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kukurica

Úrody zrna kukurice vo vzťahu k 
stresu počas vývinu klasu
Úvod
•	 Veľkosť,	umiestnenie	a	početnosť	zŕn	

na	kukuričnom	šúľku	vypovedá	o	tom,	
kedy	bol	daný	klas	vystavený	stresu	
z	prostredia,	ako	aj	o	závažnosti	takého-
to	stresu.

•	 Pochopenie	spôsobu,	akým	kukuričné	
klasy	reagujú	na	stres,	môže	pomôcť	
stanoviť,	aký	druh	stresu	bol	prítomný,	
kedy	k	nemu	došlo	a	ako	možno	takýto	
stres	zmierniť	v	budúcnosti.

•	 Všeobecne	platí,	že	reakcie	klasov	na	
stresové	faktory	prostredia	v	konkrét-
nych	časoch	životného	cyklu	kukurice	
zahŕňajú:
	- Redukciu	 počtu	 radov	 zŕn	 okolo	

vretena	v	čase	výskytu	výrazného	
stresu	alebo	tesne	pred	začatím	ras-
tu	klasu	(približne	fáza	V7	–	7.	list	ku-
kurice).

	- Redukciu	počtu	zŕn	po	dĺžke	šúľku	
alebo	kratší	šúľok,	ak	dôjde	k	výraz-
nému	stresu	z	prostredia	od	konca	
vegetatívnej	fázy	po	obdobie	tesne	
pred	opelením.

	- Časť	 klasu	 môže	 byť	 neplodná,	
t.j.	neozrnená	pokiaľ	dôjde	k	výrazné-
mu	stresu	z	prostredia	počas	opeľo-
vania.

	- Časť	klasu	môže	mať	len	buď	veľmi	
malé,	alebo	odumreté	zrná,	keď	dôj-
de	k	výraznému	stresu	z	prostredia	
počas	nalievania	zrna.

Stresy,	ktoré	sú	vyvolané	prostredím	v	prie-
behu	 niektorej	 zo	 štyroch	 vývinových	
fáz	kukuričného	šúľka,	majú	významný	
vplyv	na	počet	a	hmotnosť	zŕn	vhodných	
na	zber	a	následnú	úrodu	zrna	kukurice.	
Uvedené	štyri	kritické	fázy	sú:	1.	-	keď	sa	
na	kukuričnom	šúľku	pripravuje	vznik	ma-
ximálneho	počtu	radov	zŕn	okolo	vretena	
(približne	V7),	2.	-	keď	sa	na	šúľku	vytvá-
ra	maximálny	počet	vajíčok	(samičích	po-
hlavných	buniek)	po	jeho	dĺžke	(tesne	pred	
opeľovaním),	3.	-	keď	dochádza	k	opeleniu	
maximálneho	množstva	vajíčok,	aby	mohli	
vznikať	embryá	(pri	opeľovaní)	a	4.	-	keď	sa	
v	šúľku	nastavuje	maximálna	veľkosť	zrna	
počas	neskoršieho	nalievania	zrna	(približ-
ne	R3	až	R5).	V	tomto	článku	sú	opísané	
reakcie	kukuričných	klasov	na	niektoré	
z	najčastejšie	sa	vyskytujúcich	stresov	
a	vysvetlené	príčiny	týchto	reakcií.

Stres	vyvolaný	prostredím	počas	
vytvárania	radov	zŕn
V	rastline	kukurice	je	maximálny	počet	ra-

dov	okolo	šúľku	určený	približne	vo	fáze	
V5	až	V8	(5	-	8	listov)	jej	životného	cyklu,	
v	závislosti	od	relatívnej	zrelosti	(FAO).	Na	
obrázku	1	je	znázornený	vznikajúci	šúľok	
kukurice	vo	fáze	V9.

