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Úvod
Účelom príručky Kukurica, rast a vývin od spoločnosti DuPont
Pioneer je pomôcť pochopiť rôzne vegetatívne a reprodukčné
fázy kukurice. Tento dokument má byť stručný, poučný a zdro-
jom informácií pre osoby, ktoré pracujú s kukuricou a na jej 
produkcii. Všetci zamestnanci spoločnosti DuPont Pione-
er majú výhradné práva používať tento dokument a citovať 
z neho informácie priamo a bez obmedzení. Fotografické 
snímky zahrnuté v príručke Rast a vývin kukurice sú chránené 
autorskými právami.

V tomto dokumente sme sa rozhodli diskutovať len o fyziologic-
kých fázach vývinu kukurice bez toho, aby sme uvádzali odpo-
rúčania týkajúce sa obrábania pôdy, živín a ďalších variabilných 
rozhodnutí pri pestovaní kukurice, keďže tieto sa líšia podľa kon-
krétnej krajiny, ako aj v rámci jednotlivých krajín. Existuje množ-
stvo ďalších zdrojov spoločnosti DuPont Pioneer a lokálnych 
zdrojov, ktoré pomôžu pri rozhodnutiach pri pestovaní kukurice. 
 
Navštívte stránku slovakia.pioneer.com, kde sú ďalšie agrono-
mické informácie, alebo kontaktujte vášho miestneho odbor-
ného promotéra spoločnosti Pioneer alebo agronóma spoloč-
nosti DuPont Pioneer.
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Obrázok 1. Porovnanie komponentov typických zŕn odrôd „tvrdej kukurice“  
(flint) a „konského zubu“ (dent).
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Henry Agard Wallace 
sa učil poľnohospodárstvu od 
svojho otca, farmára, univer-
zitného profesora a bývalého 
štátneho tajomníka pre poľno-
hospodárstvo. Wallace sa začal 
akútne zaujímať o kukuricu v 
roku 1903, keď ako 15-ročný sle-
doval profesora Perryho G. Hol-
dena z Iowskej štátnej univerzi-
ty pri práci hodnotenia kukurice 
počas jej prehliadky. Zamyslel 
sa nad tým, ako by sa asi víťaz-
ným šúľkom kukurice darilo na poli. Na ďalšiu jar Wallaceov 
otec (Henry Cantwell Wallace) podporil svojho syna pri jeho 
úsilí zasiať zrná z „najlepších“ a „najhorších“ vzoriek, jednu 
vedľa druhej. Keď nadišiel čas zberu, pre Holdena a Wallace-
ovcov bolo prekvapujúce, keď zistili, že najvyššie výnosy mali 
vzorky, ktoré Holden posúdil ako jedny z najhorších. Wallace 
odvtedy viedol kampane proti súťažiam vyhodnocujúcim 
„pekné šúľky“, až kým v 30. rokoch 20. storočia nestratili 
svoj význam. Wallace promoval na Iowskej štátnej univerzite 
v roku 1910 ako najlepší študent Fakulty poľnohospodárstva. 
Počas vysokoškolských rokov sa začal zaujímať o šľachtenie 
kukurice z čistých línií praktizované dr. Georgom Shullom, 
ktoré podnietilo jeho vlastné nápady na zlepšovanie odrôd 
kukurice. V roku 1913 vypestoval svoj prvý hybrid na vlastnej 
záhrade za domom v Des Moines. V roku 1926 Wallace založil 
s malou skupinou podnikateľov z Des Moines spoločnosť „Hi-
Bred Corn Company“, zameranú na šľachtenie kukurice.
Označenie „Pioneer“ bolo k názvu pridané v polovici 30. 
rokov 20. storočia s cieľom odlíšiť spoločnosť od iných spo-
ločností ponúkajúcich hybridy, ktoré začali všade vznikať. 
Wallace hľadel ďalej než na bežnú prax, aby odkladal osivo z 
úrody z jedného roka a zasial ho do druhého, pričom vnímal 
možnosť zlepšovať produkciu kukurice prostredníctvom 
výberového šľachtenia odrôd. Bol presvedčený, že pestova-
nie kukurice z hybridného osiva bude vlnou budúcnosti a že 
pre tento produkt existuje obrovský trh keď sa pestovatelia 
presvedčia o jeho výhodách. Koncom 30. rokov 20. storočia 
spoločnosť Pioneer rozšírila svoje aktivity predaja kukurice 
na štáty Minnesota a Južná Dakota a na východ smerom do 
štátov Illinois, Indiana a Ohio. V čase 2. svetovej vojny bola 
spoločnosť Pioneer jedným z hlavných dodávateľov hybrid-
nej osivovej kukurice pestovanej v samotnej krajine, pričom 
zabezpečovala 90 percent hybridnej kukurice pestovanej 
farmármi v kukuričnom páse Spojených štátov (Iowa, Illinois, 
Indiana, Ohio, Minnesota, Nebraska, Kansas, Missouri a 
Južná Dakota). Wallace odišiel zo spoločnosti Pioneer v roku 
1933 a stal sa štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospo-
dárstva Spojených štátov amerických. V rokoch 1941 až 1945, 
keď bol v úrade Franklin D. Roosevelt, bol viceprezidentom 
Spojených štátov amerických. V 60. rokoch 20. storočia mali 
zamestnanci spoločnosti Pioneer hlboký záujem o to, aby 
zlepšili zásobovanie sveta potravinami a boli presvedčení, že 
ich spoločnosť môže pri každej príležitosti uplatňovať svoje 
odborné poznatky v oblasti genetiky, čo viedlo k výraznej 
expanzii spoločnosti Pioneer do zahraničia.

