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Na objasnenie príčiny zastavenia vývinu šúľ-
kov vo vývinovej fáze V14 sú predložené dve 
hypotézy, ktoré sa viažu na chemické zlože-
nie pomocných látok:
 Prvá hypotéza znie, že produkcia etyléno-
xidu pri rozpade povrchovo aktívnej látky 
spôsobuje prerušenie vývinu vajíčok a de-
formáciu buniek.
 Druhá hypotéza tvrdí, že voda zmýva ne-
iónové povrchovo aktívne látky z povrchu 
listeňov do vyvíjajúceho sa klasu a narúša 
tak celistvosť jeho buniek.

Abnormálny vývin šúľkov

Ak sú rastliny počas vývinu šúľkov vystavené 
stresu, môže dôjsť k ich abnormálnemu rastu. 
Spôsob, akým sa netypický vývin prejavuje, 
poukazuje na dĺžku pôsobenia a zdroj stresu, 
ktorému bola rastlina vystavená. Poškodenia 
spôsobené pri vývine klasu spravidla počas 
dozrievania rastliny nezmiznú, a tak budú 
tieto zmeny spôsobené stresom viditeľné 
aj po tom, ako prestanú pôsobiť na rastlinu. 
Rast klasu prebieha v jasne defi novaných fá-
zach počas vývinu rastliny, takže abnormálne 
klasy slúžia ako záznam stresových udalostí, 

ktoré sa udiali počas vegetačného obdobia. 
Jednou takouto anomáliou je aj zastavenie 
vývinu klasov, niekedy nazývané aj „syndróm 
tupého šúľku“ (angl. blunt ear syndrome). 
Klasy so zastaveným vývinom sa vyznačujú 
kratšími šúľkami, menším počtom zŕn a zakr-
patenými špičkami. V niektorých prípadoch 
sa zrná v klasoch vôbec nevyvinú.

Dôvody zastavenia vývinu klasov neboli pre-
svedčivo dokázané. Keďže sa zvyšok postih-
nutých rastlín zvyčajne vyvinul normálne, 
odborníci sa domnievali, že problém sa prav-
depodobne objavil skôr ako dôsledok jedné-
ho stresového faktoru než nahromadením 
viacerých faktorov či pôsobením dlhodobé-
ho stresu.

Výskyt klasov so zastaveným vývinom sa 
zvýšil, keď sa okolo rokov 2007 a 2008 stalo 
používanie listových fungicídov bežnou pra-
xou. Fungicídy boli sprvu považované za jed-
nu z možných príčin zvýšeného výskytu šúľ-
kov so zastaveným vývinom. Po preskúmaní 
okolností spojených so zastavením vývinu 
klasov a preštudovaní ich tvorby sa však zis-
tilo , že vo všetkých prípadoch sa rast klasov 
zastavil za prítomnosti povrchovo aktívnej 
látky, presnejšie neiónovej povrchovo aktív-
nej látky z postreku.

Použitie listového fungicídu podľa návodu 
na etikete a bez pridanej povrchovo aktívnej 
látky nespôsobilo zastavenie vývinu klasov. 
Zastavenie vývinu bolo spojené s foliárnym 
ošetrením počas špecifi ckej doby - okolo vý-
vinovej fázy V14.

Neiónové povrchovo aktívne látky 

aplikované pred vznikom metlín

Po prvých hláseniach o zastavení vývinu kla-
sov z roku 2007 na poliach, kde boli použité lis-
tové fungicídy, vykonali výskumní pracovníci 
z Purdue University sériu terénnych testov za-
meraných na zastavenie vývinu klasov a jeho 

spojitosť s foliárnym ošetrením. Výskumníci 
z Purdue vo svojich štúdiách testovali tri aktív-
ne zložky fungicídov. Fungicídy boli použité 
v kombinácii s insekticídom, s plodinovým ole-
jom, s tým istým insekticídom spolu s plodino-
vým olejom, s neiónovou povrchovo aktívnou 
látkou a s insekticídom spolu s neiónovou po-
vrchovo aktívnou látkou. Všetky typy ošetrenia 
boli aplikované počas vývinovej fázy V14. Kla-
sy boli päť dní po aplikácii ošetrenia a po do-
zretí zozbierané na účely podrobných meraní.

Výsledky ukázali, že použitie samotného fun-
gicídu, poprípade v kombinácii s insekticídom, 
nespôsobilo zastavenie vývinu klasov. Zasta-
vený vývin sa objavil v tých prípadoch, kedy 
použité ošetrenie obsahovalo dodatočnú po-
mocnú látku. Zastavenie vývinu klasov bolo 
v týchto štúdiách omnoho častejšie spojené 
s použitím neiónovej povrchovo aktívnej látky 
než pri použití koncentrátu plodinového oleja.

Foliárne ošetrenia s použitím neiónovej po-
vrchovo aktívnej látky boli spojené s nižším 
celkovým počtom zŕn na klas. Tieto výsledky 
sú dôležité hlavne z agronomického hľadis-
ka, keďže počet zŕn je primárnym ukazovate-
ľom úspešnosti úrody. Niektoré publikované 
výskumné štúdie ukázali, že počet zŕn na jed-
notku výmery určuje približne 85 % potenci-
álnej úrody, pričom zvyšných 15 % je spoje-
ných s hmotnosťou individuálnych klasov.

