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T A K Á C S  G E O R G I N A 1

Mikroalga kezelések biostimuláns hatása a Zephir 
kukorica fajtára

1. BEVEZETÉS

A globális klímaváltozás egyre növekvő mértékben befolyásolja a növényter- 
mesztést. A gabonák terméshozamára jelentős hatással van az év közben fellépő 
szárazság időtartama és mértéke. Hazánk éghajlati adottságait és annak változása-
it ismerve a növénynemesítésben kiemelt szerepet kap a szárazságtűrő-képesség 
növelése és minden olyan kutatási eredmény alkalmazása, amely képes növelni 
a növények ellenálló képességét a csapadékhiányos időszakban. Egyfajta megol-
dási lehetőséget a cianobaktériumokat is magukba foglaló mikroalgák nyújthat-
nak, amelyek a tengeri algakivonatokhoz hasonlóan növényi hormon tartalmuk 
miatt alkalmasak speciális növénykezelésekre.2 A mikroalgák hatással vannak a 
gyökér- és hajtásfejlődésre, továbbá nagyobb ellenálló képességet biztosítanak 
a biotikus és abiotikus stresszel szemben.3 Célunk az volt, hogy nagyparcellás 
kísérletekben megismerjük az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal 
végzett levélkezelések hatását egy kukoricafajta leveleinek prolin tartalmára, re-
latív víztartalmára, növekedésére és termésére.

2. ANYAG ÉS MÓDSZER

Kísérleti növényünk a Zephir 390 FAO számú korai érésű kukoricafajta volt. A 
szántóföldi kísérletet az SZE-MÉK Tangazdaságában 2019-ben állítottuk be 3 ke-
zeléssel és 4 ismétlésben, véletlen blokk elrendezésben. A parcellák mérete 100 
m2 volt. A kísérleti terület talajtípusa Dunai öntés talaj, ami a következő paramé-
terekkel jellemezhető: pH KCl: 7,2, CaCO3: 21,4%, Al-P2O5: 189 mg/kg, Al-K2O: 

[1] SZE Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori 
Iskola, doktorjelölt. Témavezető: Prof. Dr. Ördög Vince, egyetemi tanár, SZE Mezőgazdaság- és 
Élelmiszer-tudományi Kar, Növénytudományi Tanszék.
[2] Stirk, Wendy Ann – Ördög Vince – Novák, Ondrej – Rolčík, Jakub – Strnad, Miros-
lav – Bálint Péter – van Staden, Johannes, Auxin and cytokinin relationships in 24 microalgal 
strains, in Journal of Phycology, 49, 2013/3., 459–467. pp.
[3] Tóth, Jácint – Gergely, István – Berzsenyi, Zoltán – Ördög, Vince: Influence of Nostoc 
entophytum and Tetracystis sp. on winter survival of rapeseed, in Journal of Agricultural Science 
and Technology B, 2019/9., 251–271. pp.; Takács, Georgina – Stirk, Wendy Ann – Gergely, 
István – Molnár, Zoltán – van Staden, Johannes – Ördög, Vince: Plant biostimulating 
effects of the cyanobacterium Nostoc piscinale on winter wheat in field experiments, in South 
African Journal of Botany, 126., 2019, 99–106. pp.
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200 mg/kg, NO2-NO3-N: 12,8 mg/kg, humusz tartalom 3,2%. Vetés 2019. április 
30-án volt, 75 cm sortávolságra, 20-22 cm tőtávolságra, 6 cm mélyen, szemen-
kénti vetőgéppel (Kuhn Maxima típus). A vegetációs időszak csapadék és hőmér-
sékleti adatait és az 50 éves átlagot az 1. táblázat foglalja össze.