Na	špičke	klasu	sa	nachádza	meristematic-
ká	kupola,	podľa	ktorej	vidno,	že	vyvíjajúci	
klas	stále	vytvára	nové	rady	vajíčok	pozdĺž	
klasu.	V	horných	dvoch	tretinách	šúľku	
vidno	jednotlivé	rady	vznikajúcich	vajíčok.	
Tieto	vajíčka	sa	nakoniec	rozdelia	a	vytvo-
ria	z	každého	jednoduchého	radu	dvojicu	
radov.	Takéto	párované	usporiadanie	 je	
vidieť	pri	základni	šúľku.	Toto	rozdelenie	
vysvetľuje,	prečo	má	kukuričný	šúľok	okolo	
seba	vždy	párny	počet	radov	zŕn.
Umiestnenie	primárneho	klasu	sa	mení	
podľa	genetiky	kukurice.	Kukurica	znázor-
nená	na	obrázku	1	má	hodnotu	relatívnej	
skorosti	FAO	470	a	primárny	klas	(šúľok	na	
zber)	je	umiestnený	v	uzle	V14.	Všeobec-
ne	platí,	že	hybridy	kukurice	s	približným	
rozsahom	zrelosti	470	až	600	FAO	vytvá-
rajú	primárny	klas	v	uzle	V13	alebo	V14.	
Skôr	dozrievajúce	hybridy	kukurice	majú	
primárny	klas	umiestnený	na	nižšom	uzle,	
ako	je	napríklad	uzol	V12,	zatiaľ	čo	hybridy	
kukurice	s	dlhším	dozrievaním	môžu	mať	
primárny	klas	na	vyššom	uzle.
Uzol,	v	ktorom	je	umiestnený	primárny	
klas,	je	výborným	východiskovým	bodom	
pri	určovaní	začiatku	tvorby	klasu.	Vše-
obecnou	pomôckou	je	určenie	uzla,	ktorý	
obsahuje	primárny	klas	a	potom	odrátať	
číslo	7.	Približne	v	tejto	fáze	V-X	sa	vytvára-
jú	rady	zŕn	okolo	vretena.
Napríklad	hybrid	kukurice	na	obrázku	1	má	
primárny	klas	umiestnený	na	uzle	V14;	čo	
znamená,	že	rady	zŕn	okolo	vretena	sa	tvo-
ria	vo	fáze	V7	(=	7.	list)	alebo	blízko	nej.
Vytvorenie	náležitého	počtu	radov	zŕn	oko-
lo	vretena	je	kriticky	dôležitou	udalosťou	
v	životnom	cykle	rastliny	kukurice.	Ak	má	
určitý	hybrid	kukurice	zvyčajne	16	alebo	
18	radov	zŕn	okolo	vretena	a	daný	klas	

má	menej	radov,	než	je	normálny	počet,	
potom	sa	v	tejto	kritickej	fáze	alebo	tesne	
pred	ňou	vyskytol	nejaký	stres.	Z	diagnos-
tického	hľadiska,	ak	má	vreteno	12	radov	
zŕn	namiesto	obvyklých	16,	potom	streso-
vý	faktor,	ktorý	spôsobil	túto	udalosť,	bol	
prítomný	približne	vo	fáze	V7.	Tieto	infor-
mácie	pomáhajú	stanoviť	„časové	okno“	
pri	zisťovaní	udalosti	v	príslušnom	prostre-
dí,	ktorá	vyvolala	reakciu	klasu.
Maximálny	počet	vajíčok	vytvorených	v	ce-
lom	kukuričnom	klase,	je	stanovený	v	čase,	
keď	rastlina	kukurice	prejde	ešte	asi	štyrmi	
a	viacerými	vegetatívnymi	fázami	V.

