.2 E-*6

0,18
0,12
0,12
0,04
0,04
0,04
0,12
0,18
0,18
0,08
0,08
0,21
0,37
0,49
0,25
0,70

1,0 1.8 E-7 
1,2 E-7
2.4 E-7 
8,0 E-8
1.6 E-7 
8,0 E-8
4.8 E-7
3.6 E-7 
9,0 E-7
1.6 E-7 
1,6 E-7 
1,6 E-6
1.4 E-6
9.8 E-7
1.2 E-6 
1,4 E-6
2.2 E-6
8.8 E-6

5/51/1 3 о1,05/51/2 2
I0,50

Q,;0
0,25
0,50
0,25
0,50
0,20
0,50
0,50
0,125
0,25
0,50
0,20

1/3 5/5 2
5/51/4 2
5/51/5 2

1/6 5/5 2
5/52/1 2
5/52/2 3
5/52/3 3
5/52 4 4
5/52/5 4

2/6 5/5 11
65/53/1

5/53/2 8
5/5 43 3

0,53/4 5/5 42
5/5 1Д 0,53/5 17

363/6 5/5 0,25
E « x 10 hatván# ki teváj e

2,2
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6. Laboratóriumi körülmények között csiráatatott külön
böző hibridkukorica fajták gyökér- ős hajtásrészében 

a peroxidáz-enzim aktivitása különböző koncentrációjú 

Tliimet G-10 hatására.
A peroxidáz-enzimaktivitásának enzimegy cégben mórt 

adatait a 12. táblázat tartalmazza, amit grafikusan az 

5. diagramban foglaltam össze.
A kísérlet eredményeiből megállapítható, hogy a 

gyökér enaimaktivitilsa lényegesen magasabb a kukorica 

ooiranövőnyek hajtáoréözének ensimaktivitásónál. A kont
roll növények ensimaktivit ásóhoz viszonyítva a rovarölő
szer hatására a б-os fajta kivételével a lCT^g peosticid/g 

talaj koncentráció hatására kis mértékben emelkedik az en
zimaktivitás a gyökérrészben. Az 5.1Cf^g 'Ibimet G-10/g 

talajkoncentrációnál valamennyi hibridkukorica csiranö
vény gyökérrészében ugyan eltérő nagysággal, de nő a 

peroxidáz-enzimaktivitás. A 10~2g rovarölőszer/g talaj 
esetében azonban a változás eltérő képet mutat.
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12« táblázat

Különböző hibridkukorica esiranövények porosidáa- 

onaimktivitáoa a i'iiimet G-10 koncentráció hatá
sára*

Poroxidáa -enzimek tivi t ás 
ensiaegységben

Minta
koncentr • /fc4 ta

gyökér-róez haátás-róss

0/1 148.5
154.6 

150,0
154.9 
155/0 

205,2
153.3 

163,5
159.4
164.3
166.9
193.4
195.7
205.3 

2C1.,3 

174,0
181.9 

211,0
172.1
194.3
172.5
225.5
212.2 

215,0

122.7
93.5

129.3
74.5 

101/5
103.7 
117,0
133.7 

138,6
76.7 

111,6
97,3

111.5 
150,0
121.3
84.8

108.7
106.8
119.9
121.5
121.4
105.9 
125,8 

1С9Д

0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
2/1
2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
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Az 1-eß, 2-ео és 3-as fajták enzimaktivitása csökken es 

oluso koncentrációhoz viszonyítva, de még mindig maga-
9 j

sabb, mint a kontrolinövények vagy a Mc koncentrációjú 

rovorölőszer ©setében. A 4-es 6a 5-ös fajtái: poroaidáa- 

enzimokiivltásn ugrásszerűen megnő oa emelt peoaticid- 

koncentrácié hatására. A 6-os fajta enzimaktivitása je
lent cc on nem változott a Ibimet G-10 10~2g/g talaj-kon
centráció alkalmazásánál.

A ktílönbüző hibrldvlgorral rendelkező kukorica csira- 

növények baj táoréoaében mért perosddáa-önaimktivitás na
gyon eltérő képet mutat* Kór a kontrollnövények ©nsimkti- 

viiása igen eltérő /70-130/ enzimegységek között von* A 

Shimet 0-10 hatására as 1-et; és б-os faj tálaiul csökkent, 
míg a többi hibridkukoricánál nőtt e ceirouüvonyek hajtás- 

r ész ében a perocidáa-eneimakti vitása. ilo, növeltem а рева- 

tieid koncentrációját, akkor csökkent aa ousimktlvitáe az 

1-ec, 3-no* 5-Ös fajtálmái, és nőtt a 2-oos 4-co és б-oß 

fajták ecetében. A 10"^ ß Shinet G-lö/g talaj-koncentrációnál 
a 2-oa fajta esetében csökkenés, a 3-as, б-os faajtónál nem 

változott, illetve csak kis mértékben emelkedőtt, majd az 

1-os, 4-eo és 5-ös fajtáknál jelentős mennyiségben emelke
dett a hajtásrész porold dáz-enzimeit! vitása.