Hybridy kukurice
Moderné hybridy kukurice sa len málo podobajú na vzdialeného 
predka - teosint.
Hybrid kukurice vzniká vtedy, keď sa peľ z jednej rodičovskej 
línie používa na opelenie blizien inej rodičovskej línie. Keď k 
tomu dôjde, výsledkom je heteróza, alebo hybridná vitalita, pri-
čom rastliny vytvorené z hybridného osiva majú tendenciu byť 
robustnejšie a mať lepšie vlastnosti, vrátane zvýšených výnosov 
zrna. Čím menší je príbuzenský vzťah medzi dvomi líniami, tým 
väčšia heteróza vzniká. Produkcia hybridného osiva je založená 
na využití rodičovských línií, ktoré sa vyvíjajú samoopelením 
blizien peľom vzniknutým na tej istej rastline. Tento proces sa 
opakuje niekoľko generácií, až kým sa inbredná línia nepovažu-
je za geneticky čistú a čo najviac homozygotnú. Pred 30. rokmi 
20. storočia boli navzájom voľne opeľované jednotlivé „druhy“ 
alebo „odrody“ kukurice. Pri zbere farmári vizuálne vyberali 
najväčšie a najlepšie vyzerajúce šúľky a odložili si ich zrno na 
účely výsevu v ďalšej sezóne. Táto metóda mala za následok 
„neúmyselný“ výber určitých znakov, či už priaznivých alebo ne-
priaznivých. Ako tento proces pokračoval, v rôznych regiónoch 
boli vybrané niektoré druhy alebo odrody s určitými vlastnosťa-
mi, ktorým boli dokonca dané aj miestne názvy, ako je Bloody 
Butcher („krvavý mäsiar“) a pod. V niektorých oblastiach sveta, 
kde sa pestuje kukurica, sa rôzne verzie tohto procesu stále 
využívajú. V Spojených štátoch amerických sa začalo osivo 
hybridnej kukurice používať začiatkom 20. rokov 20. storočia. 
Výkonové charakteristiky hybridnej kukurice sa preukázali v 
nepriaznivom období 30. rokov 20. storočia, kedy zo strany 
farmárov dramaticky narástol dopyt po hybridnom osive (Troyer, 
2009). V prvých rokoch využívania hybridov boli mnohé z nich 
výsledkom dvojitého kríženia rodičovského materiálu s využitím 
štyroch rodičovských inbredných línií. Od 50. rokov 20. storočia 
prevládajú jednoducho krížené hybridy s použitím iba dvoch 
rodičovských inbredných línií, pričom v súčasnosti všetky osivá 
hybridnej kukurice v Spojených štátoch amerických pozostáva-
jú z jednoducho krížených hybridov. Mnohé oblasti pestujúce 
kukuricu mimo Spojených štátov amerických stále využívajú 
hybridy vzniknuté dvojitým a trojitým krížením.
Moderné hybridy v Spojených štátoch sú často výsledkom krí-
ženia juhovýchodných výberových odrôd dent („konský zub“) 
so severozápadnými odrodami flint („tvrdá kukurica“) (Galinat, 
1988). (Obrázok 1)

Kukurica: kráľovná plodín
Kukurica siata (Zea mays, L.), alebo jednoducho kukurica, ako je známa v mnohých oblastiach mimo Spojených štátov, sa 
pestuje na zrno alebo na siláž na takmer 188 miliónoch hektárov po celom svete. Za ostatné desaťročie celková plocha osiata 
kukuricou narástla o viac než 20 percent, pričom najviac sa pestuje mimo Spojených štátov.  

Samotné Spojené štáty produkujú v celosvetovom meradle viac ako 35 percent kukurice na zrno. Aj keď globálne výmera pše-
nice prevyšuje výmeru kukurice a výmera osiata ryžou je takmer rovnaká ako výmera osiata kukuricou, globálna produkcia 
kukurice (v tonách) omnoho prevyšuje ryžu i pšenicu. Kukurica teda zohráva významnú úlohu vo svetovom pôdohospodárstve 
z hospodárskeho aj agronomického hľadiska.



 

 

Obrázky teosintu s povolením Toma Schultza, DuPont Pioneer

Obrázok 2. Úplne vyvinutá metlina kukurice  
(samčí kvet).

Obrázok 9. Klasy vykazujúce následky vystavenia sa peľu 
jeden až sedem dní pred nasadením vrecka na šúľok na 
zabránenie opelenia.  
S povolením Jasona DeBruina, DuPont Pioneer.

Obrázok 10. Vývin primárneho šúľka vo fáze V9 
(vľavo) a vo fáze V12 (vpravo). Šúľok vo fáze V9 
so 14. uzlom (kryt ~ 400 μm) (V = Vegetatívne 
vývinové fázy). 
S povolením dr. Antonia Perdoma, DuPont Pioneer.
 

Obrázok 7. Peľové vrecúška rastúce pozdĺž cievneho tkaniva blizny. 
S povolením dr. Antonia Perdoma, DuPont Pioneer.

Obrázok 8. Kukuričný šúľok vo fáze R1 s odstránenými listeňmi, so znázor-
nením pripojených blizien, ktorých vajíčka neboli opelené.  
(R = Generatívne vývinové fázy, R1 = Vyháňanie blizien). 
S povolením Sandy Endicott, DuPont Pioneer.

Obrázok 6. Peľ nalepený na trichómoch  
blizny. S povolením dr. Dona Aylora, Uni-
versity of Connecticut.

Obrázok 5. Metlina kukurice počas vysypávania 
peľu.

Obrázok 3. Nezrelý šúľok kukurice (samičí kvet) so 
vznikajúcimi bliznami.

Obrázok 4. Zvislé oddelenie samčích a samičích 
kvetov na rastline kukurice.
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Teosint: Predchodca modernej 
kukurice
Teosint je jednoročná tráva pôvodom  
z Mexika a Strednej Ameriky. Asi pred  
9 000 rokmi začali pestovatelia s výberom 
rastlín s určitými mutáciami a prostred-
níctvom radu výberov pozostávajúcich 
z asi len piatich genetických mutácií bola 
vyvinutá moderná kukurica Zea mays. Na 
obrázkoch vpravo je zľava doprava ilustrá-
cia rastliny, metliny a klasu teosintu.

Je dôležité, aby uvoľňovanie peľu a vyháňanie 
blizien nastali súčasne, čím sa zaistí úspeš-
né opelenie, inými slovami „trafenie sa“. Pri 
dnešných moderných hybridoch však nie je 
nezvyčajné vidieť blizny vyháňané z listeňov 
jeden alebo dva dni predtým, ako vznikne 
úplná metlina. Ide o veľkú zmenu oproti hybri-
dom spred niekoľkých desaťročí, ktorá má za 
následok významne zlepšený proces opelenia 
a vyššie výnosy.

