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RÖVIDÍTÉSEK ÉS JELÖLÉSEK JEGYZÉKE 

 

A [ mol m
-2

 s
-1

]: nettó CO2 asszimilációs ráta 

AFRCWHEAT2  védett neve az Agricultural and Food Research Council és 

az Institute of Arable Crops Research által készített 

búzanövekedési és produkciós szimulációs modellnek 

(Porter 1993)   

Ca : légköri CO2 koncentráció 

Ceres-Wheat: búzanövekedési és produkciós szimulációs modell, mely 

része a DSSAT (Decision Support System for 

Agrotechnology Transfer) döntést támogató, 

szaktanácsadó rendszernek. CERES: Crop Estimation 

through Resource and Environment Synthesis, de a ceres 

szó görögül gabonát jelent (Ritchie és Otter 1985) 

Ci :  sejtek közötti (intercelluláris) CO2 parciális nyomása 

CROPSIM: „CROP growth SIMulator” növénynövekedési 

szimulációs modell, Guelphi Egyetem, Kanada (Hunt 

1994) 

EC: emelt légköri CO2 koncentráció  

Farquhar modell: nettó CO2 asszimilációt leíró modell (Farquhar et al. 1980;  

Farquhar és von Caemmerer 1982; Sharkey 1985; Harley 

és Sharkey 1991) 

GCM: általános cirkulációs modell, általános klíma modell 

(General Circulation Model) 

HadCM2: U.K. Hadley Centre klímaváltozási kísérlet modell 

(Harrison 1996; Barrow és Hulme 1996b). 

HCGG, HCGS: HadCM2 alapján készített klímaszcenáriók 

HCGGv, HCGSv: HCGG és HCGS szcenárióknak megfelelő szcenáriók, 

melyekben a napi klímavariabilitás is módosul 

IRGA: infravörös gázelemző készülék (InfraRed Gas Analyser) 

JC: jelenlegi légköri CO2 koncentráció 

Jmax [ mol m
-2

 s
-1

]: a fénytelített elektron transzport sebessége a CO2 

asszimiláció során 

OTC: felül nyitott kamra (open top chamber) 

Rubisco: ribuloz 1,5-bifoszfát karboxiláz oxigenáz 

RuBP: ribuloz 1,5 bifoszfát 

SUCROS: „Simple and Universal CROp growth Simulator” oktatási 

célokra fejlesztett növénynövekedési szimulációs modell, 

Wageningeni Mezőgazdasági Egyetemen, Hollandia 

(Goudriaan és van Laar 1994) 

TPU [ mol m
-2

 s
-1

]: a triózfoszfát felhasználás sebessége (keményítő és cukor 

produkció) a CO2 asszimiláció során 

Vcmax [ mol m
-2

 s
-1

]: a karboxiláció maximális sebessége a CO2 asszimiláció 

során 
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1. BEVEZETÉS 

 

A globális környezeti változások vizsgálata az 1970-es, 1980-as évek óta kapott 

kiemelt szerepet, amit részben az váltott ki, hogy nemzetközi kutatócsoportok 

modellezési kísérletei globális klímaváltozást valószínűsítettek. A probléma 

jelentőségét a Rio de Janeiroban (1992), Kyotóban (1997) és Johannesburgban 

(2002) tartott, a világ országainak vezető személyeit összehívó fenntartható 

fejlődéssel foglalkozó konferenciák bizonyítják. A Föld légköre száz éve 

folyamatosan melegszik és melegedni fog a jövőben is, méghozzá az emberi 

történelem folyamán példátlan gyorsasággal (Keeling et al. 1976ab; Gates 1993; 

Tuba és Szente 1994; Haszpra 1995). A felmelegedés hatásaként megváltozhat a 

csapadék idő és térbeli eloszlása, gyakoribbá válhatnak az időjárási szélsőségek, 

úgymint túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet, túl sok vagy túl kevés csapadék. 

Ezek a klímában bekövetkező változások várhatóan jelentős befolyással lesznek 

mind a természetes ökoszisztémákra, mind a mezőgazdasági termelésre.  

A felvetődő problémák kiküszöbölésére való felkészüléshez nélkülözhetetlen 

annak megértése, hogy a termesztett növényekre hogyan és milyen mértékben 

hatnak közvetlenül a változások, elősegítve ezzel többek között a növénynemesítők 

munkáját a megfelelő ellenálló képességű fajok és fajták kiválasztásában és 

nemesítésében.  

Számos kísérlet kimutatta, hogy pozitív visszacsatolás áll fenn a légköri CO2 

koncentrációemelkedés és a C3-as növények (pl. kalászos gabonák) nettó 

szárazanyag produkciója között (Ackerson et al. 1984; Morison és Gifford 1984; 

Senock et al. 1996). A múltban ezt az elsősorban zárt térben, főként üvegházakban 

alkalmazott ún. „CO2 trágyázási hatást” egyértelműen előnyösnek tekintették. 

Feltételezték továbbá, hogy a földi légköri CO2 koncentráció emelkedése a 

megnövekedő biomassza-produkció révén segít majd megoldani az emberiség 

élelmezési problémáit is. 

A növények emelt légköri CO2 koncentrációra (EC) adott tényleges válaszai 

azonban csak hosszú időtartamú és a mindenkori terület éghajlati viszonyai melletti 

vizsgálatsorozatokból ismerhető meg. Mára már egyre több kísérlet bizonyítja, 

hogy a növények a legkülönbözőbb és legszélsőségesebb módon képesek az EC-

hoz alkalmazkodni. Ezt az alkalmazkodást a növények szénhidrát szállítási, tárolási 

és felhasználási képessége szabja meg elsősorban, ami jelentősen függ az időjárási 

(hőmérséklet, csapadék) és tápanyag ellátottsági körülményektől. A légköri CO2 

koncentráció növekedésével a növény szén/nitrogén aránya felborul, ami 

kedvezőtlenül befolyásolhatja a növények táplálkozás-élettani és takarmányértékét. 

Magyarország szemi-arid övezetben fekszik, ahol az időjárás meglehetősen 

változékony, s a vízhiány már jelenleg is sokszor korlátozó tényezője a 

mezőgazdasági termelésnek (Harnos 1996). 1-2 °C hőmérsékletemelkedés akár 10 

% csapadékcsökkenéssel, azaz az aszályosabb területek megnövekedésével járhat 

együtt. Ezért Magyarországon is fokozottan ügyelnünk kell arra, hogy olyan 

gabonafajtákat termesszünk, melyek egyrészt jól hasznosítják a légkörben 

megnövekedett koncentrációjú CO2-ot, másrészt kiváló hő- és szárazságtűrő 

képességgel rendelkeznek.  
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2. CÉLKITŰZÉS 

 

Tanulmányunkkal a globális klímaváltozás növénytermesztésre gyakorolt 

hatásaira való felkészülési folyamatot kívántuk elősegíteni kísérleti kutatással és 

szimulációs modellek használatával. 

1. Ennek érdekében kísérleti kutatással annak vizsgálatát tűztük ki célul, hogy  

-  az emelt légköri CO2 koncentráció milyen hatással van kalászos gabonák 

szén-mérlegére, biomassza-produkciójára és fejlődésére, 

- az emelt légköri CO2 koncentráció mennyire befolyásolja az őszi búza 

szárazságtűrését. 

2. Szimulációs modellek használatával kívántuk vizsgálni, hogy adott 

klímaváltozási szcenáriók esetén milyen változások következhetnek be a 

búzatermesztésben Magyarországon. Ezt elősegítendő 

- nettó CO2 asszimilációt leíró modellt, valamint 

- növénynövekedési szimulációs modelleket  

adaptáltunk abból a célból, hogy a globális klímaváltozással kapcsolatos 

kutatások hatékony eszközeként alkalmazhassuk őket. 
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1 Globális klímaváltozás 

 

A légkörben felgyülemlett üvegház hatású gázok által okozott klímaváltozás 

növényekre gyakorolt hatásainak tanulmányozásához a világ minden táján 

általános cirkulációs modellek (general circulation model, GCM) által felállított 

klímaváltozási szcenárióknak (Barrow 1993; Semenov és Barrow 1997) megfelelő 

kísérleteket végeznek (Kendall et al. 1985; Wheeler et al. 1996; Tuba et al. 1994), 

és a hosszas és költséges kísérletek elkerülésére, az adatok feldolgozására és az 

adott helyekre a megfelelő növényfajták kiválasztásának elősegítésére 

számítógépes növénynövekedési és produkciós szimulációs modelleket használnak 

(Porter et al. 1995; Harrison és Butterfield 1998).  

A klímaváltozás mértékének megállapítására és várható hatásainak felmérésére 

a 80-as évektől kezdve több nemzetközi projekt indult (Kenny et al. 1993). Ezek 

célja: 

1. Klímaszcenáriók konstruálása GCM-ek segítségével, és az időjárási 

extremitások gyakoriság változásának becslése. 

2. A klímaváltozás hatásainak alapos tanulmányozása termesztett növényekre, 

annak megállapítására, hogy felmérjék, melyek a különösen érzékeny területek, 

és milyen mértékben. 

3. A klímaváltozás termesztett növények fejlődésére és termésére gyakorolt 

hatásainak elemzése jól használható növény-időjárás-talaj modellek 

segítségével. 

4. Kísérletek végzése a szimulációs modellekhez felhasználható adatgyűjtés 

szempontjából, főleg EC-n és magasabb hőmérsékleten. 

5. Új agrotechnika kidolgozása illetve tanácsadás a fajták nemesítéséhez a 

klímaváltozás esetleges negatív hatásainak időbeni kiküszöbölése céljából. 

 

3.1.1 Üvegházhatású gázok 

 

Üvegházhatású gáz bármely olyan molekula, amelyik elnyeli a 8-14 m 

hullámhosszú sugarakat, amely az infravörös spektrum része, azaz azt a 

hullámhossz-tartományt, amelyben a Föld hőt sugároz az űrbe. Az üvegház hatású 

gázok az infravörös sugarak elnyelésével melegítik a légkör alsó régióját és a föld 

felszínét, míg a légkör felső részét, a sztratoszférát hűtik. A szén-dioxid (CO2) 

gázról, mint üvegház gázról már régen felismerték, hogy állandóan növekszik a 

légköri koncentrációja. Ma már tudjuk, hogy más gyorsan növekvő nyomgázok is 

üvegházhatásúak. Ezek a metán (CH4), a nitrogén-oxidok (NO) és az ózon (O3) a 

troposzférában és a halogénezett vegyületek, a CFC-11 és CFC-12. Ezeken kívül a 

vízgőznek is jelentős pozitív visszacsatolású hatása van az éghajlatra, és egyéb 

szintén növekvő koncentrációjú, nem üvegházhatású gázoknak is, úgymint 

szénmonoxid (CO) és a nitrogén-monoxid (NO), melyek kémiai reakciókon 

keresztül üvegházhatású gázokat termelnek (Gates 1993).  
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1. táblázat Üvegházhatású gázok és a globális felmelegedéshez való 

hozzájárulásuk. Forrás: Gates (1993). 

Gáz Relatív 

hatékonyság 

/ mol 

Légköri 

koncentráció 

[ppb] 

Évenkénti 

növekedés 

[%] 

Felezési 

idő [év] 

Jelenlegi 

hozzájárulás 

[%] 

Relatív 

hozzájárulás 100 

év alatt / mol 

CO2 1 355 x 10
3
 0,5 150-500 60 1 

CH4 25 1,7 x 10
3
 1 7-10 15-30 5-10 

N2O 200 310 0,2 150 5 300 

O3 2000 10-50 0,5 0,01 8 4 

CFC-11 12000 0,28 4 65 4 11000 

CFC-12 15000 0,48 4 120 8 20000 

 

Az 1. táblázatból leolvashatjuk, hogy a CO2 üvegházi hatása szignifikánsan 

kisebb a többi gáznál, mégis, mivel az üvegházi hatása egy gáznak függ a légköri 

koncentrációjától, annak ellenére, hogy a CO2 a legkisebb hatásfokú infravörös 

sugárzás elnyelő, mégis „ő” a felelős az  üvegházhatás 60%-ért. 

350
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1. ábra A légköri CO2 koncentráció évenkénti átlagának alakulása Magyarországon 

1981 és 1999 között (Haszpra 1999). 

 

A CO2 légköri koncentrációja az ipari forradalom óta növekszik a fosszilis 

tüzelőanyagok égetése, a cement előállítás és az erdőirtás miatt. 1958-ban állították 

fel a Csendes Óceán közepén, távol minden ipari tevékenységtől Hawaii szigetén 

3400 méter magasságban a Mauna Loa-n azt a CO2 mérő állomást (infravörös 

gázelemző készülékkel), melynek mérései alapján tisztává vált, hogy a légköri CO2 

koncentráció feltartóztathatatlanul növekedésnek indult. Az ipari forradalom előtti 

légköri CO2 koncentrációt Grönlandi és Antarktiszi jégkapszulákból mérték meg. 
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Eszerint 500 éve 271 mol mol
-1

 – vagy a másik elfogadott jelöléssel ppm (part per 

million) - volt a levegő CO2 koncentrációja (Neftel et al. 1982). 1958-ban a légköri 

CO2 koncentráció 315 mol mol
-1

 volt, mely 1991-re 355 mol mol
-1

-ra 

emelkedett. Napjainkban a légkör CO2 koncentrációja évi 0,5%-kal emelkedik, 

amint azt az Országos Meteorológia Szolgálat (OMSZ) Magyarországon K-pusztán 

mért adatsorából is leolvashatjuk (1. ábra) (Haszpra 1995; Haszpra 1999). 

Mi teszi nyilvánvalóvá, hogy az emberi tevékenység által okozott üvegházi 

felmelegedés már megkezdődött? Egyrészt a fent említett fizikai 

törvényszerűségekkel magyarázhatjuk, másrészt a földfelszínhez közeli levegő 

éves átlaghőmérséklete az utóbbi 130 évben 0.6 °C-t emelkedett (Gates 1993). 

 

3.1.2 Globális cirkulációs modellek 

 

Az óceánok, földtömegek, légkör, hó, jég, vegetáció és a felhőzet valós világa 

kölcsönhatásban van a tengeráramlásokkal, szelekkel, hőáramlásokkal és a 

nedvesség transzportjával, melyeket a napsugárzás befolyásol. Igaz, hogy 

megfigyelhetjük és mérhetjük a Föld időjárását és éghajlatát, ahhoz azonban, hogy 

megértsük a dinamikáját egy ilyen komplex rendszernek, és előrevetítsük a 

jövőbeni alakulását vagy rekonstruáljuk múltbeli viselkedését, analitikus 

modellekre van szükségünk. Ilyenek a globális éghajlat modellek (global climate 

model) vagy általános cirkulációs modellek (general circulation model), azaz 

GCM-ek. Hogyan készülnek ezek a modellek? A Föld felszínét felosztják 

egyforma nagyságú területekre. Minden egységet 10 vízszintes síkra bontanak a 

földfelszíntől a légkör felső rétegéig. Az óceánokat hasonlóan osztják fel. Az 

óceánok és földrészek méretét és alakját beépítik a modellbe a felszín 

karakterisztikájával együtt, úgy, mint talaj, vegetáció, hó, jég és vizek. A 

felhőtakarást az eloszlásával, magasságával és típusával írják le (Gates 1993). 

A matematikai egyenleteket - melyek leírják az alapvető fizikai törvényeket - 

számítógépes program oldja meg minden egyes cellára, amely kiszámolja a tömeg 

és energia áramlását és pillanatát egyik cellából a másikba és szimulálja a fizikai 

folyamatokat a cellán belül, az áramlások eredetét és eltűnését. GCM-ek 

kiszámítják a szélsebesség, hőmérséklet, nedvesség és légnyomás változásait, a 

jelenlegi klímát kielégítően szimulálva (Gates 1993). 

Az így előállított klíma modelleket használják fel az úgynevezett 

klímaszcenáriók készítéséhez, amit a következőképpen definiálhatunk: „A 

lehetséges jövőbeni klímák egy készlete, melyek alapos tudományos elveket 

felhasználva készültek, mindegyik következetes - belülről nézve -, de egyiknek 

sincs egy meghatározott valószínűsége, hogy be is következik.” (Robinson és 

Finkelstein 1989). Tehát egy klímaszcenárió csak egy a lehetséges jövőbeni klímák 

közül, és nem előrejelzés, ami valamikor a jövőben bekövetkezik (Barrow 1993). 

A klímaszcenáriók készítésekor a GCM-ek számára a legnehezebb pont a 

felhőzet leírása. A felhők elhelyezkedése, eloszlása, továbbá kapcsolata az óceánok 

és atmoszféra dinamikájával jelentősen befolyásolja a globális felmelegedéssel 

kapcsolatos előrejelzéseket. 
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3.1.3 Klímaváltozási szcenáriók 

 

A GCM szcenáriók általánosságban 3 °C hőmérsékletemelkedést „jósolnak” az 

üvegház hatású gázok légkörben való duplázódásának hatására, amit csökkenthet a 

felhőzet negatív visszacsatolási hatása a kevesebb hő beengedésével, viszont 

növelhet a meleg hatására megnövekedett talaj és vegetáció párologtatásának – 

evapotranszspiráció - pozitív visszacsatolási hatása. A felmelegedés hatására 

megnövekedett mértékű párolgás a csapadékmennyiség növekedését is okozhatja 

világszerte. A GCM szcenáriók szerint a kontinensek közepén a csapadék 

mennyisége csökken, míg a szárazföldek határain növekedni fog a maihoz képest. 

A csapadék csökkenése által okozott nyári szárazságok főleg a középső szélességi 

fokok mentén jelentkezhetnek. Az itt említett változások a mezőgazdaságra és a 

természetes ökoszisztémákra dramatikus hatással lesznek (Gates 1993).  

Magyarország az atlanti, a mediterrán és a kontinentális éghajlati övek 

találkozásánál helyezkedik el. Ez a három klímatípus határozza meg az időjárás 

alakulását, ami ezáltal nagyon változékony. Az extrém időjárási hatások ellenére a 

magyarországi időjárás általában igen kedvező a mezőgazdasági termelés számára. 

Jó minőségű gabonatermesztést, pl. búza és kukoricatermesztést, mérsékelt övi 

zöldségfélék, gyümölcs és szőlőtermesztést tesz lehetővé (Harnos 1996).  

Kontinentális éghajlaton a csapadék mennyisége és éves eloszlása az egyik 

legfontosabb limitáló tényező a gabonatermesztésben (Cselőtei és Harnos 1994, 

Láng et al. 1983). Magyarország csapadékmennyisége alapján történt besorolása 

szerint a félsivatagos övezetbe (szemi-arid övezet) tartozik, amely jelleg az utóbbi 

20-30 évben még erősebbé vált. A csapadékmennyiség éves átlaga nagyon változó. 

Az 1800-as évek vége felé az éves átlagos csapadékmennyiség 850 mm volt, míg 

ez napjainkra 450 mm-re csökkent. A csökkenés főleg a téli hónapokra jellemző. 

Jelenleg a legtöbb csapadék a második és harmadik negyedévben esik, ami 

meghatározza Magyarország két legfontosabb gabonanövénye, a búza és kukorica 

termését (Harnos 1996).  

Búza számára az 1961-1990-es időszak alapján meghatározott klimatikus 

évtípusokat - mely függ az április, májusi csapadékmennyiségtől és a május, 

júniusi hőösszegtől - a 2. táblázat tartalmazza (Harnos 1996). 

2. táblázat Klimatikus évtípusok búza számára, azok előfordulása 1961-1990 

időszakban, illetve GCM-ek által 2050 körüli időszakra előrevetített várható 

klimatikus évtípus (Harnos 1996). 

Klímatípus  száraz - 

hűvös 

száraz – 

meleg 

nedves - 

hideg 

nedves – 

meleg 

2050 körül 

várható 

Csapadék (ápr-máj) mm 76 59 152 122 90-102 

Hőmérséklet (máj-jún) °C 436 522 383 511 500-526 

Előfordulás 1961-1990 16 5 12 7 ??? 

Várható termés [t ha
-1

] 5,48 5,36 6,12 6,21 ??? 

 
A Magyarországra vetített klímaváltozási szcenáriók a tavaszi és őszi 

hónapokra átlagosan 1°C-os hőmérsékletemelkedést írnak le, míg a téli és nyári 
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hónapokra ez az érték magasabb, 2-4°C. A havi globálsugárzás összege júniusi 

csökkenést mutat, de egyébként nem találunk eltérést napjaink globálsugárzásához 

képest. A csapadékösszeg változása az ország nyugati és keleti felében eltérően 

alakulhat. Keleten a téli hónapokban várhatóan emelkedik, míg nyáron csökken a 

csapadék. A nyugati megyékben, a téli hónapokban és a júniusi, szeptemberi 

időszakban viszonylag nagymértékű csapadéknövekedés várható (Harrison 1996; 

Barrow és Hulme 1996b). Ugyancsak várható a csapadék időszakonkénti extrém 

megnövekedése, ami áradásokat, belvizeket okoz, vagy jelentős csökkenése, mint 

azt az elmúlt években is tapasztalhattuk.  

 

3.2 Egyes környezeti tényezők hatása a növények fejlődésére és produkciójára 

 

Amióta felmerült az üvegházhatás által okozott klímaváltozás, és ismertté vált 

annak mibenléte és várható iránya, a biológusok, botanikusok és agrárszakemberek 

tanulmányozni kezdték ezen változások hatásait az élővilágra. Vizsgálták az 

ökoszisztémák alakulását és az egyes növény- és állatfajokra gyakorolt várható 

hatást. Fontos feladat ez főleg a növényekre nézve, hiszen a növény élete, 

fejlődése, növekedése, szaporodása legfőképpen a hőmérséklettől és a 

vízellátottságtól függ. A klímaváltozás a táplálékláncon keresztül hat mind a 

növényevő, mind a ragadozó állatokra, és nem utolsó sorban az emberi 

táplálkozásra is. Éppen ezért a klímaváltozás hatásaival foglalkozó kutatások 

jelentős része a termesztett növényekkel foglalkozik. 

Tekintsük át, általában milyen jellegű klimatikus igényei vannak a 

növényeknek, miért olyan fontos a klímaváltozás hatásainak kutatása, mi az, amit a 

klímaváltozással kapcsolatos kutatások leggyakrabban tanulmányoznak. A 

növények növekedésére és fejlődésére ható tényezők közül elsősorban a 

hőmérséklet növekedése és az azzal járó szárazságstressz, a légköri CO2 

koncentráció emelkedése, a troposzférikus ózon, valamint az ultraibolya sugárzás 

növekedése fog komoly limitáló tényezőt jelenteni (Tuba és Szente 1994, Gates 

1993). Ezek közül mi a légköri CO2 koncentrációval, a hőmérséklettel és a 

szárazsággal foglalkozunk. 

 

3.2.1 A levegő CO2 koncentrációja 

 

A növény egyik legfontosabb „tápláléka” a szén, amit a fotoszintézis során a 

levegőből a CO2 asszimilációjával vesz fel. A CO2 asszimiláció sebessége függ a 

levegő CO2 koncentrációjától, a hőmérséklettől, a fotoszintetikusan aktív sugárzás 

mennyiségétől, tápanyag- és vízellátottságtól. A fotoszintézis során működő CO2 

megkötés kémiai útja szerint eltérő asszimilációs utat követő növények 

különbözően reagálnak a hő- és szárazságstresszre, illetve az emelt légköri CO2 

koncentrációra (EC). A C3-as fajok – pl. kalászos gabonák, rizs - karboxilációs 

enzime a ribulóz 1,5 bifoszfát karboxiláz-oxigenáz (Rubisco) nemcsak 

hőérzékenyebb, hanem erős oxidációs sajátossága miatt a CO2 fixációjának 

hatásfoka rossz, és a nagyobb sztómakonduktancia miatt a fotoszintézis 

vízhasznosítási hatékonysága rosszabb a C4-es fajokénál, így több vizet is 



 16 

párologtatnak. Ezzel szemben a C4-es fajok – pl. kukorica, egyes gyomnövények - 

karboxilációs enzime, a  PEP karboxiláz hőtűrőbb, és oxidációs sajátossága sincs 

(Tuba és Szente 1994; Hall és Keys 1983). Az EC hatására a két fő fotoszintézis 

utat követő fajok nettó CO2 asszimilációja is eltérően alakul. Itt azonban fordított a 

helyzet, mint az előzőekben, mert a CO2 parciális nyomásának emelésével (az 

oxigén koncentráció relatív csökkenésével) a fotorespirációs veszteség csökkenése 

miatt a C3-as fajok nettó CO2 asszimilációja nő erősebben. Az EC rövid távú hatása 

tehát elsősorban a C3-as fajoknál érezhető (Besford et al. 1990; Idso és Kimball 

1991; Keys 1986). 

A C3–as fajok sztómakonduktanciája kölcsönhatásban áll a nettó CO2 

asszimilációval, hogy fenntartsa a megfelelő intercelluláris CO2 koncentrációt (Ci), 

aminek aránya a légköri CO2 koncentrációval (Ca) konstans (Wong 1979; Farquhar 

és Sharkey 1982). Ez a Ci /Ca arány körülbelül 0,7 a C3–as fajokra, amennyiben a 

levél - levegő vízgőznyomás deficitje (VPD) 2 kPa (Wong 1979) és más környezeti 

hatások nem befolyásolják, kivéve a szárazságstressz okozta sztómazáródást vagy a 

fény kompenzációs-pont alatti fénymennyiséget (Long 1985). 

Számos kísérlet kimutatta, hogy pozitív kapcsolat áll fenn a légköri CO2 

koncentráció és a C3-as növények nettó produkciója között (Ackerson et al. 1984). 

Az EC javíthatja a növény fiziológiai folyamatainak és produkciójának környezeti 

stressz ellenállását is. A hetvenes évektől kezdve egyre több kísérletet végeznek 

EC hatásainak tanulmányozására különböző növényfajokon (Krenzer és Moss 

1975; Kendall et al. 1985; Mitchell et al. 1993; Nicolas et al. 1993; Wheeler et al. 

1996). A búza a Földön az egyik legnagyobb területen termesztett gabonanövény, 

ezért már a kezdetektől folyamatosan végeznek kísérleteket az EC búza fejlődésére 

és produkciójára gyakorolt hatásainak megismerése érdekében (Krenzer és Moss 

1975; Kendall et al. 1985; Wheeler et al. 1996). A búza a többi kalászos 

gabonafajjal - árpa, rozs, zab, tritikále - együtt a C3-as növények közé tartozik. Az 

EC várhatóan a kalászos gabonák növekedésére, fejlődésére és szemtermésére, a 

termés minőségére is mérhető hatással lesz. 

Sok szabadföldi és üvegházi kísérletet végeztek búzával EC-n, melyekben azt 

tanulmányozták, hogy a növényfejlődés különböző stádiumaiban az EC hogyan hat 

a növény további fejlődésére. Azt tapasztalták, hogy az EC-n nevelt növények 

nettó CO2 asszimilációja nőtt, és párologtatása csökkent a jelenlegi környezetben 

neveltekhez képest – azaz a sztómák konduktanciájának csökkenése miatt javult a 

fotoszintézis vízhasznosítási hatékonysága -, ami nagyobb biomassza 

mennyiséghez és sok esetben több terméshez is vezetett (Morison és Gifford 1984; 

Senock et al. 1996). 