Na	obrázku	2	je	znázornený	klas	po	zbere	
vo	fáze	V12	z	rovnakého	hybridu	kukurice,	
ako	bol	na	obrázku	1.	Meristematická	ku-
pola	už	nie	je	prítomná,	takže	v	danom	mo-
mente	je	vytvorený	maximálny	potenciálny	
počet	vajíčok.	Pozdĺž	takmer	celého	šúľku	
vidno	tvorbu	zdvojených	vajíčok.	Z	diag-
nostického	hľadiska,	ak	má	klas	správny	
počet	radov	zŕn	okolo	vretena,	no	klas	je	
kratší,	než	je	obvyklé,	túto	udalosť	mohol	
spôsobiť	dostatočne	výrazný	stres	v	čase,	
keď	bola	rastlina	kukurice	približne	vo	vývi-
novom	štádiu	V12.
Herbicídy	zastavujúce	delenie	buniek,	ako	
napríklad	sulfonylmočovinové	herbicídy,	
môžu	mať	podstatný	vplyv	na	tvorbu	klasu	
v	prípade	ich	nesprávnej	aplikácie	počas	
tvorby	vajíčok.	Pri	väčšine	genetických	vý-
bav	kukurice	to	býva	v	čase,	keď	je	rastlina	
vo	fáze	V7	až	V10.	Z	dôvodu	bezpečnosti	
plodín	rastliny	kukurice	musia	tieto	herbicí-
dy	metabolizovať.	Ak	je	metabolizmus	neú-
plný	a	do	vyvíjajúceho	sa	klasu	sa	dostane	
dostatočné	množstvo	aktívnej	herbicídnej	
zložky,	môže	dôjsť	k	zastaveniu	tvorby	va-
jíčok.	Takáto	inhibícia	môže	zastaviť	zdvo-
jovanie	vajíčok	v	jednoradovej	fáze	vývinu,	
takže	sa	nevytvoria	párové	rady	zŕn.	Keď	
k	tomu	dôjde,	kukuričný	klas	vykazuje	ná-
hly	prechod	z	určitého	počtu	radov	okolo	
základne	klasu	na	menší	počet	radov	zŕn	

Obrázok 1: Vývin primárneho klasu, 14. 
uzol (objektív ~ 400 μm). S povolením Dr. 
Antonio Perdoma, DuPont Pioneer.

Obrázok 2: Vývin primárneho klasu. S povo-
lením Dr. Antonio Perdoma, DuPont Pione-
er.
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okolo	vretena	pri	špičke.	Tento	jav	sa	nie-
kedy	označuje	ako	„prištipnuté	klasy“	(ob-
rázok	3).