Blizny vystupujú zo 
šúľku v priebehu 
troch až piatich dní, 
začínajúc od blizien 
pripojených k dol-
nej a strednej časti 
šúľku a postupujúc 
smerom k špičke šú-
ľku. Jednotlivé blizny 
rastú v závislosti od 
prostredia asi sedem 
dní, alebo až kým 
blizna nenarazí na 
peľové zrnká (ob-
rázok 6). Výskumné štúdie preukázali, že typicky musí 
na jednej blizne pristáť minimálne päť zrniek peľu, aby 
začalo klíčiť a rásť peľové vrecúško (obrázok 7) a aby sa 
zabezpečilo, že genetický materiál jedného z týchto pe-
ľových zrniek úspešne oplodnil vajíčko. Vajíčko ihneď po 
oplodnení vytvorí oddeľujúcu vrstvu pri základni blizny, 
ktorá zamedzuje vstupu genetického materiálu z iných 
peľových zrniek. Blizna sa následne odpojí od vyvíjajú-
ceho sa zrna, začne vysychať a zhnedne. Ak vajíčko nie 
je úspešne oplodnené v rámci sedemdňového časového 
úseku, blizna odumrie, neoplodnené vajíčko napokon 
zmizne a časť vretena, s ktorým je dané vajíčko spojené, 
sa stane neplodným.

Sústavu zŕn (aktívne rastúce zrná po opelení) je možné 
skontrolovať dva až tri dni po ukončení vytrusovania peľu 
tak, že sa zo šúľka opatrne odstránia listene a šúľkom sa 
jemne zatrasie, aby sa zistilo, či sa blizny odpojili. Blizny 
opadnú z vajíčok, ktoré boli úspešne oplodnené (zrná), 
pričom všetky vajíčka, ktoré si zachovajú blizny, neboli 
oplodnené a nevyvinú sa z nich zrná (obrázok 8).

Rastlina kukurice
Kukurica je jednodomá rastlina, čo znamená, že tvorí oddelené samčie a samičie kvety na jednej rastline. Metlina (samčí kvet) 
produkuje peľ (obrázok 2), kým šúľok (samičí kvet) produkuje vajíčka, z ktorých vzniknú semená (obrázok 3). 

Ako je znázornené na obrázku 4, jednotlivé kvety sú od seba zvisle oddelené vzdialenosťou 0,9 - 1,2 metra, čo môže spôsobo-
vať problémy pri úspešnom opelení. 

Z hľadiska produkcie dokáže metlina vyprodukovať vyše 1 000 000 zrniek peľu a jeden šúľok dokáže vyprodukovať vyše 1 000 
blizien. V dôsledku toho sa vytvorí 1 000- až 1 500-násobne viac zrniek peľu ako blizien. 20 až 30 rastlín dokáže teoreticky 
opeliť všetky blizny na výmere jedného akra (0,405 hektára), no nie všetok peľ vytrúsený rastlinou skončí na blizne.

K vypúšťaniu peľu dochádza priebežne v priebehu piatich až ôsmich dní za 
priaznivých teplotných a vlhkostných podmienok (obrázok 5). Vrcholom obdobia 
vysypávania je od stredu do neskorého dopoludnia. Priemerná životnosť peľového 
zrnka je približne 20 minút po vytrúsení a väčšina vytrúseného peľu spadne do 
okruhu 6 až 15 metrov od príslušnej rastliny. Vietor však dokáže preniesť peľ na 
oveľa väčšie vzdialenosti. Podľa odhadov je približne 97 % vytvorených zŕn oplod-
nených peľom z inej rastliny.
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Vegetatívne fázy
VE Vzchádzanie
V1 Prvý list
V2 Druhý list
V3 Tretí list

V(n) n-tý list
VT Vznik metliny 

R1 Vyháňanie blizien
R2 Zač. vývinu zŕn
R3 Mliečna zrelosť
R4 Vosková zrelosť
R5 Plná zrelosť
R6 Fyziologická zrelosť 

Generatívne fázy

Tabuľka 1. Vegetatívne a generatívne fázy. 

pošva

uzol

čepeľ

Obrázok 11. Rastlina kukurice so znázornením úplne vyvinutých listov s vi-
diteľnými listovými uzlami (prstencami).
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Rast a vývin
V slovníku pestovateľa kukurice sa nepoužívajú 
žiadne pojmy častejšie ako „rast“ a „vývin“. Tieto 
dva pojmy sa často vzájomne zamieňajú, aj keď v 
podstate majú rôzne významy. Rast je jednoducho 
zväčšenie veľkosti a zlepšuje sa pri priaznivých 
podmienkach pestovania (dostatočná vlhkosť, 
živiny, teplota atď.) a zhoršuje sa pri stresujúcich 
podmienkach pestovania (abnormálne teploty, 
nedostatok živín, vlahy atď.). Vývin je postupnosť 
z jednej fázy rastliny k zrelšej alebo vyvinutejšej 
fáze. Významným vstupným faktorom pre rast a 
vývin rastliny je slnečné žiarenie. Listy rastlín ab-
sorbujú slnečné žiarenie a využívajú ho ako zdroj 
energie pre fotosyntézu. Schopnosť plodiny zhro-
mažďovať slnečné svetlo je úmerná ploche celko-
vého povrchu jej listov na jednotku výmery pôdy na 
ktorej rastie, prípadne indexu listovej pokryvnosti 
(Leaf Area Index, LAI). Pri plnom pokrytí pôdy po-
rastom sú index listovej pokryvnosti plodiny a jej 
schopnosť zhromažďovať dostupné slnečné svetlo 
maximálne. Od úplného pokrytia porastu cez repro-
dukčné obdobie je akýkoľvek nedostatok slneč-
ného žiarenia potenciálnym obmedzením výnosov 
kukurice. Keď stresové faktory ako slabé svetlo 
obmedzujú fotosyntézu počas plnenia šúľka, v rast-
linách kukurice sa opätovne mobilizujú uhľovodíky 
v stonke smerom k šúľku. Môže to mať za následok 
problémy s kvalitou stonky a poliehanie rastlín 
pri zbere. Citlivými obdobiami vývinu plodiny ako 
kvitnutie a začiatok napĺňania zrna nastávajú vtedy, 
keď sú rastliny najviac náchylné k stresom, vrátane 
nedostatku svetla, vlahy a/alebo živín.