A legtöbb kísérlet szerint a vetés utáni kb. 40. napig viszonylag alacsony az EC 

hatására létrejött biomassza növekmény, de szárba indulás előtt közvetlenül már 

25%-kal nagyobb volt a növények száraztömege (Neales és Nicholls 1978), 

továbbá az EC pozitív hatással volt a hajtásszámra, levélszámra, levélfelületre és 

levélvastagságra is (Gifford 1977; Morison és Gifford 1984; Batts et al. 1996). Más 

kísérletekben kimutatták, hogy a száraztömeg különbség kalászolásig elérheti a 

31%-ot is (Mitchell et al. 1995; Wheeler et al. 1996). 
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Az EC a legtöbb esetben a termésre és a termés paramétereire is pozitív hatással 

volt. Több szerző rövidebb és hosszabb időtartamú EC kezelés hatására is 

termésnövekedést mutatott ki (Havelka et al. 1984; Mitchell et al. 1995; Wheeler et 

al. 1996), de volt példa termés csökkenésre is (Tuba et al. 1994), ahol a búzát 

csírázástól a termés beérésének végéig folyamatosan EC-n nevelték és a vegetatív 

biomassza nőtt, de a termés mennyisége csökkent a kontroll növényekéhez képest. 

A termés növekedését többféle módon is magyarázták: Combe (1981) szerint a 

termés növekedését a kalászonkénti több kalászka szám okozza, Fischer és Aguilar 

(1976) szerint a növényenkénti kalászszám és ezzel a szemszám növekedése, míg 

Krenzer és Moss (1975) és Sionit et al. (1981) szerint a szemtömeg növekedésével 

magyarázható az EC szemtermés növelő hatása. 

Fischer és Aguilar (1976) szabadföldi kísérletekben különböző fejlődési 

stádiumokban kezelték a növényeket EC-val. Vizsgálták, hogy az egyes fejlődési 

stádiumokban az EC hogyan hat a termésre. A legnagyobb termésnövekedést a 

kalászolás, és virágzás időszakában adott EC eredményezte (négyzetméterenként 

több kalászt, és kalászonként több szemet hozott a növény), és az első évben a 

szemtelítődés ideje alatti kezelés is szignifikáns különbséget okozott a 

szemtermésben és szemtömegben. A szárba indulás alatti kezelés nem hatott a 

terméseredményre (Kendall et al. 1985). Havelka et al. (1984) megfigyelései 

alapján a szemtelítődés és érett korban EC-val kezelt növények szemtermése 17 %-

kal nőtt. 38 m hosszú kontrollált környezetű kamrában az ipari forradalom előtti 

kor CO2 koncentrációjától (275 mol mol
-1

) a légkör jelenlegi CO2 

koncentrációjáig (350 mol mol
-1

) 2 tavaszi búzafajtával kísérleteztek. A kísérlet jó 

vízellátottság mellett 50%-os termésnövekedést eredményezett. A 

termésnövekedés a növényenkénti kalászszám növekedésének volt köszönhető. 

Kimball (1983) 450 tanulmány alapján megállapította, hogy EC-n a növények 

termése átlagosan 34%-kal növekszik és a transzspirációjuk 34%-kal csökken. 

Ebből arra következtethetnénk, hogy a termés növekedése inkább a transzspiráció 

csökkenésének közvetett következménye, mint a megnövekedett nettó CO2 

asszimilációé. Ez viszont ellentmondana a C4-es fajok viselkedésének, amelyeknek 

szintén csökken a transzspirációjuk EC-n, viszont a szárazanyag produkciójuk nem 

nő minden esetben (Cure és Acock 1985). 

A szén, ami a szem növekedése alatt a szembe szállítódik, két forrásból tevődik 

össze: az egyik a közvetlenül a szemtelítődés alatti CO2 asszimiláció során 

beépített, a másik a szárban és levelekben ideiglenesen raktározott szén, amit még a 

virágzás előtt vett fel a növény. Feltételezve, hogy a vegetatív időszakban a 

növekedést az EC stimulálta, vizsgálták, hogy ez milyen hatással van a szén 

újraelosztására a szemtelítődés alatt. Bizonyos eredmények azt sugallják, hogy a 

szárazanyag tartalékok felosztásában a szemtelítődés során a CO2 koncentráció 

nem játszik szerepet: az érett szemekben a relatív széntartalom EC-n a virágzás 

előtti magasabb nettó CO2 asszimiláció miatt nem különbözött a JC-n fejlődőhöz 

képest. Amennyire a teljes szemtömeg növekedett az EC-n, annyival több szénnel 

járult hozzá a szár és levél tartalékaival is (Harrison et al. 1995). 
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A múltban az ún. CO2 trágyázási hatást úgy tekintették, mint az EC-ból 

származó előnyök egyikét. Feltételezték, hogy a megnövekedő biomassza-

produkció segít majd megoldani az élelmezési problémákat. A továbbiakban úgy 

érveltek, hogy a biomasszában tárolt CO2 mennyiségének növekedése enyhíteni 

fogja magát az üvegházhatást (Tuba és Szente 1994). 

Ezt cáfolják azok a hosszabb időtartamú szabadföldi kísérletek, melyek 

eredményei szerint a növények hosszútávon akklimatizálódnak az EC-hoz. Az a 

feltételezés is igazolódott, hogy a CO2 koncentráció növekedésével a növény 

szén/nitrogén aránya változik. Ez valószínűleg csökkenti a növények táplálkozás-

élettani és takarmányértékét (Tuba és Szente 1994; Sage et al. 1989; Yelle et al. 

1989). Emellett az EC hatása csökken rossz tápanyagellátás mellett. Ez azért 

fontos, mert a gabonatermesztést ma a világ legtöbb mezőgazdasági területén a 

tápanyag-ellátottság is limitálja (Harrison et al. 1995). A nitrogénhiány 

fehérjetartalom csökkenést eredményez, valamint a fotoszintetikus kapacitást és a 

karboxilációs hatékonyság csökkenését okozhatja. Az EC következtében 

felgyorsult növekedési ütem maga után vonja a tápanyagigény növekedését is, ami 

erős gyökérnövekedést, a talaj tápanyagainak mobilizációját indukálja, de a növény 

még így sem feltétlenül képes biztosítani testében a tápelemek változatlan arányát, 

így azok felhígulása következhet be (Niklaus et al. 1998; Rogers et al. 1993; Wolf 

1996; Keutgen et al. 1997).  Delgado et al. (1994) arról számolt be, hogy az őszi 

búzában a nitrogén koncentrációjának csökkenése csak jó nitrogénellátottság 

mellett jelentkezik, mert ahol nitrogénhiány van, ott az EC nem okoz változást. 

Optimális nitrogénellátottság mellett EC-n a teljes biomassza megnövekszik 

(Wolf 1996), de túl magas nitrogén koncentráció csökkentheti az EC előnyös 

hatását (Rogers et al. 1993) például a növények szárgyengülésével. A különböző 

genetikai adottságú növények máshogy reagálnak, és más tápanyag-ellátottság 

mellett tudják kihasználni az EC-t (Bencze et al. 2000). A nagyobb biomasszát 

termelő növények nitrogénigénye tovább növekszik EC-n. OTC-ben nevelt búza 

sütőipari minőségére és fehérje tartalmára az EC nem hatott szignifikánsan 

(Rudorff et al. 1996) míg egy alagút rendszerben végzett kísérlet szerint az a 

szemtermés tömegének növekedését és az ezerszemtömeg és a szemek 

nitrogéntartalmának és minőségének csökkenését okozta (Blumenthal et al. 1996). 

 

3.2.2 Vízellátottság 

 

Ha a vízkészletek korlátozottak, a legtöbb talajtípuson lehetetlen a nettó CO2 

asszimiláció növelése. Nem zárható ki az, hogy a CO2 trágyázás pozitív hatását 

csökkentik vagy semlegesítik olyan stresszhatások, mint a megnövekedő UV-B 

sugárzási intenzitás, a szárazságstressz vagy a levegőszennyezés (Laitat 1987; 

Norby et al. 1986), így egyértelmű, hogy csak az EC hatásának vizsgálata 

önmagában nem elegendő. Szükség van tehát többtényezős kísérletekre, melyekben 

a CO2 koncentráció mellet más, a növény fejlődésére döntő befolyású környezeti 

tényezők megváltozásának hatását is vizsgáljuk. Ezek közül a legfontosabb a 

vízellátottság és a hőmérséklet. 
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A vízmérleg és a növényi vízviszonyok fontos kérdése a növény életének, 

hiszen a víz a növények nélkülözhetetlen életeleme, fontos szerepet játszik a 

növények tápanyagfelvételében is. A növényvilágban megtalálható a kifejezetten 

nedvességigényes növényektől kezdve a kiszáradástűrő növényekig minden típus. 

A zárt vegetáció az éves csapadéknak kb. 50-80%-át párologtatja el, míg a pusztai 

és tundra növényzet a 15-25%-át. A hőmérséklet növekedése növeli az 

evapotranszspirációt is a rendelkezésre álló energia és a vízgőznyomás különbség 

(vapour pressure deficit = VPD) emelkedése miatt. Ahogy emelkedik a VPD, a 

növény egyre többet párologtat, gyorsabban veszíti el a víztartalmát. A VPD a 

levegő száradásával együtt növekszik. A növekvő párologtatás hozzásegít a talaj 

gyorsabb kiszáradásához, ami újabb stressz eredője lehet (Gates 1993). 

Sok kísérletet végeztek különböző növényfajok fiziológiai és morfológiai 

válaszait vizsgálva az EC és a szárazságstressz kölcsönhatására. Cseresznye, bükk, 

gesztenye és nyírfák szárazságtoleranciája nem javult EC-n (Ferris et al. 1998; 

Beerling et al. 1996; Centritto et al. 1999 a,b). Szója esetében az EC növelte a 

szárazságtoleranciát: szárazságstressz után csak az EC-n nevelt növények 

fotoszintézise állt teljes mértékben helyre (Ferris et al. 1998). Vöröshere esetében 

EC és alacsony vízellátottság mellett nagyobb növények nőttek nagyobb 

levélfelülettel (Hibbs et al. 1995). EC-n nevelt lucernára kevésbé hatott a 

szárazságstressz, amit a mérsékelt klorofil csökkenés is mutatott (Sgherri et al. 

1998). Nettó CO2 asszimilációja és vízhasznosítási hatékonysága a C3-as fajoknak 

általában javult vízlimitált környezetben EC-n (Gifford 1979; Sionit et al. 1980; 

Singh 1991; Tuba et al. 1994; Tuba et al. 1996; Szente et al. 1998; Pospíšilová és 

Čatský 1999). 

A búza szárazanyag felhalmozását és nettó CO2 asszimilációját önmagában 

növelte az EC, de 8 napos stresszkezelés után a nettó CO2 asszimiláció magas 

hőmérsékleten és szárazságstressz mellett külön-külön, és a két stressz kezelés 

együttes hatására is csökkent EC-n (Ferris et al. 1996). Kimutatták, hogy a búza 

szemtermése jó vízellátottságon és jelenlegi légköri CO2 koncentráción (JC) nem 

mutat szignifikáns különbséget a rossz vízellátottságon és EC-n nevelt búza 

szemterméséhez viszonyítva. Ebből arra következtethetünk, hogy az EC 

valamilyen szintig képes kompenzálni a vízhiány okozta károkat.  

 

3.2.3 Hőmérséklet 

 

A természetes növényzet területi eloszlását a Földön elsősorban a hőmérséklet 

és a csapadék befolyásolja (Gates 1993). A hőmérséklet hatással van a nettó CO2 

asszimilációra, légzésre, növekedésre, reprodukcióra és a vízszükségletre. A 

növények nettó CO2 asszimilációja egy bizonyos optimális hőmérsékletig 

növekszik, majd magasabb hőmérsékleten csökken. Az optimum hőmérséklet 

mérsékelt égövi növények esetében 15 és 30°C közé esik. A nettó CO2 asszimiláció 

és légzés mértéke az adott időszak uralkodó hőmérsékletéhez alkalmazkodik 

(Larcher 1975). A légzési sebesség növekedésének fontos szerepe van a globális 

felmelegedés hatásának érvényesülésében. Kb. 10°C hőmérsékletnövekedés 

megduplázza a növény légzési sebességét (Gates 1993). 
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A legtöbb növény növekedése is felgyorsul melegebb hőmérsékleten, feltéve, 

hogy elegendő tápanyag és víz áll rendelkezésre. Egy bizonyos határ után azonban 

a hőmérséklet fokozódása a növekedés csökkenéséhez vagy akár elhaláshoz is 

vezethet (Cannell et al. 1989). 

Az eddigi tanulmányokból kiderült, hogy a növények egyrészt hamar 

akklimatizálódnak az EC-hoz, másrészt a növény EC-n elért biomassza produkció 

növekedése magasabb hőmérsékleten gyengül, és nitrogénhiány lép fel, ami a 

termés tápanyagértékét csökkentheti. A hőmérséklet emelkedés lerövidíti a levelek 

élettartamát, ezzel csökkenti a magas fotoszintetikus kapacitást (Hall és Keys 1983; 

Delgado et al. 1994; Lawlor és Mitchell 1991; Long 1991; Ziska és Bunce 1993). 

Az üvegház hatású gázok koncentrációjának légkörbeli emelkedése az átlagos 

léghőmérséklet emelkedésével és a rendkívül magas hőmérsékletek 

gyakoriságának növekedésével járhat. A növénytermesztés számára az állandóan 

változó környezetben nő a valószínűsége annak, hogy a hőmérséklet átlépi a 

növények által elviselhető hőmérsékleti határt, ezáltal nő a növénykárosodás 

rizikófaktora is. A növény fejlettségi állapota meghatározza, hogy a magas 

hőmérséklet által okozott stresszt milyen veszteségekkel vészelheti át (Gawith és 

Porter 1996); a búza sokkal érzékenyebben reagál magas hőmérsékletre a vegetatív 

periódusban, mint a reproduktív időszakban (Entz és Fowler 1988). A hőmérsékleti 

optimum-tartomány a növény fejlettségének előrehaladásával növekszik. Az 

alapvető fiziológiai folyamatok sebessége és hatékonysága - pl. az enzimaktivitás 

és fotoszintézis egésze (fizikai és biokémiai folyamatok) - függ a hőmérséklettől. A 

búza fiziológiai folyamatai számára az optimális hőmérséklettartomány 17-23°C 

között van (Burke et al. 1988), míg a fotoszintézisé 15-30°C közötti (Wardlaw 

1974). A növény produkciója jelentősen csökkenhet az optimális hőmérsékleti 

határokon kívül az alsó vagy felső hőmérsékleti kompenzációs pont eléréséig, 

melyek állandósulása a növény pusztulásához vezet.  

A klímaváltozás nemcsak az átlaghőmérséklet emelkedésével járhat, hanem az 

extrém hőmérséklet gyakoriságának növekedésével (Barrow és Hulme 1996a), ami 

fontos szerepet játszhat a búzatermesztésben (Karacostas et al. 1998). A búza 

életében két nagyon fontos időszak van. Az egyik a kikelés, mert ekkor kezdődik 

meg a növény fotoszintézise, a másik a virágzás, ami meghatározza, mikor lesz a 

szemnövekedés. A fajtaválasztás és az agrotechnikában a legfontosabb szempont, 

hogy akkor és olyan fajtát vessenek, aminek a legideálisabb időpontban kezdődik a 

szemfejlődése. A búzafajták általában a saját hazájuk eredeti kondíciójához 

adaptálódtak, a virágzás ideje függ a vetés idejétől, a nappalhossztól és 

hőérzékenységtől (Semenov et al. 1996). Amennyiben a szemtelítődés időszakában 

a hőmérséklet optimális, a nagyfokú növekedés következtében csökkenhet a 

szemek fehérjetartalma, hasonlóan, mint EC-n (Nielsen és Humphries 1966).  

 

3.3 Szimulációs modellek 

 

A szimulációs modellezés az agrártudományban kiváló lehetőséget biztosít a 

mezőgazdasági ökológiai rendszerek elemzésére, a várható tendenciák 

előrejelzésére és a hatalmas mennyiségű tudásanyag összefogására. Segítségükkel 
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jól leírhatók a környezeti paraméterek (talaj, időjárás, hidrológiai viszonyok), 

valamint a fajta és agrotechnika összefüggései. Használatukkal lehetőség nyílik a 

gyakorlatban nehezen vizsgálható körülmények (klímaváltozás, stresszhatások, 

stb.) elemzésére, és egyre nagyobb szerepet játszanak a kutatásokhoz kapcsolódó 

költséges kísérletek számának csökkentésében is. 

A növények növekedését, fejlődésmenetét és terméseredményét sok környezeti 

tényező befolyásolja, amire a növény megfelelő hatásmechanizmusokkal válaszol. 

E mechanizmusok a növényben összehangoltan dolgoznak, de számunkra 

bonyolult rendszereknek tűnnek. A szimulációs modellek, a különböző fiziológiai 

folyamatok matematikai reprezentációjával lehetőséget nyújtanak e bonyolult 

rendszerek, kapcsolatok megértésére, fontosságának becslésére, a folyamatok 

leírására (Penning de Vries és van Laar 1982; McCree és Fernandez 1989). A 

szimulációs modelleknek két fő céljuk van. Az első cél a kutatási terület 

tudásanyagának növelése, ami előre nem látható hatalmas előnyökhöz vezethet. A 

másik cél ún. „alkalmazott” és „stratégiai”, ami a napjainkban felvetődött 

problémák megoldására irányul rövid és közepesen hosszú távon. 

A matematikai modellek mindkét célnak megfelelnek; tudás növelése és a 

gyakorlati alkalmazások segítése. A modellek által nemcsak növekszik a 

tudásanyag, hanem számítógépre programozva a laikusok számára is elérhetővé 

válik. Míg a kutató egyre mélyebbre ás le a jelenségek részleteibe és 

mechanizmusába, a technikai fejlődés ezt a részletes tudást egyre könnyebben 

elérhetővé teszi a termelők és tanácsadóik szármára (Thornley és Johnson 1990). 

Többféle matematikai modell létezik. A dinamikus modellek megmondják, 

hogy egy rendszer hogy fog viselkedni az idő előrehaladtával, azaz leírják az 

események időbeli változását; a determinisztikus modellek meghatározott 

előrejelzéseket adnak, például megadják, hogy július elsején hány kg / ha lesz a 

termése az őszi búzának, mindenféle kisegítő valószínűségi eloszlás nélkül. Még a 

dinamikus determinisztikus modelleknek is három fajtájuk van: teleonomikus, 

empírikus és mechanisztikus. A teleonomikus modellek főleg magasabb szintek 

fele tekintenek, az empírikus modellek az egyszerű szintet vizsgálják és a 

mechanisztikus modellek az alacsonyabb szintek közötti kapcsolatokat 

tanulmányozzák. A teleonomikus modelleket célkereső modelleknek is nevezik, az 

események miértjét keresik. Az empírikus modellek lényegében a megfigyelt 

adatok közvetlen leírása; közéjük sorolhatjuk a függvényillesztést, a regressziót és 

a matematikai formulák közvetlen alkalmazását az adatokra, rendszerint anélkül, 

hogy a tudományos alapjait vagy a mechanizmust ismernénk. A mechanisztikus 

modellek az események mechanizmusára koncentrálnak; hozzájárulnak a 

megértéshez ezért magyarázó modelleknek is nevezik. 

Azok a dinamikus determinisztikus modellek, amik a mechanizmussal 

foglalkoznak, az i-ik szint megértéséhez vezetnek, ami az (i-1)-ik és alacsonyabb 

szintek összetett folyamatainak mechanizmusán, megértésén vagy magyarázatán 

alapul. A mechanisztikus modellezés követi a hagyományos egyszerűsítő 

módszereket, amiket oly sikeresen alkalmaznak a fizikában, molekuláris 

biológiában vagy a biokémiában. Ellentétben az empírikus modellel, ami 

közvetlenül az egész növényre vonatkozó vizsgált változókkal foglalkozik és olyan 
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úton kapcsolja össze őket, ami legjobban kielégíti a megfigyelt adatokat, a 

mechanisztikus modell viszonylag körülményes úton járja körül a problémát: az 

elemzés és egyszerűsítés során a rendszert részeire bontja és a részekhez 

folyamatokat és tulajdonságokat oszt, melynek során extra változókat vezet be az 

(i-1)-ik szinten és további megfigyelt adatok birtokában a rendszert definiáló 

egyenletek integrálásával leírják az egész növény viselkedését. A mechanisztikus 

modell sokkal összetettebb, mint egy empírikus modell; a modell célja szerinti 

megkötöttségek miatt általában kevésbé jól illeszkedik az adatokhoz az i-ik szinten. 

Mégis a tartalma sokkal gazdagabb, hiszen az összefüggő jelenségek nagyobb 

skálájára alkalmazható. Szimulációs modelleket ma már a legtöbb 

természettudományos kutatás során alkalmaznak. 

 

3.3.1 Növénynövekedési és produkciós szimulációs modellek, különös tekintettel a 

búzára 

 

A növénytermesztők és növénynemesítők hasznára különböző bonyolultságú 

növényi növekedési modelleket dolgoztak ki az egyszerű statisztikai regressziós 

modellektől az összetett mechanizmusú modellekig, részfolyamatok modellezésére, 

vagy akár az egész növény viselkedését szimulálva. A kísérleti kutatás mellett több 

kutató is alkalmaz szimulációs modelleket a környezeti stresszhatások, pl. magas 

hőmérséklet, szárazságstressz vagy az EC növények fejlődésére és produkciójára 

gyakorolt hatásainak a megértéséhez és leírásához (Carter et al. 1996; Mitchell et 

al. 1996; Porter et al. 1995; Harrison és Butterfield 1998). Modellezők és 

klímaváltozás kutatók a Föld minden részén, különböző klímán és talajon tesztelik 

a növényfajokat, fajtákat, azok produkcióját, növekedését, és az így szerzett 

tapasztalatokat építik be a modellekbe. Ezáltal amennyiben a klímaváltozás 

bekövetkezik, a megfelelő helyeken a már tesztelt fajtákat termeszthetik. Egy 

szimulációs modell készítése rendkívül összetett és nehéz feladat. Léteznek a világ 

több táján olyan kutatóintézetek, ahol kutatócsoportok már hosszú ideje végeznek 

kutatásokat a kísérletek tervezésétől kezdve a matematikai modellek felállításáig és 

programozási módszerekig mindent kidolgozva. (Department of Theoretical 

Production Ecology, Agricultural University, Wageningen, Hollandia; Department 

of Agricultural Science, University of Bristol; Long Ashton Research Station, 

Bristol, UK; Department of Agronomy and Soil Science, University of Hawaii, 

Honolulu, USA, U.F. Gainswille, USA). 

Az utóbbi évtizedekben több mint 70 nemzetközileg is ismert búza modellt 

készítettek (Hunt 1994). Ilyen szimulációs modellek pl. AFRCWHEAT, Ceres-

Wheat, SIRIUS (Jamienson et al. 1998). Ezek a modellek részletes időjárási 

adatokat, talajjellemzőket, agrotechnikai leírást (fajta, vetésidő, műtrágyázás, 

öntözés, stb.) igényelnek, melyek azonban kevés helyen állnak rendelkezésre.  

A modelleket - mielőtt alkalmaznánk őket – az adott környezethez és 

növényfajtához adaptálnunk és kalibrálnunk kell. Jó példa erre a „Global Change 

and Terrestrial Ecosystem (GCTE) Focus 3 Wheat Network” munkája, melynek 

során öt búzanövekedési szimulációs modell futási eredményeit hasonlították össze 

(Wolf et al. 1995). A felhasznált időjárási adatsorok Minnesotából (USA), illetve 
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Hollandiából származtak. A modellek felépítésükben, komplexitásukban és a 

paraméterezésben különbözőek voltak. A modellek által generált adatok jelentősen 

különböztek egymástól. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a modellek 

még nem állnak a fejlettség azon fokán, hogy 100%-os biztonsággal használni 

tudnánk őket egymástól jelentősen különböző feltételek között. A növény 

növekedési szimulációs modellek különböző szemléletmódjából adódóan a 

modellek által közölt eredmények különbözőek lehetnek. Ez nagyon fontos a 

klímaváltozás hatásainak kutatásával kapcsolatban, mivel ugyanazon 

klímaszcenárióra más és más eredményt kaphatunk. 

Számos kísérletet végeztek modellekkel a klímaváltozás várható hatásainak 

elemzésére különböző klimatikus kondíciókon. Megállapították, hogy a búza, árpa, 

rozs, burgonya és kukorica termeszthetősége 100-150 km-rel északra tolódik a 

hőmérséklet 1°C-os emelkedése esetén, és növekedhet a termés mennyisége is 

(Carter et al. 1996). A Ceres-Wheat és a Sirius modellekkel vizsgálták a forró nyár 

és nyári szárazság hatását búzára. A Ceres-Wheat érzékenyebbnek mutatta a búzát 

a szárazságra, a Sirius pedig a forróságra. Mindkét modell a korai virágzási idejű 

növényeket részesítette előnyben, melyekre kevésbé negatívan hatottak a szimulált 

stresszek (Mitchell et al. 1996). A SUCROS87 modell 3°C hőmérséklet emelkedés 

hatására terméscsökkenést, míg EC-n a magasabb nettó CO2 asszimilációs ráta 

miatt 40% termésnövekedést szimulált (Nonhebel 1996). Azt tapasztalták, hogy 

magasabb hőmérsékleten az EC hatása nagyobb: a magasabb hőmérséklet és az EC 

csökkentette a termés évenkénti változékonyságát. Az AFRCWHEAT2 modell 

csökkenést mutatott a harvest indexben EC-n a hőmérséklet véletlenszerű 

emelkedése során (Porter et al. 1995). Az EuroWheat modellt használták az 

Európában várható búzatermesztési változások leírásához a HCGS és a HCGG 

klímaváltozási szcenáriók alapján (Harrison és Butterfield 1998). Mivel a HCGG 

nagyobb felmelegedést ír le, a növekedési periódus erőteljesebb rövidülését vonzza 

maga után, mint a HCGS. Mindkét szcenárió esetére termés növekedés várható 

Európa jelentős részében. Ez a HCGS esetében nagyobb növekedést jelent a kisebb 

mértékű felmelegedés következtében. Voltak azonban olyan területek is, pl. 

Ukrajna és Dél-Portugália, ahol a HCGG előrejelzésre a modell terméscsökkenést 

mutatott. Magyarországon is vizsgálták a klímaváltozás várható hatását a 

búzatermésre (Bacsi és Hunkár 1994; Kovács és Dunkel 1988). A Ceres-Wheat 

modellt használva különböző klímaváltozási szcenáriókra (GISS, GFDL, UKMO) 

vizsgálták a termésmennyiség alakulását, mely az előrejelzések szerint mindhárom 

szcenárióra a mai termés 72-87%-a lesz (Bacsi és Hunkár 1994).  

Felül nyitott kamrarendszerben végzett kísérletekkel tesztelték az 

AFRCWHEAT2 és a Lintulcc modelleket (Bender et al. 1998). A CO2 

koncentráció és más környezeti változók értékének megváltoztatása között nem 

találtak kölcsönhatást, viszont amellett, hogy a modellek a végeredményt jól 

szimulálták, a fejlődés alatti időszakra olyan eredményeket produkáltak, melyek a 

fő környezeti változókkal nem voltak összefüggésben. 

A fenti eredmények azt mutatják, hogy Európa nagy részében a búza termése 

növekedhet a klímaváltozás hatásaként, aminek okozója egyrészt az EC közvetlen 
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hatása a nettó CO2 asszimilációra és a vízfelhasználás hatékonyságának 

növekedésére, másrészt az északi területeken a fagymentes időszakok növekedése.  

A magasabb hőmérséklet felgyorsítja a fejlődés ütemét, ezzel lerövidíti a 

növekedési időszakot és meggátolja a szemtöltődést. A másik oldalon az EC 

megnöveli a CO2 asszimiláció sebességét, így egyben a potenciális termést is, 

kompenzálva a rövidebb növekedési időszak negatív hatását.  Ugyanakkor a víz-

limitált szituációkban az EC hatásaként fokozódó vízfelhasználási hatékonyság 

igen komplikálttá teszi a termésbecslést. A búza esetében viszonylag csekély 

mértékben rövidül az egyedfejlődés, viszont az EC pozitív hatása igen nagy lehet, 

más növényekhez viszonyítva, mint pl. kukorica, napraforgó, hagyma.  