A növények kezelésére, korábbi kísérleteink alapján az MACC-612 Nos-
toc piscinale cianobaktérium törzset választottuk ki a Mosonmagyaróvári 
Algagyűjteményből, a biotesztekkel hormontermelőnek bizonyult és búzára 
szántóföldi kísérletben kedvező hatású.4 A cianobaktériumot a Növénytudomá-
nyi Tanszék laboratóriumában szaporítottuk,5 fagyasztva szárítottuk és mélyhű-
tőben tároltuk a kísérletek megkezdéséig. A biomassza mintákat desztillált víz-
ben szuszpendáltuk és szonikáltuk 3 percig (VirTis, VirSonic 600 Ultrahangos 
sejtmegszakító) közvetlenül a növényi kezelések előtt. A 6-8 leveles növényeket 
400 l/ha vízzel, 0,3 g/l vagy 1 g/l cianobaktérium szuszpenzióval 2019. június 
7-én (Hanway-skála 2)6 kezeltük. A vízbe és a szuszpenzióba Trend 90 nem ionos 
nedvesítő szert kevertünk.

1. táblázat: A vegetációs periódus átlagos havi csapadék (mm) és hőmérséklet (°C) 
adatai, valamint az 50 éves átlag

Hónapok
2019 Évek átlaga

(1966-2016)
mm °C mm °C

IV. 18 12,1 39 10,5
V. 135 12,7 57 15,4

VI. 58 23,0 64 18,7
VII. 20 22,2 65 20,4
VIII. 46 22,6 66 21,1
IX. 58 16,4 55 12,4
X. 27 12,0 41 10,4

Összeg/Átlag 362,0 17,3 386,8 15,6

Megjegyzés: A vastagított értékek eltérnek az 50 éves átlagtól.

Parcellánként a két középső sorból 3-3 növényről gyűjtöttünk mintát. Az 
algakezelés hatását a gyökértömegre (friss, száraz) és gyökérhosszra az algás 
kezelés előtt és után 14 nappal mértük. A növénymagasságot és levélszámot a 

[4] Takács: i. m. 99–106. pp.
[5] Ördög, Vince, Apparatus for laboratory algal bioassay, in Int. Revue der gesamten Hydro-
biology, 67., 1982/1., 127–136. pp.
[6] Hanway, John J., How a corn plant develops, 1966, Iowa State University of Science and 
Technology Cooperative Extension Sevice Ames, Iowa – September 1966, 48 no., 2–17. pp.
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cső megjelenéséig hetente, a cső megjelenése után kéthetente vizsgáltuk parcel-
lánként 10 növényen. A kísérlet során a prolin tartalmat, relatív víztartalmat és 
relatív klorofill tartalmat felülről a 2. és 3. levélen mértük. A prolin és relatív víz-
tartalom mérést a kezelés előtt egy nappal, a kezelés után június végéig hetente, 
július elejétől augusztus 20-ig kéthetente, augusztus 21-től betakarításig hetente 
végeztük. A relatív klorofill tartalmat hetente kétszer a nővirágzásig, nővirágzás-
tól betakarításig hetente egyszer mértük.

A levelek prolin tartalmát Bates7 módszerével, a relatív víztartalmat (RWC – 
Relative water content) pedig az ún. úsztatásos módszerrel vizsgáltuk, ami a vízzel 
telített levélhez viszonyított tényleges víztartalmat jelenti.8 A növények relatív klorofill 
tartalmát SPAD-502 (Spectrum Technologies, Inc., 12360 S. Industrial Dr. East Pla-
infield, IL 60585 USA) kézi klorofill mérővel mértük. A betakarítás SAMPO 2010 
parcellakombájnnal parcellánként történt 2019. október 14-én. A betakarítás előtt 
parcellánként 40 csövet gyűjtöttünk és meghatároztuk a csőhosszt, csőátmérőt, par-
cellánkénti csőszámot és a szem/csutka arányt. A csutkát és a lemorzsolt szemeket 72 
órán át 60°C-on szárítottuk, majd megmértük a tömegüket. A parcellánkénti termés-
hozamból számítottuk a hektáronkénti terméshozamot.

