
KLIMATIKUS TKLIMATIKUS TÉÉNYEZNYEZŐŐK K 
HATHATÁÁSA A NSA A NÖÖVVÉÉNYI NYI 

PRODUKTUM PRODUKTUM 
MENNYISMENNYISÉÉGGÉÉRE RE ÉÉS A S A 

TERMTERMÉÉSSTABILITSSTABILITÁÁSRASRA

GYURICZA CSABA GYURICZA CSABA –– TARNAWA TARNAWA ÁÁKOSKOS–– BALLA ISTVBALLA ISTVÁÁNN

SZIE NSZIE Nöövvéénytermesztnytermesztéési Intsi Intéézet, 2103 Gzet, 2103 Gööddööllllőő, P, Pááter K. u. 1.    ter K. u. 1.    



Minden termesztett nMinden termesztett nöövvéénynnynéél minden korban megfigyelhetjl minden korban megfigyelhetjüük, k, 
hogy a termhogy a termééssáátlagok ingadoznaktlagok ingadoznak

hosszhosszúúttáávvúú trendtrend éés s ééves hullves hulláámzmzááss

A búza termésátlagának alakulása az elmúlt 100 évben
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A hullA hulláámzmzáás legfontosabb okai:s legfontosabb okai:
TermTermőőhely hely 

adottnak tekinthetadottnak tekinthetőő, nagyon lassan v, nagyon lassan vááltozikltozik
KultKultúúrráállapot, agrotechnikai kllapot, agrotechnikai köörnyezet rnyezet éés s 
nnöövvéényegnyegéészsszsééggüügyi vonatkozgyi vonatkozáásoksok

befolybefolyáásolhatsolhatóó –– tendencitendenciáát adjat adja
IdIdőőjjáárráás/s/éévjvjááratrat

folyamatosan vfolyamatosan vááltozik ltozik –– tendencitendenciááttóól vall valóó elteltéérréést adjast adja

Mi az Mi az öösszefsszefüüggggéés az ids az időőjjáárráás s éés a s a 
nnöövvéénytermesztnytermesztéés eredms eredméényei knyei köözzöött?tt?



Anyag Anyag éés ms móódszerdszer
OrszOrszáágos szinten a legnagyobb gos szinten a legnagyobb 
terterüületen termesztett nleten termesztett nöövvéény fajaink ny fajaink 
(11 db) term(11 db) terméésséét vizsgt vizsgááltuk 1960 ltuk 1960 éés s 
2000 k2000 köözzöött (KSH)tt (KSH)

A MeteorolA Meteorolóógiai Szolggiai Szolgáálat az lat az ééves ves 
ididőőjjáárráásrsróól orszl orszáágos szinten szgos szinten száámos mos 
(32 f(32 fééle) adatot gyle) adatot gyűűjt (OMSZ)jt (OMSZ)

A 11 növény:
búza – Triticum aestivum
kukorica – Zea mays
árpa – Hordeum vulgare
rozs – Secale cereale
zab – Avena sativa
borsó – Pisum sativum
napraforgó – Helianthus annuus
repce – Brassica napus
lucerna – Medicago sativa
cukorrépa – Beta vulgaris
burgonya – Solanum tuberosum 



Az adatok Az adatok éértrtéékelkelééssééhez MS Excel programot hez MS Excel programot 
hasznhasznááltunkltunk
Minden nMinden nöövvéényre kisznyre kiszáámoltuk a vizsgmoltuk a vizsgáált idlt időőszakra a szakra a 
trendet trendet éés az etts az ettőől vall valóó elteltéérréést, st, éés ezeket az ids ezeket az időőjjáárráási si 
ttéényeznyezőőkkel kapcsolatban vizsgkkel kapcsolatban vizsgááltuk, ltuk, tehteháát a t a 
trendttrendtőől vall valóó elteltéérréést korrelst korrelááltattuk az idltattuk az időőjjáárráás s 
adott adott éévi adataivalvi adataival
ÍÍgy a 11 ngy a 11 nöövvéényhez egyenknyhez egyenkéént 32 nt 32 öösszefsszefüüggggéést st 
kaptunkkaptunk
Az egyes Az egyes öösszefsszefüüggggéések ersek erőőssssééggéét mutatja minden t mutatja minden 
esetben a Pearsonesetben a Pearson--ffééle le korrelkorreláácicióós egys együütthattthatóó (r)(r)
Ennek az egyEnnek az együütthattthatóónak az abszolnak az abszolúút t éértrtééke utal arra, ke utal arra, 
hogy milyen mhogy milyen méértrtéékkűű az adott idaz adott időőjjáárráási mutatsi mutatóónak a nak a 
szerepe az adott szerepe az adott éévi trendtvi trendtőől vall valóó elteltéérréés s 
kialakkialakííttáássáábanban