A hőmérséklet napi változékonyságának növelése esetén a Ceres-Wheat modell 

az átlagos szemtermésben jelentős csökkenést mutatott (Mearns et al. 1996). A 

termésmennyiség nagyfokú változékonyságát a téli kifagyás okozta. A csapadék 

napi változékonyságának növelése jó talajnedvesség mellett is nagyobb átlagos 

terméscsökkenéshez vezetett, mint az átlagos csapadék csökkenése. Ez a 

modellezési eredmény rávilágít arra, hogy a klímaváltozás okozta 

termésmennyiség-változást a nem-lineáris összefüggések miatt nem lehet 

egyszerűen egy átlagos eltolódásnak tekinteni a mai értéktől. Ezért mindenképpen 

fontos a klíma variabilitásának változásával is számolni a hatásvizsgálatoknál, 

illetve a mezőgazdasági termesztés rizikójának felmérésénél. Az extrém időjárási 

események gyakorisága, úgymint szárazság vagy fagy jobban korrelál a termés 

változékonyságának megváltozásával, mint az átlagos változással (Katz és Brown 

1992; Semenov et al. 1993). Nagy általánosságban azonban a klímaváltozás 

hatásainak elemzéséhez csak az átlagos változás mértékét veszik figyelembe, a 

változékonyságot már nem (Kenny et al. 1993). Márpedig az időjárás 

változékonyságának sokkal nagyobb (negatív) hatása lehet a termésre, illetve a 

termés biztonságra, mint az átlagos változások. Amennyiben egy időben változik 

az átlag és a változékonyság, a kettő együtt fokozhatja a terméscsökkentést, ami 

nem feltétlenül additív (Semenov és Porter 1995). 

 

3.3.2 Nettó CO2 asszimilációt leíró modell 

 

A növénynövekedési szimulációs modellek sok részfolyamat alrendszereiből 

állnak. A növény növekedés szempontjából az egyik legfontosabb folyamat a CO2 

asszimilációja. A szimulációs modellek, melyek leírják a levelek, a 

növényegyedek, növényállományok, az ökoszisztémák szén mérlegét, mind 

használják a nettó CO2 asszimiláció biokémiai leírását (Friend 1991; Reynolds et 

al. 1992; Webb 1991). Bár több dinamikus és „steady-state” modell áll 

rendelkezésre a nettó CO2 asszimiláció leírására (Marshall és Biscoe 1980), mégis 

a Farquhar et al. (1980) és Farquhar és von Caemmerer (1982) által leírt, majd 

Sharkey (1985) és Harley és Sharkey (1991) által módosított mechanisztikus 

modell – Farquhar modell - a leggyakrabban használt erre a célra. A Farquhar 

modell tartalmazza a Rubisco aktivitást, a ribulóz 1,5-bifoszfát (RuBP) 

regenerációjának elektron transzport függő sebességét és a trióz foszfát 

felhasználásának sebességét. A Farquhar modellt, mely a levél nettó CO2 
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asszimilációjának biokémiai modellje, széles körben tesztelték és validálták (Long 

1985). A modell alapján leírt egyenleteket használták a levél CO2 felvétel 

sebességének és a hőmérséklet és légköri CO2 koncentráció változás hatásának 

leírására.  

Annak ellenére, hogy a Farquhar modell használata gyakori a növény napi és 

szezonális nettó CO2 asszimiláció leírására, ennek a meglehetősen komplex 

modellnek a paraméterezése nem egyértelmű, nemhogy egy egész ökoszisztéma, 

de még egy levél esetében sem. Ezért fontos kérdés, hogy a növények nettó CO2 

asszimilációja mennyire tér el egymástól. Ha a becsült értékek skálája különböző 

fajok esetében szűk, akkor a megfelelő paraméterbecslés egy vagy több fajra nem 

jelenthet nagy gondot. Ha viszont a fajok között nagy különbség van, nagyon 

gondosan kell eljárni a paraméterbecslés során, különösen ökoszisztémára végzett 

szénmérleg modellezése esetén. 

Wullschleger (1993) munkájában 109 C3–as fajt hasonlított össze. A CO2 

asszimiláció során a karboxiláció maximális sebessége (Vcmax) és a fénytelített 

elektrontranszport sebessége (Jmax) igen tág értékhatárokat mutatott. A Vcmax 

legkisebb értéke 6 mol m
-2 

s
-1

 (közönséges luc, Picea abies L.) és a legnagyobb 

194 mol m
-2 

s
-1

 (sárgarépa, Beta vulgaris L.) volt. Az átlagos érték 64 mol m
-2 

s
-1

 

volt. A Jmax 17 mol m
-2 

s
-1

-tól (Picea abies) 372 mol m
-2 

s
-1

 (sivatagi egyéves faj 

Malvastrum rotundifolium) határig változott, és az átlag 134 mol m
-2 

s
-1

 volt. A 

két változó között lineáris kapcsolatot találtak, melynek meredeksége 1,64 (Jmax/ 

Vcmax). 

Ugyanebben a munkában az A/Ci görbét vizsgálva azt találták, hogy 23 faj vagy 

fokozott intenzitást vagy fordított érzékenységet mutatott az emelkedő 

intercelluláris CO2 koncentráció hatására. Mindez azt sugallja, hogy a nettó CO2 

asszimilációt a trióz foszfát felhasználás (TPU) limitálta. A TPU minimum értéke 

4,9 mol m
-2 

s
-1

 (trópusi évelő, Tabebuia rosea) és a maximum érték 20,1 mol m
-2 

s
-1

 (évelő gyom, Xanthium strumarium) volt 10,1 mol m
-2 

s
-1

 átlagértékkel. 

A Vcmax és a Jmax fajok sajátosságaira alapozott becslése során csoportokat 

hozhatunk létre. A mezőgazdasági növényeket kétszikű (gyapot, szója, dohány) és 

egyszikű (búza, rizs) növényekre osztva azt találták, hogy ebben a két csoportban 

nincs szignifikáns különbség a Vcmax és a Jmax értékeiben. Ha a mérsékelt övi erdei 

fákat csoportosítjuk lombhullatókra és tűlevelűekre, a tűlevelűek statisztikailag 

kisebb Vcmax és a Jmax-ot adnak. A legnagyobb különbség az egyéves és az évelő 

növényeknél található: az egyéveseknél a Vcmax és a Jmax 75 ill. 154 mol m
-2 

s
-1

, 

míg az évelőknél 44 ill. 97 mol m
-2 

s
-1

. Wullschleger (1993) munkája alapján a 

Vcmax és Jmax értékei búzára átlagosan 60 illetve 145,4 mol m
-2 

s
-1

  

Ebből az elemzésből jól láthatjuk, hogy a növényfajok igen különböznek a nettó 

CO2 asszimilációs kapacitásukban. Azonban a Vcmax és a Jmax közötti lineáris 

kapcsolat azt sugallja, hogy a C3-as fajoknál egy szoros funkcionális egyensúly van 

a források elosztásában (Thompson et al. 1992).  
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER 

 

4.1 Kísérletes vizsgálatok 

 

4.1.1 Fitotronban végzett kísérletek 

 

Kísérleteinket az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének fitotronjában, 

Martonvásáron végeztük (lásd Veisz et al. 1996b; Harnos et al. 1998b; Harnos et 

al. 2002a).  

Kísérleteinket 14 kalászos gabonafajtával kezdtük, melynek során vizsgáltuk a 

fajták válaszai közötti különbséget az emelt légköri CO2 koncentráció (EC) 

hatására. Ezután kiválasztottunk két őszi búzafajtát, melyeken az EC és a 

szárazságstressz kombinált hatását tanulmányoztuk. A két kísérlet körülményei a 

vízellátást kivéve megegyeztek. 

Vizsgálatainkat a világ nyolc főbb búzatermesztési övezetéből származó egy-

egy őszi búzafajtával (Triticum aestivum L. var. Fredrik - Kanada, Karl - USA, 

Alba - Lengyelország, Martonvásári 15 - Magyarország, Libellula - Olaszország, 

Thesee - Franciaország, Bezosztaja 1 - Oroszország, Gerek - Törökország), 

továbbá egy-egy Magyarországon is termesztett durumbúzával (Triticum durum L. 

var. Hordeiforme1443, röv: H 1443), rozzsal (Secale cereale L. var.  Mottó), 

árpával (Hordeum vulgare L. var. Kompolti korai), őszi zabbal (Gerald), tavaszi 

zabbal (Kwant) és tritikáléval (Preszto) végeztük. Az eredmények alapján 

választottuk ki a második kísérlethez a viszonylag kis produkciójú és 

szárazságtoleráns Martonvásári 15 (MV-15) fajtát és a nagyobb produkciójú, de 

kevésbé szárazságtoleráns Alba fajtát.  

Az őszi kalászosokat hét hetes 2°C-on történő vernalizáció után párhuzamosan 

két azonos típusú növénynevelő klímakamrában (Conviron PGV-36) neveltük. Az 

egyik fitotron egységben a szabadban is előforduló jelenlegi szintre (375 mol  

mol
-1

, JC), míg a másikban közel duplájára (700 mol mol
-1

, EC) állítottuk be a 

levegő CO2 koncentrációját. A nevelés klimatikus körülményei mindkét egységben 

a hazánkban előforduló átlagos tavaszi és nyári időjárási viszonyokhoz voltak 

hasonlóak (3. táblázat és Tischner et al. 1995 "t2" és "ny2" klímaprogram). 

Fényforrásként fémhalogén lámpákat használtunk. 

 

Első kísérlet 

Az első kísérletben a növényeket 18 cm x 18 cm x 18 cm-es műanyag 

edényekben, jó tápanyagellátottságú erdőmaradványos csernozjom talajban 

neveltük, edényenként 4-4 növénnyel, fajtánként és kezelésenként 4-4 edénnyel (16 

egyed / fajta / kezelés)). A növényeket a napi normál öntözést kiegészítve heti két 

alkalommal felváltva Wuxal-ból, illetve Volldünger-ből, továbbá szárba 

szökkenéskor és közvetlenül kalászolás előtt 2-2 alkalommal komplex műtrágyából 

készített tápoldattal öntöztük. Ilyen módon biztosítottuk, hogy a kísérlet teljes 

időtartama alatt a növények számára szükséges tápanyag rendelkezésre álljon. 
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3. táblázat. A növények nevelési körülményei fitotronban. 

Hetek Tmax  

[°C] 

Tmin   

[°C] 

Nappalhossz 

[h] 

PPFD* 

[ mol m
-2

 s
-1

] 

1-2 14 10 13,5 280 

3 15 11 14 280 

4-5 16 12 15 280 

6-7 17 13 15,5 280 

8-13 18 14 16 440 

14 19 15 16 440 

15 20 16 16 440 

16 21 17 15,5 440 

17 22 18 15,5 440 

18 23 19 15,5 440 

19 24 20 15,5 440 

*Fotoszintetikusan aktív foton fluxus sűrűség  

 

A növények fejlettségi állapotát hetente felvételeztük, amely során mértük a 

növények magasságát, feljegyeztük a szárba indulás és kalászolás időpontját. A 

kezelés 6. hetében fajtánként és kezelésenként 4-4 növényen mértük a magasságot, 

a hajtásszámot, a levélfelületet (levélfelületmérő típusa: AAM-7, Hayashi Denkoh 

Co. LTD, Tokió, Japán) és a föld feletti száraztömeget (24 órán át 105 °C-on való 

szárítás után). A kezelés 20. hetében az aratás során mértük a növények 

kalászszámát, szemszámát és ezerszemtömegét. 

 

Második kísérlet 

A második kísérlet a kezelések és ismétlések számában különbözött az elsőtől.  

Fajtánként és kezelésenként (CO2, nedvesség) 6-6 edényben, edényenként 4-4 

növénnyel a talaj nedvességtartalmát mindkét kamrában a talaj természetes 

vízkapacitásának 25%, 45% illetve 65%-ra állítottuk a kísérlet kezdetétől 

(jelölések: 25JC, 45JC, 65JC (375 mol mol
-1

), 25EC, 45EC, 65EC (700 mol 

mol
-1

)). Kalászolás kezdetétől teljes érésig fajtánként és kamránként további 6-6 

edényben a talaj nedvességtartalmát 65%-ról 25% illetve 45%-ra redukáltuk 

(jelölés: R25JC, R45JC, R25EC, R45EC).  

A kísérlet 7. és 14. hetében minden kezelésből 3-3 mintát vettünk a levélfelület 

és a föld feletti száraztömeg méréséhez és a hajtásszám számlálásához. A 

méréseket az első kísérletnél leírt módszerrel végeztük.  

A növényeket a kísérlet 20. hetében, teljes érés beálltakor arattuk 18 

ismétlésben. Számoltuk a kalászok számát, mértük a szemtermés tömegét, az 

ezerszemtömeget, a szemek protein tartalmát és keménységét (Kjeltec Auto 

Sampler System 1035 Analyser (Tecator AB, Sweden)).  Számoltuk szemszámot a 

növényenkénti szemtermés és az ezerszemtömegből. 

A kísérlet 5. hetében gázcsereméréseket végeztünk a legfiatalabb teljesen 

kifejlett levélen. A nettó CO2 asszimiláció (A), transzspiráció és 

sztómakonduktivitás méréseket a LI-6400 infravörös gázanalizátorral végeztük 

(6400-02 LED fényforrás; LI-COR, Lincoln, Nebraska, USA) 1000 mol m
-2

 s
-1
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PPFD fényerősségen. A készülék a gázcsere paramétereket  von Caemmerer és 

Farquhar (1981) módszerével számolja. A méréseket kezelésenként 5 ismétlésben 

végeztük 450 mol mol
-1

 légköri CO2 koncentráción. A méréseket megismételtük a 

kezelés 10. hetében is a nevelési körülménnyel azonos CO2 koncentráción. 

Az EC hatását növény morfológiájára, termés paramétereire, nettó CO2 

asszimilációjára, transzspirációjára és sztómakonduktivitására, továbbá 

szárazságtoleranciájára kétváltozós varianciaanalízissel elemeztük (fajta x Ca, 

illetve a második kísérletben vízellátottság x Ca). A termésparaméterek közötti 

összefüggés-vizsgálatokat regresszióanalízissel végeztük. 

 

4.1.2 Felül nyitott kamrarendszerben végzett kísérletek 

 

A gödöllői „Globális Klímaváltozás-Növényzet” long-term kísérletes ökológiai 

EU kutatóállomáson felül nyitott kamrákban (OTC) vizsgáltuk az EC hatását őszi 

búza, illetve tavaszi árpa fiziológiájára, szárazanyag-produkciójára és 

termésmennyiségére. Az OTC-k szabadföldön helyezhetők el, az EC hatásának 

vizsgálatára kiválóan alkalmasak, mert megakadályozzák a CO2 gyors kiáramlását. 

A Perspex műanyag falú OTC átmérője 130 cm, magassága 100 cm. A levegő CO2 

koncentrációját egy Infralyt-4 IRGA (VEB Junkalor, Dessau, Németország) 

készülék szabályozza. A CO2-dal dúsított levegőt a fal alján belül körbevezetett 

lyukacsos műanyag csövön keresztül juttatják a kamrákba, ahol CO2 mérő készülék 

méri a mindenkori CO2 koncentrációt. Mivel a levegő mozgása korlátozott, 

mesterséges hűtés nélkül a szabad levegőhöz képest a kamrában mindig 1-2°C-kal 

magasabb a hőmérséklet (Bender et al. 1998). A levegő és CO2 keverését, illetve a 

szellőzést ventillátor végzi. A kamrákban, a helyben vetett növények gyökerének 

növekedését nem gátolja tenyészedény. A kamrákról bővebb leírás Tuba et al. 

(1994) tanulmányában található.  

A kísérleti területen az uralkodó klíma mérsékelt-kontinentális, meleg száraz 

nyárral és 11°C éves átlaghőmérséklettel. Az éves csapadék átlagosan 500 mm. A 

talaj enyhén meszes, homokos. A kísérlet kezdetekor 100, 50 és 50 kg ha
-1

 NPK 

műtrágyát alkalmaztunk a normális tápanyag ellátás érdekében. Az első évben a 

kísérletet őszi búzán végeztük, míg a másodikban tavaszi árpát vetettünk. Az őszi 

búzát október 10-én, a tavaszi árpát március 27-én vetettük – ez az átlagos vetési 

időpont Magyarországon. A sortávolságot 13 cm x 1,5 cm-re (5,1 x 10
6
 ha

-1
 

sűrűség) állítottuk. A kezelt növények kamráiban a levegő CO2 tartalmát 700 mol 

mol
-1

-ra (EC) dúsítottuk csírázástól teljes érésig, a kontroll kamrákban pedig a 

jelenlegi légköri CO2 koncentrációt (kb. 375 mol mol
-1

, JC) tartottuk fenn. A 

csapadékhiányt öntözéssel pótoltuk és kézi gyomirtást végeztünk. A fenológiai 

méréseket, a fotoszintetikus pigmenttartalom meghatározását, a 

nitrogénkoncentráció és szénhidráttartalom méréseket a Szent István Egyetem 

Gödöllői karának Növénytani tanszékének laboratóriumában végeztük. 
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Fenológiai mérések 

Őszi búzán virágzás kezdetekor föld feletti és alatti száraztömeg méréseket 

végeztünk. Virágzás és szemtelítődés kezdetekor mértük a növények levélfelületét. 

Őszi búzán és tavaszi árpán éréskor a végprodukció és elosztás paramétereket – 

szemtermés, ezerszemtömeg, föld feletti száraztömeg és a föld feletti / alatti 

száraztömeg arányt mértük és számoltuk. A levélfelület méréseket egy LAM 001 

(Delta T Devices, Cambridge, U.K.) készülékkel végeztük. A száraztömeg 

mérésekhez a mintákat 90°C-on szárítottuk súlyállandóság eléréséig. A specifikus 

levélfelületet (SLA) a levélfelület / levél száraztömeg arányból számoltuk. 

 

CO2 gáz- és vízgőzcsere mérések 

A fénytelített nettó CO2 asszimilációt (A) az intercelluláris CO2 koncentráció 

függvényében (A / Ci görbék) őszi búza zászlós levelén virágzás kezdetekor 

mértük. A mérésekhez LCA2-type IRGA rendszert (ADC Co. Ltd., Hoddesdon, 

U.K.) használtunk differenciál módban és Parkinson LC-N levél kamrát 300 mL 

min
-1 

levegő-beáramlással. A levegő CO2 koncentrációját a mérésekhez 30, 100, 

200, 330, 540, 730 és 900 mol mol
-1

–ra állítottuk egy gáz-higító segítségével (GD 

600, ADC Co. Ltd., Hoddesdon). A fotoszintetikusan aktív sugárzást (PAR) és a 

levegő hőmérsékletét közel állandó értéken tartottuk (1000  100 mol m
-2 

s
-1

 és 20 

 1,5 °C értelemszerűen). A készülék a gázcsere paramétereket – nettó CO2 

asszimiláció sebessége, A, transzspiráció sebessége és intercelluláris CO2 

koncentráció, Ci - von Caemmerer és Farquhar (1981) módszerével számolta. A 

fotoszintézis vízhasznosítási hatékonyságát (WUE) a nettó CO2 asszimiláció és a 

transzspiráció sebességének arányából számoltuk. 

A fent leírt módszereket használtuk szemtelítődés kezdetekor négy függőleges 

levélszinten a gázcsere paraméterek méréséhez. Ekkor mind a kontroll, mind a 

kezelt növényeket 350 és 700 mol mol
-1

 CO2 koncentráción (Ca) mértük, amikor a 

levegő hőmérséklete 35 °C volt. A méréseket az állomány belsejében a levelek 

megsértése nélkül végeztük, így a fényintenzitás az alsóbb levélszinteken az 

állományon belülinek megfelelő volt (19. táblázat).  

Azonos módszerrel végeztünk nettó CO2 asszimiláció méréseket tavaszi árpa 

zászlós levelén szemtelítődés kezdetekor (T = 35 °C; PAR = 1500 mol m
-2

 s
-1

, Ca 

= 100, 250, 350, 450, 600, 700 mol mol
-1

). 

 

Fotoszintetikus pigmenttartalom meghatározása 

A gázcsere mérésekkel párhuzamosan, őszi búzán virágzás kezdetekor, és 

mindkét növényen szemtelítődés kezdetekor mértük a zászlós levelek 

fotoszintetikus pigmenttartalmát: – klorofill a, klorofill b és összkarotinok (x+c) 

(x=xantofill, c= karotin) tartalmat. A mintát 100%-os acetonos kivonással nyert 

extraktumból spektrofotometriásan mértük Shimadzu UV-6000 photometer 

(Shimadzu Co., Kyoto, Japán) segítségével (Lichtenthaler 1987). 
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Nitrogénkoncentráció és szénhidráttartalom mérése 

Termés-betakarításkor őszi búza levelének és gyökerének szénhidrát analízisét, 

nitrogéntartalom meghatározását, valamint a termés fehérjetartalmát is 

meghatároztuk. A nitrogén tartalom meghatározáshoz a mintákat kénsav - 

hidrogén-peroxid keverékével roncsoltuk (Allen 1989), majd 0,1 mol m
-3

 NaHOB 

oldattal automata bürettában titráltuk (Füleky 1970). Az oldható cukortartalom 

meghatározása fenol-kénsav elegy (5% v/v), valamint cc. kénsav segítségével 

történt Dubois et al. (1956) módszere alapján. A keményítő meghatározást 

McCready et al. (1950) módszere szerint antron reakcióval végeztük, miután a 

keményítőt 35% perklórsavval hidrolitikusan roncsoltuk. 

 

Statisztikai elemzés 

Az egyes méréseket 5-7 ismétlésben végeztük. A kezelés szignifikáns hatásának 

meghatározásához F és t próbát alkalmaztunk. 

 

4.2 Szimulációs modellek paraméterezése, alkalmazása 

 

4.2.1 A nettó CO2 asszimiláció biokémiai modellje, paraméterezése és tesztelése 

 

Jelölések és mértékegységek: 

Rubisco: ribuloz 1,5-bifoszfát karboxiláz oxigenáz 

RuBP: ribuloz 1,5 bifoszfát 

A [ mol m
-2

 s
-1

]: nettó CO2 asszimilációs sebessége 

Vc [ mol m
-2

 s
-1

]: Rubisco karboxilációs sebessége 

Vo [ mol m
-2

 s
-1

]: Rubisco oxigenációs sebessége 

τ: Rubiscora vonatkozó, fajtánként változó faktor (Jordan és 

Orgen 1984) 

Ci [Pa]: sejtek közötti CO2 parciális nyomása 

Oi [Kpa]: sejtek közötti O2 parciális nyomása (Oi = 30 KPa) 

Rday [ mol m
-2

 s
-1

]: nappali (mitokondriális) légzés (kivonva a fotorespirációs 

folyamatokat) (Brooks és Farquhar 1985), 

Wc [ mol m
-2

 s
-1

]: Rubisco mennyiségi, aktivitási és kinetikus tulajdonságai 

által limitált karboxilációs sebesség, 

Wj [ mol m
-2

 s
-1

]: RuBP elektrontranszporton keresztüli regenerációja által 

limitált karboxilációs sebesség, 

Wp [ mol m
-2

 s
-1

]: TPU limitált karboxilációs sebesség (Sharkey 1985; 

Harley és Sharkey 1991; Harley et al. 1992), 

Vcmax [ mol m
-2

 s
-1

]: a karboxiláció maximális sebessége 

Kc [ mol m
-2

 s
-1

]: a karboxiláció Michaelis konstansa 

Ko [ mol m
-2

 s
-1

]: az oxigenáció Michaelis konstansa 

J [ mol m
-2

 s
-1

]: a potenciális elektrontranszport sebessége (Smith 1937) 

I [ mol m
-2

 s
-1

]: a levél által elnyelt fotoszintetikusan aktív fénysugárzás 

intenzitása 
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α: fényenergia konverziójának hatásfoka (mol elektron mol
-1

 

foton) 

Jmax [ mol m
-2

 s
-1

]: a fénytelített elektrontranszport sebessége 

TPU [ mol m
-2

 s
-1

]: a triózfoszfát felhasználás sebessége (keményítő és cukor 

produkció) 

 

A nettó CO2 asszimiláció biokémiai modellje 

A C3-as asszimilációs utat követő őszi búza nettó asszimilációjának leírásához 

Farquhar et al. (1980) és Farquhar és von Caemmerer (1982) által bemutatott 

modellt használtuk. A modellt Sharkey (1985) és Harley és Sharkey (1991) 

módosították azzal, hogy szerepeltetik benne a potenciális foszfát limitációt, ami 

abból adódik, hogy a keményítő és cukor produkcióhoz a triózfoszfát felhasználás 

nem tudja tartani az iramot a Calvin ciklusban történő triózfoszfát termelésével, 

aminek következményeként az inorganikus foszforhozzáférés lesz a limitáló faktor 

a nettó CO2 asszimilációban. E biokémiai modellnek megfelelően a nettó CO2 

asszimiláció (A) a következő egyenlettel (Farquhar modell) írható le:  

day

i

i

cdayoc R
C

O
VRVVA )

5,0
1(5,0 , 

ahol Vc és Vo a Rubisco karboxilációs és oxigenációs sebessége. A 0,5 faktor arra 

utal, hogy minden 2 Rubisco oxigenációjára egy molekula CO2 szabadul fel a 

fotorespiráció során. A τ a Rubiscora vonatkozó, fajtánként változó faktor (Jordan 

és Orgen 1984), míg a Ci és az Oi a CO2 és az O2 parciális nyomása a sejtek közötti 

légtérben. A nappali légzést az Rday jelöli, mely tulajdonképpen a CO2 

felszabadulás napfényben a fotorespiráción kívüli egyéb folyamatok következtében 

(Brooks és Farquhar 1985). A Rubisco karboxilációjának sebessége (Vc) függ a (i) 

Rubisco mennyiségi, aktivitási és kinetikus tulajdonságaitól, (ii) a RuBP elektron 

transzporton keresztüli regenerációjának sebességétől és (iii) a triózfoszfát 

felhasználásától, azaz 

Vc=min{Wc, Wj, Wp}. 

Így 

day

i

i

pjc R
C

O
WWWA )

5,0
1(,,min . 

 

)/1(

max

oici

i
c

KOKC

CVc
W , 

ahol a karboxiláció sebességét a Rubisco mennyisége, aktivitása és kinetikus 

tulajdonságai  limitálják. Vcmax a karboxiláció maximális sebessége, Kc és Ko a 

karboxiláció és oxigenáció Michaelis konstansai. Hasonlóan, ha a karboxilációt az 

elektrontranszporton keresztüli RuBP regeneráció limitálja, a karboxiláció: 

)/(4 ii

i
j

OC

CJ
W , 
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ahol J a potenciális elektrontranszport sebessége és a 4-es faktor jelenti, hogy 4 

elektron transzportja termel elegendő ATP-t és NADPH-t a RuBP regenerációjához 

a Calvin ciklusban (Farquhar és von Caemmerer 1982). Az elektrontranszport 

potenciális sebessége függ a sugárzástól, I, ami Smith (1937) tapasztalati kifejezése 

szerint: 

2/1

2

max

22

)1(
J

I

I
J , 

ahol α a fényenergia konverziójának hatásfoka és Jmax a fénytelített 

elektrontranszport sebessége. Végül, ha a karboxilációt a triózfoszfát felhasználás 

limitálja, a limitáló kondíció a következőképpen írható le: 

ii

ic
op

CC

OV
TPUVTPUW

5,0
35,03 , 

ahol TPU a triózfoszfát felhasználás sebessége. Ekkor az inorganikus foszfor 

hozzáférés a limitáló faktor a nettó CO2 asszimilációban (Sharkey 1985, Harley és 

Sharkey 1991; Harley et al. 1992). Úgy vélik, ennek előfordulása igen ritka, de 

mégis nyilvánvaló, hogy magas Ci-n és erős napsugárzás esetén általános (Harley 

et al. 1992). 