3. EREDMÉNYEK

3.1. Friss- és száraz gyökértömeg

Két héttel a Nostoc piscinale cianobaktérium kezelést követően a gyökértömeg 
mindkét koncentrációban szignifikánsan növekedett: 0,3 g/l koncentrációnál 
15% friss és 16% száraz tömeg, míg 1 g/l koncentrációnál 19% friss és 26% száraz 
tömegnövekedést mértünk (1. ábra).

1. ábra: A kukorica gyökér friss és száraz tömege (g) az MACC-612 Nostoc piscinale 
cianobaktériummal történt kezelés előtt (kék oszlop) és 14 nappal a kezelés után 

(piros oszlop)

[7] BATES, L. S. – WALDREN, R. P. – TEARE, I. D.: Rapid determination of free proline for 
water stress studies, in Plant and Soil, 39., 1973, 205–207. pp.
[8] CABRERA-BOSQUET, L. – MOLERO, G. – NOGUE´ S, S. – ARAUS, J. L.: Water and nit-
rogen conditions affect the relationships of ∆13C and ∆18O to gas exchange and growth in durum 
wheat, in Journal of Experimental Botany, 60., 2009, 1633–1644. pp.
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3.2. Klorofill tartalom

A vizsgált időszak átlagában (06.13-09.24.2019) a 2. levélen mért és SPAD-ér-
tékkel jellemzett klorofill tartalom a kezeletlen kontrollhoz viszonyítva 3,3%-kal 
növekedett a 0,3 g/l kezelésnél, míg 1 g/l-nél 0,8%-kal csökkent. A 3. levélen a 0,3 
g/l kezelésnél 3,4%, 1 g/l-nél pedig 2,6% volt a SPAD-érték növekedése (2. ábra). 
A levelek SPAD-értékei a vizsgált időszak végére mindkét levélnél mintegy 45 
SPAD értékre csökkentek, de a teljes időszak alatt eltérően alakultak. A kontroll 
növények 2. levelének SPAD értékei a kezelést követő hónapban csekély ingado-
zásokkal 45 körül alakultak, majd egyenletesen növekedtek 65-re augusztus 6-ig 
és csökkentek 44-re szeptember végére. A 3. levélen ugyanez a tendencia volt 
megfigyelhető, de a legnagyobb SPAD-értéket korábban, július 23-án mértük.  
A kezelt növények 2. és 3. levelének SPAD értékei a kezelések után egy hónapig  
a kontrollhoz hasonlóan változtak, szűk tartományban ingadoztak (45-50). A két 
kezelés hatására július 9-12-én az értékek ugrásszerűen megnőttek, majd a kont-
rollhoz hasonló szintre csökkentek. A 0,3 g/l kezelésnél mértünk újabb, a kont-
roll levelekkel azonos SPAD-csúcsot. Ezt követően a SPAD értékek a 2. levélnél 
többnyire a kontrollnál kisebb, míg a 3. levélnél a kontrollnál nagyobb értékeket 
mutattak mindkét kezelésnél.

2. ábra: A kukorica felülről a 2. és a 3. kifejlett levelének klorofill tartalom változása 
az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal történt kezelés hatására
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3.3. Relatív víztartalom

A vizsgált időszak átlagában (06.13-09.24.2019) a 2. levélen mért relatív víztarta-
lom (%) 0,3 g/l kezelésnél 5,8%-kal, míg 1 g/l-nél 5,4%-kal növekedett a kezelet-
len kontrollhoz viszonyítva. A 3. levélen 0,3 g/l kezelésnél 2,8%, 1 g/l-nél pedig 
4,6% volt az RWC % növekedése (3. ábra). A 2. és 3. levél relatív víztartalom ér-
tékei a vizsgált időszakban augusztus 25-ig a kontroll értékei felett voltak. Jelen-
tős csökkenés mindkét levélnél augusztus 25-én kezdődött és a vizsgált időszak 
végére 40%-ra csökkent.