Ďalšie štúdie uskutočnené vo viacerých lo-
kalitách na Stredozápade USA priniesli po-
dobné výsledky, kedy rastliny vo vývinových 
fázach V12–V14, ktoré boli ošetrené spolu 
s povrchovo aktívnou látkou, vykazovali zvý-
šené percento klasov so zastaveným vývi-
nom v porovnaní s rastlinami bez ošetrenia. 
V týchto štúdiách bol testovaný strobilurí-
nový fungicíd pyraclostrobín v spojení s ne-
iónovou povrchovo aktívnou látkou. Pyra-
clostrobín s neiónovou povrchovo aktívnou 
látkou bol aplikovaný na kukuricu vo vývino-
vých fázach V8, V10, V12, V14, V16 a VT.

Po ošetrení pyraclostrobínom s neiónovou po-
vrchovo aktívnou látkou bolo najvyššie percen-
to klasov so zastaveným vývinom zaznamena-
né pri kukurici vo vývinových fázach V12–V14.

Zastavený vývin klasov bol zaznamenaný 
iba pri kukurici, na ktorej ošetrenie bola po-
užitá neiónová povrchovo aktívna látka, pri 

kukurici ošetrenej samotným fungicídom sa 
zastavený vývin klasov nevyskytol. Výsledky 
tejto štúdie jednoznačne poukazujú na to, 
že neiónová povrchovo aktívna látka alebo 
niektorá jej súčasť je zodpovedná za zasta-
venie vývinu kukuričných klasov v reakcii 
na ošetrenie.

Táto štúdia bola realizovaná v piatich lokali-
tách naprieč Stredozápadom USA. Zaujíma-
vosťou je, že maximálny počet klasov so za-
staveným vývinom sa pohybuje od spodnej 
hranice 10 % v lokalite Geneva v štáte Min-
nesota až po vrchnú hranicu 60 % v lokalite 
Fishers v štáte Indiana. Variabilita výsledkov 
naprieč týmito lokalitami naznačuje, že vývi-
nová fáza kukurice počas aplikácie ošetrenia 
nemusí byť jediným zásadným faktorom ur-
čujúcim vznik klasov so zastaveným vývinom; 
úlohu môžu zohrávať aj faktory prostredia.

Chemické zloženie pomocných látok

Mnohé postrekové zmesí obsahujú v koneč-
nom zložení pomocné látky či emulgátory, 
pričom produkty s takýmto zložením majú 
podobné vlastnosti ako produkty s neióno-
vými povrchovo aktívnymi látkami. Cieľom 
pomocnej látky je napomôcť správnemu na-
miešaniu zmesi, tvorbe suspenzie a aplikácii 
aktívnej zložky, pričom zamýšľaným účinkom 
je dostať čím viac aktívnej zložky na určené 
miesto v rastline.

Pomocné látky sú navrhované tak, aby jed-
na časť ich molekuly mala väčšiu polaritu 
a pomohla tak rozpustiť a rozptýliť látku vo 
vode. Súčasťou pomocných látok je lipofi lný 
chvost, ktorý napomáha pri rozpúšťaní ale-
bo rozptýlení aktívnej zložky v nepolárnych 
materiáloch, ako sú kutikuly či membrány 
rastlín. Každý typ pomocných látok má špe-
cifi ckú výbavu fyzikálnych vlastností, vďaka 
ktorým sa najlepšie hodí na konkrétny účel. 
V prípade chemikálií určených na ochranu 
rastlín sú preferovanými pomocnými látkami 
neiónové povrchovo aktívne látky, keďže ich 

molekuly nemajú žiaden iónový náboj, ktorý 
by obmedzoval ich prenikanie cez kutikulu či 
membránu rastliny, sú však dostatočne roz-
pustné vo vode a „kombinovateľné“ s nepo-
lárnymi molekulami, takže im pomáhajú ľah-
ko preniknúť do aktívneho miesta v rastline.

Dve hypotézy na určenie príčiny 

zastavenia vývinu klasov vo fáze V14

Po preskúmaní chemického zloženia pomoc-
ných látok možno stanoviť niekoľko hypotéz, 
prečo aplikácia neiónovej povrchovo aktív-
nej látky na kukuricu vo vývinovej fáze V14 
môže spôsobiť zastavenie vývinu klasov.

Prvá hypotéza je priamo spojená s chemic-
kou štruktúrou neiónových povrchovo ak-
tívnych látok. „Vodomilná“ časť molekúl ne-
iónovej povrchovo aktívnej látky obsahuje 
reťazec navzájom spojených etoxy-substitu-
entov. Atóm kyslíka v každej etoxy-jednotke 
je jej nevyhnutnou súčasťou zlepšujúcou roz-
pustnosť vo vode samotnej povrchovo ak-
tívnej látky a akejkoľvek látky, ktorá je s ňou 
spojená. Neiónová povrchovo aktívna látka 
sa v rastline rozloží. Jedným z produktov roz-
kladu je etylénoxid. Etylénoxid je prirodzený 
rastlinný hormón, ktorý zamedzuje tvorbe 
vajíčok, spôsobuje výskyt partenokarpic-
kých zŕn (zŕn bez oplodnených embryí) a za-
príčiňuje zastavenie vývinu zŕn. Všetky tieto 
znaky sú zhodné s prejavmi zastaveného 
vývinu klasov.