A Kc, Ko, Rd, τ, Jmax, Vcmax, és  TPU hőmérséklet függése az alábbiak szerint 

írható le: 

Paraméter(Kc, Ko, Rd, τ) = 
k

a

TR

H
c

e  

 

és 

Paraméter(Jmax,, Vcmax,, TPU) = 
kTR

dHkTS

kTR

aH
c

e

e

1

   

(Johnson et al. 1942), ahol c egy arányossági tényező, Ha aktiváló energia, R a 

gáz állandó (R = 0.00831 kJ K
-1

mol
-1

), Tk a levélfelület-hőmérséklet [K],  a 

hőmérséklet egy gyengítő függvénye, ennek aktiváló energiája negatív. Hd a 

deaktiválási energia és S egy entrópikus tag. A paraméterek értékeit a 4. és a 20. 

táblázatban soroltuk fel. 

 

A Farquhar modell paraméterezése, validálása és tesztjei 

A 4.1.2 fejezetben leírt gázcsere méréseket - melyeket virágzás kezdetekor őszi 

búza zászlós levelén mértünk - használtuk a Farquhar modell paraméterezéséhez. A 

modell bemenő adatai közé mikrometeorológiai változók is tartoznak, úgymint 

hőmérséklet (T), fotoszintetikusan aktív sugárzás (PAR) és intercelluláris CO2 

koncentráció (Ci), melyeket szintén az IRGA (4.1.2 fejezet) készülékkel mértünk 

illetve számítottunk (5. táblázat). A modell által igényelt többi paramétert Harley et 
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al. (1992) munkájából vettük át (4. táblázat), illetve változtattuk a méréseink 

igényei szerint (20. táblázat). 

4. táblázat A Farquhar modell paramétereinek listája, és a paraméterek, amik ezen 

paraméterek hőmérséklet-függőségét leírják Harley et al. (1992) munkája alapján. 

Azon értékeket, amiket a paraméterezés során megváltoztattuk, vastagon szedett 

dőlt betűvel írtuk. 

Paraméter  Mértékegység Hőmérséklet 

paraméterek 
Ca [ mol mol

-1
] Mértékegység 

350 650 

Kc Pa (CO2)  c(Kc) 

Ha(Kc) 

35,79 

80,47 

- 

[kJ mol
-1

] 

Ko Pa (CO2) c(Ko) 

Ha(Ko) 

9,59 

14,51 

- 

[kJ mol
-1

] 

 -  c( ) 

Ha( ) 

-3,9489 

-28,99 

- 

[kJ mol
-1

] 

Rday mol (CO2) m
-2

s
-1 c(Rd) 

Ha(Rd) 

Becsült; Rday = 0,82 - 

[kJ mol
-1

] 

Vcmax mol (CO2) m
-2

s
-1 c(Vcmax) 

Ha(Vcmax) 

Hd(Vcmax) 

S(Vcmax) 

51,07 

116,3 

202,9 

0,65 

49,46 

112,4 

201,7 

0,65 

- 

[kJ mol
-1

]
 

[kJ mol
-1

]
 

[kJ K
-1

 mol
-1

] 

Jmax mol (CO2) m
-2

s
-1 c(Jmax) 

Ha(Jmax) 

Hd(Jmax) 

S(Jmax) 

37,08 

79,5 

201,0 

0,65 

32,88 

69,1 

201,1 

0,65 

- 

[kJ mol
-1

]
 

[kJ mol
-1

]
 

[kJ K
-1

 mol
-1

] 

TPU mol (CO2) m
-2

s
-1 c(TPU) 

Ha(TPU) 

Hd(TPU) 

S(TPU) 

23,59 

53,1 

201,8 

0,65 

23,59 

53,1 

201,6 

0,65 

- 

[kJ mol
-1

]
 

[kJ mol
-1

]
 

[kJ K
-1

 mol
-1

] 

 mol (elektron)  

mol (foton) 

- 0,24 - 

 

5. táblázat Nettó CO2 asszimiláció mérési körülményei virágzás kezdetekor. A 

méréseket őszi búza zászlós levelén végeztük. Ezeket a környezeti értékeket 

használtuk a modellparaméterezéshez. 

 

 

Kezelés JC EC  

Ci [ mol mol-1] 37 81 171 255 410 450 750 35 86 166 224 351 549 598 

T [°C] 22 19 19 21 21 19 20 20 19 20 20 22 21 22 

PAR [ mol m-2 s-1] 1012 1076 916 999 1048 1104 981 986 1040 928 1020 1115 995 1110 
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Paraméterezés után a modellt teszteltük: 

a. Ugyanazon kísérletből származó, szemtöltődés kezdetekor négy 

függőleges levélszinten mért adatsoron (T=35°C; PAR=1200 mol m
-2

 s
-1

 

a felső két levélszinten és PAR=500 mol m
-2

 s
-1

 az alsó két levélszinten; 

Ca = 350 mol mol
-1

 vagy Ca = 700 mol mol
-1

). 

b. Egy korábbi kísérletből származó, hasonló nevelési körülményeken nevelt 

Martonvásári 16 őszi búzafajta zászlós levelén virágzás kezdetekor mért 

adatsoron (Tuba et al. 1994) (T = 20 °C; PAR = 800 mol m
-2

 s
-1

, Ca = 60, 

100, 180, 350, 500, 700, 1000 mol mol
-1

). 

c. Tavaszi árpán végzett kísérletből származó adatsoron (T = 35 °C; PAR = 

1500 mol m
-2

 s
-1

, Ca = 100, 250, 350, 450, 600, 700 mol mol
-1

). 

Determinációs koefficienseket (R
2
) számoltuk a mért és szimulált nettó CO2 

asszimiláció összefüggésének elemzéséhez. 

 

A modell alkalmazásai:  

a. A modell segítségével felrajzoltuk az őszi búza nettó CO2 

asszimilációjának hőmérséklet és CO2 koncentráció függését a T= 0 - 40°C 

és Ca = 0 - 1000 mol mol
-1

 intervallumokban.  

b. A Farquhar modellt beépítettük az AFRCWHEAT2 (Porter 1993) 

búzanövekedési szimulációs modellbe a nettó CO2 asszimiláció leírásának 

pontosítása érdekében, és így létrehoztuk az AF2MOD modellt. 

 

4.2.2 Az alkalmazott növény növekedési szimulációs modellek rövid ismertetése 

 

Az 3.3.1 fejezetben leírt módszert, miszerint növénynövekedési szimulációs 

modellek felhasználásával próbáljuk előrevetíteni a GCM klímaszcenáriók által 

leírt klímaváltozás hatásait búzatermesztésre, magyar viszonyokra is elvégeztük. 

Tesztünk során a nemzetközi szakirodalom által elismert búzanövekedési 

szimulációs modelleket, a Ceres-Wheat (Ritchie és Otter 1985), az 

AFRCWHEAT2 (Porter 1993) és annak módosított változatát, az AF2MOD 

modelleket használtuk. Mindhárom modell a búza növekedés és fejlődés komplex 

modellje, mely leírja a búza fenológiai fejlődését, a szárazanyag produkcióját és 

szervek közötti szárazanyag megoszlást különböző környezeti paraméterek között, 

napi léptékben. Tartalmazzák a növény transzspirációjának és talajpárolgásnak a 

leírását, víz- és nitrogénmozgást a talajban és a növény általi felvételüket a 

növekedés során. Sok folyamatot – mind növényi, mind a talajban végbemenő 

folyamatokat – a két modell különböző módszerekkel ír le, ami a növény szimulált 

fejlődésében eltérő értékeket produkálhat. A modellek részletes összehasonlítását 

megtalálhatjuk Jamieson et al. (1998) és Wolf et al. (1995) tanulmányában. Fontos 

megjegyezni, hogy míg az AFRCWHEAT2 – és az AF2MOD - modell kifejezetten 

kutatási és oktatási célokat szolgál, a Ceres-Wheat modell része a DSSAT 

(Decision Support System for Agrotechnology Transfer) döntést támogató, 

szaktanácsadó rendszernek. Munkánk során teszteltük a holland SUCROS 
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(Goudriaan és van Laar 1994) és a kanadai CROPSIM (Hunt 1994) modelleket is, 

melyekkel a későbbiek során csak említésszerűen foglalkozunk. 

 

AFRCWHEAT2 modell 

Az AFRCWHEAT2 komplex modellje a búza növekedésének és fejlődésének, 

mely leírja a búza fenológiai fejlődését, szárazanyag produkcióját és a szervek 

közötti szárazanyag megoszlást különböző környezeti paramétereken, napi 

időintervallumokban (Porter 1984; Porter 1993; Weir et al. 1984). A modell 

tartalmazza a növény transzspirációjának és talajpárolgásnak a leírását, a víz- és 

nitrogénmozgást a talajban és a növény általi felvételüket a növekedés során. 

Növényfenológia: A fejlődési stádiumok időpontjait a hőösszeg alapján 

számolja ki a modell, ami változhat a növény nappalhossz érzékenységével és a 

vernalizációs igényével. A fejlettségi szint adja meg a keretet a növekedési 

folyamatok leírásához, úgymint levél növekedés, hozott hajtások száma (Porter 

1984). 

Növény-növekedés: A szárazanyag termelés főként a nettó CO2 asszimiláció 

mértékétől függ. A nettó CO2 asszimiláció rutin írja le a növény szén megkötését a 

CO2 koncentráció és a fotoszintetikusan aktív sugárzás (PAR) függvényeként. A 

szárazanyag megoszlást a levelek, a szárak, a gyökér, a kalászok illetve a szemek 

között egy particionáló faktor határozza meg, ami a fejlődési állapotok szerint 

változik. Amint a növény fejlődési állapota eléri a szemtelítődést, a „tartalék” 

szárazanyag a szárból és a levélből átirányítódik a termésbe. Minden újonnan 

megszerzett szárazanyag is a szemtermésbe áramlik hőmérsékletfüggő mértékben. 

A levélprodukció a hőmérséklet függvénye, amit befolyásolhat a keléskori 

nappalhossz. A levélnövekedési ráta felső határát a maximális levélfelület eléréséig 

a hőmérséklet, a nettó CO2 asszimiláció, a víz és nitrogén hozzáférhetősége 

határozza meg. 

Vízmérleg: A vízmozgás szimulációja a Solute Leaching Intermediate Modellen 

(SLIM) alapszik (Addiscott et al. 1986). A modell szimulálja a talajrétegek közötti 

vízmozgást, és kiszámolja, hogy a növény számára mennyi a rendelkezésre álló 

vízmennyiség (ez a gyökérzónában levő víz, felvétele függ a gyökér felszívó 

képességétől). A talajpárolgást és a növény transzspirációt a Penman egyenlet 

(French és Legg 1979) alapján számítja a modell. A növény transzspirációja 

csökken, ha a gyökérzónában levő vízmennyiség a talaj vízkapacitásának 65%-a 

alá csökken. A vízhiány gyorsítja a levél öregedését, illetve a levélfejlődést 

csökkenti, növeli a specifikus levéltömeget és a szemnövekedés számára fenntartott 

készletet. 

Nitrogénfelvétel és a talaj nitrogéntartalma: A nitrogén mineralizálását és a 

nitrifikációt, továbbá a nitrogén mozgását a talajban szintén a SLIM modell 

segítségével oldották meg, hasonló módon, mint a vízmozgást. A 

nitrogénszükségletet a gyökér és szár nitrogéntartalma és a fejlődési fokon elérhető 

maximum nitrogéntartalom különbsége határozza meg. Nitrogénhiány 

hajtáspusztulást, levél- és hajtásnövekedés mértékének csökkenését, levélöregedés 

felgyorsulását okozza, továbbá a szárazanyag raktárt a gyökerekbe irányítja. 
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A nettó CO2 asszimiláció leírása: A fotoszintetikusan aktív napsugárzást (PAR), 

ami a növényállomány magasságába esik, a napi nettó rövidhullámú bejövő 

sugárzásból számítja ki. Ebből és a zöld levélfelület indexből (LAI) számolja ki 

minden órára Charles-Edwards (1978) módszerével, hogy az egyes levélszinteken 

mennyi a bejövő PAR. A fotoszintézis mértékét, Ps [mg (CO2) m
-2

s
-1

] – a 

fotorespirációt levonva belőle – a Marshall és Biscoe (1980) fotoszintézis – fény 

válaszgörbéjéhez illesztett négyzetes egyenletből írják le (Weir et al. 1984): 

,0)())((995,0 maxmax

2 PzQzQPPP ss  

ahol  [mg J
-1

] a fotoszintetikus hatékonyság, Q(z)  [W m
-2

] a növényállományban 

a z-ik levélszintre beeső fotoszintetikusan aktív napsugárzás (PAR). A maximális 

fotoszintézis sebessége Pmax [mg  m
-2   

s
-1
]: 

t

a

r

C
P

995,0
max , 

ahol rt a CO2 felvétellel szembeni összes ellenállás: 

msat rrrr ,  [s m
-1

] 

ahol a levél felületi ellenállása, ra és a mezofill rezisztencia, rm pedig fix értékek. A 

sztómaellenállás, rs az alábbiak szerint írható le: 

)3,01()
)(

100
1(7556,1 D

zQ
rs ,  [s m

-1
] 

ahol D  [kPa] a vízgőznyomás különbség.  

A Ps értékeit minden levélszintre óránként kiszámolja, majd a nap végén a teljes 

CO2 felvételt összeadja és karbohidráttá transzformálja. A modell átírásban az 

óránkénti számítást meghagytuk. 

A maximális fotoszintézis mértékének hőmérséklet korrekciója: fény és CO2 

koncentráció telítettség esetén az alacsony hőmérséklet limitálja a maximális 

fotoszintézist (Tenhunen et al. 1976). A hőmérséklet függő maximális fotoszintézis 

mértéke (Pm)  [mg (CO2) m
-2 

s
-1

]: 

R

S

kTR

H

kTR

H

m

ee

ekT
P

)(

)(9

2

1

1

)(106044,0
, 

ahol T(k) a levélfelület hőmérséklete [K], H1 és H2 [cal mol
-1

] az elektron 

transzport rendszer aktiváló és deaktiváló energiája, R gáz konstans [cal K
-1

 mol
-1

] 

és S [cal K
-1

 mol
-1

] egy entrópikus tag. 

A teljes respirációt a növekedési és fenntartási légzés összegeként napi 

léptékben számolja a modell. A növekedési légzés az óránkénti fotoszintézis 

produkciónak egy állandó függvénye, ami a nappali órák alatt összegződik, és 

szénhidrátban fejezik ki. A fenntartási légzés hőmérséklet függő és a teljes növény 

tömeghányada (McCree 1974): 

)(05,0

0

minmax2)(65,0
TT

Hh

h

s bWhPaR , 
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ahol a a növekedési légzési együttható, H a napfényes órák száma, W [g m
-2

] a 

növénytömeg és b a fenntartási légzési együttható. 

Az emelt légköri CO2 koncentráció közvetlen hatása: Az EC lineárisan növeli a 

maximális nettó CO2 asszimilációt (Weir et al. 1984) és az elektrontranszport 

sebességét.  

 

AF2MOD modell 

Munkánk során az AFRCWHEAT2 modell nettó CO2 asszimilációt leíró 

programrészét kicseréltük a 4.2.1 fejezetben leírt Farquhar modellre, így létrehozva 

az AF2MOD modellt. A változtatást megtehettük, hiszen az AFRCWHEAT2 

modell Fortran nyelven íródott, és a teljes kód szabadon felhasználható 

tudományos célból.  

A Farquhar modell beépítéséhez az AFRCWHEAT2 modellben új 

paramétereket is definiálni kellett, melyeket egy inicializációs adatállományba 

szerkesztettük be. Így a modellben változtatni kellett a paraméterbeolvasó 

programrészt (init.for), a paraméter file-t és a nettó CO2 asszimilációt leíró 

programrészt (phosyn.for). 

 

Ceres-Wheat modell 

A Ceres-Wheat modell a búza fenológiai fejlődését és növekedését írja le 

különböző környezeti változók (talaj, a klíma és az agrotechnika) mellett napi 

felbontásban (Ritchie és Otter 1985). A modellezett folyamatok tartalmazzák a 

fenológiai fejlődést, a növénynövekedést és a szárazanyag megoszlást, a levelek és 

hajtások növekedését, a levelek öregedését és a gyökérdinamikát. A modell 

tartalmazza a víz- és nitrogénmérleg szimulálását, ami lehetővé teszi a víz- illetve 

nitrogénhiány biomassza produkcióra és termésre való hatásának szimulálását. 

Növényfenológia: A fejlődés ütemét elsősorban a hőmérséklet befolyásolja, ami 

a genotípusokra a szükséges hőösszeg formájában van megadva. Ezt befolyásolja 

az egyes genotípusokra megadott vernalizációs igény, a fotóperiódus és a 

szemtöltődés hossza. 

Növény-növekedés: A potenciális szárazanyagtermelés lineáris függvénye az 

elnyelt fotoszintetikusan aktív sugárzásnak (PAR), amit befolyásol a hőmérséklet. 

A növény által elnyelt PAR exponenciális függvénye a levélfelület indexnek. A 

szárazanyag elosztást a particionáló faktorok határozzák meg, ami függ a fejlődési 

szinttől és a vízhiány mértékétől. A végső szemtermést a növénysűrűség, a 

növényenkénti szemszám és a szemtömeg határozza meg. A növényenkénti 

szemszám a hajtástömeg lineáris függvénye, a genotípusok szerinti együtthatókkal, 

úgymint kalászonkénti szemszám és kalászkaszám. A maximális szemnövekedés 

bemenő adat, ami szintén genotípustól függ. 

Vízmérleg: A csapadékmennyiség napi bemenő adat. A víz felszíni elfolyása 

(runoff) függ a talajtípustól, a talajnedvességtől és a csapadéktól. A beszívódás a 

csapadék és az elfolyás különbsége, a lefolyás (mélyebb rétegekbe szívódás) a talaj 

felső réteg-víztartó képességének beálltakor következik be. A potenciális 

transzspiráció Priestley és Taylor (1972) megközelítése alapján számítódik. Ezt 

befolyásolja a levélfelület-index, a talajpárolgás és a talaj vízhiány (soil water 
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deficit). Az aktuális párolgás a potenciális párolgás, a levél felület index és az idő 

függvénye (Ritchie 1972). A talajnedvesség változásának kiszámításához a modell 

levonja a csapadékból a transzspirációt, talajpárolgást, elfolyást és lefolyást.  

A nettó CO2 asszimiláció leírása: A nettó CO2 asszimiláció leírásához a modell 

egyszerűen a fény-hasznosítási hatékonyságot (LUE) használja, melyben a LUE 

független a fejlődési állapottól, de a szárazságstressz és a hőmérséklet befolyásolja. 

A nettó CO2 asszimiláció érzékenysége a szárazságstresszre azonos, mint a 

transzspirációé.  

Az emelt légköri CO2 koncentráció közvetlen hatása: Az EC lineáris mértékben 

változtatja a szárazanyag termelést és transzspirációt. 

 

4.2.3 A növény növekedési szimulációs modellek teszteléséhez és a klímaváltozás 

hatásának szimulálásához felhasznált adatok 

 

Az elemzésekhez két, egymástól klimatikus viszonyuk szerint elkülönülő, az 

ország nyugati, illetve keleti felét jellemző helyről származó búzatermés és időjárás 

adatokat, továbbá GCM klímaszcenáriókat használtuk fel. A nyugat-

magyarországi, csapadékosabb Győr-Moson-Sopron megye és a kelet-

magyarországi, szárazabb Hajdú-Bihar megye 1961 és 1990 közötti időszakban 

megfigyelt időjárási és átlagos termésadatait használtuk a kiválasztott modellek 

megbízhatóságának tesztelésére. Mivel ezen időszakban az agrotechnika és a fajták 

ellenálló képessége szignifikánsan növekedett, ezeket a hatásokat egy logisztikus 

függvény segítségével szűrtük ki, így a termésmennyiség változás ezen évek során 

az időjárás változékonyságának tudható be (2. ábra) (Harnos 1996; Harnos 2000). 

A felhasznált logisztikus függvény: 

)(

12
1

31
)(

tc
e

cc
cty , 

ahol c1 és c2 az alsó és felső telítési érték, c3 az inflexiós pont, amely évben a 

leggyorsabb volt a növekedési szint,  a növekedés ütemét reprezentáló paraméter 

és t az idő, azaz az évek. Az átlagtól való eltérés nagyságát egy lineáris függvény 

segítségével korrigáltuk, melyben figyelembe vettük a nagyobb értékek nagyobb 

szórását is.  
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2. ábra. Győr-Moson-Sopron megye (a) és Hajdú-Bihar megye (b) mért átlagos 

búzatermése 1962-1990-ben ( ) és az y(t) logisztikus függvény, továbbá az utolsó 

10 év átlaga (vízszintes vonal) és a modellekhez használt kiegyenlített termés 

mennyiség (). 

Mindkét területről napi időjárási adatok álltak rendelkezésünkre. Ezek 

tartalmazták a napi maximum (Tmax) és minimum (Tmin) hőmérsékletet, a 

csapadékmennyiséget (P), a napsütéses órák számát (n) és páratartalom (RH) 

adatokat. Mivel a kiválasztott szimulációs modellek más klíma adatokat is 

igényeltek, ezeket a megfelelő egyenletek segítségével számoltuk ki. Ezek a klíma 

adatok a nedves (Twet) és száraz (Tdry) hőmérséklet és a globális napsugárzás (Rg).  
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3

)2/12(
sin)( minmaxmin

N

Nh
TTTTdry ,  

ahol, N a csillagászatilag lehetséges napfényes órák száma, h a nap azon órája, 

amikorra kiszámítjuk a Tdry értéket. 

Twet = Tdry + Y, ahol 

Y = [-0,05833 + (-0,00333∙Tdry)] ∙RH + [5,833 + (0,333∙Tdry)] 

(Goudriaan és van Laar 1994; Kempenaar 1997 személyes közlés). 

),(max
N

n
baRRg

 

ahol N a csillagászatilag lehetséges napfényes órák száma, n a tényleges napsütéses 

órák száma, Rmax az adott területen a lehetséges maximális globálsugárzás, a és b 

empirikusan meghatározott konstansok, melyek hazánk területére vonatkozóan 

Takács (1967) adatai alapján a = 0,41 és b = 0,46 a nyári félévben és a = 0,35 és b 

= 0,694 a téli félévben (Varga-Haszonits 1977). Itt meg kell jegyezni, hogy az adott 

időszakban a napfényes órák számát sok esetben szubjektív módon jegyezték le, 

így ezek az adatok esetenként sok kívánnivalót hagyhatnak maguk után. 

A Ceres-Wheat modellben Kovács et al. (1995) kalibrációját, az 

AFRCWHEAT2 modellben Porter (1993) és az AF2MOD modellben Porter (1993) 

által és e tanulmányban megadott paramétereket (5.2.1 fejezet) használtuk. A 

műtrágya ellátottságot 90%-ra állítottuk, így a számításokba a nitrogén limitációt is 

bekalkuláltuk. A modellezés során a kártevők, betegségek és gyomok káros 

hatásait figyelmen kívül hagytuk. Az átlagos négyzetméterenkénti növényszámot 

300-ra, a vetés idejét átlagosan október 10-ére állítottuk be. A fajtaválasztás során a 

Magyarországon széles körben termesztett Martonvásári-8 búzafajta tulajdonságait 

használtuk fel (Kovács et al. 1995). 

 

Klímaváltozási szcenáriók 

A klímaváltozás búzatermesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatához az  U.K. 

Hadley Centre HadCM2 egységes klímaváltozási modell alapján a LARS-WG 

sztohasztikus időjárás generátor (Semenov és Barrow 1997) segítségével Győr-

Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyére készült klímaváltozási szcenáriókat 

használtuk (Harrison 1996; Barrow és Hulme 1996b), és az eredményeket az 1961 

és 1990 közötti időszakban megfigyelt időjárási adatsorok (OBS) felhasználásával 

futtatott szimulációs eredményekhez hasonlítottuk. A 2050 körüli időszakra 

vonatkozó 30 éves klímaszcenáriókat a CLIVARA projektben való munkánkhoz 

kaptuk (Harnos Zs. et al. 1999). A HadCM2 egy teljesen kapcsolt óceán-légkör 

globális klíma modell, azaz magába foglalja mind a légkör, mind az óceánok 

dinamikáját, amelyek nem két különálló zárt egységet alkotnak, hanem egymásra 

hatással vannak. A modellel azt próbálják meghatározni, hogy a klíma rendszernek 

mi a válasza az üvegház hatású gázok és a szulfát aeroszolok légkörben való 

koncentrációjának növekedésére (Mitchell et al. 1995). Mivel a klíma variabilitása 

a jövőben módosulhat (Mearns et al. 1996), a hatástanulmányokba a variabilitásban 

bekövetkezett változásokat is beszámítottuk. A modell felbontása 2,5° szélességi 

fok és 3,75° hosszúsági fok, ami 295 km x 278 km a 45° szélességi körnél. A 
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cellahatár Magyarországon a 18,75° hosszúsági körnél megy át, ami a Velencei tó 

vonala, így a vizsgált területek különböző cellába esnek. Kiindulási pontként a 

légköri CO2 koncentrációt 353 mol mol
-1

-ra állítottuk, ami az 1990-es átlagos 

érték volt.  

A HadCM2 kísérletből az alábbi megközelítéseket használtunk: 

- HCGG, melyben a klímaváltozás „okozója” a légköri CO2 

koncentrációjának emelkedése - mint az üvegházhatású gázok összesített 

megtestesítője. 

- HCGS, melyben a klímaváltozás oka mind az üvegház hatású gázok 

koncentráció emelkedése, mind a szulfát aeroszolok közvetlen sugárzó 

hatása. 

- HCGGv és HCGSv, melyek tartalmazzák a napi klímavariabilitás várható 

módosulását is. 

A klímaváltozás búzatermesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatához a fent leírt 

U.K. Hadley Centre HadCM2 egységes klímaváltozási modell alapján készült 

klímaváltozási szcenáriókat használtuk, és az eredményeket a megfigyelt időjárási 

adatsor (OBS) felhasználásával futtatott szimulációs eredményekhez hasonlítottuk.  

A klímaszcenáriók napi minimum és maximum hőmérséklet, csapadékösszeg és 

globálsugárzás adatokat tartalmaztak. A hiányzó adatokat a fent ismertetett módon 

számoltuk ki. A CO2 koncentrációt az OBS adatsor esetében 350 mol mol
-1

-ra 

(JC), míg a szcenáriók esetében 350 mol mol
-1

 (JC) és 515 mol mol
-1

-ra (EC) 

állítottuk. Ezzel a módszerrel a CO2 koncentráció hatásának mértékét teszteltük 

függetlenül a többi környezeti változótól. A fajta és az agrotechnikai paramétereket 

változatlanul hagytuk. 