Stres	z	prostredia	v	čase	určova-
nia	počtu	zŕn	na	klase	po	jeho	dĺž-
ke
O	raste	vyvíjajúcich	sa	vajíčok	od	fázy	za-
čatia	rastu	klasu	až	po	opeľovanie	možno	
uvažovať	ako	o	dynamickom	procese,	ktorý	
pozostáva	z	dvoch	krokov.	Prvým	krokom	
je	začatie	tvorby	vajíčok,	ako	je	vysvetlené	
v	predchádzajúcej	časti.	Druhým	krokom	
je	bunková	diferenciácia	a	bunkové	dele-
nie,	ktoré	musia	nastať,	aby	boli	vajíčka	
pripravené	na	oplodnenie.	V	ktoromkoľ-
vek	okamihu	medzi	začiatkom	vzniku	kla-
su	a	opeľovaním	je	tvorba	vajíčok	odlišná	
po	celej	dĺžke	vznikajúceho	šúľku.	Vajíčka	
v	blízkosti	spodnej	časti	(základne)	klasu	sa	
vyvíjajú	ako	prvé	a	novšie	vajíčka	sa	budú	
ďalej	tvoriť	postupne	sa	vytvárajúcim	šúľ-
kom	smerom	k	jeho	špičke.	Keď	si	rastlina	
vytvorí	maximálny	počet	vajíčok,	je	nutné	
zabezpečiť	prísun	dostatočného	množstva	
živín,	energie	a	vody	pre	ďalší	vývin	vají-
čok.	Ak	je	zaistené	primerané	množstvo	
týchto	zdrojov,	vajíčka	po	celej	dĺžke	klasu	
sa	vyvinú	dostatočne	na	tvorbu	blizien	so	
schopnosťou	zachytávať	peľ	(receptivitou).
Ak	sú	zdroje	obmedzené,	vybrané	vajíčka	
padnú	za	obeť	tomu,	aby	rastlina	kukurice	
mohla	náležite	uživiť	zvyšné	vajíčka.	To,	
ktoré	vajíčka	budú	obetované,	závisí	od	
intenzity,	druhu	a	trvania	stresu.	V	prípade	
dlhodobejšieho	celkového	stresu	sú	obeto-
vané	vajíčka	v	blízkosti	špičky	šúľku,	takže	
životaschopné	vajíčka	zostanú	len	pri	zák-
ladni	vyvíjajúceho	sa	šúľku.	Vajíčka	v	blíz-
kosti	základne	šúľku	zostanú	pravdepo-
dobne	životaschopné,	pretože	tieto	vajíčka	
sa	ďalej	vyvíjajú	a	sú	bližšie	k	zdroju	živín.	
V	prípade	krátkodobého,	no	veľmi	intenzív-
neho	pôsobenia	stresu	z	prostredia	môžu	
byť	obetované	vajíčka	na	ktoromkoľvek	
mieste	pozdĺž	kukuričného	šúľku.
Na	 obrázku	 4	 je	 znázornená	 kukurica,	
pestovaná	v	subtropických	klimatických	
podmienkach.	Ten	istý	hybrid	bol	zasiaty	
každé	4	dni	od	20.	decembra	do	28.	de-
cembra.	Na	začiatku	tvorby	klasov	bola	
táto	kukurica	vystavená	2	samostatným	
dňom	s	chladným	počasím,	kedy	teplota	
klesla	na	menej	ako	10	°C.	Šúľok	z	prvé-
ho	dátumu	sejby	bol	buď	po	alebo	tesne	
pred	kritickým	bodom	tvorby	vajíčok.	Šúľ-

ky	z	kukurice	zasiatej	v	strednom	termíne	
boli	v	polovici	tejto	kritickej	fázy,	zatiaľ	čo	
posledná	zasiata	kukurica	bola	práve	na	
začiatku	tohto	kritického	vývinového	ob-
dobia.	Vajíčka,	vytvorené	po	uplynutí	tejto	
stresujúcej	udalosti,	sa	vyvíjali	normálne.
Fyziologická	reakcia,	pri	ktorej	vznikajú	veľ-
mi	krátke	šúľky,	pripomínajúce	„plechovky	
od	piva“,	je	zrejme	vyvolaná	kombináciou	
stresu	prostredia,	 chladu	alebo	sucha,	
v	priebehu	kritickej	 fázy	tvorby	vajíčok,	
a	genetiky	(obrázok	5).

Zastavený	vývin	klasov	súvisí	s	aplikáciou	
fungicídu	alebo	insekticídu	na	báze	NIS	
alebo	COC	počas	dvoch	 týždňov,	ktoré	
predchádzajú	opeleniu	(obrázok	6).	Klasy	
so	zastaveným	vývinom	sa	 líšia	od	javu	
s	názvom	„skrúcanie	blizien“,	ku	ktorému	
dochádza	v	prípadoch,	keď	blizny	stráca-
jú	orientáciu	počas	opeľovania	a	začínajú	
rásť	v	mnohých	rôznych	smeroch	vnútri	lis-
teňov.	Nie	sme	si	istí,	čo	spôsobuje	„skrú-
canie	blizien“.	Táto	udalosť	môže	súvisieť	
s	kombináciou	krátkeho	obdobia	nízkotep-
lotného	stresu	alebo	sucha	niekedy	v	prie-
behu	rastového	cyklu	blizny	a	niektorými	
genetikami	kukurice.
Kľúčom	k	rozlišovaniu	medzi	„plechovka-
mi	od	piva“	a	„skrúcaniu“	blizien	je	určenie	
toho,	či	sú	blizny	stále	prítomné	v	šúpolí.	
Stres	z	prostredia,	ktorý	spôsobuje	vznik	
„plechoviek	od	piva“,	spôsobuje	buď	tvor-
bu	krátkych	šúľkov,	alebo	rast	dlhých	kuku-
ričných	klasov,	ktoré	sú	ozrnené	len	v	blíz-
kosti	základne.	Vnútri	takýchto	klasov	je	