Különbözei hibridkukorica csiramovények per43>ndái~enzin-&k.tivitása & pesz.tic.idl 

kjoncentrácl d fösvényében
S'* diagram

enzim 
E » 
llo"

enzim 
E aa

/ 12o-
//

ШX*o- Но-/ ✓

A,. — -
/ ///2x&‘

/ .•
’ >4/

*30-49b-

/7? ч Uo-iao- V 4/ /
Л/4

4 El/ft-o • ✓ *10- !
// /. .«r:*- IHAJTAN

0Э
*Go-\QO’

cr o"V.V- I
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A különböző hibridvigorral rendelkező kukorica esi- 

ranovónyek peroxidáz-enzimákt±vitásánr.k fiaigáUli eltérő 

kópét mutat, a fiaimét G-10 rovarölősser őo ónnak koncént- 

ráció-változ áeánnk hatására. A peroxidáz-enzimaktivitáea 

a rovarölussor hatására általában nő, majd a Iliimet G-10 

koncentrációjának jelentős nőve löse némelyik fajtánál en- 

zimaktivitás-csökkenést, némelyiknél emelkedést eredménye
zett a csiranövény gyökérrészében.

A különböző hibridkukorica fajták coiranövényeinek 

haj tásrőszeiben lényegesen alacsonyabb a poroxlddz-onzim- 

aktivitilsa. A fhinet G-10 hatására több fajtánál enzimak
ti vi tás-névekodás figyelhető meg. A rovorölőszer koncent
rációjának növelésével а hnj időrészek enzimaktivitusa vagy 

csökken vagy nő, de előfordul, hogy alig változik* A 4-es 

és 5-ös fajta onzimktivitása a legkiegyenlítettebb a rovar
ölőszer éc annak koncén tr adóváltozásaival szenbon. A geneti
kai adottság nem befolyásolja egyértelműen az enzimaktivitáot.
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Összefoglalás

1. A különböző beltenyésztőses vonalakkal előállított hib
ridkukorica fajták a Thimet G-10 sservesfoszforsavészter 

típusú rovarölőszerre a különböző kísérletek során megál
lapítható, hogy egyéni érzékenységüknek megfelelően rea
gálnak.

2. A csírázás! erényt a Thimet G-10 befolyásolja.
3. Valamennyi hibridinikor!ca a csírázása során forátot vess 

fel különböző mennyiségben.
4» A különböző hibridvigorral rendelkező kukorica csiranö

vények gyökér- és hajtásrészónek hosszúsága és tömege 

változik a Iliimet G-10 rovarölősser hatására.
5. A peszticidnek a kukorica csiranövény hosszára és töme

gére kifejtett hatása szignifikáns.
6. A hibridkukorica fajták peroiddáz-enzimnktivitása vál

tozik a kísérletben felhasznált peszticid hatására.
7. A 10~^g Thimet G-10/g talaj-koncentráció laboratóriumi 

körülmények között történt felhasználása a hibridkukorica 

fajták csíráztatásánál javította a csírázás! erényt, vagy 

100 íS-os csírázásnál nem változtatta azt meg.
8. A 10”^g Thimet G-10/g talaj-koncentráció felhasználásakor 

csökkent a csiranövények gyökér- és hajtáshosszúsága, a 

2-os és б-os fajta kivételével a gyökér tömege ugyancsak 

csökkent. Az 1-es és б-os fajtáknál a hajtásrész tömege 

nőtt, mig a többi fajtánál csökkent.
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9« A 10-~3g Thimet C-10/g talaj -koncentráció alkalmazása © 

hibridku orica osiranövények gyökér- és imjtásréssóben 

növelte a forát mennyiségét.
10» A lC~3g Iliimet C-10/g talaj-koncentráció esetében a külön

böző hibridkukorica fajták paro:d.dáa-enaimaktivitása a 

ösiranövény gyökérrészében általában nőtt, a ImjtásrŐGS- 

ben eltérő módon változott.
11. A Thimet G-10 rovexölcsser koncentrációjónak nőve Icce 

eltérő módon befolyásolta a csírázás! erényt. A fO 

vonalas hibridkukorica csírázási erénye függetlennek 

bizonyult a különböző koncentrációjú rovaxölőszerrel 
szemben.

12. A peozticid-koncentráeió változtatására a különböző 

hlbridvigorral rendelkező kukorioafajták egyéni előzé
kenységüknek megfelelően, eltérő módon reagáltál:.

13* A Tűimet G-10 koncentrációjónak változtatása befolyá
solta a hibridkukoricák által felvett formát mennyiségét.

14« A peeaticid koncentrációjának változtatása a hibridkuko
ricák perosidás-enaimaktivitását eltérő módon megváltoz
tatta .

15. Az elvégzett kísérletekből megállapítható, hogy a TG 

vonalas hibridkukorica bizonyult a legkiegyenlítettebb
nek a Thinet G-10 rovorölőszerrel és unnak koncentráció- 

változásaival szemben.
16. A pesztieidre és koncentráció-változásaira a legszélső

ségesebben a JX-HSC 62-eo fajta reagált.
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17* A különböző genetikai adottságokkal rendelkező hibrid- 

kukorica fogták a Thinet G-10 ozervösfoazforoavésster 

típusú rovorölőszőrrel szemben általában egyéni érzé
kenye ősiknek mogfololőcn reagálnak.

10. A posaticid által előidézett változás és a genetikai 
összetétel szerinti fáétamegválasz tás között egyértel
mű összefüggést nem sikerült táplálni a biooe triói 

statisztika felhasználásával sem.
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