Určovanie fáz vývinu kukurice
Pri určovaní vývinových fáz kukurice je dôležité vedieť, že 
na opis vývinu existuje viac systémov. 
Systém založený na listoch jednotlivých uzlov, opísaný v 
tejto publikácii a vyvinutý na Iowa State University, rozli-
šuje vývin kukurice na vegetatívne (V) a generatívne (R) 
fázy. Využitie tohto systému označuje definované fyziolo-
gické fázy vo vývine rastliny. Vďaka tomu je jednoduchšie 
rozlišovať medzi jednotlivými fázami, namiesto využívania 
ukazovateľov iných systémov, ako sú výška rastliny alebo 
plne vyvinuté listy. Medzi takéto ostatné systémy patria 
systémy počítania špičiek čepelí listov a systémy mera-
nia výšky rastlín (využívajú ich rôzne značky herbicídov). 
Počet plne vyvinutých listov alebo systémy merania výšky 
rastlín nie sú také presné, ako systém založený na listoch 
jednotlivých uzlov. Rastliny reagujú na rôzne prostredia/
stresové podmienky a môžu byť staršie, než aké sa javia 
byť, ak sa prihliada jedine na výšku rastlín. Systém počí-
tania listov nezahŕňa do počtu tvorbu uzlov, takže jeho 
interpretácia je voľná a môže viesť k menej konzistentné-
mu určeniu fáz.
V nepretržite teplých častiach sveta (tropické a subtro-
pické regióny) mnohí farmári hovoria o „počte dní do 
zrelosti“. Ide o meranie času od výsevu po „priprave-
nosť na zber“, čo je v týchto častiach sveta dobrou po-
môckou, pretože denné maximálne a minimálne teploty 
sú veľmi konzistentné.
V Kanade sa používa systém tepelných jednotiek plodiny 
(Crop Heat Units, CHU), ktorý udeľuje body za čas ako aj 
za teplotu. Tepelné jednotky plodiny (CHU) sa hromadia aj 
vtedy, keď sú všetky teploty pod minimálnou úrovňou.

Vegetatívne fázy
Vegetatívne fázy (V) sú charakterizované prítomnosťou 
listového uzla (prstenca) na vyvinutých listoch. List 
kukurice má tri hlavné časti: čepeľ, pošvu a uzol. Listová 
čepeľ je plochá časť listu, ktorá zachytáva slnečné 
svetlo, pošva je časť obaľujúca stonku a uzol je predel 
medzi čepeľou a pošvou, zvyčajne s výrazným ohybom 
(obrázok 11). Ako rastlina rastie, každý nasledujúci list 
je vytláčaný predlžujúcou sa stonkou a rozpínaním sa 
listu v poradí od semena nahor ku metline. Špička listu 
je prvou viditeľnou časťou, po nej nasleduje listová čepeľ 
a nakoniec listový uzol a pošva.

Keď je viditeľný uzol, list sa považuje za úplne vzídený a 
počíta sa do schémy na určovanie fáz. Vegetatívne fázy 
(tabuľka 1) vývinu začínajú vzchádzaním (VE) a pokračujú 
po jednotlivých číslach podľa každého nasledujúceho 
listu až po vznik metliny (VT).

Denné teplotné sumy pre rast
Bolo preukázané, že čas, ktorý kukurica vyžaduje na prechod 
z jednej vývinovej fázy do druhej, závisí od množstva akumu-
lovaného tepla (Gilmore a Rogers, 1958).
Existuje niekoľko známych metód na odhad akumulovaného 
tepla, z ktorých je najbežnejšia metóda denných teplotných 
súm rastu (growing degree days, GDD), známych v Európe aj 
ako sumy efektívnych teplôt (growing degree units, SET) alebo 
tepelné jednotky (heat units, HU). Táto metóda je založená na 
použití minimálnych a maximálnych teplôt pre rast a vývin v 
stupňoch Celzia /Farenheita. V prípade kukurice sú tieto teplo-
ty nasledujúce:

Minimum = 10 °C (50 °F)
Maximum = 30 °C (86 °F)

Pod minimálnou teplotou (10 °C) alebo nad maximálnou tep-
lotou (30 °C) bude prebiehať rast na nízkej úrovni, ak vôbec 
bude prebiehať. Koncepcia denných stupňov rastu (GDD) vyu-
žíva nasledujúci výpočet:

GDD = (Tmin + Tmax)/2 - 10 (°C)
Tmin = minimálna denná teplota, alebo 10 °C,  
ak je teplota nižšia ako 10 °C

Tmax = maximálna denná teplota, alebo 30 °C,  
ak je teplota vyššia ako 30 °C.

Minimálny počet denných teplotých súm rastu, ktoré sa naaku-
mulujú za jeden deň, by bol 0 jednotiek GDD, ak teplota zosta-
ne celý deň na úrovni 10 °C alebo menej, prípadne maximálne 
36 jednotiek GDD, ak teplota zostane celý deň na úrovni 30 °C 
alebo viac. Získaním súčtu denných teplotných súm rastu za 
určité obdobie je možné predpovedať vývin plodiny.
Jediný problém s touto metódou je však výpočet „priemernej“ 
dennej teploty na základe minimálnych a maximálnych teplôt 
v rámci jedného dňa. Neprihliada sa na časové trvanie, počas 
ktorého je rastlina kukurice vystavená akejkoľvek špecifickej 
teplote počas časti dňa, kedy dochádza k zahrievaniu alebo 
ochladzovaniu. Za určitý čas majú tieto časové obdobia ten-
denciu náhodne sa vyvažovať a nemusia mať vplyv na výsled-
né odhady rastových fáz. 

Na vzídenie rastliny kukurice je po výseve potrebných približne 
90-120 denných teplotných súm (GDD), no presný požadovaný 
počet môže byť ovplyvnený hĺbkou sejby, slnečným žiarením, 
vlhkosťou, obrábaním pôdy alebo inými faktormi. Aj keď je tep-
lota vzduchu monitorovaná a hlásená, rýchlosť klíčenia, vzchá-
dzania a následný rast, kým je rastový vrchol pod povrchom 
pôdy, sa riadia teplotou pôdy (pôdne tepelné jednotky rastu) 
v zóne semena. Denné pôdne tepelné jednotky  zohrávajú 
dominantnú úlohu v čase klíčenia semena kukurice a následne 
čoraz menšiu úlohu, keď mladá rastlina rastie cez fázy V až pri-
bližne po fázu V6. Teplota vzduchu vstupuje jej dominantným 
vplyvom na rýchlosť rastu kukurice po tom, ako rastový vrchol 
vystúpi nad povrch pôdy.