veľmi	málo	blizien	alebo	tam	nie	sú	žiadne	
blizny.	Stres	z	prostredia,	ktorý	spôsobuje	
„skrúcanie	blizien“,	môže	vyvolať	tvorbu	
dlhých	klasov,	ktoré	sú	ozrnené	len	pri	zá-
kladni.
Rozdiel	je,	že	klasy	so	skrútenými	bliznami	
obsahujú	pod	listeňami	množstvo	blizien.	
Blizny	zostávajú	pripojené	k	vyvíjajúcim	sa	
vajíčkam	až	do	ich	úspešného	oplodnenia.	
Neoplodnené	vajíčka	sa	znehodnotia.	Bliz-
ny	však	môžu	zostať	pod	lisťeňami	až	po	
dozretie	klasu.

Stres	spôsobený	prostredím	po-
čas	opeľovania
Úspešné	oplodnenie	zrelých	vajíčok	vy-
žaduje,	aby	životaschopný	peľ	pristál	na	
receptívnych	bliznách,	teda	takých,	ktoré	
dokážu	prijať	peľ.	Hmyzí	škodcovia,	ako	
napríklad	dospelé	jedince	kukuričiara	ko-
reňového,	môžu	okusovať	blizny,	čo	má	za	
následok	nedostatočné	opelenie	a	násled-
né	slabé	ozrnenie.
Proces	opeľovania	sa	skladá	z	dvoch	zák-
ladných	častí.	Najprv	musí	životaschopný	
peľ	pristáť	na	receptívnych	bliznách	a	bliz-
ny	potom	musia	zaistiť	podporu	pre	tvorbu	
peľového	vrecúška	tak,	aby	sa	samčie	ga-
méty	mohli	spojiť	so	samičími	gamétami	

Obrázok 5: Veľmi krátke šúľky, tzv. „ple-
chovky od piva“.

Obrázok 6: Klas so zastaveným vývinom 
kvôli foliárnej aplikácii podpornej látky v 
rastovej fáze V14.

Obrázok 4: Nízkoteplotný šok v rôznych fá-
zach vývinu Obrázok 3: „Prištipnutie“ klasu v dôsledku 

nesprávnej aplikácie sulfonylmočovinového 
herbicídu počas tvorby klasu.