Druhá hypotéza tvrdí, že voda zmýva ne-
iónovú povrchovo aktívnu látku z povrchu 
listeňa do vyvíjajúceho sa klasu a pozmeňuje 
celistvosť jeho buniek. Produkty na ochra-
nu plodín postrekované po vzídení rastliny 
aplikujú chemikáliu prevažne na vrchnú časť 
listu. Pri dažďoch či zavlažovaní kukuričného 
poľa je voda kvôli štruktúre listu nútená ste-
kať smerom k jeho hlavnej žilke a ďalej dolu 
k axile (obrázok 3). Akákoľvek chemikália 
zmytá z povrchu ošetreného listu sa nahro-
madí v prúde stekajúcej vody.

Keď sa tento prúd dostane k axile listu, neióno-
vá povrchovo aktívna látka môže mať v tomto 
bode dostatočnú lipofi litu na to, aby sa pridru-
žila k bunkám formujúcim listene a pletivá, kto-
ré sa napokon stanú klasom určeným na zber. 
Približne vo fáze V14 výhonok klasu fyzicky 
vystúpi spoza listovej pošvy. V tejto vývinovej 
fáze sú bunky nevyhnutné pre vznik vajíčka, 
šúľkov a blizien priamo v ceste vodného prú-
du a môžu z neho extrahovať časť povrchovo 
aktívnej látky. Keď rastlina pokračuje vo vývine 
po dosiahnutí fázy V14, tieto dôležité bunky 
sa už nachádzajú nad miestom, cez ktoré te-
čie vodný prúd, a teda žiadna chemikália sa 
do pletív nevstrebe a následný rast pokračuje 
normálne. V prípade rastlín vo vývinovej fáze 
skoršej ako V14 je výhonok klasu schovaný 
v listovej pošve a dôležité bunky sú takto chrá-
nené, a keďže voda tečie nad vyvíjajúcim sa 
klasom, chemikália sa do týchto citlivých pletív 
nevstrebe a následný rast pokračuje normálne.

Pozorovania rastu klasov počas výskumnej štú-
die na Purdue sa prikláňajú k hypotéze, že ne-
iónová povrchovo aktívna látka preniká do bu-
niek klasu. V závere tejto štúdie výskumníci 
referovali, že vo vývinovej fáze V14 bola for-
mácia vajíčok pozdĺž celého klasu dokončená, 
na spodnej časti klasu sa na vajíčkach začali 
predlžovať blizny a konce výhonkov klasu boli 
akurát viditeľné spoza listovej axily (obr. 3). 

Záver

Na záver možno zhrnúť, že na určenie kon-
krétnejších príčin zastavenia vývinu klasov by 
mala byť táto tematika podrobnejšie preskú-
maná. V doterajších štúdiách sa však podarilo 
určiť dva prvky spojené so vznikom klasov sa 
zostaveným vývinom. Pri vzniku klasov so za-
staveným vývinom musia byť prítomné tieto 
dva faktory: (1) prítomnosť povrchovo aktívnej 
látky a (2) aplikácia ošetrenia s jej obsahom 
v kritickom štádiu vývinu, okolo vývinovej 
fázy V14, kedy sa výhonky klasu vynárajú, ale-
bo budú čoskoro vynárať spoza listovej pošvy.



Reakcia šúľkov kukurice 
na foliárne ošetrenie
Ing. Marek Jakubec; Pioneer Hi-Bred Slovensko

Ak sú rastliny počas vývinu šúľkov vystavené stresu, môže dôjsť k ich abnor-

málnemu (netypickému) rastu. Potenciálna úroda môže byť značne nižšia, 

pretože zrná vhodné na zber sú menšie. Použitie foliárnych ošetrení, ktoré 

obsahujú neiónové povrchovo aktívne látky (tenzidy), je pred vznikom metlín 

spojené so zastavením vývinu šúľkov. Kukurica, ktorá sa nachádza vo vývino-

vých fázach V12–V14, je obzvlášť citlivá na expozíciu neiónovým povrchovo 

aktívnym látkam. Variabilita reakcie šúľkov so zastaveným vývinom zistená pri 

výskumoch vo viacerých lokalitách naznačuje, že pri určovaní rizika poškode-

nia môže zohrávať úlohu aj prostredie. 

Obr. 2: Poškodené klasy a normálny klas z poľa, na ktorom bol vykonaný postrek listov v roku 
2008, postrek bol vykonaný pred vznikom metlín a obsahoval povrchovo aktívnu látku

Obr. 3: Rastlina kukurice s výhonkom klasu 
vystupujúcim z axily listu

Obr. 1: Závažný prípad zastavenia vývinu ku-
kuričného klasu, pri ktorom sa nevyvinuli zrná.
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