EredmEredméényeknyek

A kapott korrelA kapott korreláácicióós egys együütthattthatóókrkróól l 
elmondhatelmondhatóó, hogy abszol, hogy abszolúút t éértrtéékküük nem tk nem túúl l 
magas, 0 magas, 0 éés 0,5 ks 0,5 köözzöött vtt vááltozik, de konzekvens ltozik, de konzekvens 
(mert hossz(mert hosszúú ididőősoros), soros), íígy statisztikailag gy statisztikailag 
éértelmezhetrtelmezhetőő
A korrelA korreláácicióós egys együütthattthatóók abszolk abszolúút t éértrtéékkéét t 
kategkategóóririáánknkéént vizsgnt vizsgááljuk, az egyes kategljuk, az egyes kategóóririáák k 
a ka köövetkezvetkezőők: k: legalacsonyabblegalacsonyabb (0,1>(0,1>││rr││), ), 
alacsonyalacsony (0,2>(0,2>││rr│≥│≥0,1), 0,1), kköözepeszepes
(0,3>(0,3>││rr│≥│≥0,2), 0,2), magasmagas ((││rr│≥│≥0,3). 0,3). 



Az egyes nAz egyes nöövvéényekre hatnyekre hatóó ididőőjjáárráási si 
faktorok hatfaktorok hatáássáának ernak erőősssséége ge 

kategkategóóririáánknkééntnt

│r│

búza

kukorica

árpa

rozs

zab

borsó

napraforgó

repce

lucerna

cukorrépa

burgonya

magas 2 7 3 3 2 4 1 1 8 7 3
közepes 4 3 5 10 4 5 5 9 5 8 8
alacsony 10 14 7 6 12 9 16 11 10 8 11

legalacsonyabb 16 8 17 13 14 14 10 11 9 9 10



KalKaláászos gabonszos gabonáák, k, 
borsborsóó éés s 

olajnolajnöövvéényeknyek
A termA termééssáátlagok ingadoztlagok ingadozáása elssa elsőősorban sorban nem az nem az 
ididőőjjáárrááss ingadozingadozáássáával fval füügg gg öösszessze
Ez valEz valóószszíínnűűleg a nagyon leg a nagyon jjóó klimatikus klimatikus 
alkalmazkodalkalmazkodóókkéépesspesséégg miatt admiatt adóódik, amivel az dik, amivel az 
ididőőjjáárráásnak aksnak akáár a szr a széélslsőősséégeit is tolergeit is toleráálni tudjlni tudjáákk

Az agrotechnika Az agrotechnika éés a s a 
vetvetéésszerkezet vsszerkezet vááltozltozáásai sai 
mindenkmindenkééppen hatnak, ppen hatnak, íígy ezek gy ezek 
vváálnak flnak főő befolybefolyáásolsolóó ttéényeznyezőőkkkkéé



Kukorica Kukorica ééss
burgonyaburgonya

Az idAz időőjjáárráás meghats meghatáározrozóó
szerepe szerepe ererőősebbsebb

Ezek igEzek igéényesebb kultnyesebb kultúúrráák k éés itt az agrotechniks itt az agrotechnikáában ban 
elkelköövetett hibvetett hibáák is sok esetben k is sok esetben úúgy jelentkeznek, gy jelentkeznek, 
hogy hogy nem tudjnem tudjáák tompk tompíítanitani az idaz időőjjáárráás s 
szszéélslsőősséégeit.geit.