Obrázok 7: Pri „skrúcaní blizien“ (hore) vzni-
kajú klasy s holými koncami.
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vnútri	vajíčka.	Veľká	časť	zrelého	peľu	je	
zvyčajne	vypustená	z	peľníc	(metlín)	kuku-
rice	uprostred	dopoludnia,	v	závislosti	od	
podmienok	prostredia.	Na	úspešné	opele-
nie	kukuričného	poľa	je	potrebných	mini-
málne	100	zrniek	peľu	na	štvorcový	cen-
timeter	za	deň.	K	strate	životaschopnosti	
peľu	môže	dôjsť	v	priebehu	niekoľkých	mi-
nút,	ak	má	vzduch	vysokú	teplotu	(približne	
40	°C)	a	ak	nie	je	prítomný	dostatok	vlahy.	
Peľové	zrná	obsahujú	pri	prvom	vymetaní	
asi	80	%	vody.	Tieto	zrná	odumierajú,	keď	
sa	obsah	vody	zníži	približne	na	40	%.
Mnohé	kukurice	sú	úspešne	opelené	za	
podmienok	s	vyššou	teplotou.	Ak	vlhkosť	
pôdy	je	primeraná	a	rastlina	kukurice	do-
káže	vyparovať	vodu	dostatočne	rýchlo	
a	dodávať	tak	peľu	potrebnú	vlahu,	peľ	
zostáva	životaschopný	dostatočne	dlho	
a	dokáže	sa	riadne	rozprášiť	a	uskutočniť	
proces	oplodnenia.
V	prípade	nedostatočného	prísunu	vody	
však	peľ	predčasne	odumrie	ešte	pred	
oplodnením.
Druhou	 časťou	 úspešného	 oplodnenia	
vajíčok	je	tvorba	peľového	vrecúška	a	ulo-
ženie	samčích	gamét	vnútri	vajíčka.	Tento	
proces	je	do	značnej	miery	závislý	od	sa-
mičej	časti	rastliny,	pretože	blizny	dodáva-
jú	všetky	potrebné	živiny	a	vodu	pre	rast	
peľového	vrecúška.	Podľa	všetkých	doteraz	
preskúmaných	fotografií	sa	životaschopné	
peľové	zrná	zachytia	na	chĺpkoch	(trichó-
moch)	blizien	–	nie	priamo	na	bliznách	–	
čím	začína	proces	oplodnenia.
Trichómy	 sú	 vlasovité	 výstupky,	 ktoré	
vyčnievajú	z	hlavnej	časti	blizny,	podobne	
ako	koreňové	vlásky	z	koreňa	rastliny.	Pe-
ľové	zrná	začnú	vytvárať	peľové	vrecúško	
v	priebehu	niekoľkých	minút	po	pristátí	na	
trichómoch.	Tieto	peľové	vrecúška	zrejme	
vždy	rastú	v	blízkosti	cievneho	zväzku	bliz-
ny.	K	tomu	môže	dochádzať	preto,	lebo	tie-
to	cievne	pletivá	obsahujú	ľahko	dostupný	
zdroj	vody	a	živín,	ktoré	sú	nevyhnutné	pre	
rast.
Peľovým	vrecúškam	môže	rast	až	po	vajíč-
ka	trvať	od	niekoľkých	hodín	až	približne	
jeden	deň,	v	závislosti	od	dostupnosti	vody	
a	podmienok	prostredia.
Keď	je	rastlina	kukurice	pod	väčším	stre-
som	z	vodného	deficitu,	rast	peľového	vre-
cúška	je	pomalší	a	zároveň	klesá	potenciál	
pre	úspešné	oplodnenie.
Stres	spôsobený	prostredím	počas	opeľo-
vania	môže	mať	podstatný	vplyv	na	výnos	
zrna.	V	prípadne	konkrétneho	hybridu	je	to	
približne	85	%	výnosu	zrna	v	súvzťažnos-
ti	s	počtom	vytvorených	zŕn	na	jednotku	
plochy	a	zvyšných	15	%	s	hmotnosťou	jed-
notlivých	zŕn	pri	zbere	(pozrite	si	obrázok	8	
a	príslušné	grafy).
Množstvo	vody,	ktorá	je	k	dispozícii	pre	
rast	blizien,	má	výrazný	vplyv	na	čas	vyhá-
ňania	blizien,	rýchlosť	ich	rastu,	ich	recep-
tívnu	dĺžku	a	ich	schopnosť	dodávať	vodu	

a	živiny	na	podporu	rastu	peľového	vrecúš-
ka	a	spojenia	gamét.
Z	diagnostického	hľadiska	sa	na	rastlinách	
kukurice,	ktoré	sú	vystavené	stresu	pri	
opelení,	vytvárajú	klasy,	ktorých	časti	sú	
holé	a	neplodné	(obrázok	9).	Časti	klasu	
sú	neplodné,	pretože	nedošlo	k	riadnemu	
oplodneniu	zrelých	vajíčok.	Tieto	neoplod-
nené	vajíčka	sa	začnú	rozpadať	a	zmiznú	
ešte	pred	tým,	ako	šúľok	dosiahne	fyziolo-
gickú	zrelosť.