A Magyarországra vetített klímaváltozási szcenáriók mindegyike a tavaszi és 

őszi hónapokra 1°C átlagos hőmérsékletemelkedést ír le, míg a téli és nyári 

hónapokra ez az érték magasabb, a HCGG szcenáriók 2-4°C, a HCGS szcenáriók 

2°C átlaghőmérséklet emelkedést adnak meg (3. ábra). A havi globálsugárzás 

összege mindkét területen júniusi csökkenést mutat, de egyébként nem találtunk 

eltérést az OBS adatsorhoz képest (4. ábra). Várható lesz a csapadékeloszlás idő- és 

térbeli változása: az ország keleti felében a HCGG klímaszcenárió alapján a téli 

hónapokban kis mértékben emelkedik, míg nyáron csökken a csapadékmennyiség, 

a HCGS szcenárió szerint március környékén kisebb csapadéknövekedés várható 

(5. ábra). A nyugati megyékben a HCGG szcenárió a téli hónapokra 

csapadéknövekedést mutat a történelmi adatokhoz képest, és a tavaszi, őszi 

időszakra kis mértékű csökkenést, a HCGS pedig a júniusi és szeptemberi 

időszakra jelez nagyobb mennyiségű csapadéknövekedést (5. ábra).  Várható a 

csapadék időszakonkénti jelentős csökkenése vagy extrém megnövekedése.  
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3. ábra 30 éves megfigyelt (OBS) és klímaszcenárió (HCGG, HCGS) adatsorok 

alapján megadott havi hőmérséklet átlagértékek Győr-Moson-Sopron (a) és Hajdú-

Bihar (b) megyében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra 30 éves megfigyelt (OBS) és klímaszcenárió (HCGG, HCGS) adatsorok 

alapján megadott havi sugárzásösszeg értékek Győr-Moson-Sopron (a) és Hajdú-

Bihar (b) megyében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra 30 éves megfigyelt (OBS) és klímaszcenárió (HCGG, HCGS) adatsorok 

alapján megadott havi csapadékösszeg értékek Győr-Moson-Sopron (a) és Hajdú-

Bihar (b) megyében. 
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5. EREDMÉNYEK 

 

 

5.1 Kísérleti vizsgálatok eredményei: az emelt légköri CO2 koncentráció és 

szárazságstressz hatásai 

 

Kísérleteink során fitotronban és felül nyitott kamrarendszerben (OTC) 

vizsgáltuk, hogy az emelt légköri CO2 koncentráció (EC) milyen mértékben hat a 

kalászos gabonák – elsősorban őszi búza – fejlődésére, biomassza produkciójára, 

termésére és minőségére, továbbá a nettó CO2 asszimilációjára és C-mérlegére. 

Vizsgáltuk továbbá, hogy a szárazságstressz hatásait milyen mértékben tudja 

kompenzálni az EC. A 5.1 fejezet egyrészt két fitotronban végzett kísérlet 

eredményét, másrészt két OTC-ben végzett kísérlet eredményeit írja le. Az 1. 

kísérletben fitotronban összehasonlító elemzést végeztünk 14 kalászos gabonafajta 

EC-ra adott válaszait figyelembe véve. A 2. kísérletben szintén fitotronban két őszi 

búzafajta fejlődését végigkísérve teszteltük az EC hatását a szárazságstressz 

hatásaira. Az OTC-ben végzett kísérletek során, a 3. kísérletben egy őszi búza, és a 

4. kísérletben egy tavaszi árpa EC-ra adott válaszait vizsgáltuk különös tekintettel a 

termésprodukcióra és CO2 gáz- és vízgőzcserére. 

 

5.1.1 Emelt légköri CO2 koncentráció hatása kalászos gabonafélék agronómiai 

paramétereire 

 

Az első fitotroni kísérletben a fejlődési stádiumok bekövetkeztéhez szükséges 

időtartamot tekintve a szárba indulás időpontja nem, míg a kalászolás kezdetének 

időpontja hat fajta esetében változott az EC hatására (6. táblázat). Mind a kontroll 

kamrában, mind az EC-n nevelt növények kezeléstől függetlenül, fajtától függően a 

kezelés 47 5-ik napján indultak szárba. Hat fajta (Bezosztaja-1 és MV-15 őszi 

búza, Mottó rozs, Gerald őszi zab, Kompolti korai őszi árpa, és Kwant tavaszi zab) 

kalászolása 3-8 nappal előbb kezdődött EC-n, mint jelenlegi CO2 koncentráción 

(JC) (átlagosan 70 5-ik nap).  

A biomasszaprodukciót illetően a korai fejlődési szakaszban a vizsgált kalászos 

gabonák többsége pozitívan reagált az EC-ra (7. táblázat). Ezt a hajtásszám, 

levélfelület és föld feletti száraztömeg jelentős növekedése mutatja a kontrol 

növényekéhez képest. A kísérlet során a legtöbb fajta hajtásszáma kétszeresére 

emelkedett, a levélfelület átlagosan 50%-kal, a föld feletti száraztömeg 75%-kal 

lett nagyobb, mint a kontroll növényeké (7. táblázat). E nagyarányú biomassza 

növekedés alól kivétel a Presto tritikále, és a többi fajtához képest viszonylag kis 

változást mutattak az EC hatására a Gerek őszi búza és a Mottó rozs fajták is. A 

növények kezdeti jelentős biomassza növekedését tükrözi még a kezelés 7-8-ik 

hetében az összes fajtánál már mérhető magasságkülönbség is, ami EC hatására a 

10. hétre elérte a 15 cm-t (6. ábra). 
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6. táblázat JC-n vagy EC-n fitotronban nevelt kalászos gabonák szárba indulásának 

és kalászolásának kezdete a kezelés kezdetétől számított napokban. * 5 %-os, a ** 

1%-os és a *** 0,1%-os szignifikanciaszinten való eltérést mutat. #: nincs adat.  

 Szárba indulásig eltelt 

napok száma 

 

Kalászolásig eltelt 

napok száma 

Fajták CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

375              700 375               700 

Őszi búzafajták     

Fredrick  50  48 71  71 

Karl  44  43 60  60 

Alba 55  56 81  81 

Mv-15 46  45 73 ** 69 

Libellula 41  40 58  58 

Thesee 49  47 68  67 

Bezosztaja 1 46 * 43 68 ** 65 

Gerek 45  46 67  66 

Tritikále: Presto 49  50 69  69 

Rozs: Motto #  # 86 *** 80 

Őszi árpa: Kompolti korai 45  45 67 ** 64 

Őszi zab: Gerald 52  51 83 *** 75 

Őszi durumbúza: H 1443 42  43 68  67 

Tavaszi zab: Kwant 42  42 69 *** 65 

Átlag 48  47 71 * 68 

SzD5% 2,5 2,2 

SzD5% (kezelés átlag) 1,2 0,6 
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7. táblázat JC-n vagy EC-n fitotronban nevelt kalászos gabonák hajtásszáma, föld 

feletti száraztömege és levélfelülete hat-hetes kezelés után. * 5 %-os, a ** 1%-os és 

a *** 0,1%-os szignifikanciaszinten való eltérést mutat.  
 Hajtásszám / növény Föld feletti száraztömeg 

[g/növény] 

Levélfelület  

[cm2 / növény] 

Fajták CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

 375  700 375  700 375  700 

Őszi búzafajták       

Fredrick  3,00 *** 6,00 0,39 * 0,72 76,98 * 121,06 

Szórás 0,00  1,00 0,09  0,09 15,06  14,43 

Karl  2,67 *** 7,00 0,24  0,48 50,17  87,01 

Szórás 0,58  1,00 0,05  0,12 13,30  26,22 

Alba 2,67 *** 6,67 0,30  0,55 60,75 * 100,61 

Szórás 0,58  1,53 0,08  0,17 16,19  29,20 

Mv-15 2,67 *** 6,00 0,26  0,47 48,72 * 94,66 

Szórás 0,58  1,00 0,10  0,10 18,18  20,57 

Libellula 3,00 *** 6,67 0,45 * 0,81 82,15 ** 144,22 

Szórás 0,00  2,08 0,08  0,35 12,40  50,43 

Thesee 3,00 ** 5,33 0,37 * 0,65 83,55 ** 143,41 

Szórás 1,00  0,58 0,13  0,20 32,13  34,29 

Bezosztaja 1 3,00 *** 6,00 0,42  0,62 92,71  121,74 

Szórás 1,00  2,00 0,13  0,08 29,05  24,94 

Gerek 3,67  5,00 0,36  0,51 82,42  110,68 

Szórás 1,15  1,00 0,14  0,07 27,34  14,31 

Tritikále:  

Presto 5,33 

 

6,00 0,63 

 

0,87 131,70 

 

138,20 

Szórás 0,58  1,00 0,03  0,17 7,68  14,47 

Rozs:  

Motto 6,33 

 

* 8,33 0,64 

 

0,88 154,25 

 

181,40 

Szórás 0,58  1,15 0,03  0,07 9,97  12,50 

Őszi árpa: 

 Kompolti korai 3,00 

 

* 5,00 0,34 

 

*** 0,92 94,45 

 

** 153,89 

Szórás 1,00  1,73 0,13  0,61 31,86  55,49 

Őszi zab: 

 Gerald 2,67 

 

4,33 0,22 

 

0,47 61,84 

 
* 98,88 

Szórás 0,58  0,58 0,07  0,07 15,89  10,52 

Őszi durumbúza:  

H 1443 3,33 

 

** 6,00 0,36 

 

** 0,72 71,52 

 

* 113,48 

Szórás 1,15  1,00 0,07  0,07 5,53  10,83 

Tavaszi zab:  

Kwant 2,00 

 

3,33 0,32 

 
** 0,71 65,84 

 
* 108,94 

Szórás 0,00  0,58 0,09  0,02 16,83  1,18 

Átlag 3,31 * 5,83 0.38 * 0.67 82,65 * 122,73 

SzD5% 1,7 0,26 37 

SzD5% (kezelés 

átlag) 

0,45 0,07 9,88 
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6. ábra JC-n vagy EC-n fitotronban nevelt kalászos gabonák magasságának időbeni 

változása 14 fajta átlagában. A két szaggatott vonal (---) jelzi a kontroll növények 

magasságától való szignifikáns eltérés határát 5% tévedési valószínűségi szinten. 

 

Éréskor a kalászok száma az összes fajta átlagértékét tekintve szignifikáns 

növekedést mutatott EC hatására, aminek következményeként nagyobb volt a 

szemszámuk is (8. táblázat). Így a vizsgált 14 fajta átlagértékét tekintve az EC-n 

nevelt növényeknek 5%-os szignifikanciaszinten megbízhatóan nagyobb volt a 

termésük, mint a JC-n nevelteké (8. táblázat). A legtöbb fajta termésnövekedése 

egyértelműen a produktív hajtásszám, kalászszám és az ebből adódó növényenkénti 

szemszám növekedésének következménye. Az ezerszemtömeg mindössze három 

őszi búzafajta (Alba, MV-15 és Thesee) esetében növekedett szignifikánsan. 

Megfigyelhetjük továbbá, hogy azon fajták szemtermése (8. táblázat), melyek 

kalászolása EC-n hamarabb következett be, nem változott a kezelés hatására (6. 

táblázat). Kivételt képez a Kompolti korai őszi árpa.   
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8. táblázat JC-n vagy EC-n fitotronban nevelt kalászos gabonák termésparaméterei 

éréskor. * 5 %-os, a ** 1%-os és a *** 0,1%-os szignifikanciaszinten való eltérést 

mutat. 

 Szemtermés  

[g / növény] 

Szemszám  

[db / növény] 

Ezerszemtömeg  

[g] 

Kalász szám   

[db / növény] 

Fajták CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

375  700 375  700 375  700 375  700 

Őszi búzafajták             

Fredrick  3,28  2,76 88,31  83,19 37,31  33,51 2,19  2,69 

Szórás 1,67  1,02 40,88  33,60 3,30  4,47 0,98  1,20 

Karl  2,30  2,52 74,81  76,00 31,11  33,46 3,00 * 3,75 

Szórás 0,55  0,90 21,08  29,98 2,38  2,54 0,73  0,93 

Alba 3,36 ** 4,82 112,63 * 132,56 30,13 * 37,41 2,06 ** 3,25 

Szórás 1,45  2,33 41,80  68,74 2,92  6,26 0,85  1,24 

Mv-15 3,08  3,93 92,25  96,67 33,50 * 40,42 1,81  2,47 

Szórás 0,78  1,48 24,17  37,30 3,92  2,42 0,66  0,88 

Libellula 3,55  4,02 87,88  95,13 40,23  42,08 2,88  3,44 

Szórás 0,86  1,83 21,20  44,59 2,63  1,17 0,62  1,46 

Thesee 3,19  3,71 86,87  83,06 36,73 * 44,66 2,07  2,31 

Szórás 1,10  1,98 32,10  33,47 1,08  12,28 0,93  1,08 

Bezosztaja 1 2,95  2,66 64,44  55,31 46,22  48,09 2,38 ** 3,44 

Szórás 1,02  1,12 22,74  24,41 2,73  1,60 0,81  1,26 

Gerek 3,25  4,25 78,44 ** 111,00 41,77  38,06 2,44 * 3,20 

Szórás 0,98  1,74 23,92  46,63 3,19  2,17 0,81  1,05 

Tritikále:  

Presto 

 

3,50 

 

** 
 

4,99 

 

84,13 

 

*** 
 

127,13 

 

43,90 

  

41,14 

 

1,94 

***  

3,50 

Szórás 0,66  3,14 32,41  81,34 8,46  9,96 0,93  1,79 

Rozs:  

Motto 

 

0,81 

  

1,54 

 

25,80 

 

* 
 

50,10 

 

33,46 

  

30,75 

 

2,10 

  

2,80 

Szórás 0,47  1,42 15,80  52,16 7,57  0,28 1,06  1,67 

Őszi árpa:  

Kompolti korai 

 

4,31 

 

** 
 

6,56 

 

92,75 

 

*** 
 

144,80 

 

46,06 

  

45,38 

 

2,75 

**  

3,87 

Szórás 1,55  2,89 30,26  67,19 3,14  1,56 0,93  1,26 

Őszi zab:  

Gerald 

 

4,37 

  

5,29 

 

137,27 

 
*** 

 

175,00 

 

31,68 

  

29,98 

 

2,20 

  

2,81 

Szórás 1,80  2,29 60,87  77,77 3,04  2,52 0,75  0,91 

Őszi durumbúza:  

H 1443 

 

2,09 

  

2,02 

 

58,88 

  

49,31 

 

35,45 

  

40,73 

 

1,69 

  

2,00 

Szórás 0,56  1,12 14,83  28,98 0,95  6,16 0,60  0,89 

Tavaszi zab:  

Kwant 

 

4,12 

  

4,73 

 

128,75 

 
*** 

 

168,94 

 

32,01 

  

28,15 

 

2,44 

  

2,31 

Szórás 1,68  2,26 46,02  80,71 0,99  1,89 1,03  0,87 

Átlag 3,15 * 3,84 86,66 * 103,44 37,11  38,13 2,28 * 2,99 

SzD5% 1,11 

 

0,29 

20,09 

 

8,28 

6,52 

 

1,74 

0,72 

 

0,19 
SzD5%  

(kezelés átlag) 
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5.1.2 Emelt légköri CO2 koncentráció és szárazságstressz közötti kölcsönhatás 

vizsgálata 

 

A második kísérletben az EC hatásait vizsgáltuk különböző vízellátottság (a 

talaj természetes vízkapacitásának 25%, 45%, 65%-a) mellett két őszi búzafajtán 

(MV-15, Alba). 

Hét hetes kezelés után az MV-15 hajtásszáma és levélfelülete szignifikánsan 

magasabb volt EC–n 45% és 65%-os vízellátottság mellett, mint JC-n (9. táblázat). 

25% vízellátottság mellett nem találtunk szignifikáns eltérést a JC-n illetve EC-n 

nevelt növények hajtásszámában, levélfelületében és biomassza produkciójában. 

Ugyanezen idő alatt az Alba fajta nem reagált az EC–ra. A 14. hétre az MV-15 föld 

feletti száraztömege és levélfelülete nagyobb volt 25EC és 45EC–n, mint 25JC és 

45JC-n, de csökkenés állt be 65EC-n 65JC-hoz viszonyítva, míg a zöld hajtások 

száma a két kamrában megegyezett (10. táblázat). Erre az időre az Alba fajta EC-n 

a föld feletti száraztömegben, a levélfelületben és a hajtásszámban 50%-os 

növekedést mutatott minden vízellátottság mellett a JC–n nevelt növényekhez 

képest. 

A szárazságstressz hatásai hét hetes kezelés után az MV-15 fajtán kimutathatók 

voltak (9. táblázat): alacsonyabb vízellátottság negatív hatását a kisebb föld feletti 

száraztömeg, kevesebb hajtás és kisebb levélfelület mutatja. Az Alba fajtán még 14 

hetes kezelés után sem mértünk ilyen jelentős változást (10. táblázat): a föld feletti 

száraztömeg, levélfelület és hajtásszám EC–n alacsonyabb volt 25%-os 

vízellátottság mellett, mint 45% illetve 65%-on, míg JC-n nem tapasztaltunk 

eltérést a szárazság hatására. 

Az EC mindkét fajta termésére minden vízellátottság mellett pozitívan hatott; a 

növényenkénti szemszám és a szemtermés mennyisége növekedett a JC–n nevelt 

növényekhez képest (11. táblázat). Az ezerszemtömeg tekintetében a két fajta EC–

n ellentétes választ mutatott: az MV-15 fajtánál minden vízellátottságon 

növekedett, míg az Alba fajtánál kisebb volt vagy nem változott az értéke EC 

hatására.  

25% és 45%-os vízellátottságon a szemtermés minden esetben kisebb volt, mint 

65%-os vízellátottságon. Az MV-15 ezerszemtömegét az alacsonyabb 

vízellátottság előnyösen befolyásolta JC–n, kivéve R25JC-n, és negatívan 

befolyásolta EC–n. Az Alba ezerszemtömege 25%-os vízellátottság mellett 

csökkent szignifikánsan, amit a rövidtávú szárazságstresszen (R25EC) az EC 

kompenzált. A szárazságstressz szemtermésre kifejtett negatív hatását az EC 

részben kompenzálta.  

Azt tapasztaltuk, hogy az EC pozitív hatással volt mindkét növény 

produkciójára, és szárazságstressz esetén a stressz negatív hatásait az EC részben 

kompenzálta (11. táblázat). 
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9. táblázat JC-n vagy EC-n és különböző talajnedvességen, fitotronban nevelt őszi 

búzák hajtásszáma, levélfelülete és föld feletti száraztömege 7 hetes kezelés után. 

A * szignifikáns eltérést jelöli 5%-os tévedési valószínűségi szinten a kontrollhoz 

viszonyítva. Vízellátottság kontrollja: 65%, CO2 koncentráció kontrollja 375 mol 

mol
-1

. 

 

 

Fajta / 

Talajned-

vesség 

Hajtásszám  

[db / növény] 

Levélfelület  

[cm
2
 / növény] 

Föld feletti 

száraztömeg  

[g / növény] 

         

CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

 375  700 375  700 375  700 

MV-15          

65% 7,5 * 10,5 238 * 341 2,05 * 2,35 
Szórás 0,71  0,71 47,4  14,1 0,25  0,04 

 *  *       

45% 5,5 * 7,5 204  272 1,78  2,17 
Szórás 0,71  0,71 45,3  47,4 0,17  0,11 

 *  * *  * *  * 

25% 4  5,5 90  124 1,02  0,84 
Szórás 0  0,71 16,3  14,1 0,06  0,13 

SzD5%   1,58  85  0,36 

Alba          

65% 9,5  12 300  305 2,2  2,25 
Szórás 4,95  1,4 141,4  110 0,9  0,55 

          

45% 8,5  12 315  222 2,29  1,85 
Szórás 0,7  4,24 25,5  78,5 0,02  0,94 

          

25% 7  8,5 160  138 1,7  1,53 
Szórás 0  0,7 7,8  11,3 0,17  0,13 

SzD5%   6,75  197  1,44 
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10. táblázat JC-n vagy EC-n és különböző talajnedvességen fitotronban nevelt őszi 

búzák hajtásszáma, levélfelülete és föld feletti száraztömege 14 hetes kezelés után. 

A * szignifikáns eltérést jelöli 5%-os tévedési valószínűségi szinten a kontrollhoz 

viszonyítva. Vízellátottság kontrollja: 65%, CO2 koncentráció kontrollja 375 mol 

mol
-1

. 

 

 

Fajta / 

Talajned-

vesség 

Hajtásszám  

[db / növény] 

Levélfelület  

[cm
2
 / növény] 

Föld feletti 

száraztömeg  

[g / növény] 

         

CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

 375  700 375  700 375  700 

MV-15          

65% 8,5  8,5 460 * 335 8,83 * 6,2 
Szórás 0,71  3,53 26,87  103,2 1,46  2,07 

 *   *  * *   

45% 4  4,5 106 * 253 2,4 * 5,13 
Szórás 0  0,71 35,36  10,6 0,14  0,24 

   * *  * *  * 

25% 6  4 47  115 1,48  3,59 
Szórás 1,41  1,41 16,97  29,69 0,37  0,46 

SzD5%   4,41  118  2,62 

Alba          

65% 5 * 11 316 * 653 5,35 * 9,73 
Szórás 1,41  0 154,2  66,47 0,49  2,5 

          

45% 3,5 * 10 240 * 608 5,49 * 12,15 
Szórás 0,71  1,41 42,4  119,5 1,63  1,2 

   *   *    

25% 3,5 * 7,5 163  345 3,17  6,52 
Szórás 0,71  0,71 18,4  53 0,3  1,18 

SzD5%   2,35  218  3,5 
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11. táblázat JC-n vagy EC-n és különböző talajnedvességen fitotronban nevelt őszi 

búzafajták szemtermése, ezerszemtömege, szem- és kalászszáma. * Szignifikáns 

különbség 5%-os tévedési valószínűséggel (vízellátottság kontrollja: 65%, CO2 

koncentráció kontrollja 375 mol mol
-1

). „n.a” = nincs adat. R45%, R25%: 

kalászolás kezdetétől teljes érésig 45% illetve 25% talajnedvesség mellett nevelt 

növények. 

Fajta / 

Talajned- 

Szemtermés 

[g / növény] 

Ezerszemtömeg 

[g] 

Szemszám  

[db / növény] 

Kalászszám 

[db / növény] 

vesség Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

 375  700 375  700 375  700 375  700 

MV-15             

65% 2,17 * 3,54 30,94 * 38,9 70,14  91 2,7 * 3,7 
Szórás 1,14  1,84 10,06  11    0,82  1,13 

    *      *  * 

45% 1,96 * 4,09 34,48 * 39,8 56,84  102,8 1,86 * 2,86 
Szórás 1,33  1,35 9,38  9,94    0,67  1,23 

 *  * *  *    *  * 

25% 0,69  1,09 33,59 * 35,2 20,54  30,97 1,5  1,93 
Szórás 0,48  0,55 9,16  8,4    0,52  0,83 

    *  *    *  * 

R45% 1,69 * 2,83 34,73  36,2 48,66  78,18 1,93 * 3 
Szórás 1,33  1,34 11,15  8,86    0,83  1,1 

 *  * *  *    *  * 

R25% 1,01 * 1,94 28,77  30,2 35,11  64,24 1,93  2,57 
Szórás 0,79  0,90 8,89  10,5    0,73  1,22 

SzD5%   0,87  1,55  n.a.  0,7 

Alba             

65% 2,14 * 4,54 34  33,9 62,94  133,9 3,5  3,93 
Szórás 1,56  3,52 9,5  11    0,94  2,34 

             

45% 3,20  3,80 34,57 * 32,7 92,57  116,2 3,43  3,64 
Szórás 1,14  2,15 8,4  9,15    0,76  1,15 

 *  * *  *    *  * 

25% 1,15  1,53 29,37  29 39,16  52,76 1,86  2,57 
Szórás 0,37  0,64 8  9,8    0,86  0,94 

   *       *  * 

R45% 2,24  2,99 35,05 * 33,4 63,90  89,52 2,43  2,86 
Szórás 1,45  1,90 10,44  9,03    1,5  1,56 

 *  * *  *    *  * 

R25% 0,80 * 2,18 32,01 * 35,8 25,00  60,89 1,57 * 2,78 
Szórás 0,71  1,18 11,44  9,52    0,94  1,31 

SzD5%   1,27  1,55  n.a.  0,98 
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12. táblázat JC-n vagy EC-n és különböző talajnedvességen fitotronban nevelt őszi 

búzafajták zászlóslevelének fehérjetartalma 10 hetes kezelés után, és 

szemfehérjetartalma és szemkeménysége teljes éréskor. * Szignifikáns különbség 

5% tévedési valószínűséggel (kontroll: 65% talajnedvesség, 375 mol mol
-1

 Ca) 

 

 

Fajta / 

Talajned-

vesség 

Zászlós levél 

fehérjetartalma 

szárazanyag  

%-ában 

Szem 

fehérjetartalom 

szárazanyag  

%-ában 

Szemkeménység 

[%] 

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 

 375  700 375  700 375  700 

MV-15          

65% 7,22  6,63 20,28 * 18,74 55,03 * 59,6 
Szórás 0,97  0,40 0,10  0,01 17,97  14 

    *  * *  * 

45% 6,61  7,14 18,24 * 16,95 62,29 * 68,3 
Szórás 0,31  1,30 0,15  0,02 16,31  15 

    *  * *  * 

25% 7,07  6,37 21,18 * 18,26 62,1 * 66 
Szórás 0,09  0,35 0,04  0,25 16,09  15,3 

    *  *   * 

R45%    22,17 * 19,77 54,6 * 61,3 
Szórás    0,06  0,04 16,81  13,8 

    *  * *  * 

R25%    23,58 * 21,46 50,47  49,2 
Szórás    0,16  0,08 16,9  15,1 

SzD5%   1,82  0,256  2,54 

Alba          

65% 5,05  5,22 19,22 * 17,48 62,67 * 70,8 
Szórás 0,84  0,01 0,02  0,03 16,09  15,6 

    *   *  * 

45% 5,45  5,16 18,25 * 17,63 69,69 * 79,5 
Szórás 0,76  1,19 0,11  0,06 13,2  16,2 

    *  * *   

25% 6,04  5,57 21,19 * 20,55 68,58  70,1 
Szórás 0,65  0,41 0,10  0,10 17,76  17,1 

      * *  * 

R45%    19,07 * 20,18 59,25 * 67,9 
Szórás    0,10  0.29 16,55  15 

    *  * *  * 

R25%    23,12 * 21.95 52,99 * 62,9 
Szórás    0,09  0.02 18,2  14,3 

SzD5%   1,9  0,256  2,54 
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Mértük a növények zászlóslevelének fehérjetartalmát és a szemtermés 

keménységét, illetve fehérjetartalmát. Míg a zászlóslevél fehérjetartalma nem 

változott egyik kezelés hatására sem, a szemkeménység EC hatására mindkét 

fajtánál szignifikánsan növekedett, a szemfehérjetartalma pedig szignifikánsan 

csökkent (12. táblázat). A fehérjetartalom alacsony vízellátottságon magasabb volt. 

A szemkeménység nőtt hosszú távú szárazságstressz, és csökkent rövidtávú 

szárazságstressz hatására a kontrollhoz képest. Az Alba fajta megnövekedett 

szemtermésében a relatív proteintaralom alacsonyabb volt (12. táblázat, 11. 

táblázat). 

Különböző kezelések után azonos körülmények között végzett gázcsere 

mérések képet adnak a növények környezeti stresszre adott fiziológiai válaszairól, 

mint például EC vagy szárazságstressz. Öt-hetes kezelés után az EC–n nevelt 

növények 450 mol mol
-1

 Ca–n mért nettó CO2 asszimilációja (7/a ábra), 

transzspirációja (7/b ábra) és sztómakonduktivitása (8/a ábra) alacsonyabb volt, 

mint a JC–n nevelt növényeké. Ez alól kivételt képez a 25JC illetve a 25EC–n 

nevelt MV-15, melyek között nem volt különbség. A szárazságstressz (25%-os 

vízellátottság) mindkét fajta gázcseréjére negatív hatással volt. A növények 

vízhasznosítási hatékonysága (8/b ábra) EC hatására általában mindkét fajta 

esetében javult. Ez alól kivételt képez az MV-15 25%-os vízellátottság mellett, 

ahol JC-n is viszonylag magas volt a vízhasznosítási hatékonyság. 