8
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Predstavuje 83 percent celkovej hmotnosti semena a skladá sa z tvrdej 
škrobovej vonkajšej vrstvy obaľujúcej mäkké škrobové vnútorné jadro

Predstavuje 5-6 percent celkovej hmotnosti semena

Predstavuje 11 percent celkovej hmotnosti semena a skladá sa z plumuly 
(embryonická rastlina) a štítku skutela (kotyledón alebo klíčny list)

Ochranné puzdro obaľujúce výhonok
Prvý stonkový článok (internódium) na stonke medzi klíčnym listom 
a prvým uzlom

Klíčny korienok alebo primárny koreň 

Ochranné puzdro obaľujúce zárodočný koreň

©
 Io

w
a 

St
at

e 
U

ni
ve

rs
ity

 E
xt

en
si

on
©

 Io
w

a 
St

at
e 

U
ni

ve
rs

ity
 E

xt
en

si
on

Obrázok 12 . Porovnanie hybridov s relatívnou zrelosťou (RM) 75, 115 a 135 s uvedením  
počtu akumulovaných denných súm teplôt rastu pri vyháňaní blizien a pri zrelosti.

Obrázok 13. Zo šúľkov vystupujú blizny, čo je príznakom prvej generatívnej fázy (R1).

Tabuľka 2. Časti klíčiaceho semena kukurice.

Obrázok 14. Vyklíčené semeno kukurice.

Obrázok 15. Vzídená rastlina kukurice (VE).

Obrázok 16. Tri rôzne hĺbky sejby so znázornením koleoptily, praslenu, dĺžky mezokotylu a umiestnenie prvého nodálneho koreňa. Všimnite si neprítomnosť 
vývinu mezokotylu, koruny a prvého nodálneho koreňa na plytko zasiatej (menej než 2,5 cm) rastliny kukurice vpravo.

Koleoptila
Vrchol
Mesocotyl

prvý pravý list

Prvý nodálny koreň

vzídená  
plumula

10 11

Relatívna zrelosť
Rastline kukurice rastú listy podľa jej relatív-
nej zrelosti a prostredia, v ktorom je pestova-
ná. Lokálne prispôsobené hybridy v centrálnom 
Kukuričnom páse v Spojených štátoch americ-
kých (Iowa, Illinois, Indiana a Ohio) majú typicky 
vyvinutých 20-21 listov. Skorozrejúce hybridy 
môžu pri plnej zrelosti mať len 11 až 12 listov, 
pričom najneskôr zrejúcim hybridom v tropic-
kých prostrediach môže narásť aj vyše 30 listov. 
Medzi fázami VE a V14 sa každý nový prstencovi-
tý list objaví po nahromadení približne 66 až 84 
denných stupňov rastu, v závislosti od hybridu 
(obrázok 12).

Medzi fázami V15 a VT sa listy vyvíjajú rýchlej-
šie, pričom každý prstencovitý list sa objaví po 
nahromadení približne 48 až 56 denných stupňov 
rastu, v závislosti od hybridu.

Klíčenie a vzchádzanie (VE)
Semeno kukurice bude po zasiatí vpíjať vodu a absorbovať vodu približne do 30 až 35 per-
cent svojej hmotnosti. Bolo preukázané, že teploty pôdy majú na tento proces malý vplyv.

Aby sa začal zárodočný koreň predlžovať, teploty pôdy musia byť nápomocné procesu klí-
čenia; bežne prípustná minimálna teplota pôdy je 10 °C. Krátko po vzídení zárodočného 
koreňa zo semena vyklíčia tri až štyri ďalšie korene. Tieto korene a zárodočný koreň tvoria 
zárodočný koreňový systém, ktorý má funkciu príjmu vody a niektorých živín pre rastlinu. 
Väčšina živín pre klíčenec je dodávaná z hydrolyzovaných škrobov a proteínov z endo-
spermu. Vo fáze VE začína vývin praslenových a nodálnych (permanentných) koreňov.

Rastlina kukurice vykazuje „hypogeálne“ vzchádzanie, kedy klíčny list zostáva pod 
povrchom. Mezokotyl, alebo prvé internódium, sa predlžuje a vytláča špičku kole-
optily smerom k povrchu pôdy. Keď koleoptila prerazí cez povrch pôdy, nastáva fáza 
vzchádzania (VE). Slnečné žiarenie naruší predlžovanie koleoptily a mezokotylu, čím 
sa poloha praslenového koreňa a prvého nodálneho koreňa zafixuje asi 2 cm pod povrchom pôdy. Ide o značne konštant-
nú mieru, pokiaľ nie je hĺbka sejby mimoriadne plytká (menej než 3,8 cm). Z tejto polohy sa apikálny meristém (rastový 
vrchol) a list začínajú ďalej predlžovať smerom hore (obrázok 16). 

Po tom, ako sa objaví koleoptila, sa rast zárodočného koreňového systému spomalí a následne sa zastaví približne vo 
fáze V3. Ako rastie sústava nodálnych koreňov, zárodočný koreňový systém zostáva aktívny, no postupne dodáva menší 
percentuálny podiel celkového množstva vody a pôdnych živín pre rast rastliny. Vzniknutá koleoptila spolu s plumulou 
(embryonickou rastlinou) sa následne predlžuje (obrázok 15).

Cez koleoptilu vyrastú embryonické listy a vzíde prvý pravý list (s okrúhlou špičkou), ktorý sa v priebehu skorej fázy počíta 
ako list V1 (obrázok 16). Nasledujúce listy majú všetky ostré špičky. Niektoré systémy nezapočítavajú okrúhly list a na-
miesto toho túto fázu pomenúvajú VC, medzi fázami VE a V1.

Generatívne fázy
Generatívne fázy sú charakterizované tým, že na šúľku vznikajú vyvíjajúce sa zrná, s výnimkou 
prvej reproduktívnej fázy (R1), ktorá je identifikovaná výlučne vyháňaním blizien z listeňov (ob-
rázok 13). Existuje šesť generatívnych fáz (tabuľka 1).