Stres	spôsobený	prostredím	po-
čas	nalievania	zrna
Úspešne	oplodnené	zrno	v	priebehu	pri-
bližne	ôsmich	týždňov	od	opelenia	až	po	
fyziologickú	zrelosť	prechádza	dvoma	fá-
zami.
Počas	približne	prvých	troch	týždňov	po	
opelení	prebieha	rýchla	diferenciácia	em-
bryonálnych	buniek	a	ich	delenie	za	vzniku	
pletív,	ktoré	sú	nevyhnutné	pre	embryo-
nálnu	rastlinu	kukurice,	obsiahnutú	v	zrne.	
Zvyšné	týždne	nalievania	zrna	sú	vyhrade-
né	predovšetkým	na	ukladanie	škrobu	a	zá-
sob	na	podporu	rastu	novej	rastliny	po	za-
siatí	danej	generácie	semien.	Všetky	zrná	
sú	pripojené	ku	klasu	(obrázok	10)	a	zvá-
dzajú	s	ostatnými	zrnami	konkurenčný	boj	
o	dostupné	živiny	a	vlahu.
Prežijú	iba	tie	zrná,	ktoré	dokážu	prijímať	
dostatok	vlahy	a	 živín.	Zrná	v	blízkosti	
spodnej	časti	klasu	sa	vyvíjajú	o	čosi	skôr	
a	sú	bližšie	k	zdroju	živín	než	zrná	na	špič-
ke	klasu.
Pri	strese	často	padnú	za	obeť	zrná	na	

špičke	klasu,	aby	mohli	prežiť	zrná	v	jeho	
spodnej	časti.	Odumieranie	zrna	na	špičke	
šúľku	bude	pokračovať	po	bod,	od	ktorého	
kukurica	už	dokáže	dodávať	dostatok	vody	
a	živín	na	podporu	rastu	zostávajúcich	zŕn.
Tvorba	zŕn	alebo	nedostatočná	tvorba	zŕn	
je	ukazovateľom	času	vzniku	stresu	–	či	
k	nemu	došlo	pred	alebo	počas	opeľova-
nia,	alebo	počas	nalievania	zrna.	V	prípade,	
že	časť	šúľka	je	neplodná	a	bez	známok	
tvorby	životaschopných	zŕn,	k	stresu	došlo	
počas	opelenia	alebo	pred	ním.
Ak	má	nejaká	časť	šúľka	buď	veľmi	malé,	
alebo	odumreté	zrná,	stres	nastal	nieke-
dy	v	priebehu	procesu	nalievania	zrna.	Ak	
nedošlo	k	zastaveniu	vývinu	zŕn	na	špičke	
šúľku,	no	ich	objemová	hmotnosť	sa	zníži-
la,	k	stresu	došlo	počas	veľmi	neskorého	
štádia	nalievania	zrna.

Záver
Veľkosť,	umiestnenie	a	početnosť	zŕn	na	
kukuričnom	šúľku	vypovedá	o	tom,	kedy	
bol	daný	klas	vystavený	stresom	z	pros-
tredia,	ako	aj	o	závažnosti	takýchto	stre-
sov.	Poznatky	o	vývine	kukuričného	klasu	
pomáhajú	agronómom	a	producentom	
osiva	kukurice	určiť,	kedy	došlo	k	pôso-
beniu	stresorov.	Slúžia	aj	ako	východisko	
pre	vypracovanie	manažérskych	postupov	
na	zmiernenie	týchto	stresových	faktorov	
v	budúcnosti.	To	by	mohlo	viesť	k	dôklad-
nejšiemu	opeľovaniu	a	plneniu	zŕn,	popri	
následných	vyšších	výnosoch.

Zo zdroja DuPont Pioneer pripravil Ing. Marek 
Jakubec, country manažér, produktový a mar-
ketingový manažér Pioneer Hi-Bred Slovensko
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Obrázok 8: Vzťah medzi počtom zŕn a výno-
som zrna.

Obrázok 10: Pripojenie zrna ku klasu.

Obrázok 9: Stres počas nalievania zrna veľ-
mi často vedie k odumieraniu zrna na špič-
ke šúľka alebo k určitému druhu zastavenia 
vývinu zrna.