A kezelés 10. hetében a gázcsere méréseket a növények nevelési körülményein 

végeztük. 375 illetve 700 mol mol
-1

 Ca-n mért nettó CO2 asszimiláció (9/a ábra) 

mindkét fajta esetében mindhárom vízellátottságon magasabb volt EC mellett, mint 

JC–n. Ebben az időpontban jelentős különbség volt a két fajta között: míg a 

szárazságtűrőbb MV-15 fajta esetében a nettó CO2 asszimiláció alig csökkent 

alacsony vízellátottság mellett, addig a szárazságérzékenyebb Alba fajta 25% 

vízellátottság mellett már alig fotoszintetizált. A növények sztómakonduktivitása 

(9/b ábra) hasonló képet mutatott, mint a nettó CO2 asszimiláció.  
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7. ábra JC-n vagy EC-n és 65%, 45% illetve 25%-os vízellátottságon fitotronban 

nevelt őszi búzafajták (MV-15, Alba) nettó CO2 asszimilációja (a) és 

transzspirációja (b) 5 hetes kezelés után.  A mérési Ca 450 mol mol
-1

 volt. „*” 

jelöli a statisztikailag szignifikáns különbséget EC hatására, „+” a vízkezelés 

hatására 5%-os tévedési valószínűséggel. 
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8. ábra JC-n vagy EC-n és 65%, 45% illetve 25%-os vízellátottságon fitotronban 

nevelt őszi búzafajták (MV-15, Alba) sztómakonduktivitása (a) és vízhasznosítási 

hatékonysága (b) 5 hetes kezelés után.  A mérési Ca 450 mol mol
-1

 volt. „*” jelöli 

a statisztikailag szignifikáns különbséget EC hatására, „+” a vízkezelés hatására 

5%-os tévedési valószínűséggel. 
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9. ábra JC-n vagy EC-n és 65%, 45% illetve 25%-os vízellátottságon fitotronban 

nevelt őszi búzafajták (MV-15, Alba) nettó CO2 asszimilációja (a) és 

sztómakonduktivitása (b) 10 hetes kezelés után.  A mérési Ca a nevelési Ca–val 

megegyezett (375 ill. 700 mol mol
-1

). „*” jelöli a statisztikailag szignifikáns 

különbséget EC hatására, „+” a vízkezelés hatására 5%-os tévedési 

valószínűséggel. 

 

5.1.3 OTC kísérletek 

 

Az alábbi kísérleteket a szántóföldi körülményeket jobban közelítő szabadtéri, 

felül nyitott kamrarendszerben (OTC) végeztük.  

Virágzás kezdetére az EC-n nevelt őszi búza levélfelülete 54%-os, a föld feletti 

és alatti részek száraztömege egyaránt kétszeres növekedést mutatott a JC-n nevelt 

növényekhez képest (13. táblázat). Emellett a specifikus levélfelület – egységnyi 

levéltömegre jutó levélfelület –, azaz a relatív szénhidrát raktározás mennyisége 

nem változott csakúgy, mint a föld feletti és alatti részek növekedési aránya sem. 

13. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza biomassza produkciója. A 

méréseket virágzás kezdetekor végeztük. * 5 %-os és a ** 1%-os 

szignifikanciaszinten való eltérést mutat. SLA - egységnyi levéltömegre jutó 

levélfelület. 

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 375 700   

levélfelület [cm
2
 / növény]

 
19,98  5,28 30,8  4,35 ** 

SLA [m
2
 (levél) / g (száraz levéltömeg)] 0,02  0,00 0,02  0,00  

szár száraztömeg [g / növény] 0,36  0,12 0,68  0,17 ** 

gyökér száraztömeg [g / növény] 0,08  0,02 0,14  0,05 * 

föld feletti / alatti száraztömeg arány 4,70  0,65 5,04  1,28  
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OTC-ben nevelt őszi búza föld feletti és alatti száraztömege éréskor több mint 

kétszerese volt EC-n a kontroll növényekhez képest és magasabb volt a föld feletti 

és alatti (hajtás/györér) száraztömeg arány is (14. táblázat). Megkétszereződött a 

szemtermés mennyisége is EC-n. A nagyobb terméseredményért elsősorban a 

beérett szemek száma látszik meghatározónak, míg az ezerszemtömegben és a 

kalászok számában nem találtunk eltérést a kezelt és kontroll növények között.  

14. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza szárazanyag produkciója és 

C-allokációja teljes érés idejére. ** 1%-os szignifikanciaszinten való eltérést mutat, 

„1” jelöli azon méréseket, ahol a mérési technika miatt nem volt ismétlésre 

lehetőség. 

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 375 700   

vegetatív biomassza száraztömeg [g m
-2

] 134,6 271 
1 

gyökér száraztömeg [g m
-2

] 16,45 30,4 
1 

föld feletti veg. / gyökér száraztömeg arány 8,18 8,91 
1 

szemtermés száraztömeg [g m
-2

]    295  89,5      601  207 ** 

ezerszem száraztömeg [g] 35,4  5,8 38,2  5,81  

szemszám [db / kalász]   22,2  2,59 42,4  8,65 ** 

kalászok száma [db  m
-2

] 354 364 
1 

szemtermés száraztömeg [g / kalász]   0,73  0,15 1,74  0,35 **
 

 

OTC-ben nevelt tavaszi árpa föld feletti száraztömege teljes éréskor 

szignifikánsan magasabb volt EC–n, mint JC–n, viszont nem változott a föld feletti 

és alatti száraztömeg arány (15. táblázat). A kalászonként beérett szemek száma 

szignifikánsan nagyobb volt EC–n, de a kalászok számának csökkenése miatt a 

szemtermés a kontrollhoz viszonyítva nem szignifikáns csökkenést mutatott.  

15. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt tavaszi árpa szárazanyag produkciója 

és C-allokációja teljes érés idejére. ** 1%-os szignifikanciaszinten való eltérést 

mutat, „1” jelöli azon méréseket, ahol nem volt ismétlésre lehetőség. 

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 375 700   

vegetatív biomassza száraztömeg [g/növény]   0,49  0,14 0,642  0,09 *
 

gyökér száraztömeg [g/növény]   0,06  0,03   0,08  0,02 
 

föld feletti veg. / gyökér száraztömeg arány   8,6  2,0   7,99  1,87 
 

szemtermés száraztömeg [g m
-2

] 160  34   140  32  

ezerszem száraztömeg [g] 46,74  4,71 46,26  5,72  

szemszám [db / kalász]   16,0  1,87      19  2,24 * 

kalászok száma [db  m
-2

] 213 158 
1 

szemtermés száraztömeg [g/kalász]  0,75  0,16  0,89  0,2 
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16. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza levél és gyökér szénhidrát 

tartalma, továbbá szemtermésének fehérjetartalma teljes éréskor. ** 1%-os 

szignifikanciaszinten való eltérést mutat. 

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 375 700   

levél oldható cukortartalma [mg g
-1

] 47,5 6,56 49,9 5,51  

levél keményítőtartalma [mg g
-1

] 85,3 9,23 85,4 2,61  

levél nitrogéntartalma [%] 0,67 0,03 0,54 0,05 ** 

gyökér oldható cukortartalma [mg g
-1

] 29,7 2,16 29,9 1,93  

gyökér keményítőtartalma [mg g
-1

] 78,5 11,5 64,5 9,03  

gyökér nitrogéntartalma [%] 0,52 0,03 0,41 0,05 ** 

szemtermés fehérje tartalma (%) 11,2 0,00 12,1 0,00  ** 

 

OTC-ben őszi búzán végzett kísérletünk során a levél és gyökér oldhatócukor-, 

illetve keményítőtartalmában éréskor nem találtunk eltérést a kontroll és kezelt 

növények között, míg a nitrogéntartalom 20%-os csökkenést mutatott EC–n a 

kontrollhoz képest (16. táblázat). Míg a levél és gyökér nitrogéntartalma 

csökkenést mutatott EC-n, a szemek számának növekedésével (14. táblázat) egy 

időben - ellentétben a fitotroni kísérletből származó eredményekkel (12. táblázat) - 

szignifikánsan nőtt a szemek fehérjetartalma is (16. táblázat). 

OTC-ben végzett kísérlet során a klorofill a/b, a és a karotin (x+c) tartalom őszi 

búza zászlós levelében EC–n szignifikánsan magasabb volt, mint a kontroll 

növények zászlós levelében (17. táblázat). A különböző mérési időpontokban – 

virágzás kezdete és szemtelítődés kezdete – a fotoszintetikus pigmenttartalom 

között nem volt különbség. Ebből arra következtethetünk, hogy a növények 

fényhasznosítási hatékonysága az egész vegetatív periódus alatt magasabb volt 

EC–n. Ezzel együtt magasabb volt a növények teljes élő levélfelülete és a nevelési 

körülményeken mért nettó CO2 asszimilációja is (17. táblázat). Tavaszi árpa 

zászlós levelében a fotoszintetikus pigmenttartalom nem változott szemtelítődés 

kezdetére EC hatására (18. táblázat). 

Virágzás kezdetekor őszi búza zászlós levelén hét különböző Ca–n végeztünk 

gázcsere méréseket.  A Ci / Ca ≈ 0,7 arány egyenlő volt mindkét kezelés esetén (10. 

ábra).  Magasabb Ca-n mérve a nettó CO2 asszimiláció szignifikánsan magasabb 

volt az EC–n nevelt növényekben a kontroll növényekhez viszonyítva.(15. ábra). A 

telítődési CO2 koncentráció nagyobb volt az EC–n nevelt növényekben csakúgy, 

mint a telített nettó CO2 asszimiláció értéke. A vízhasznosítási hatékonyság (WUE) 

is jobbnak bizonyult a kezelt növények esetében EC–n mérve, míg alacsony Ca–n 

mérve nem találtunk különbséget a kezelések között (11. ábra). 
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17. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza zöld zászlós levelének 

fotoszintetikus pigmenttartalma, nettó CO2 asszimilációja és teljes levélfelülete. A 

méréseket virágzás kezdetén és szemtelítődés kezdetén végeztük 5-7 ismétlésben. 

A gázcsere méréseket a növények saját nevelési körülményein végeztük (375 mol 

mol
-1

 ill. 700 mol mol
-1

 Ca, 1000  100 mol m
-2 

s
-1 

fotoszintetikusan aktív 

sugárzás (PAR)). A kezelések közötti szignifikáns különbséget F és t próbával 

vizsgáltuk. * 5 %-os és a ** 1%-os szignifikanciaszinten való eltérést mutat, „1” 

jelöli azon méréseket, ahol nem volt ismétlésre lehetőség. „ns” = statisztikailag 

nem szignifikáns a különbség 5% tévedési valószínűséggel.  

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 375 700   

Virágzás kezdetén    

Klorofill a [mg g
-1

] 7,81 0,64 9,77 0,57 ** 

Klorofill b [mg g
-1

] 2,66 0,16 2,77 0,19 ns 

Klorofill a/b  2,94 0,17 3,53 0,09 ** 

Karotin (x+c) [mg g
-1

] 1,45 0,20 2,19 0,11 ** 

Levélfelület [cm
2
 (levél) / növény] 19,9 5,28 30,8 4,35  ** 

Nettó CO2 asszimiláció [ mol m
-2 

s
-1

] 9,5 1,2 13,5 2,8 ** 

Szemtelítődés kezdetén    

Klorofill a [mg g
-1

] 7,58 0,57 9,20 0,57 * 

Klorofill b [mg g
-1

] 2,66 0,21 2,81 0,31 ns 

Klorofill a/b  2,85 0,14 3,28 0,17 ** 

Karotin (x+c) [mg g
-1

] 1,35 0,13 1,97 0,30 ** 

Levélfelület [cm
2
 (levél) / növény] 16,5 25,6 

1 

Nettó CO2 asszimiláció [ mol m
-2 

s
-1

] 18,9 1,1 48,3 19,8 ** 

 

18. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt tavaszi árpa zászlós levelének 

fotoszintetikus pigmenttartalma szemtelítődés kezdetén. „ns” = statisztikailag nem 

szignifikáns a különbség 5% tévedési valószínűséggel. 

Nevelési CO2 koncentráció [ mol mol
-1

] 375 700   

Klorofill a [mg g
-1

] 6,00 0,59 5,98 0,12 ns 

Klorofill b [mg g
-1

] 1,67 0,17 1,67 0,01 ns 

Klorofill a/b  3,59 0,06 3,59 0,07 ns 

Karotin (x+c) [mg g
-1

] 1,59 0,17 1,56 0,06 ns 
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y = 0,0113x - 0,2333 y = 0,0074x + 0,21
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11. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) nevelt őszi búza zászlós levelének 

vízhasznosítási hatékonysága (WUE) virágzás kezdetekor hét különböző Ci–n 

mérve. 
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Ugyanebben a kísérletben szemtelítődés kezdetekor négy különböző függőleges 

levélszinten mértük a gázcsere értékeket. Azt tapasztaltuk, hogy a nettó CO2 

asszimiláció (19. táblázat) és a vízhasznosítási hatékonyság (12/b ábra) minden 

levélszinten csaknem duplázódott EC–n a kontroll növényekhez képest. Ebből 

következhet a levélfelület produkció jelentős növekedése is (19. táblázat). 

Megfigyelhetjük, hogy a nettó CO2 asszimiláció az alsóbb levélszintek felé haladva 

jelentősen csökken, de mindvégig magasabb az EC–n nevelt növényekben. 

19. táblázat JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza négy vertikális szinten mért 

levélfelülete és nettó CO2 asszimilációja szemtelítődés kezdetén. A gázcsere 

méréseket a nevelési Ca–n végeztük. 1 jelöli a legfelső és 4 a legalsó levélszintet. A 

mért fotoszintetikusan aktív sugárzást (PAR) szintén feltüntettük. A levélfelület 

méréseknél nem volt lehetőség ismétlésre. A „*” és a „**” szignifikáns eltérést 

jelöl 5% és 1%-os tévedési valószínűséggel. 

 Levélfelület / 

egyed / szint [cm
2
]    

Nettó CO2 asszimiláció 

[ mol m
-2 

s
-1

] 

PAR 

[ mol m
-2 

s
-1

]
 

Ca [ mol mol
-1

] 375 700 375  700  

Levélszint: 1 3,1 6,2 19 1,1 ** 48,3 20 1200-1300 

2 4,9 7,4 9,9 0,7  13,7 5,2 1200-1300 

3 4,7 6,9 1,3 1,5 * 11,2 0,3 500 

4 3,8 5,1 1,5 1,7 * 10,2 0,2 500 

 

A legfelső levélszinten a transzspiráció nem változott, míg az alsóbb 

levélszinteken sorra 50%, 25%, 25%-os csökkenést tapasztaltunk EC-n (12. 

ábra/a). A levélfelület minden szinten nagyobb volt EC-n, mégpedig fentről lefele 

100%, 50%, 50% és 34%-kal nőtt a kontroll növényekhez képest. Mivel mind a 

nettó CO2 asszimiláció, mind a levélfelület nagyobb az EC–n nevelt növényeknél, 

ezért a nettó CO2 asszimiláció a teljes növényre nézve is magasabb EC-n, mint JC-

n. Ezzel együtt viszont az egész növény transzspirációja is növekedett EC-n, amiért 

a nagyobb levélfelület és a felső szinten változatlan transzspiráció mértéke a 

felelős.  

A fotoszintetikus pigmenttartalom (18. táblázat) változatlanságával 

összhangban nem találtunk jelentős különbséget a kontroll és kezelt tavaszi árpa 

zászlós levelén mért nettó CO2 asszimiláció mértékében az A/Ci görbén  (13. ábra) 

és a vízhasznosítási hatékonyságban sem (14. ábra). Természetesen magasabb Ca–n 

mérve a nettó CO2 asszimiláció magasabb volt az alacsonyabb Ca–n mértnél. A 

kezelt növények nettó CO2 asszimilációja alacsony Ca–n mérve kisebb volt, mint a 

kontroll növényeké, és jobb volt a vízhasznosítási hatékonysága magasabb CO2 

koncentráción mérve. 
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12. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) OTC-ben nevelt őszi búza négy 

vertikális levélszinten mért transzspirációja (a) és vízhasznosítási hatékonysága (b) 

szemtelítődés kezdetén. A gázcsere méréseket a nevelési Ca–n végeztük. 1 jelöli a 

legfelső és 4 a legalsó levélszintet. A „*” és a „**” szignifikáns eltérést jelöl 5% és 

1%-os tévedési valószínűséggel. 
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13. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) OTC-ben nevelt tavaszi árpa zászlós 

levelének nettó CO2 asszimilációs A / Ci görbéje szemtelítődés kezdetekor öt 

különböző Ci–n mérve. 
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y = -2E-05x
2
 + 0,0149x - 1,5141
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14. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) OTC-ben nevelt tavaszi árpa zászlós 

levelének vízhasznosítási hatékonysága (WUE) szemtelítődés kezdetekor öt 

különböző Ci–n mérve. 

 

5.2 Modellezési eredmények 

 

5.2.1 A nettó CO2 asszimilációt leíró Farquhar modell paraméterezése, kalibrálása 

és tesztelése 

 

Modellparaméterezés 

A paraméterezést JC-n és EC-n nevelt őszi búza zászlóslevelén virágzás 

kezdetekor hét különböző Ca-n mért nettó CO2 asszimilációs mérési adatsorral 

végeztük. A mért hőmérséklet fluktuációt nem egyenlítettük ki, az eredeti adatsort 

használtuk (5. táblázat). Az alap paramétereket Harley et al. (1992) tanulmányából 

vettük át, ahol a modellt JC-n és EC–n nevelt gyapotra paraméterezték (4. 

táblázat). A saját mérési adataink alapján meg kellett változtatni a c(Kc), c(Vcmax) és 

c(TPU) paraméter értékeket, melyek a karboxiláció Michaelis konstansának (Kc), a 

karboxiláció maximális sebességének (Vcmax) és a triózfoszfát felhasználás 

sebesség (TPU) hőmérséklet függésének paramétere. A 20. táblázat mutatja be 

ezeket az értékeket összehasonlítva az eredeti értékekkel.  

A mért és szimulált nettó CO2 asszimiláció közötti szoros összefüggést mutatja 

a determinációs koefficiensük értéke mind a kontroll, R
2
=0,916, mind az EC–n 

nevelt növényekre R
2
=0,98. A paraméterezés után készült szimulációs 

eredményeket a 15. ábra mutatja be. A fénytelített mérési körülmények miatt az 

eredményeket a sugárzás mértéke nem befolyásolta. Amint azt a 15. ábra mutatja, 

mind a mért, mind a szimulált nettó CO2 asszimiláció nagyon érzékeny volt a 

hőmérsékletingadozásra, ami a modell szempontjából nagyon jó becslést jelent. 

Mind a JC, mind az EC–n nevelt növények esetében magas Ca-n mérve a nettó CO2 

asszimilációt a TPU limitálta. A telítési Ca érték és a telítési nettó CO2 asszimiláció 
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értéke a kontroll növények esetében alacsonyabb volt, mint a kezelt növényeké. A 

16. ábra jól mutatja, hogy a paraméterezés elvégzése előtt a modell milyen eltérést 

szimulál a mért értékekhez képest. 

20. táblázat A Kc, Vcmax és TPU paraméterek hőmérsékletfüggését befolyásoló 

eredeti (Harley et al. 1992 és 4. táblázat) és a paraméterezés során változtatott 

paraméterértékek a Farquhar modellben.  

Paraméterek Harley et al. 

 (1992) 

a jelen  

munkában 

Harley et al.  

(1992) 

a jelen  

munkában 

       350 mol mol
-1                                            

650-700 mol mol
-1

 

CO2 koncentráció mellett nevelt növényekre 

c(Kc) 35,79  36,1 35,79 36,35 

c(Vcmax) 51,07  51 49,46 49,65 

c(TPU) 23,59  23,29 23,59 23,39 

 

 
15. ábra JC-n vagy EC-n nevelt őszi búza zászlóslevelének mért és a Farquhar 

modellel szimulált nettó CO2 asszimilációja. R
2
 a megfigyelt és szimulált értékek 

közötti determinációs koefficiens. 
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16. ábra JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza zászlóslevelének mért és a 

Farquhar modellel szimulált nettó CO2 asszimilációja. A szimulációt az eredeti 

(Harley et al. 1992) paraméterekkel végeztük. 

 

A modell tesztelése 

 

A modell teszteléséhez először egy korábbi, de a fentivel azonos körülmények 

között végzett kísérletből származó adatsort használtunk (Tuba et al. 1994). 

Csírázástól JC-n (kontroll) vagy EC–n (700 mol mol
-1

, kezelt) nevelt 

Martonvásári 16 őszi búzafajta nettó CO2 asszimilációját mérték virágzás 

kezdetekor (20°C-os levél hőmérsékleten és 800 mol m
-2

 s
-1

 mellett hét Ca-n). A 

Farquhar modellt a kalibrálás után az általunk meghatározott paraméterértékekkel 

teszteltük. A tesztelés során kapott szimulációs eredmények kielégítőnek 

bizonyultak (17. ábra), a mért és szimulált értékek összefüggését leíró 

determinációs koefficiensek értéke R
2
=0,94 a kontroll növényekre és R

2
=0,98 a 

kezeltekre. 
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17. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) OTC-ben nevelt őszi búza 

(Martonvásári-16) zászlóslevelén mért és szimulált nettó CO2 asszimiláció. 

Adatforrás: Tuba et al. (1994). R
2
 a megfigyelt és szimulált értékek közötti 

determinációs koefficiens. 

 

A modell tesztelését másodsorban szintén a fentivel azonos körülményeken 

nevelt tavaszi árpán mért adatokkal végeztük. Ebben az esetben szemtelítődés 

kezdetekor öt Ca-n mért nettó CO2 asszimiláció értékeket használtunk. 

Amennyiben a szimulációt az általunk beállított paraméterértékekkel végeztük, az 

eredmény nem volt kielégítő (18. ábra). A szimulációt elvégeztük a Harley et al. 

(1992) paraméterezésével is. A 19. ábra mutatja, hogy az eredeti paraméter 

értékekkel a tavaszi árpa nettó CO2 asszimilációját kielégítően szimulálhatjuk a 

Farquhar modellel (R
2

kontroll=0,98, R
2

kezelt=0,96). A kísérleti eredmények leírásakor 

már láthattuk, hogy a tavaszi árpa levelének fotoszintetikus pigment tartalmára 

nem hatott, és a gázcseréjére is sokkal kisebb mértékben hatott az EC, mint az őszi 

búzára. Ez is kitűnő példa arra nézve, hogy a szimulációs modell paraméterezését 

nagyon körültekintően kell végezni, és még rokon növényfajokra sem 

általánosítható, nemhogy a kezelés hatásának leírására, hanem jelen körülmények 

között sem. Tehát a paraméterezést minden növényfajra el kell végezni.   
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18. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) OTC-ben nevelt tavaszi árpa 

zászlóslevelén mért és szimulált nettó CO2 asszimiláció. A szimulációt az általunk 

őszi búzára beállított paraméter értékekkel végeztük. 
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19. ábra JC-n (kontroll) vagy EC-n (kezelt) OTC-ben nevelt tavaszi árpa 

zászlóslevelén mért és szimulált nettó CO2 asszimiláció. A szimulációt az eredeti, 

Harley et al. (1992) paraméterezésével végeztük. R
2
 a megfigyelt és szimulált 

értékek közötti determinációs koefficiens. 
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Végül, de nem utolsósorban őszi búzán szemtelítődés kezdetekor mért 

adatsorral teszteltük a modellt. Az adatok szintén a paraméterezéshez használt 

kísérletből származtak. Nettó CO2 asszimiláció méréseket négy függőleges 

levélszinten végeztünk. Alacsonyabb levélszinteken, ahol az öregebb levelek 

kevesebb fényt kaptak, a Kc, Ko és Vcmax értékeket konstanssal szoroztuk, amivel 

megkaptuk a mért értékeket. Sajnos a szorzófaktorok teszteléséhez további adatsor 

nem állt rendelkezésünkre. A szorzótényezők a 21. táblázatban láthatók. A 

szorzótényezők értéke nem függött a nevelési Ca–tól, de függött a levélszinttől.  

21. táblázat Különböző levélszinteken a Farquhar modell által használt 

hőmérsékletfüggő paraméterek szorzótényezői. A legfelső levélszintet az 1-es 

jelöli, a legalsót a 4-es. Ezeket a szorzótényezőket használtuk fel az 

AFRCWHEAT2 modell módosítása során. 

 Kc Ko Vcmax 

1. levélszint 1 1 1 

2. levélszint 1 1 0,35 

3. levélszint 1,5 0,3 0,35 

4. levélszint 3 0,3 0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra  JC-n vagy EC-n OTC-ben nevelt őszi búza mért és szimulált nettó CO2 

asszimilációja (A) négy függőleges levélszinten. R
2
 a megfigyelt és szimulált 

értékek közötti determinációs koefficiens. 

 

 

Jelenlegi légköri Ca-n nevelt és mért 

R
2
=0,96 

R
2
=0,98 R

2
=0,86

5 

R
2
=0,94 
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Így szoros összefüggést találtunk a mért és szimulált értékek között minden 

mérési körülményen (20. ábra).  R
2
=0,98 a JC–n nevelt és EC-n mért növények 

esetén,  R
2
=0,865 az EC–n nevelt és mért növényekben. A JC–n nevelt és mért 

növényeknél R
2
=0,996 és R

2
=0,94 az EC–n nevelt és JC–n mért növények 

esetében. Mind a kontroll mind a kezelt növények esetében a legfelső levélszinten 

TPU limitálta a nettó CO2 asszimilációt, míg a legalsó levélszinteken fénylimitáció 

lépett fel.   

 

Alkalmazások 

 

A modell egyik alkalmazásaként kiszámoltuk a hőmérsékletfüggő változók 

értékeit, úgymint Vcmax, Jmax és TPU. Az így kapott értékeket összehasonlítottuk 

korábbi munkák eredményeivel: a 22. táblázatból leolvashatjuk az általunk számolt 

Vcmax, Jmax és TPU értékeket, és Wullschleger (1993) összefoglaló munkájából 109 

C3-as fajtára vonatkozó átlagértékeket. Munkánk során azt tapasztaltuk, hogy ezek 

az értékek T=20°C illetve T=25°C-on nem különböztek a 109 fajtára vonatkozó 

átlagtól vagy hét különböző tanulmányból származó őszi búzán mért átlagtól.  A 

22. táblázat utolsó két oszlopa megmutatja nekünk, hogy a hőmérséklet 30 °C–ra 

történő emelésével a fenti változók értéke ugrásszerűen változik. 

22. táblázat A Vcmax, Jmax és TPU hőmérsékletfüggő paraméterek átlagos értékei 

109 növényi fajra illetve búzafajtákra Wullschleger (1993) munkája alapján és a 

jelen dolgozatban számolt értékek JC-n és EC–n nevelt búzára. Wullschleger 

(1993) munkájában T=20 és 25 °C-on nevelt növényekre sorolták fel az értékeket. 

A táblázatban ezen értékeket átlagoltuk. 