Priemerný hybrid z Kukuričného pásu v Spojených štátoch amerických vyháňa blizny (R1) pri-
bližne 60-65 kalendárnych dní (1 400 denných súm teplôt rastu) po fáze VE a dosahuje zrelosť 
(R6) približne 125-130 kalendárnych dní (2 800 denných súm teplôt rastu) po fáze VE. Hybridy 
kukurice majú rozličný čas potrebný na dosiahnutie fyziologickej zrelosti, keď sa ich vývin od-
haduje pomocou kalendárnych dní alebo denných súm teplôt rastu.

Sedem hlavných komponentov semena kukurice
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Obrázok 18. Vývin podporných alebo  
kotevných koreňov.

Obrázok 20. Pohľad na rez rastliny vo fáze V6 so zná-
zornením vzťahu rastového vrcholu s povrchom pôdy a 
vyvíjajúcimi sa výhonkami šúľkov.

Obrázok 21. Pozdĺžne rozrezaná dolná stonka kukurice 
so znázornením nodálneho vývinu, internodálneho pre-
dĺženia a umiestnenia nodálneho koreňa.

Obrázok 23. Pohľad na rez rastliny vo fáze V12.

Obrázok 22. Horná časť stonky  
s viditeľnou metlinou, rastlina vo 
fáze V7.

Obrázok 19. Vývin vzchádzajúcej rastliny kukurice od klíčenia po fázu V2.

Obrázok 17. Pohľad na rez rastliny vo fáze V3.

rastový 
vrchol

rastový 
vrchol

5. uzol

1. - 4. uzol

prvý pravý list

vyvíjajúce sa 
výhonky šúľkov

prvé viditeľné 
internódium

pripojená  
pošva 5. listu

rastový 
vrchol

12 13

Skoré vegetatívne fázy (V1 až V5)
Počas tohto obdobia dochádza k minimálnemu predĺženiu stonky (internódia), kto-
ré v určitej miere závisí od teploty pôdy. Pred fázou V5 je rastový vrchol pod povr-
chom pôdy a začína rast všetkých listov a listových základov (obrázok 17).

V každom uzle vzniká výhonok (axila každého listu) od prvého listu (pod zemou) 
až po približne 13. list (nad zemou). Výhonky, ktoré sa vyvíjajú z uzlov nad zemou, 
sa môžu diferencovať na reprodukčné tkanivo (klasy alebo šúľky) a výhonky, ktoré 
sa vyvíjajú pod zemou, sa môžu diferencovať na vegetatívne tkanivo (postranné 
výhonky alebo odnože).

Permanentné korene sa vyvíjajú päť uz-
lov pod povrchom, jeden pri povrchu pôdy 
a potenciálne jeden alebo viac uzlov nad 
povrchom pôdy. Korene nad povrchom pôdy 
sa bežne označujú ako „podporné“ alebo 
„kotevné“ korene, ktoré môžu podopierať 
stonku a prijímať vodu, ak preniknú do pôdy 
(obrázok 18).

Najvyššie korene nemusia dočiahnuť do 
pôdy, pretože rastlina pri prechode z vegeta-
tívneho do generatívneho vývinu prestáva 
rásť. Vývin tejto fázy závisí od genetickej 
výbavy a prostredia.

Stredné vegetatívne fázy (V6 až V11) 
Počas týchto fáz začína rastlina kukurice obdobie veľmi rýchleho predl-
žovania internódií. Rastový vrchol sa okolo fázy V6 presúva nad povrch 
pôdy, pričom rastlina je v tomto období náchylná na poškodenie vplyvmi 
prostredia alebo mechanickými vplyvmi, ktoré môžu poškodiť bod rastu 
(obrázok 20). 

V dôsledku tohto rýchleho rastu sa môžu spodné tri alebo štyri listy, vrá-
tane prvého pravého listu, odpojiť od stonky a uhniť. Keď k tomu dôjde, na 
určenie vegetatívnej fázy vývinu sa používajú iné techniky. 

Jedným spôsobom identifikácie vývinovej fázy je vykopanie rastliny kuku-
rice a jej rozštiepenie po dĺžke. Predĺženie je v priebehu raného rastu mi-
nimálne; prvý až štvrtý uzol sú nahusto natlačené k sebe bez viditeľných 
internódií. Prvé badateľné internódium bude typicky medzi štvrtým a pia-
tym uzlom a jeho dĺžka bude približne 0,6 cm. Identifikujte list pripojený 
k piatemu uzlu a spočítajte následné listy s prstencami nad ním, s cieľom 
určiť vegetatívnu fázu (obrázok 21). 

Ďalším spôsobom určenia fázy rastliny je identifikácia šiesteho listu. Náj-
dite uzol pri povrchu pôdy a ak pôda nebola rozrušená (bez kultivácie), 
typicky pôjde o šiesty uzol. Identifikujte list pripojený k šiestemu uzlu (6. 
list) a spočítajte následné listy s prstencami nad ním, s cieľom určiť vege-
tatívnu fázu. 

V centrálnej časti kukuričného pásu (Corn 
Belt) v Spojených štátoch amerických sa 
počet zŕn okolo vretena ustanovuje okolo 
fázy V7, kedy dochádza k vzniku šúľku 
(obrázok 20) a/alebo kedy sú viditeľné 
postranné odnože, ako aj metlina (ob-
rázok 22). V prípade severných zeme-
pisných šírok k tomuto dochádza skôr a 
v prípade tropických hybridov zas neskôr. 
V dôsledku delenia buniek bude počet 
radov vždy párny. Väčšina hybridov so 
strednou zrelosťou má v priemere 14, 16 
alebo 18 radov zŕn, no môže ich byť viac 
alebo menej. Nižší počet radov vo veľkej 
miere súvisí so skorozrejúcimi hybridmi. 

Absolútny počet je výrazne ovládaný genetickou výbavou hybridu a často 
je konzistentný v rámci jedného hybridu v danej lokalite. Závažné meta-
bolické stresy počas týchto fáz, ako je načasovanie aplikácie niektorých 
herbicídov, môžu znížiť počet vytvorených zŕn v rade.