3. ábra: A kukorica felülről a 2. és 3. kifejlett levelének relatív víztartalom változása 
az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal történt kezelés hatására

3.4. Prolin

A vizsgált időszak átlagában (06.13-09.24.2019) a 2. levélen mért prolin tartalom 
(µmol/g) 0,3 g/l kezelésnél 8,2%-kal, míg 1 g/l-nél 9,4%-kal növekedett a kezelet-
len kontrollhoz viszonyítva. A 3. levélen 0,3 g/l kezelésnél 7,1%, 1 g/l-nél pedig 
14,8%, volt a prolin tartalom növekedése (4. ábra). A 2. és 3. levél prolin tartalom 
értékei a vizsgált időszakban augusztus 3-ig a kontroll értékei felett voltak.
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4. ábra: A kukorica felülről a 2. és 3. kifejlett levelének prolin tartalom változása az 
MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal történt kezelés hatására

3.5. Terméselemek és termés

A csőátmérő 1 g/l kezelésnél kisebb volt, mint a kontrollnál. A 0,3 g/l kezelés 
4,9%, míg az 1 g/l kezelés 7,4% csőhossz növekedést eredményezett a kontroll-
hoz képest. A parcellánkénti csőszámot 0,3 g/l kezelés 1,1%-kal, míg 1g/l kezelés 
5,5%-kal növelte (2. táblázat).

2. táblázat: Az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal végzett kezelések 
hatása a csőhosszra, csőátmérőre és a parcellánkénti csőszámra

Kezelés Csőhossz
(cm)

Csőátmérő  
(cm)

Parcellánkénti  
csőszám (db)

Kontroll 22,0±0,4b 8,5±0,2a 527±19,2c

N, 0,3 g/l 23,1±0,3a 8,4±0,1a 533±21,8b

N, 1 g/l 23,6±0,4a 8,2±0,2b 556±40,6a

A kontroll parcellák átlagos csövenkénti szemtömege 192,1 g volt, melyhez 
viszonyítva a 0,3 g/l kezelés 3,2%-kal, az 1g/l kezelés pedig 5,9%-kal adott na-
gyobb szemtermést (3. táblázat). A csutka tömege is hasonlóan alakult a kont-
rollhoz képest (27,4 g): a 0,3 g/l kezelés 10,9%-kal, az 1g/l kezelés pedig 22,2%-
kal növelte a csutka tömegét. A szem/csutka arány a két kezelésnél 1,1-2,2%-kal  
nagyobb volt a kontrollhoz viszonyítva. A 14 %-os víztartalomra korrigált ter-
mésmennyiség a kontroll parcellák átlagában 8140 kg/ha, 0,3 g/l kezelésnél 8379 
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kg/ha, 1 g/l kezelésnél pedig 8675 kg/ha lett a termés, ami 2,9-6,6%-kal lett na-
gyobb a kontrollnál. (4. táblázat).

3. táblázat: Az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal történt kezelés hatá-
sa a kukorica súlyállandó szemtermésére, csutka tömegére és szem/csutka arányára

 
Szemtermés átlag

(g/cső)
Csutka átlag

(g)
Szem/csutka arány

(%)
Kontroll 192,1±4,7c 27,4±2,0b 14,28%c

N, 0,3 g/l 198,2±5,7b 30,4±2,0a 15,35%b

N, 1 g/l 203,5±3,0a 33,5±0,8a 16,48%a

4. táblázat: Az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktériummal történt kezelés hatá-
sa a kukorica termésmennyiségére 14 %-os nedvességtartalomra korrigálva

Termésmennyiség 
(kg/ha)