Ennek a kEnnek a kéét nt nöövvéénynek a fnynek a fööltltéételezett telezett 
ggééncentruma tncentruma téér el leginkr el leginkáább klbb klííma ma 
tekintettekintetéében hazben hazáánktnktóóll



Lucerna Lucerna ééss
cukorrcukorréépapa

LegerLegerőősebbsebb hathatáást ezen kst ezen kéét t 
kultkultúúra esetra esetéében tapasztaltukben tapasztaltuk

A A cukorrcukorréépapa termeszttermesztéésséével vel 
pedig pedig ááltalltaláában azok ban azok 
foglalkoznak, akik minden foglalkoznak, akik minden 
agrotechnikai problagrotechnikai probléémmáát magas t magas 
szszíínvonalon meg tudnak oldani, nvonalon meg tudnak oldani, 
íígy ez tekinthetgy ez tekinthetőő a a 
legintenzlegintenzíívebbvebb kultkultúúrráának, nak, 
vvááltozltozóókkéént szinte csak az nt szinte csak az 
ididőőjjáárráás marad megs marad meg

A magyarA magyaráázat kzat küüllöönbnböözzőő, pont ellent, pont ellentéétestes

A A lucernalucerna a a 
legextenzlegextenzíívebbvebb
viszonyok kviszonyok köözzöött tt 
termesztett, eztermesztett, ezéért a rt a 
termterméés mennyiss mennyisééggéét t 
kevkevéés ms máás dolog s dolog 
befolybefolyáásolja mint az solja mint az 
ididőőjjáárráás, s, íígy ennek gy ennek 
kiemelkedkiemelkedőő a hata hatáásasa



ÖÖsszesssszessééggéébenben
HHőőmméérsrsééklet, sugklet, sugáárzrzááss nagyobbnagyobb hathatááss
CsapadCsapadéékk ááltalltaláábanban kisebb hatkisebb hatááss
DE: DE: hhőőmméérsrsééklet klet éés a csapads a csapadéék k ererőős s öösszefsszefüüggggééss

Ennek Ennek magyarmagyaráázatazata, hogy , hogy 
A A radiradiáácicióó éés a s a hhőőmméérsrséékletklet szszéélslsőőssééges ges éés hirtelen vs hirtelen vááltozltozáásainak sainak 
kikkiküüszszööbböölléésséére szinte semmifre szinte semmiféélele agrotechnikai eszkagrotechnikai eszköözzüünknk nincsnincs
A legtA legtööbb kutatbb kutatáás s éés fejleszts fejlesztéés a s a csapadcsapadéékk, , éés ezzel s ezzel öösszefsszefüüggggéésben a sben a 
talaj vtalaj víízgazdzgazdáálkodlkodáássáának sznak széélslsőőssééges helyzeteit prges helyzeteit próóbbáálja flja föölmlméérni rni éés s 
orvosolni. Ezzel kapcsolatban orvosolni. Ezzel kapcsolatban ááll rendelkezll rendelkezééssüünkre a nkre a legtlegtööbb bb 
agrotechnikai lehetagrotechnikai lehetőősséégg éés mivel ezzel s mivel ezzel éélnek is a gazdlnek is a gazdáálkodlkodóók, ezk, ezéért rt 
adadóódik ez a legkisebb befolydik ez a legkisebb befolyáásolsolóó ttéényeznyezőőneknek

DE:DE: hhőőmméérsrsééklet klet éés csapads csapadéék alapvetk alapvetőő minden minden ééletfunkciletfunkcióó tekintettekintetéébenben



Ha az Ha az öösszes sszes 
nnöövvéényt tekintjnyt tekintjüük, k, 
llááthatjuk az thatjuk az áábrbráán:n:

HHáány szny száázalzalééknknáál l 
esik az esik az ││rr││ az az 
egyes kategegyes kategóóririáákbakba