Neskoré vegetatívne fázy (V12 až VT)
Dĺžka šúľka (počet zŕn v jednom rade) je určená v posledných niekoľkých 
týždňoch pred vznikom metliny. Stres v tomto období môže znížiť počet 
zŕn vytvorených v každom rade, pričom konečný počet zŕn je určovaný po-
čas opelenia a po opelení.
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Obrázok 24. Pohľad na rez rastliny vo fáze V18. V tejto 
fáze môže byť viditeľná metlina mimo praslena.

Obrázok 25. Tri najvyššie šúľky s bliznami. Primárny 
šúľok je vpravo.

Obrázok 27. Primárny šúľok vo fáze R1, bez 
listeňov a blizien a s nimi.

Obrázok 30 . Primárny šúľok vo fáze R2, bez 
listeňov a blizien a s nimi.

Obrázok 31 . Prierez šúľku rastliny vo fáze 
R2 so znázornením zŕn a pleva.

Obrázok 32 . Dva najvyššie šúľky rastliny vo fáze R2. Všimnite si 
vývin zrna pri základni rastliny s odpojenými bliznami, kým pri 
špičke zostávajú blizny pripojené k vajíčkam a čakajú na opelenie.

Obrázok 28. Tri najvyššie šúľky rastliny vo 
fáze R1. Všimnite si zašpicatené zrná. Na tento 
bod je napojená blizna.

Obrázok 29. Pohľad na rez rastliny vo fáze R1. Všimnite 
si vznik blizien pred tým, ako sa úplne rozvinú konáriky 
metliny.

Obrázok 26. Rast metliny od fázy V7 po fázu VT.

výhonok  
horného šúľku

pleva

14 15

Prechodná fáza (VT až R1)
Prechod z vegetatívneho vývinu na generatívny vývin (VT až R1) je kriticky 
dôležité obdobie z hľadiska určenia výnosov zrna. V tomto bode sa stáva do-
minantným výhonok vrchného šúľka (obrázok 24). 

Fáza VT nastáva vtedy, keď sa ukáže a rozvinie posledný konárik metliny (ob-
rázok 26). Fáza VT sa prekrýva sa fázou R1 v čase, kedy sa objavujú viditeľné 
blizny pred tým, ako sa objaví metlina.

Vegetatívny vývin je teraz ukončený: je dosiahnutá takmer maximálna výška 
rastliny, bunky stonky začínajú drevnatieť, čo zlepšuje pevnosť stonky a rast-
lina prechádza do generatívneho vývinu (R1).

Fáza vyháňania blizien (R1)
Fáza R1 nastáva vtedy, keď sa blizny objavujú mimo šúľkov. Keď zrnko peľu dopadne na bliznu (opelenie), vytvorí sa pe-
ľové vrecúško, ktorému trvá asi 24 hodín, kým prerastie dolu bliznou k vajíčku. Keď dosiahne vajíčko, nastáva oplodne-
nie a z vajíčka sa stáva zrno. V tejto fáze sú zrná takmer úplne uzavreté v plevách (kališných listoch) a sú biele s prie-
zračnou vodovou náplňou. 

Toto obdobie je významné z hľadiska vývinu zrna - a v konečnom dôsled-
ku - z hľadiska výnosu. Stres v tomto období a počas nasledujúcich dvoch 
týždňov môže výrazne zmenšiť počet zŕn v jednom rade.

Fáza začiatku vývinu zŕn  (R2)
Fáza R2 nastáva 10 až 14 dní po vyhnaní blizien a označuje sa niekedy aj ako fáza 
„vydutia“. Vyvíjajúce sa zrná majú obsah vlhkosti 85 percent, pripomínajú vydutiny, 
pričom endosperm a vnútorná kvapalina sú priezračné. Ako zrná rastú, okolité plevy sa 
stávajú menej viditeľné (obrázok 31).
V tomto období môže nastať zastavenie vývinu zrna v dôsledku stresu. Zrnám oplod-
neným ako posledným (v blízkosti špičky) sa vývin zastaví ako prvým. Riziko zastave-
nia vývinu zrna je najvyššie v priebehu prvých 10 až 14 dní po opelení alebo kým zrná 
dosiahnu fázu R3. 
V tejto fáze je dosiahnutá maximálna dĺžka šúľka. Blizny z oplodnených zŕn uschnú 
a zhnednú. Medzi hnedými bliznami môže byť vidno neoplodnené blizny (obrázok 32).
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Obrázok 33 . Zrná z rastliny R3. Obrázok 37 . Primárny šúľok rastliny vo fáze R5, bez 
listeňov a blizien a s nimi. Všimnite si preliačené zrná.

Obrázok 38 . Kukuričné šúľky s jednotlivými fázami mlieč-
nej línie. Mliečna línia začína na vrchole zrna a postupuje 
smerom k jeho špičke.
S povolením Steva Butzena, DuPont Pioneer.

Obrázok 37 . Zrná z rastliny R5.

Obrázok 35 . Zrná z rastliny R4. Obrázok 36 . Primárny šúľok rastliny vo fáze R4, bez 
listeňov a blizien a s nimi.

Obrázok 34 . Primárny šúľok rastliny vo fáze R3, bez 
listeňov a blizien a s nimi.

Endosperm

Embryo

Korunka
Preliačenie

skorá mliečna línia

½ mliečna línia

¼ mliečna línia

¾ mliečna línia

16 17

Fáza mliečnej zrelosti (R3)
Fáza R3 nastáva 18 až 22 dní po vyhnaní blizien, kedy sa začnú zrná sfar-
bovať na konečnú farbu, ktorá je u väčšiny hybridov typu „konský zub“ 
žltá alebo biela, prípadne rôznych odtieňov žltkasto-oranžovej alebo 
bielej v prípade odrôd tvrdej kukurice „flint“.

Zrná majú vlhkosť asi 80 percent, ich vnútorná kvapalina je mliečne biela 
z nahromadeného škrobu (endosperm) a úplne vypĺňajú priestor medzi 
radmi zŕn. Embryo a endosperm sú vizuálne rozlíšiteľné po rozrezaní (ob-
rázok 33). V tomto období je stále možné zastavenie rastu zrna spôsobe-
né stresom.

Fáza vzniku preliačenia (R5)
Fáza R5 nastáva 35 až 42 dní po vyhnaní blizien a predstavuje takmer 
polovicu obdobia reproduktívneho vývinu. Zrná pozostávajú z tvrdej 
vonkajšej škrobovej vrstvy obaľujúcej mäkké škrobové jadro. Keď začne 
mäkšie škrobové jadro strácať vlhkosť a zmenšovať sa, na vrchole (ko-
runke) zrna sa vytvorí preliačenie (zárez) (obrázok 38).