Kontroll N, 0,3 g/l N, 1 g/l

I. 8149 8525 8639
II. 8125 8343 8799
III. 8077 8329 8633
IV. 8208 8317 8627

Átlag 8140±54,5c 8379±98,2b 8675±83,1a

4. AZ EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA

A kukorica vízigénye 450-550 mm,9 míg a kísérleti év vegetációs időszakában 
lehullott csapadék csupán 362 mm volt, ami 24,8 mm-el még az 50 éves átlagnál 
is kevesebb. A csapadékeloszlás egyenetlen volt. A kukorica ideális fejlődéséhez 
nélkülözhetetlen a július-augusztusi nagyobb csapadék (kb. 100 mm).10 A kí-
sérleti évben ennél kevesebb hullott: júliusban 20 mm, augusztusban 46 mm. A 
havi átlagos léghőmérséklet a vegetációs időszakban 1,7°C-kal magasabb volt az 
50 éves átlagnál (15,6°C). A nyári hónapokban a legnagyobb termést 20-22°C-
os átlaghőmérsékleten éri el a kukorica,11 ami a 2019-es vegetációs időszakban 

[9] Nagy János – Sárvári Mihály, Gabonafélék, in Antal József (szerk.): Növénytermesztéstan 
1, 2005, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 301–328 o.
[10] Pepó Péter – Sárvári Mihály, Gabonanövények termesztése, 2011, https://www.tankonyv-
tar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_09_Gabonanovenyek_termesztese/ch03s05.html, 
2020. január 13.
[11] Berzsenyi Zoltán: Kukorica, in Radics László (szerk.): Fenntartható szemléletű szán-
tóföldi növénytermesztéstan 2, 2012, Agroinform Kiadó és Nyomda Kft., Budapest, 11–101. o.
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meghaladta a 22°C-os átlaghőmérsékletet (22,2-23,0°C). A csapadék mennyisége 
nem volt elegendő, a hőmérséklet magasabb volt a szükséges nyári hőmérséklet-
nél, de ennek ellenére nem feltétlenül volt ideális a kukorica számára.

Mindkét növénykezelés jelentősen növelte a gyökerek friss (60,22 és 62,62 
g) és száraz tömegét (29,74 és 32,48 g). Vinkovic és munkatársai12 kísérletében 
Radiform® biostimulánssal kezeltek kukorica növényeket. A 12 napos növények 
friss és száraz tömegének növekedését mérték (0,472g és 0,040 g) a kontroll nö-
vényekhez viszonyítva (0,400g és 0,030g). Trivedi és munkatársai Kappaphycus 
alvarezii tengeri algakészítménnyel különböző fenológiai fázisokban kezeltek 
kukorica növényeket. A száraz gyökér tömeget betakarítás után mérték, a leg-
jobb eredményt az 5. és a 15. levél megjelenésekor kezelt kukorica növények 
adták (40,54 g/növény) a kontrollhoz képest (22,47 g/növény).13 A gyökérzet 
tömegének növekedése hozzájárul a jobb tápanyag és víz felvételéhez.

A levelek klorofill tartalma, fotoszintézise és biomassza-termelése szorosan 
összefügg egymással. A kukoricánál az idősebb levelekben csökken először a klo-
rofill tartalom.14 A Nostoc piscinale cianobaktériummal végzett mindkét kezelés 
megnövelte a klorofill tartalmat a 2. és a 3. levélen is, ami hozzájárult a termésnö-
vekedéshez. Lin és munkatársai15 a legjobb SPAD értéket (31,47) 2 g/kg-os kitin 
kezelés és szabályozott öntözés hatására mérték, ami lényegesen alacsonyabb a 
mérési adatainknál.

A Nostoc piscinale cianobaktérium kezelés, az átlagosnál kisebb csapadék-
mennyiség ellenére mindkét levélnél megnövelte az RWC értéket. Naghash- 
zadeh16 szerint az öntözött (80,47%) és a szárazság stressznek kitett (74,65%) 
kukorica növények relatív víztartalom értékei között nem volt szignifikáns kü-
lönbség. Zygielbaum és munkatársai17 üvegházban nevelt kukorica palántákat 
vizsgálták, a kontroll növények RWC tartalma 95,8% volt a 7 napig nem öntözött 
kezelteké 92% és folyamatosan csökkent.

