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A növénytermesztési tér vízellátottsága 
alapvető feltétele a növényi 

produkciónak. 

Ez az előadás az éves csapadék, az 
évjárat, valamint a búza és a kukorica 

termésének és minőségének 
kapcsolatáról kíván néhány gondolatot 
felvetni egy tartamkísérlet adatainak 

bázisán.



Magyarország éves átlag csapadéka
Forrás: MTA TAKI, mm



Magyarország átlagos talavíz szintjei
Forrás: MTA TAKI, m
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A búza és a kukorica evapotranspirációs vízmérlege 40 éves 
csapadékátlag alapján, mm
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A csapadék és a termés, 
valamint a minőség 

összefüggése az őszi 
búzánál és a kukoricánál



A Szent István Egyetem nagygombosi
növénytermesztési szabadföldi kísérleti területén 
többéves kísérletsorozat anyagán vizsgáltuk a búza 
Triticum aestivum L. és a kukorica Zea mays L. 
termésének alakulását az egyes évjáratokban.        
Elemeztük az éves csapadék hatását a vizsgált 
gabonanövények szemtermésére, valamint minőségi 
mutatóira. A vizsgált paraméterek búza esetében a 
fehérjetartalom, a sikérmennyiség, a farinográfos 
érték és a Hagberg esésszám, kukorica esetében 
pedig a fehérje, a keményítő-, és az olajtartalom és a 
rosttartalom voltak.
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Az éves csapadék mennyisége, és a búza termésének és 
minőségének alakulása

Nagygombos 1996-2010
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Az éves csapadék mennyisége, és a kukorica termésének és 
minőségének alakulása

Nagygombos 2002-2010
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Őszi búza

A kukorica termésének és minőségi 
mutatóinak stabilitása  9 éves sorozatban 
száraz (<500 mm), normál (500-700 mm) 
és csapadékos (>700 mm) évjáratokban.
Az egyes mutatók stabilitási értékeit a 
mutatók X átlagértékeinek % eltérései 
szemléltetik 
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A búza termésének és minőségi 
mutatóinak stabilitása  15 éves 
sorozatban száraz (<500 mm), normál 
(500-700 mm) és csapadékos (>700 
mm) évjáratokban. Azegyes mutatók 
stabilitási értékeit a mutatók X 
átlagértékeinek % eltérései szemléltetik 

Kukorica





A kísérletekben vizsgált búzafajták és kukorica 
hibridek termésképzése az eltérő évjáratokban 
jelentős különbségeket mutatott. A búza általában 
kevésbé érzékenyen reagált a csapadék alakulására, 
azonban szélsőséges körülmények között mind a 
túlzott csapadékra, mind az aszályra termés-
depressziót mutatott. A kukorica vízreakciója 
kiegyenlítettebb volt. A termésképzés vízigénye 
lényegében tükrözi a C3 – C4 élettani különbségeket. 



A minőségi mutatók változásai az egyes 
évjáratokban jelentős eltéréseket mutattak. Búza 
esetében a legkisebb ingadozást, lényegében 
mind a csapadéktól, mind a termésátlagtól 
függetlenül a nedvessikér értékek mutatják. Ettől 
nagyobb mértékű volt a fehérjetartalom évjárati 
változása. A sütőipari érték és a Hagberg
esésszám alakulása évjáratonként szignifikáns 
különbségeket mutatott. 



A kukorica kísérletekben a csapadék, és a termés 
változásai mellett a minőségi mutatók változása 
csak kismértékű volt. Csapadékosabb 
évjáratokban a fehérjetartalom általában kisebb, a 
keményítő tartalom pedig nagyobb volt. A rost és 
az olajtartalom nem mutatott értékelhető 
változásokat.
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