  Wullschleger 

(1993) 

A jelen dolgozatban  

I = 1000 mol mol
-2 

s
-1

 

 átlag T=20 és 25 

°C  

T=20 °C T=25 °C átlag 

T=20 és 

25 °C 

T=30 °C 

Ca [ mol mol
-1

] 

 109 fajta búza 350 700 350 700 átlag 

Vcmax [ mol mol
-2

 s
-1

] 64 60 30 38 56 46 42,5 135,9 

Jmax [ mol mol
-2

 s
-1

] 134 145,4 94 99 144 111 112 236,3 

TPU [ mol mol
-2

 s
-1

] 10,1 - 4,7 5,2 6,4 5,7 5,5 9,47 

 

A modell egy másik alkalmazásaként felrajzoltuk az A/Ci görbét különböző 

hőmérsékleteken magyar őszi búzafajtákra, melyek JC-n vagy EC–n nőttek. A 21. 

ábra mutatja, hogy 20 és 40°C között a nettó CO2 asszimiláció sebessége jelentős 

mértékben változik. Azt is leolvashatjuk az ábráról, hogy a különböző 

hőmérsékleteken a telítődés más és más Ci–n következik be. 35°C fölött a nettó 

CO2 asszimiláció sebessége jelentősen lecsökken. 
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21. ábra JC-n vagy EC-n nevelt őszi búza nettó CO2 asszimilációjának szimulált 

hőmérséklet és Ci függése. A feliratok a telítődési szintekkel azonos sorrendben 

vannak. 

 

A dolgozatban a Farquhar modell legfontosabb alkalmazása az alábbi 

fejezetekben leírt klímaváltozás hatásainak vizsgálata szimulációs modellek 

segítségével. A Farquhar modellt a jól ismert őszi búzanövekedési szimulációs 

modell, az AFRCWHEAT2 eredeti nettó CO2 asszimilációt leíró modulja helyett 

építettük be. 

 

5.2.2 Búzanövekedési szimulációs modellek tesztelésének eredményei 

magyarországi éghajlati viszonyok között 

 

Munkánk során négy búzanövekedési szimulációs modellt teszteltünk 

változatlan formában – a Ceres-Wheat, az AFRCWHEAT2, a SUCROS és a 

Cropsim modelleket, továbbá az AFRCWHEAT2 módosított változatát, az 

AF2MOD modellt. A modelleket hosszú távú termés és időjárási adatsorokkal 

teszteltük: Győr-Moson-Sopron megyére, 1961-1990-es időszakra álltak 

rendelkezésünkre adatok, Hajdú-Bihar megyére 1969-1990-ig.  

A növénynövekedési szimulációs modellek által szimulált termés átlaga 

mindkét vizsgált területen megegyezett az 1962-1990 időszakban mért őszi búza 

termésének átlagával. Az évenkénti termésmennyiség menetét Győr-Moson-

Sopron megyében mindhárom modell jobban szimulálta, mint Hajdú-Bihar 

megyében. A teljes időszakra vonatkozóan Győr-Moson-Sopron megye 

búzatermése a Ceres-Wheat által generált értékek összefüggését leíró korrelációs 

koefficiens R=0,7 (22/a ábra), az AFRCWHEAT2 modell esetében R=0,53 (22/b 

ábra) és az AF2MOD esetében R=0,61 (22/c ábra). A SUCROS modell is jól 
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közelítette a Győr-Moson-Sopron megyei adatokat, R=0,64, míg a Cropsim 

esetében R=0,51 volt. 

Megfigyelhettük, hogy a vizsgált időszak első felében mért termés átlagát jól 

szimulálják a modellek, de az évenkénti menetét nem. Ezzel szemben az utolsó 10 

év termését az AF2MOD csaknem tökéletesen (R=0,93), és a Ceres-Wheat modell 

is jobban közelítette (R=0,76), mint a többi évben. Valószínűsíthető, hogy az 1980-

as években mind a termésadatok, mind a klímaadatok megbízhatóbbak voltak a 

korábbi éveknél. 

Hajdú-Bihar megyére az elemzést 21 évre (1970-1990) végeztük el. Ekkor a 

Ceres-Wheat (23/a ábra) és az AFRCWHEAT2 (23/b ábra) modellek statisztikailag 

mérhető korrelációt adtak 5%-os tévedési valószínűségen (sorrendben R=0,67 ill. 

R=0,47). Az AF2MOD szimulációja (23/c ábra) jobb eredményt adott, mint az 

AFRCWHEAT2, korrelációs koefficiense R=0,56. Hajdú-Bihar megyében a 

SUCROS és a CROPSIM modellek nem mutattak korrelációt a megfigyelt 

termésadatokkal (R=0,29 ill. R=-0,12). A szimulált adatok szórása minden modell 

esetében megegyezett a mért adatok szórásával (23. táblázat).  

23. táblázat Megfigyelt (kiegyenlített) és szimulált regionális termésmennyiség 

Győr-Moson-Sopron megyében 28 év (1962-1990) illetve Hajdú-Bihar megyében 

21 év (1970-1990) átlaga alapján és azok szórása. 

 Megfigyelt AFRC2 AF2MOD CERES-

Wh. 

CROPSIM SUCROS2 

Győr-Moson-Sopron       

Átlagos termés [t ha-1] 5,08 4,97 4,99 5,31 5,18 5,23 

Szórás 0,43 0,43 0,34 0,57 0,46 0,55 

Hajdú-Bihar       

Átlagos termés [t ha-1] 4,96 4,75 4,85 5,14 4,46 5,02 

Szórás 0,46 0,58 0,52 0,54 0,63 0,38 
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22. ábra Mért termés és a Ceres-Wheat (a), AFRCWHEAT2 (b) illetve az 

AF2MOD (c) modellek által szimulált regionális termésmennyiség éves alakulása 

Győr-Moson-Sopron megyében, 1961-1990 időszakban. „R” jelöli a megfigyelt és 

szimulált termés közötti korrelációs együtthatót. 
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23. ábra Mért termés és a Ceres-Wheat (a), AFRCWHEAT2 (b) illetve az 

AF2MOD (c) modellek által szimulált regionális termésmennyiség éves alakulása 

Hajdú-Bihar megyében, 1970-1990 időszakban. „R” jelöli a megfigyelt és 

szimulált termés közötti korrelációs együtthatót. 
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A modellek tesztelésének célja a klímaváltozás hatásának elemzése, melynek 

egyik fő okozója az EC. Ezért vizsgáltuk, hogy az AFRCWHEAT2 modell és az 

AF2MOD modell az EC hatását hogyan szimulálja. Ehhez az eredeti klímaadatokra 

– Győr-Moson-Sopron megyéből – futtattuk mindkét modellt mind 350 és 515 

mol mol
-1

 CO2 koncentráción. Vizsgáltuk a futtatási eredmények közötti eltérést 

mindkét modell esetében. A 24. ábra mutatja be a különbségek alakulását. 

Láthatjuk, hogy az AFRCWHEAT2 modell esetében az időjárási adatoktól nem 

függ az EC termésnövelő hatásának mértéke, míg az AF2MOD modell esetében 

kisebb termésnövekedést ír le EC hatására, és a termésnövekedés függ az adott év 

klímájától. 
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24. ábra 1962-1990 megfigyelt időjárási adatsorral két CO2 koncentráción kapott, 

az AFRCWHEAT2 és az AF2MOD modellekkel készített búza termésszimuláció 

Győr-Moson-Sopron megyében. A szimulációkat 350 mol mol
-1

 és  515 mol 

mol
-1

 CO2 koncentráción futtattuk, majd a terméseredmények különbségét 

ábrázoltuk. 

 

5.2.3 Klímaváltozás várható hatásai búzatermesztésre modellezési eredmények 

alapján 

 

A fenti eredmények alapján választottuk ki a Ceres-Wheat, az AFRCWHEAT2 

és az AF2MOD modelleket a további klímaváltozás hatásvizsgálatokhoz, mivel 

ezek a modellek adták a legszorosabb korrelációt a mért adatokkal. A Ceres-Wheat 

és az AFRCWHEAT2 modellek az EC hatását egy lineáris függvénnyel írják le, 

ami nem függ a többi klimatikus változótól. Az AF2MOD modellben az EC hatása 

a nettó CO2 asszimilációra a Farquhar modell által függ a hőmérséklettől és a 

napsugárzástól is. 

A klímaváltozás búzatermesztésre gyakorolt hatásának vizsgálatához a 

korábbiakban leírt U.K. Hadley Centre HadCM2 egységes klímaváltozási modell 

alapján készült klímaváltozási szcenáriókat használtuk (3-5. ábra), és az 
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eredményeket a megfigyelt időjárási adatsor (OBS) felhasználásával futtatott 

eredményekhez hasonlítottuk. A klímaváltozás hatását a búza érési időpontjának, a 

föld feletti száraztömeg és a termés átlagának és szórásának változásával 

vizsgáltuk. Az eredményeket a 24. és a 25. táblázat tartalmazza. 

Az érés időpontját a megfigyelt adatokkal futtatott szimulációs eredményekhez 

viszonyítva mindhárom modell korábbra teszi az összes vizsgált klímaváltozási 

szcenárió esetén. Ez a Ceres-Wheat esetében az AFRCWHEAT2 és AF2MOD 

futási eredményeihez képest átlagosan 16 nappal korábbi. A korábbi érés oka az 

átlagosan magasabb hőmérséklet, mely által a növény hamarabb éri el a kívánt 

hőösszeget. 350 mol mol
-1

 CO2 koncentráción (JC) az AFRCWHEAT2 modell 

mindkét területen szignifikáns csökkenést ír le a termésben mind a négy 

szcenárióra, míg a föld feletti száraztömegben nem tapasztalható változás az OBS-

hoz képest, kivéve Győr-Moson-Sopron megyében a HCGS szcenárión, ahol 

csökken a föld feletti száraztömeg. Amennyiben a CO2 koncentrációt 515 mol 

mol
-1

-nak tekintjük a klímaváltozás szimulált negatív hatásai kompenzálódnak, így 

a termésben nincs szignifikáns változás, míg a föld feletti száraztömeg növekszik. 

A terméskiesés kockázatára nem mutat változást a modell Hajdú-Bihar megyében, 

Győr-Moson-Sopron megyében viszont EC-n szignifikánsan nő a kockázat a 

HCGGv, HCGS és a HCGSv szcenáriókra és a HCGS szcenárión JC-n is. 

Az AF2MOD modell minden klímaszcenárióra terméscsökkenést mutat 1-5%-

os szignifikanciaszinten, amit az EC sem kompenzál. A modell az érzékenyebb 

„nettó CO2 asszimiláció” leírása miatt kevesebb termésnövekedést szimulál EC–n, 

mint a másik két modell. E modell becslése alapján a terméskiesés kockázata Győr-

Moson-Sopron megyében a HCGGv szcenárió esetén növekszik. A föld feletti 

száraztömeg Győr-Moson-Sopron megyében csökken minden szcenárión JC-n, míg 

nincs változás EC–n. Hajdú-Bihar megyében egyedül a HCGG és HCGGv 

szcenáriókon EC–n növekszik a száraztömeg, míg a többi szcenárió esetén nem 

változik az OBS adatsorhoz viszonyítva. 

A klímaváltozási szcenáriók hatása a Ceres-Wheat modellel is kimutatható, de 

az AFRCWHEAT2 modellel ellentétben a hatások vagy semlegesek vagy 

pozitívak: a szemtermés mindkét területen nő az OBS-hoz viszonyítva EC-n és JC-

n sincs mérhető csökkenés változás egyik esetben sem. A teljes éréskor mért föld 

feletti száraztömeg minden szcenárióra növekszik mindkét Ca-n, kivéve a HCGS és 

a HCGSv szcenáriókat JC-n, amikor egyik területen sem mutat változást a modell. 

A terméskiesés kockázata, ami a varianciák nagyságából kimutatható, egyedül a 

HCGGv szcenárió esetén EC-n növekszik, a többi esetében nem változik.  

A klímaváltozási szcenáriókon a klíma megnövelt varianciája (HCGGv és 

HCGSv szcenáriók) nem okoz jelentős eltérést a terméseredményben és szórásban. 

Eltérést találtunk azonban a szimulációs eredményekben a HCGG szcenáriók – 

melyekben a klímaváltozást az üvegház hatású gázok légköri koncentrációjának 

emelkedése okozza - és a HCGS szcenáriók hatásában – ahol az üvegházhatású 

gázok mellett a szulfát aeroszolok is befolyásoló tényezők. Az AFRCWHEAT2 

modell kisebb terméscsökkenést, míg a Ceres-Wheat kisebb termésnövekedést 

mutatott a HCGS szcenáriókon, mint a HCGG szcenáriókon a megfigyelt időjárási  
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24. táblázat A HadCM2 klímaszcenáriók szimulált hatása őszi búza termésére, föld 

feletti száraztömegére és az érés időpontjára Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar 

megyékben. A szimulációkat az AFRCWHEAT2 és AF2MOD modellekkel 

végeztük. A táblázatban 29 év átlagértékei és alatta a szórások láthatók. A 

megfigyelt klímaadatokra (OBS) futtatott szimulációs eredményeket hasonlítottuk 

a klímaszcenáriókra futtatott szimulációs eredményekhez. Az átlagok 

összehasonlítása t-próbával, a szórások összehasonlítása F-próbával történt. A 

növekedést „+”, a csökkenést „-” jel jelöli. 5% tévedési valószínűség esetén 

szimpla, 1% tévedési valószínűség esetén a változást dupla jel jelöli. DOY=Day Of 

Year (az év n-ik napja). 
Klímaszcenáriók: OBS HCGG HCGGv HCGS HCGSv 

CO2 koncentráció  

[ mol mol-1]: 

 

350 

 

350 

 

515 

 

350 

 

515 

 

350 

 

515 

 

350 

 

515 

AFRCWHEAT2 modell      

Győr-Moson-Sopron megye           

Szemtermés [t ha-1] 5,0 4,1 -- 4,6 4,1 -- 4,6 4,3 -- 4,8 4,6 - 5,1 

SzD5% (átlagra) = 0,3  0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 + 0,6 + 0,7 + 0,5 0,6 + 

Föld feletti száraztömeg [t ha-1] 13,1 13,7 15,2 ++ 13,4 15,0++ 12,9 - 14,3++ 13,0 14,5++ 

SzD5% (átlagra) = 0,5  0,7 0,9 1,0 1,0 1,1 0,6 0,6 0,8 0,9 

Teljes érés időpontja [DOY] 194 178 -- 178 -- 179 -- 179 -- 187 -- 187 -- 187 -- 187 -- 

SzD5% (átlagra) = 2,5 5,65 3,9 3,9 4,4 4,4 4,3 4,3 5,0 5,0 

Hajdú-Bihar megye           

Szemtermés [t ha-1] 4,8 4,1 -- 4,6 4,1 -- 4,7 4,2 -- 4,8 4,3 -- 4,9 

SzD5% (átlagra) = 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

Föld feletti száraztömeg [t ha-1] 13,9 14,5 16,2 ++ 14,6 16,2++ 14,2 15,8++ 14,2 15,9++ 

SzD5% (átlagra) = 0,6  1,0 1,0 1,1 1,1 1,3 1,1 1,2 1,2 1,3 

Teljes érés időpontja [DOY] 193 177 -- 177 -- 178 -- 178 -- 184 -- 184 -- 185 -- 185 -- 

SzD5% (átlagra) = 2,6  5,5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,6 4,6 

          

Klímaszcenáriók:  OBS HCGG HCGGv HCGS HCGSv 

CO2 koncentráció 

[ mol mol-1]: 

 
350 

 
350 

 
515 

 
350 

 
515 

 
350 

 
515 

 
350 

 
515 

AF2MOD modell       

Győr-Moson-Sopron megye           

Szemtermés [t ha-1] 5,0 4,1 -- 4,2 -- 4,0 -- 4,1 -- 4,3 -- 4,4 -- 4,3 -- 4,5 -- 

SzD5% (átlagra) = 0,24  0,3 0,4 0,4 0,5 + 0,6 + 0,4 0,4 0,4 0,5 

Föld feletti száraztömeg [t ha-1] 15,1 14,3 -- 15,1 14,2 -- 15,0 14,1 -- 14,8 14,2 -- 14,9 

SzD5% (átlagra) = 0,45  0,7 0,7 0,8 1,0 1,1 0,7 0,8 0,8 0,9 

Teljes érés időpontja [DOY] 193 177 -- 177 -- 178 -- 178 -- 186 -- 186 -- 186 -- 186 -- 

SzD5% (átlagra) = 2,5 5,6 3,9 3,9 4,5 4,5 4,3 4,3 5,2 5,2 

Hajdú-Bihar megye           

Szemtermés [t ha-1] 4,9 4,1 -- 4,2 -- 4,1 -- 4,2 -- 4,4 -- 4,6 - 4,4 -- 4,6 - 

SzD5% (átlagra) = 0,3  0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Föld feletti száraztömeg [t ha-1] 14,7 14,5 15,3 + 14,7 15,4 + 14,6 15,2 14,5 15,1 

SzD5% (átlagra) = 0,6  1,1 1,0 1,1 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 

Teljes érés időpontja [DOY] 192 178 -- 178 -- 178 -- 178 -- 185 -- 185 -- 185 -- 185 -- 

SzD5% (átlagra) = 2,6 5,5 4,4 4,4 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 
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25. táblázat A HadCM2 klímaszcenáriók szimulált hatása őszi búza termésére, föld 

feletti száraztömegére és az érés időpontjára Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar 

megyékben. A szimulációkat a Ceres-Wheat modellel végeztük. A táblázatban 29 

év átlagértékei és alatta a szórások láthatók. A megfigyelt klímaadatokra (OBS) 

futtatott szimulációs eredményeket hasonlítottuk a klímaszcenáriókra futtatott 

szimulációs eredményekhez. Az átlagok összehasonlítása t-próbával, a szórások 

összehasonlítása F-próbával történt. A növekedést „+”, a csökkenést „-” jel jelöli. 

5% tévedési valószínűség esetén szimpla, 1% tévedési valószínűség esetén a 

változást dupla jel jelöli. DOY=Day Of Year (az év n-ik napja). 

Klímaszcenáriók: OBS HCGG HCGGv HCGS HCGSv 

CO2 koncentráció  

[ mol mol-1]: 

 

350 

 

350 

 

515 

 

350 

 

515 

 

350 

 

515 

 

350 

 

515 

Ceres-Wheat modell      
Győr-Moson-Sopron megye          

Szemtermés [t ha-1] 5,4 5,7 6,2 ++ 5,7 6,2 ++ 5,5 6,0 + 5,6 6,1 + 

SzD5% (átlagra) = 0,4  0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 + 0,6 0,7 0,6 0,7 

Föld feletti száraztömeg [t ha-1] 10,7 11,8 ++ 12,5 ++ 11,6 + 12,4++ 11,2 11,8++ 11,1 11,7 + 

SzD5% (átlagra) = 0,6  1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 0,9 1,1 

Teljes érés időpontja [DOY] 177 169 -- 169 -- 170 -- 170 -- 178 -- 178 -- 178 -- 178 -- 

SzD5% (átlagra) = 3,3 7,4 5,9 5,9 6,3 6,3 5,5 5,5 6,2 6,2 

          

Hajdú-Bihar megye           

Szemtermés [t ha-1] 5,2 5,6 6,1 ++ 5,7 6,3 ++ 5,3 5,8 + 5,2 5,7 

SzD5% (átlagra) = 0,3  0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 

Föld feletti száraztömeg [t ha-1] 10,3 11,7 ++ 12,5 ++ 11,6+

+ 

12,5++ 10,9 11,6++ 10,8 11,5++ 

SzD5% (átlagra) = 0,5  1,0 0,8 0,8 1,0 1,1 0,9 1,0 0,9 0,9 

Teljes érés időpontja [DOY]  178 172 -- 172 -- 172 -- 172 -- 180 -- 180 -- 180 -- 180 -- 

SzD5% (átlagra) = 3,3 7,3 5,6 5,6 6,2 6,2 5,8 5,8 6,0 6,0 

          

 

 

adatsorokon futtatott szimulált terméshez viszonyítva. Ez az AFRCWHEAT2 

esetében a HCGS szceknáriók csekélyebb mértékű hőmérséklet növekedésével 

magyarázható, míg a Ceres-Wheat esetében a május-júniusi globálsugárzás 

csökkenésre és a csapadékmennyiség változására való érzékenységgel. 

Végül összehasonlítottuk a három modell által szimulált terméseredményeket. 

Annak ellenére, hogy a valós termést mindhárom modell megfelelően és 

egymáshoz viszonyítva is jól közelítették, a szcenáriókra adott termésbecslés 

merőben különbözött egymástól. A 25. ábra mutatja be az OBS adatsorra generált 

terméstől való százalékos eltérést. Ebből leolvashatjuk, hogy amíg az AF2MOD 

modell minden szcenárióra, mindkét Ca–n szignifikáns terméscsökkenést szimulált 

az OBS-hoz képest és az AFRCHWEAT2 modell jelentős csökkenést mutat JC-n, 

addig a Ceres-Wheat nem mutat változást JC-n. Továbbá míg a Ceres-Wheat 

jelentős termésnövekedést számol EC-n minden klímaszcenárión, addig az 

AFRCWHEAT2 változatlan termést szimulál a mai körülményekhez képest. Az 
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EC hatására a Ceres-Wheat és az AFRCWHEAT2 modell azonos mértékű 

termésnövekedést ír le a JC-n futtatott szimulációkhoz képest. Ettől eltér az 

AF2MOD, mely sokkal kisebb hatást szimulál EC–ra. Az eredmény jól mutatja a 

különböző időjárási paraméterekkel szembeni érzékenységet: az AFRCWHEAT2 

és az AF2MOD a magas hőmérsékletre, míg a Ceres-Wheat inkább a 

csapadékmennyiségre érzékeny, tehát az enyhe mértékű csapadéknövekedés akár 

növelheti is a termést. Ez az összehasonlítás mindkét vizsgált területre egyaránt 

érvényes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. ábra. Különböző klímaszcenáriókon a Ceres-Wheat, az AFRCWHEAT2 és az 

AF2MOD modellek által szimulált szemtermés eltérése az OBS adatsorral generált 

szemterméstől, amit 100%-nak tekintünk. A ** és * jelek az OBS szemterméstől 

való szignifikáns eltérést mutatják 1% ill. 5% valószínűségi szinten. 
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5.3 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

Kalászos gabonafajokon produkcióbiológiai mérésekkel hazai körülmények közt is 

bizonyítottuk, hogy  

 az emelt légköri CO2 koncentráció hatására a növényfejlődés korai 

fázisában jelentős biomassza növekedés következik be, ami csak kis 

mértékben befolyásolja a szemtermés mennyiségét, 

 az emelt légköri CO2 koncentráció nemcsak a különböző kalászos 

gabonafajokra, de a fajon belül a különböző genetikai háttérrel rendelkező 

őszi búzafajtákra is eltérő mértékben hat, 

 az emelt légköri CO2 koncentráció csökkenti a szárazságstressz negatív 

hatását  az őszi búza biomasszaprodukciójára, 

 a tavasszal vetett kalászos gabonák termésmennyiségére az emelt légköri 

CO2 koncentráció kevésbé hat, mint az őszi kalászosokéra, ami feltehetőleg 

a rövidebb vegetációs periódusnak köszönhető. 

Gázcsere mérések alapján elmondhatjuk, hogy 

 az emelt légköri CO2 koncentráció javítja az őszi búza vízhasznosítási 

hatékonyságát különböző vízellátottságokon, 

 emelt légköri CO2 koncentráció mellett nevelt őszi búza nettó CO2 

asszimilációs görbéje (A / Ci) magasabb CO2 koncentráció mellett telítődik, 

és a telítődési érték is magasabb, mint a jelenlegi légköri CO2 

koncentráción nevelt növényeké. 

Szimulációs modellek paraméterezése és tesztelése megmutatta, hogy 

 a Farquhar modell megfelelő paraméterezés után kiválóan alkalmas 

magyar őszi búzafajták és tavaszi árpa nettó CO2 asszimilációjának 

matematikai leírására különböző légköri CO2 koncentrációkon, 

hőmérsékleten és fényviszonyokon egyaránt, 

 hosszú távú időjárási és termés adatsorokkal tesztelt növénynövekedési 

szimulációs modellek közül a Ceres-Wheat és az AFRCWHEAT2 

módosított változata az AF2MOD modellek jól használhatók a 

magyarországi búzatermesztés leírására. 

Magyarországra vetített klímaváltozási szcenáriókkal készített szimulációk 

sorozata alapján megállapíthatjuk, hogy 

 az egyes növénynövekedési szimulációs modellek nagyon eltérő 

eredményeket adnak a különböző klímaváltozási szcenáriókra, melynek 

oka a modellek rendkívüli érzékenysége a hőmérsékletre és 

csapadékmennyiségre, ezért a szimulált adatokkal körültekintően kell 

bánni, 

 amennyiben az AF2MOD modell szimulációs eredményeit tartjuk 

legmegbízhatóbbnak a magyarországi búzatermés leírására és elfogadjuk 

az általunk használt klímaváltozási szcenáriókat, akkor várható, hogy a 

2050-es évekre előrevetített klimatikus körülmények rontani fogják a 

búzatermesztés hatékonyságát, ami a jelenlegi terméshez képest akár 20% 

terméscsökkenést is jelenthet. 
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6. EREDMÉNYEK MEGVITATÁSA, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

 

 

6.1 Az emelt légköri CO2 koncentráció hatása kalászos gabonák biomassza 

produkciójára, gázcsere tulajdonságaira és szárazságtűrésére:  

 

Az emelt légköri CO2 koncentráció (EC) kalászos gabonákra való hatásainak 

tanulmányozására végzett kísérleteink során két módszert alkalmaztunk. Az egyik 

a fitotroni kamrák használata, ahol minden környezeti feltételt mesterségesen 

szabályoztunk és a növényeket edényekben neveltük. A növények ebben az esetben 

máshol csíráztak, teleltek, illetve növekedtek, továbbá a növények kamrán belüli 

helyét megfelelő gyakorisággal változtattuk az egyenletes CO2 ellátottság elérése 

érdekében. A másik a felül nyitott kamrarendszer (OTC) használata, ahol szintén 

nem volt lehetőség nagy vetésterület kialakítására, viszont a növények vetéstől 

aratásig azonos helyen, azonos földben nevelkedtek, a kamra falától eltekintve 

minden körülmény természetes volt.  

Irodalmi adatok alapján az EC kalászos gabonák produkció-biológiájára való 

hatásának tanulmányozása többnyire az adott régióban éppen népszerű egy-két  

búza- vagy árpafajtán való kísérletezésre korlátozódott, míg a többi, a 

növénytermesztésben szintén fontos szerepet játszó kalászos gabonafaj, mint 

például rozs, tritikále, zab viselkedése EC-n kevésbé ismert (Weigel et al. 1994; 

Saebo és Mortensen 1995; Bunce 1997). Ezért fitotronban és OTC-ben vizsgáltuk, 

hogy különböző klímájú termesztési övezetekből származó őszi búzafajták és más 

kalászos gabonafajok milyen morfológiai és produkció-biológiai változásokat 

(fejlődési menet, biomassza produkció) mutatnak a jelenlegi légköri CO2 

koncentráció megduplázódása esetén (Veisz et al. 1996b; Harnos et al. 1997; 

1998b; 2002a).  

Kísérleteink során az EC a kalászos gabonák fejlődési menetére (szárbaindulás 

és kalászolás időpontja) csekély mértékben, csupán néhány fajtára hatott (6. 

táblázat). Ez megegyezik Batts et al. (1996) és Wheeler et al. (1996) 

eredményeivel, melyekben az EC egyáltalán nem hatott a növények fejlődési 

ütemére.  