Miera vznikajúcich preliačenín závisí od genetickej výbavy a podmienok 
pestovania. Hybridy tvrdej kukurice „flint“ nemajú spravidla žiadnu ale-
bo len veľmi malú preliačeninu, pretože zrno obsahuje tvrdý škrob, ktorý 
sa neprepadáva.

Mliečna línia
Vytvára sa „mliečna“ línia, ktorá tvorí predel 
medzi tvrdým škrobom a mäkkým škrobom. 
Vzniká na vrchole zrna a postupuje smerom 
k základni, alebo k špičke zrna, čo zvyčajne trvá 
tri až štyri týždne. Celkový čas tohto pohybu 
súvisí s teplotou, dostupnosťou vlahy a genetic-
kou výbavou hybridu. Mliečna línia sa spravidla 
označuje ako ¼ mliečna línia, ½ mliečna línia 
alebo ¾ mliečna línia podľa jej pohybu smerom 
k šúľku (obrázok 39). 

V skorých fázach vzniku preliačenia majú zrná 
vlhkosť asi 55 percent a nahromadených asi  
45 percent celkového obsahu sušiny a vo fáze 
R5 asi 90 percent z celkového obsahu sušiny  
(½ mliečnej línie). (Mahanna et al., 2014) 

Listene začnú starnúť a strácať farbu (obrázok 
37). Stres v tejto fáze bude mať za následok zní-
ženú akumuláciu škrobu a menšiu váhu zrna.

Fáza voskovej zrelosti (R4)
Fáza R4 nastáva 24 až 28 dní po vyhnaní blizien. Zrná majú obsah vlhkosti 
70 percent a ich vnútorná kvapalina hustne na pastovitú konzistenciu pripo-
mínajúcu cesto. Zrná nadobúdajú ich konečnú farbu a asi polovicu ich suchej 
zrelej hmotnosti.

Začína vznikať zafarbenie vretena (biele, ružové, svetločervené alebo tmavo-
červené), ktoré je špecifické pre konkrétny hybrid. Listene začínajú na vonkaj-
ších okrajoch hnednúť (obrázok 36).

Stres počas tejto fázy nemá spravidla za následok zastavenie rastu zrna, no 
môže znížiť rýchlosť akumulácie škrobu a priemernú hmotnosť zrna.
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Dátum Maximálna
teplota  

Minimálna 
teplota

Denné 
teplotné 

sumy 
rastu/deň

20. september 24° C 11° C 13

10. október 18° C 6° C 7

1. november 13° C 1° C 2

Obrázok 41 . Postupnosť vzniku čiernej oddeľujúcej vrstvy. 
S povolením Steva Butzena, DuPont Pioneer.

Obrázok 42 . Zrná rastliny R6 so znázornením embrya (zárodku), endospermu (škrob)  
a čiernej škvrny.

Obrázok 43 . Primárny šúľok rastliny vo fáze R1 až R6. Sú znázornené embryonálne a neembryonálne strany, keď sa stanú rozpoznateľnými.

Obrázok 40. Primárny šúľok rastliny vo fáze R6, bez 
listeňov a blizien a s nimi.

endosperm

embryo

čierna škvrna

18 19

Fyziologická zrelosť (R6)
Fáza R6 nastáva 60 až 65 dní po vyhnaní blizien. Vlhkosť zrna je približ-
ne 35 percent, zrná sa považujú za fyziologicky zrelé a dosiahli maximál-
nu suchú hmotnosť. 

Mliečna línia, alebo vrstva tvrdého škrobu, postúpila smerom k špičke zrna. 
Bunky na špičke zrna strácajú svoju integritu a kolabujú, čo spôsobuje vznik 
hnedej až čiernej oddelenej vrstvy, bežne označovanej ako „čierna škvrna 
alebo vrstva“ (obrázok 41). Keď sa vytvorí čierna škvrna, do zrna a zo zrna už 
nemôže prechádzať škrob a vlaha, s výnimkou straty vlhkosti odparovaním. 

Tvorba čiernej škvrny postupuje smerom od špičky klasu smerom k základ-
ni. Ak rastlina kukurice odumrie predčasne (pred dosiahnutím fyziologickej 
zrelosti), čierna vrstva sa vytvára aj naďalej, no jej vznik môže trvať dlhšie 
a môže dôjsť k zníženiu výnosov.

Stres v tejto fáze nemá žiadny dopad na výnosy.

Uvoľňovanie vody zo zrna
Rýchlosť straty vlhkosti zo zrna kukurice vo veľkej miere závisí od 
teploty vzduchu (tabuľka 3), pohybu vzduchu, relatívnej vlhkos-
ti a obsahu vlhkosti v zrne. Uvoľňovanie vody zo zrna v značnej 
miere súvisí s charakteristikami hybridu, ako sú orientácia šúľka, 
hustota rastlín, tesnosť a dĺžka listeňov a tvrdosť zŕn. Všeobec-
ne platí, že je potrebných 30 denných teplotných súm rastu na 
odbúranie jedného bodu vlhkosti zo zrna na začiatku procesu 
schnutia (z 30 na 25 percent) a 45 denných teplotných súm rastu 
na odbúranie jedného bodu vlhkosti na konci procesu schnutia 
(z 25 na 20 percent). Rýchlosť schnutia zrna sa bude líšiť podľa 
jednotlivých hybridov a prostredí. Kukurica napríklad schne lep-
šie v slnečný deň s teplotou 10 °C ako v daždivý alebo zamračený 
deň s teplotou 10 °C. Obidva dni majú rovnaký počet tepelných 
jednotiek, no dodatočná energia dodaná žiarením v slnečný deň 
dramaticky zlepšuje proces sušenia.
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Štandardné merania
Typický kukuričný šúľok má 500 až 800 
zŕn, na základe priaznivých podmienok 
prostredia a agrotechnických postupov. 

Priemerná hmotnosť zrna s vlhkosťou  
15,5 percenta je približne 350 mg,  
s rozsahom od 200 až do 430 mg.

Tabuľka 3. Potenciál zosychania podľa dátumu v lokalite Ames,  
štát Iowa, USA.
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