Az idAz időőjjáárráási si 
csoportonkcsoportonkéént nt 
llááthatthatóó trendet trendet éés s 
az ehhez taz ehhez töörtrtéénnőő
illeszkedilleszkedéés erejs erejéétt

y = -5,0649x + 37,662
R2 = 0,919

y = -13,766x + 59,416
R2 = 0,8858

y = -6,3636x + 40,909
R2 = 0,70,00
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Az idAz időőjjáárráási tsi téényeznyezőőket hket háárom nagy csoportba foglalhatjuk:rom nagy csoportba foglalhatjuk:
hhőőmméérsrsééklet, csapadklet, csapadéék, radik, radiáácicióó



Egy Egy „„fiktfiktíív referencia nv referencia nöövvéényny””
(vagyis (vagyis φφ))

Az Az áábrbráán ln lááthatthatóó, hogy a trendek nagyon szoros korrel, hogy a trendek nagyon szoros korreláácicióót t 
mutatnak, mutatnak, íígy haszngy hasznáálhatlhatóóak az egyes nak az egyes nöövvéényeknnyeknéél l 
öösszehasonlsszehasonlííttáásulsul, ugyanis ezt tekinthetj, ugyanis ezt tekinthetjüük egy k egy „„fiktfiktíív v 
referencia nreferencia nöövvéényny”” ((rrööviden viden φφ) tulajdons) tulajdonsáágainak isgainak is
Ha Ha öösszehasonlsszehasonlíítjuk a ttjuk a téényleges nnyleges nöövvéényeknnyeknéél ll lááthatthatóó
megoszlmegoszláásokat a sokat a φφ alakulalakuláássáával, lval, lááthatjuk, hogy a kalthatjuk, hogy a kaláászos szos 
gabongabonáák, a borsk, a borsóó éés az olajos ns az olajos nöövvéények a nyek a φφ csapadcsapadéék k 
vonalvonaláához hasonlhoz hasonlíítanak jobban, mtanak jobban, mííg a tg a tööbbi nbbi nöövvéény a ny a φφ
hhőőmméérsrsééklet vonalklet vonaláához. Tehhoz. Teháát a mi t a mi ééghajlatunkon, vagy ahhoz ghajlatunkon, vagy ahhoz 
hasonlhasonlóó mméérsrséékeltkelt öövezetben termesztvezetben termesztéésbe vont nsbe vont nöövvéények nyek 
szempontjszempontjáábbóól a l a csapadcsapadéékk az elsaz elsőődleges faktor, mdleges faktor, mííg a g a 
trtróópusipusi--szubtrszubtróópusipusi terterüületekrletekrőől szl száármazrmazóó nnöövvéényeknnyeknéél a l a 
hhőőmméérsrséékletklettel tel öösszefsszefüüggggőő ididőőjjáárráási tsi téényeznyezőőkk



KonklKonklúúzizióók:k:

BBáár a nr a nöövvéénytermesztnytermesztéésre az idsre az időőjjáárráás egyes s egyes 
ttéényeznyezőői jelenti jelentőős hats hatáással vannak, ssal vannak, 

semmiksemmikééppen nem hagyhatjuk figyelmen ppen nem hagyhatjuk figyelmen 
kkíívvüül az agrotechnikai elemek hatl az agrotechnikai elemek hatáássáátt

Az agrotechnikai Az agrotechnikai éés ns nöövvéényvnyvéédelmi, delmi, 
nnöövvéénynyáápolpoláási kutatsi kutatáásoknak soknak éés s 

fejlesztfejlesztééseknek jelentseknek jelentőős szerepe van az s szerepe van az 
ididőőjjáárráás s ááltal okozott ingadozltal okozott ingadozáások sok 

mméérsrsééklkléésséébenben



KKööszszöönetnyilvnetnyilváánnííttááss

Jelen kutatJelen kutatáás as a

SZIE NSZIE Nöövvéénytermesztnytermesztéési Intsi Intéézetzetéében ben 

kkéészszüült, alt, a
TTÁÁMOPMOP--4.2.2.B4.2.2.B--10/110/1--20102010--0011 project 0011 project 

ttáámogatmogatáássáávalval



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!