A Nostoc piscinale cianobaktériumos kezelések szignifikánsan növelték a 2. 
és 3. levél prolin tartalmát a kontrollhoz (3,87 és 3,92 µmol/g=446,9-452,7 µg/g) 

[12] Vinkovic, Tomislav – Paradikovic, Nada – Plavsic, Hrvoje – Guberac, Vlado – Levai, 
Laszlo: Maize and soybean seed vigour under influence of seed age, seed treetment and tempe-
reture in cold stress test, VI. Alps-Adria Scientific Workshop, Cereal Research Communications, 
35/2., 2007, 1213–1216. pp.
[13] Trivedi, Khanjan – Ananad, Vijay K.G. – Kubavat, Denish – Kumar, Ranjeet – Vag-
hela, Pradip – Ghosh, Arup, Crop stage selection is vital to elicit optimal response of maize 
to seaweed bio-stimulant application, in Journal of Applied Phycology, 29., 2017, 2135–2144. pp.
[14] Nagy János, Kukoricatermesztés, 2007, Akadémiai Kiadó, Budapest, 42–276. o.
[15] Lin, Kuan-Hung – Lin, Furn-Wei – Wu, Chun-Wei – Chang, Yu-Sen: Biostimulation of 
maize (Zea mays) and irrigation management improved crop growth and water use under cont-
rolled environment, in Agronomy, 9., 2019/559, 1–14. pp.
[16] Naghashzadeh, Mohammadreza: Response of relative water content and cell membrane sta-
bility to Mycorrhizal biofertilizer in maize, in Electonic Journal of Biology, 10., 2014/3., 68–72. pp.
[17] Zygielbaum, Arthur I. – Gitelson, Anatoly A. – Arkebauer, Timothy J. – Rundquist, 
Donald C., Non-destructive detection of water stress and estimation of relative water content in 
maize, in Geophysical Research Letters, 36., 2009, 1–4. pp.
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képest. Darkó és munkatársai18 oxidatív stressz toleráns kukorica DH vonal utó-
dain a szárazság hatását vizsgálták virágzás előtt fitotronban nevelt növényeken. 
A prolin növekedését mérték normál (26°C) (180 µg/g) és magas (35°C) (240 
µg/g) hőmérsékletű szárazság-kezelésnél is a kontrollhoz képest (140 µg/g).

A N. piscinale cianobaktériummal végzett kezelés nem volt hatással a növény-
magasságra. A cianobaktérium kezelések szignifikánsan növelték a csőhosszt 
mindkét kezelésnél (23,1-23,6 cm), de a csőátmérőt csökkentette. A N. piscinale 
mindkét koncentrációban növelte a termést. A betakarítás során mért nagyobb 
termésmennyiség hosszabb, de vékonyabb csöveken realizálódott. Trivedi és 
munkatársai19 kukoricát kezeltek 10%-os Kappaphycus alvarezii tengeri alga kivo-
nattal (KSWE) különböző fejlődési szakaszokban. A csövek hossza (29,74 cm/nö-
vény), a csövek átmérője (54,90 mm/növény) szignifikánsan nagyobb lett a V5,15 
szakaszokban KSWE kezelések hatására a kontrollhoz képest (20,57 cm/növény, 
40,19 mm/növény). A terméshozamban szintén a V5,15 KSWE kezelések voltak a 
legeredményesebbek (4,25 t/ha) a kontrollhoz viszonyítva (3,26 t/ha).

Összefoglalva, az MACC-612 Nostoc piscinale cianobaktérium már 0,3 g/l 
koncentrációban kijuttatva kedvezően befolyásolta a vizsgált kukoricafajta leve-
leinek prolin- és relatív víztartalmát, növekedését, de termésének növelése 1 g/l 
koncentrációban kijuttatva eredményesebb.
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