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Tanszék
Célkitűzés
A szója (Glycine max (L.)) az egyik legértékesebb, sokoldalúan hasznosítható hüvelyes növényünk. Vetésterülete világszerte növekvő tendenciát mutat. Magyarországon a 2015. évi állami
támogatás hatására a szója vetésterülete és a termelők száma jelentősen nőtt. A növekvő vetésterület és a klímaváltozás tükrében fontos ismernünk a szója vízigényét.
Célkitűzésünk szójaállomány aktuális evapotranszsprációjának modellezésel történő becslése.

Anyag és módszer
Vizsgálataink helyszíne a Szent István Egyetem Georgikon Kar Meterológia és Vízgazdálkodás Tanszék Agrometerorológiai Kutatóállomása (É
46°44ʹ; K 17°14ʹ) (1. ábra). Az állomás 0,3 hektáros parcellájára vetettünk 2 szója variánst (Sinara és Sigalia) a Karintia Kft.-től 40 tő/m2
tősűrűséggel.
A szója állományba telepített állomás műszerezettsége: 2 db. Boreas Ta+RH szenzor állomány felett 1 és 2 m-en, 2 db. Boreas szélmérő állomány
felett 1 és 2 m-en, és Boreas integrált talajhőmérő rúd. Sugárzás mérése Kipp & Zonen CMP11 albedóméterrel történt.

Mérési helyszín a Google-Earth-ből

Bowen-állomás és albedóméter a szójaállományban

Eredmények
A mérések tízperces adataiból órás, majd napi összegeket állítottunk elő. A
modell lehetővé teszi az evaporáció és transzspiráció külön történő
számítását. A kifejlett vegetáció párolgás adatai a 2019-es júliusi és
augusztusi napi értékek alapján az ábrán láthatók.

Következtetések, javaslatok
A 2019-es mérési idényben Bowen-aránnyal modellezett evapotranszspráció megfelel a korszerű és modern elvárásoknak.
Közép- és nagyméretű öntözőgazdaságoknak kiváló lehetőség lenne az öntözővíz igény számítás dinamikai oldalának fejlesztéséhez.
Köszönetnyilvánítás
A kutatás az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Széchenyi 2020 program társfinanszírozási konstrukciójában a GINOP2.3.2-15-2016-00029 azonosító számú projekt keretében valósult meg. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Köszönet az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 projekt
anyagi támogatásáért.
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