Az irodalmi adatokkal megegyezően a levélfelület és a biomassza növekedés 

erőteljesebb volt EC-n, mint JC-n (Morison és Gifford 1984; Senock et al. 1996; 

Neales és Nicholls 1978; Gifford 1977; Batts et al. 1996; Mitchell et al. 1995; 

Wheeler et al. 1996). EC-n fitotronban a fajták hajtásszáma már hat-hetes kezelés 

után átlagosan kétszerese volt, a levélfelület átlagosan 50%-kal, a föld feletti 

száraztömeg 75%-kal lett nagyobb, mint a kontroll növényeké (7. táblázat). Ez a 

korai fejlődési szakaszra jellemző nagymértékű növekedés meghaladja az 

irodalomban található adatok mértékét melyekben az átlagos biomassza 

növekmény 25% (Neales és Nicholls 1978; Batts et al. 1996). EC-n nevelt 

növények kalászszáma átlagosan 30%-kal lett több, mint a JC-n nevelteké. Ez 

megegyezik Batts et al. (1996) eredményeivel 

A termés a vizsgált fajták átlagát tekintve 20%-kal emelkedett (Harnos et al. 

1998b) (8. táblázat). Összefüggésvizsgálatok alapján elmondhatjuk, hogy a kezelés 
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korai fázisában bekövetkezett biomassza növekedés kis mértékben befolyásolta a 

termés mennyiségének változását. Találtunk olyan őszi búzafajtát, melynek 

biomassza produkciója hat-hetes kezelés után majdnem kétszerese, szemtermése 

pedig kevesebb volt EC-n, mint JC-n. Ezzel szemben volt olyan fajta, mely 

kezdetben nem mutatott jelentős fejlődésbeli különbséget, míg a szemtermés EC 

hatására másfélszerese volt a kontroll növényekének. A fajták egy része a mind a 

vegetatív, mind a reproduktív időszak alatt egyenletesen pozitívan reagált az EC-ra.  

A termésparaméterek tekintetében a különböző fajták közötti eltérés igen nagy 

volt (8., 11., 14. táblázat). A legtöbb fajta termésnövekedése egyértelműen a 

produktív hajtásszám, kalászszám és a szemszám növekedésének következménye 

volt, míg a fajták egy részének termésnövekedését az ezerszemtömeg és szemszám 

együttes növekedése okozta. Azon fajták szemtermése, melyek kalászolása EC-n 

hamarabb következett be, nem változott a kezelés hatására (6., 8. táblázat). OTC-

ben végzett kísérletek során a kalászok száma nem változott, de a kalászokban 

beérett szemek száma szignifikánsan magasabb volt EC–n, ami őszi búza esetében 

a szemtermés növekedéséhez is vezetett (14. táblázat, 15. táblázat). Ugyanezen 

kísérleti körülmények között növekedett más búzafajtán a szárazanyag-produkció 

változatlanságát, illetve a szemtermés mennyiségének csökkenését tapasztalták 

(Tuba et al. 1994). Ezek az eredmények többféle irodalom adatainak is 

megfelelnek fajtától függően aszerint, hogy a szemtermés növekedést a kalászok 

illetve szemek számának növekedése (Fischer és Aguilar 1976) vagy az 

ezerszemtömeg növekedése okozta (Sionit et al. 1981), illetve csekély volt az 

eltérés (Tuba et al. 1994) a termés tekintetében EC hatására. A fajta-összehasonlító 

kísérletben, ellentétben Bunce (1997) kísérletével a fajták igen eltérő válaszokat 

adtak EC-ra, és az általában pozitív növényi reakciók mértéke és fejlődési 

fázisonkénti eltérése nemcsak az egyes gabonafajok között, hanem az őszi búzán 

belül fajtánként is változatosságot mutattak. 

Kísérleteink során vizsgáltuk, hogy OTC-ben nevelt őszi búza gázcseréjére 

hogyan hat a hosszútávú EC kezelés (Harnos et al. 1998a, 2002b). Két momentum 

fontos ezekben a gázcsere mérésekben: az egyik a nettó CO2 asszimiláció erőteljes 

növekedése EC-n (17. táblázat, 15. ábra), a másik az állományon belüli 

megnövekedett akklimatizáció a gyengébb fényviszonyokhoz. Alacsonyabb 

levélszinteken, ahol gyérek a fényviszonyok – különösen a kezelt növények 

esetében, ahol a nagyobb biomassza miatt sűrűbb az állomány -, a nettó CO2 

asszimiláció szignifikánsan növekedett a kontroll növényekhez képest (19. 

táblázat). Ez megerősíti azt az állítást, hogy az árnyéklevelek produkciója 

jelentősen befolyásolja az állomány teljes produkcióját (Larcher 1975; Szente et al. 

1998; Harnos 2002b).  

Az EC hosszú távú hatására az őszi búza szinte minden fontos fiziológiai 

paraméterében növekedést mutatott (Harnos et al. 1998b, 2002a, 2002b). Ennek 

oka az asszimiláció akklimatizációja az EC-hoz, amely kísérleteinkben más, 

azonos körülményeken mért értékeket is felülmúlta (Tuba et al. 1994). Ezt látszik 

alátámasztani az az eredmény is, hogy bár az egyes szervek - és így a levelek is - 

kevesebb, vagy közel azonos nitrogént tartalmaztak, szinte minden fotoszintetikus 

pigment mennyisége jelentősen nőtt a kezelés hatására (16., 17. táblázat). A 
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magasabb pigmenttartalom pedig jobb energiamegkötést tett lehetővé. Az 

anyagcsere folyamatok felgyorsulását jelzi, hogy bár a szénhidráttartalom a 

levelekben és gyökerekben nem vagy alig nőtt, a terméseredmény szignifikánsan 

emelkedett (14., 16. táblázat) A megnövekedett asszimiláció „eredménye” tehát 

gyorsan a szemtermésbe transzportálódott. Ilyen viselkedést - ilyen kedvező 

ökofiziológiai stratégiát - eddig főként gyomok esetében tapasztaltak (Szente et al. 

1998). 

Irodalmi adatok azt sugallják, hogy az EC bizonyos mértékig kompenzálhatja a 

szárazság növényfejlődésre és biomasszaprodukcióra, csakúgy, mint a 

fotoszintetikus aktivitásra gyakorolt negatív hatásait (Hibbs et al. 1995; Serraj et al. 

1998; Ferris et al. 1998; Pospíšilová és Čatský 1999). Fitotroni kísérletünk során 

két őszi búzafajtát vizsgáltunk e tekintetből (Harnos et al. 2002a). Az EC javította 

az őszi búza szárazságtűrését, mely hatás a kevésbé szárazságtűrő fajtánál jobban 

érvényesült. A növények biomassza produkciója EC-n a szárazságstressz hatása 

alatt is elérte a közepes vízellátottságon JC-n nevelt növények produkcióját (9. 

táblázat), ami megegyezik Hibbs et al. (1995) vörös herén végzett kísérleti 

eredményeivel. Hasonló következtetésre jutott Sionit et al. (1980) és Pospíšilová és 

Čatský (1999) is összefoglaló munkájában. Az EC ugyan növelte a növények 

szárazságtűrését és biomasszaprodukcióját, viszont a termés minőségére negatív 

hatással volt (12. táblázat). A kalászolás kezdetén indított szárazságstressz kezelés 

a termés mennyiségére kevésbé hatott, mint a korai szárazságstressz, és az EC a 

késői szárazságstressz negatív hatásait kompenzálni is tudta (11. táblázat). 

Egyetértésben Tuba et al. (1996) és Szente et al. (1998) eredményeivel, javult a 

növények vízhasznosítási hatékonysága (7. ábra, 8. ábra, 9. ábra), ami szerepet 

játszhat az EC szárazságstresszt kompenzáló hatásában. Vizsgálati körülményeink 

között a nettó CO2 asszimiláció sebességét, sztómakonduktivitást és transzspirációt 

a szárazságstressz jobban befolyásolta, mint az EC. Ezek a mérések a növények 

részleges akklimatizációját mutatják az EC-hoz. OTC-ben végzett kísérletünkből 

azonban kiderült, hogy normál vízellátottság mellett az EC hatásaként 

megnövekedett levélfelület miatt a növény többet párologtat (Harnos et al. 2002b). 

Ez a magasabb transzspiráció nagyobb csapadékigénnyel jár, illetve a talaj 

gyorsabb kiszáradásához vezethet, újabb stresszhelyzetet előállítva (Gates 1993). 

Tapasztalataink szerint tehát az EC csak részben tudja kompenzálni a vízhiány által 

okozott károkat, ami nagy szárazság esetén nem segíthet. 

Az őszi kalászosokkal szemben az EC a tavaszi árpa gázcseréjére, 

pigmenttartalmára és termésére csaknem hatástalan volt (15., 18. táblázat, 18. 

ábra). A tavaszi árpa és tavaszi zab termésparamétereire az EC kezelésnek hasonló 

hatása volt: mindkét fajtánál 20%-kal emelkedett a kalászonkénti szemek száma, 

míg sem az ezerszemtömeg sem a szemtermés nem változott szignifikánsan (8., 15. 

táblázat). Lehet, hogy a vernalizációnak vagy a később kezdődő vegetatív 

fejlődésnek köze van a CO2-kezelés hatásához? Ennek ellentmond Weigel et al. 

(1994) kísérlete, melyben EC-n nevelt tavaszi árpa szemszáma 84%-kal növekedett 

és a szemtermés is 70%-kal volt több, mint JC-n. 

Az EC-ra adott, általában pozitív növényi reakciók mértéke és fejlődési 

fázisonkénti eltérése nemcsak az egyes gabonafajok között, hanem őszi búzán belül 
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fajtánként is változatosságot mutattak. Tekintettel arra, hogy a légköri CO2 

koncentráció növekedésének mértéke hasonló a különböző termesztési 

övezetekben, a várható válaszokat a fajták genetikai adottságai és termesztési 

körülményei fogják meghatározni. Ezért a növénynemesítés során ügyelni kell arra 

is, hogy az új fajták fontos fejlődési, növekedési paramétereinek figyelembe vétele 

mellett a környezetben végbemenő változásokra való reakciókat is feljegyezzük. 
 

6.2 Szimulációs modellek használata fiziológiai folyamatok leírására és 

termésbecslésre 
 

 Modellezési munkánk során a C3-as növények nettó CO2 asszimilációját leíró 

Farquhar modellt sikeresen paramétereztük és teszteltük (Farquhar et al. 1980; 

Farquhar és von Caemmerer 1982; Sharkey 1985; Harley és Sharkey 1991; Harnos 

et al. 2002b). A tesztelést OTC-ben nevelt magyar őszi búzafajták levelén több 

CO2 koncentráción, levegő hőmérsékleten és fényerősségen is elvégeztük virágzás 

kezdetekor és kalászolás kezdetekor. Őszi búza zászlóslevelén virágzás kezdetekor 

a mért és szimulált nettó CO2 asszimiláció értékek közötti szoros összefüggést 

mutatja a determinációs koefficiensük értéke mind JC-n (R
2
=0,916), mind EC–n 

nevelt növények (R
2
=0,98) esetében (15. ábra).  

Megállapítottuk, hogy az azonos származási helyű és genetikai háttérrel 

rendelkező őszi búzafajtákra a Farquhar modell paraméterezését elég egy fajtára 

elvégezni (15., 17. ábra), viszont más kalászos gabonafajokra – esetünkben tavaszi 

árpára – az őszi búzára használható paraméterezés nem alkalmas (18. ábra). A 

modell kiválóan szimulálta az általunk vizsgált őszi búzafajták nettó CO2 

asszimilációját, és megfelelő hő- és fényérzékenységgel rendelkezik, ami a 

klímaváltozás tanulmányozásakor fontos szerepet játszik. Négy függőleges 

levélszinten mért és szimulált nettó CO2 asszimiláció mértéke arra utal, hogy a 

teljes állomány nettó CO2 asszimilációját igen körültekintően kell számolni 

különösen a környezeti változók hatásainak tanulmányozásakor (19. táblázat, 20. 

ábra). 

 A nettó CO2 asszimilációt a legtöbb növénynövekedési szimulációs modell 

egyszerűsített formában írja le, így az EC növénytermelésre való hatásainak 

szimulálása félrevezető lehet: kevés figyelmet szentelnek a nagyobb 

növénysűrűségre és az alacsonyabb szinteken a kedvezőtlenebb fényviszonyokra 

(Cure és Acock 1985; Harnos 2000).  

A Farquhar modell segítségével képet kaptunk 350 és 700 mol mol
-1

 légköri 

CO2 koncentrációkon nevelt őszi búza nettó CO2 asszimilációjának alakulásáról 

alacsony és magas hőmérsékleten egyaránt (21. ábra). Az EC nettó CO2 

asszimilációra való hatásának hőmérsékletfüggését a modell kiválóan írja le, ami a 

klímaváltozás hatásainak tanulmányozásakor nagyon fontos szerepet játszik. A 

modell segítségével megállapítottuk, hogy a vizsgált magyar őszi búzafajták nettó 

CO2 asszimilációjának hőmérsékletfüggése – azaz a Vcmax, Jmax és TPU 

hőmérsékletfüggő paraméterek - nem tér el a világ többi részén termesztett őszi 

búzafajtákra jellemző átlagtól (22. táblázat) (Wullschleger 1993).  
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Eredményeinkből arra következtethetünk, hogy a Farquhar modell alkalmas 

különböző kalászos gabonák - esetünkben őszi búza és tavaszi árpa – nettó CO2 

asszimilációjának leírásához különböző környezeti kondíciókon (napsugárzás, 

hőmérséklet, légköri CO2 koncentráció), ezért javasolható a Farquhar modell 

beépítése búzanövekedési szimulációs modellekbe, amit munkánk során meg is 

tettünk: a Farquhar modellt beépítettük az AFRCWHEAT2 modell nettó CO2 

asszimilációt leíró moduljába, létrehozva az AF2MOD modellt.  

Az évenkénti termésmennyiség menetét Győr-Moson-Sopron megyében a 

búzanövekedési szimulációs modellek jobban szimulálták, mint Hajdú-Bihar 

megyében. A teljes időszakra vonatkozóan Győr-Moson-Sopron megye 

búzatermése és a Ceres-Wheat által generált értékek összefüggését leíró korrelációs 

koefficiens R=0,7, az AFRCWHEAT2 modell esetében R=0,53 és az AF2MOD 

esetében R=0,61. Az  AF2MOD modell a történelmi termésadatokat jobban 

szimulálta, mint az eredeti AFRCWHEAT2 modell (22., 23. ábra), ezért várható, 

hogy az AF2MOD modell megbízhatóbb eredményeket szimulál a klímaváltozás 

hatásainak leírásakor is. 

Validálási munkánk során megfigyelhettük, hogy a vizsgált időszak első 

felében mért termés átlagát jól szimulálják a modellek, de az évenkénti menetét 

nem. Ezzel szemben Győr-Moson-Sopron megyében az utolsó 10 év termését az 

AF2MOD csaknem tökéletesen (R=0,93), és a Ceres-Wheat modell is jobban 

közelítette (R=0,76), mint a többi évben (22. ábra). Valószínűsíthető, hogy az 

1980-as években mind a termésadatok, mind a klímaadatok megbízhatóbbak voltak 

a korábbi éveknél. 

Az AFRCWHEAT2 és az AF2MOD modellek által szimulált eredmények 

összehasonlítása során láthattuk, hogy a növénynövekedés matematikai leírásakor 

szükség van részletesebb fiziológiai almodellek használatára a pontosabb 

termésbecslés, illetve a környezeti változások hatásainak leírásához. Jó példa erre a 

légköri CO2 koncentráció hatásának leírása a szimulált terméseredményre, mely az 

AF2MOD modellben függ az adott év klímájától, míg az AFRCWHEAT2 és a 

Ceres-Wheat modellek egyszerű lineáris függvényt alkalmaznak (15. és 24. ábra). 

A klímaváltozás hatásának modellezése során feltételeztük, hogy az 

elkövetkezendő 50 év során az agrotechnika nem változik jelentősen. Ez egyrészt 

nehezen modellezhető, másrészt az agrotechnika napjainkra olyan fejlettségi szintet 

ért el, hogy nagyfokú változás nehezen képzelhető el. Ezt mutatja az elmúlt 30 év 

során tapasztalt termésmennyiség telítődése is (2. ábra; Harnos és Kovács 1999; 

Harnos 2000). Feltételeztük azt is, hogy a növények produkciója sem növekszik 

jelentősen. Ma a növénynemesítők elsődleges feladata nem a hozam növelése, 

hanem a termésminőség, termésbiztonság javítása és szélsőséges időjárási 

körülményeknek ellenálló fajták létrehozása. A klímaváltozás hatását őszi búza 

termésére a modellek eltérően szimulálták: a Ceres-Wheat becslése alapján a 

termés JC-n nem változott a klímaváltozás hatására a 2050-es évekre, míg EC-n 

15% emelkedést ír le az 1990-es évek terméséhez képest. Ezzel szemben az 

AFRCWHEAT2 és az AF2MOD modellek JC-n 15-20% terméscsökkenést 

szimuláltak, amit az AFRCWHEAT2 esetében kompenzált, míg az AF2MOD 

esetében csak kis mértékben javított az EC (25. ábra). Ellenétben más modellezési 
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eredményekkel (Mearns et al. 1996), a hőmérséklet napi változékonysága nem volt 

jelentős hatással a szimulált termésre egyik klímaváltozási szcenárió esetén sem.  

Modellezési munkák során a nemzetközi irodalom a klímaváltozás hatásait az 

európai búzatermesztésre hol negatívnak (Porter et al. 1995; Bacsi és Hunkár 

1994), hol pozitívnak írja le (Carter et al. 1996; Mitchell et al. 1996; Nonhebel 

1996; Harrison és Butterfield 1998). Amennyiben a Ceres-Wheat által szimulált 

eredményeket vesszük alapul, elmondhatjuk, hogy az itt használt klímaváltozási 

szcenáriók teljesülése esetén a fajták, az agrotechnika és a talaj minőségének 

változatlansága mellett Magyarországon a búzatermesztés mennyiségi termelése 

miatt nem kell aggódnunk a jövőben (Harnos 2000). Fennáll azonban annak a 

kockázata, hogy a növények akklimatizálódnak az EC-hoz, tehát nem nő majd 

jelentős mértékben a nettó CO2 asszimilációjuk, továbbá nem javul a kísérletekben 

kimutatott vízhasznosítási hatékonyságuk sem. Ebben az esetben az AF2MOD 

modell által szimulált termésmennyiség lesz a gyakoribb, ami akár 20%-os 

terméscsökkenést is jelenthet a jelenlegihez képest. Tehát a modellezési 

eredmények alapján mindenképpen magasabb hőmérséklettűréssel rendelkező, 

korábban virágzó fajtákat kell bevezetni ahhoz, hogy a búzatermesztés kockázata 

ne növekedjen. Az itt leírt modellezési eredmények nagy része egybevág a 

nemzetközi irodalomban olvasható eredményekkel, ezért a klímaváltozáshoz való 

felkészülésben érdemes figyelembe venni, hogy Európa és a Föld más régióiban 

milyen módszereket alkalmaznak és a helyi, hazai növényökológiai és 

modellfejlesztési munkák alapján esetleg új modelleket kell fejleszteni. 

Kísérleteinkben a növények vegetatív és reproduktív biomassza produkciója 

EC-n gyakran megduplázódott. Ugyanez a magas produkciónövekedés a 

modellezési eredmények alapján nem tapasztalható. Ennek oka az, hogy a 

kísérletekben a növényeknek biztosítottuk az optimális tápanyagellátást és 

megvédtük őket a szélsőséges időjárási körülményektől, úgymint hő- és 

szárazságstressz. A modellezés során viszont „természetes körülményeket 

biztosítottunk” a növényeknek, sőt, a klímaváltozási szcenáriók esetén a stresszek 

még fokozottabban jelentkeztek, mint napjaink klímáján. Kísérleteinkben 

tapasztalhattuk azt is, hogy az egyes kalászos gabonafajták – és ez más 

növényfajokra is jellemző – válasza mennyire eltérő lehet az EC hatására. Ezért a 

szimulációs modelleket e téren csak nagy körültekintéssel használhatjuk: a 

különböző genetikai háttérrel rendelkező fajokra a szimulációs modelleket 

gondosan paraméterezni kell.  

A modellezési eredmények sok esetben olyan problémákra hívják fel a 

figyelmet, amik az adott szakterületen újabb kutatásokra ösztönözhetnek. Éppen 

ezért folytatni kell a nemesítési munka során az új fajtákról azon adatok gyűjtését, 

amik a modellek készítéséhez, paraméterezéséhez felhasználhatók. Szorosabbá kell 

fűzni a modellkészítők és a nemesítők munkája közötti kapcsolatot. Az új fajták 

létrehozásakor figyelembe kell venni a modellkészítők és felhasználók tanácsait a 

mérési technikákkal, adatgyűjtéssel kapcsolatban, és a genetikai paramétereket a 

megfelelő környezetben nevelt fajták nemesítésekor kell meghatározni azok 

öröklődési tulajdonságaival együtt.   
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Munkánk célja nem prognóziskészítés volt a jövő mezőgazdasági termelésére a 

szimulált klímaváltozási szcenáriók esetén, hanem figyelemfelkeltés arra, hogy 

ilyen jellegű problémák léteznek, és szükség van a klímaváltozással kapcsolatos 

kutatásokra. Prognóziskészítés azért sem lehetséges, mert a klímaváltozás még nem 

bizonyított, de bekövetkezésének valószínűsége növekszik. A lehetséges 

változásokra fel kell készülni, amit kutatásoknak kell megalapozni. 
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7. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Az ipari termelés, erdőpusztítás és mezőgazdaság következményeként a 
légkörben felgyülemlő üvegházgázok és a globális klímaváltozás várhatóan 
jelentős befolyással lesz a mezőgazdasági termelésre. A globális klímaváltozás a 
szemi-arid övezetben fekvő Magyarország mezőgazdasági termelését is érzékenyen 
érintheti. E munkában kísérleti kutatással és szimulációs modellek használatával 
vizsgáltuk az emelt légköri CO2 koncentráció hatását kalászos gabonák 
szárazanyagprodukciójára, szén-mérlegére és szárazságtűrésére és a globális 
klímaváltozás hatását a magyarországi búzatermesztésre. 
Kalászos gabonafajokon produkcióbiológiai mérésekkel hazai körülmények közt is 
bizonyítottuk, hogy 
 az emelt légköri CO2 koncentráció hatására a növényfejlődés korai fázisában 

jelentős biomassza növekedés következik be, ami csak kis mértékben 
befolyásolja a szemtermés mennyiségét, 

 az emelt légköri CO2 koncentráció nemcsak a különböző kalászos 
gabonafajokra, de a fajon belül a különböző genetikai háttérrel rendelkező őszi 
búzafajtákra is eltérő mértékben hat, 

 az emelt légköri CO2 koncentráció csökkenti a szárazságstressz negatív hatását 
őszi búza biomasszaprodukciójára, 

 a tavasszal vetett kalászos gabonák termésmennyiségére az emelt légköri CO2 
koncentráció kevésbé hat, mint az őszi kalászosokéra, ami feltehetőleg a 
rövidebb vegetációs periódusnak köszönhető. 

Gázcsere mérések alapján elmondhatjuk, hogy 
 az emelt légköri CO2 koncentráció javítja az őszi búza vízhasznosítási 

hatékonyságát jó és rossz vízellátottságokon, 
 emelt légköri CO2 koncentráció mellett nevelt őszi búza nettó CO2 asszimilációs 

görbéje (A / Ci) magasabb CO2 koncentráció mellett telítődik, és a telítődési 
érték is magasabb, mint a jelenlegi légköri CO2 koncentráción nevelt 
növényeké. 

Szimulációs modellek paraméterezése és tesztelése megmutatta, hogy 
 a Farquhar modell megfelelő paraméterezés után kiválóan alkalmas magyar őszi 

búzafajták és tavaszi árpa nettó CO2 asszimilációjának matematikai leírására 
különböző légköri CO2 koncentrációkon, hőmérsékleten és fényviszonyokon 
egyaránt, 

 hosszú távú időjárási és termés adatsorokkal tesztelt növénynövekedési 
szimulációs modellek közül a Ceres-Wheat és az AFRCWHEAT2 módosított 
változata az AF2MOD modellek jól használhatók a magyarországi 
búzatermesztés leírására. 

Magyarországra vetített klímaváltozási szcenáriókkal készített szimulációk 
sorozata alapján megállapíthatjuk, hogy 
 az egyes növénynövekedési szimulációs modellek nagyon eltérő eredményeket 

adnak a különböző klímaváltozási szcenáriókra, melynek oka a modellek 
rendkívüli érzékenysége a hőmérsékletre és csapadékmennyiségre, ezért a 
szimulált adatokkal körültekintően kell bánni, 

 amennyiben az AF2MOD modell szimulációs eredményeit tartjuk 
legmegbízhatóbbnak a magyarországi búzatermés leírására és elfogadjuk az 
általunk használt klímaváltozási szcenáriókat, akkor várható, hogy a 2050-es 
évekre előrevetített klimatikus körülmények rontani fogják a búzatermesztés 
hatékonyságát, ami a jelenlegi terméshez képest akár 20% terméscsökkenést is 
jelenthet. 
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7. SUMMARY 
 

The greenhouse gases accumulating in the earth’s atmosphere as a consequence of 
industrial production, the destruction of forests and agricultural activities, 
combined with global climatic changes, are likely to have a major influence on 
agricultural production. Agriculture in Hungary, which is situated in the semi-arid 
region, will also be seriously affected by the global climatic changes. The present 
work used experimental research and simulation models to examine the effect of 
increased atmospheric CO2 concentration on the dry matter production, carbon 
balance and drought stress of cereals, and the effect of global climatic changes on 
Hungarian wheat production. 
Production biological measurements on cereal species indicated in Hungary that: 

 as the result of increased atmospheric CO2 concentration there was a 
considerable increase in biomass during the early phases of plant 
development, but this only had a slight effect on the quantity of grain yield, 

 the effect of increased atmospheric CO2 concentration varied not only for 
different cereal species, but also for winter wheat varieties with different 
genetic backgrounds, 

 increased atmospheric CO2 concentration reduced the negative effect of 
drought stress on the biomass production of winter wheat, 

 increased atmospheric CO2 concentration had less effect on the yield of 
spring-sown cereals than on that of winter cereals caused by the shorter 
vegetative period. 

Gas exchange measurements showed that: 
 increased atmospheric CO2 concentration improved the water utilisation 

efficiency of winter wheat in the case of both good and poor water supplies, 
 the net CO2 assimilation curve (A/Ci) of winter wheat grown with an increased 

atmospheric CO2 concentration became saturated at higher CO2 concentration 
and the saturation value was higher than that of plants grown at ambient 
atmospheric CO2 concentration. 

The parameterization and testing of simulation models demonstrated that: 
 with a suitable parameterization the Farquhar model was highly suitable for 

the mathematical description of the net CO2 assimilation of Hungarian winter 
wheat and spring barley varieties at various atmospheric CO2 concentrations, 
temperatures and light conditions, 

 among the crop growth and production models tested using long-term climatic 
and yield data series, the Ceres-Wheat and AF2MOD (modified 
AFRCWHEAT2) models were readily applicable for the description of 
Hungarian wheat production. 

Based on a series of simulations prepared using climate change scenarios for 
Hungary it was found that: 

 different crop growth and production models gave very different results for 
the various climate change scenarios, due to the extreme sensitivity of the 
models to temperature and rainfall quantities, so simulated data must be 
handled with care, 

 assuming that the simulation results obtained with the AF2MOD model are 
the most reliable for the description of Hungarian wheat yields and that the 
climate change scenarios used are acceptable, it can be expected that the 
climatic conditions predicted for the 2050s will cause a deterioration in the 
efficiency of wheat production, leading to yield losses of as much as 20% 
compared to present yield levels. 
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