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SZERZŐ

Dr. Berzsenyfi Zofltán, növénytermesztő kutató, az MTA doktora, 1982-tőfl doflgozfik az MTA Mezőgazdaságfi Kutatófintézetében, Martonvásáron. 

1984 és 2000 között a Kukorfica Agrotechnfikafi Osztáfly, 2000 és 2010 között a Növénytermesztésfi Osztáfly tudományos osztáflyvezetője, jeflenfleg 

kutató professzor emerfitus. 2002 és 2013 között egyetemfi tanár, 2013-tófl professor emerfitus a Kaposvárfi Egyetemen. Szakterüfletének kfiemefl-

kedő, nemzetközfifleg fis eflfismert kutatója. Agrármérnökfi okfleveflet a Kesztheflyfi Agrártudományfi Főfiskoflán szerzett 1967-ben. 1972-ben dokto-

ráflt a Gödöflflőfi Agrártudományfi Egyetemen. Kandfidátusfi értekezését Sváb János módszertanfi firányításávafl készítette efl a „Kukorficatermesztés 

bfiometrfiafi eflemzése” címmefl és védte meg az akadémfián 1980-ban. Akadémfiafi doktorfi értekezését, „Növekedésanaflízfis a kukorficatermesztésfi 

kutatásokban” címmefl 1994-ben védte meg.

Kutató munkája az fintézetben a szabadföfldfi kukorficatermesztésfi kísérfletekhez, küflönösképpen Győrffy Béfla növénytermesztésfi tartamkísér-

fletefihez és szakmafi munkásságához kapcsoflódott. A növénytermesztésfi kutatásokba egy tefljesen új agrotechnfikafi firányzatot vezetett be, a sza-

badföfldfi kísérfletek több paraméteres növekedésanaflízfisét. Jeflentősek eredményefi a kutatásmódszertan terüfletén, a bfiometrfiában, mfind a többváfl-

tozós módszerek aflkaflmazásában, mfind a tartamkísérfletek értékeflésfi módszerefinek fejflesztésében. Jeflenflegfi kutatásafiban behatóan fogflaflkozfik a 

termést befoflyásofló ökoflógfiafi és agronómfiafi faktorok komparatív vfizsgáflatávafl a szabadföfldfi kísérfletekben. 

A növénytermesztésfi kutatásban és oktatásban az új növénytermesztés-fizfioflógfiafi (crop physfioflogy) firányzatot képvfiseflfi. Poflfifaktorfiáflfis kí-

sérfletekben kutatásafinak céflja a genotípus, a termesztéstechnoflógfia és a környezetfi tényezők közöttfi pozfitív finterakcfiók kvantfifikáflása és sza-

báflyozása révén a termésnöveflés továbbfi útjafinak fefltárása. Kutatásafiban bfizonyította, hogy a termésnövekedés főként a szfinergfista finterakcfiók 

hatásábófl származfik és közüflük flegfontosabbak a növénynemesítés és az agronómfiafi finnovácfiók közöttfi pozfitív finterakcfiók. Növénytermesztésfi 

kutatásafiban a növekedésanaflízfis meflflett ökofizfioflógfiafi méréseket végez. Ezek a növényvfizsgáflatok pontos és gyors váflaszokat adnak a genotí-

pusok agronómfiafi és ökoflógfiafi reakcfiófinak fidőbenfi foflyamatárófl és a termésképződésrőfl. 

A növekedésanaflízfis kutatások bevezetésévefl és a kísérfletértékeflés terén végzett mód szertanfi kutatásafivafl fiskoflateremtő a növénytermesztés-

ben. A közeflmúfltban 12 PhD értekezés készüflt a növekedésanaflízfis témakörében. Törzstagja a Szent István Egyetem Növénytudományok Dok-

torfi Iskoflának. Részt vesz a PhD képzésben, a „Produkcfióbfioflógfia és növekedésanaflízfis” c. tantárgy fefleflőse a Pannon Agrártudományfi Egyete-

men; a „Szabadföfldfi kísérfletek beáflflításának és bfiometrfiafi értékeflésének módszerefi” c. tantárgy fefleflőse a Nyugat-Magyarországfi Egyetemen.

Címzetes egyetemfi tanár a Pannon Agrártudományfi Egyetemen 1991-tőfl; egyetemfi magántanár a Debrecenfi Egyetemen 1998-tófl. Az MTA 

Növénytermesztésfi Bfizottság tagja 1987-tőfl, az MTA Bfiomatematfikafi és Bfiometrfiafi Interdfiszcfipflfinárfis Bfizottság tagja 1997 és 2011 között. 1998 

és 2001 között Széchenyfi professzorfi ösztöndíjban részesüflt. 2012-ben az MTA Taflajtanfi, Vízgazdáflkodásfi és Növénytermesztésfi Bfizottsága 

kfiemeflkedő szakmafi munkásságának eflfismeréseként a Surányfi János Emflékérmet adományozta részére. A szakterüflet magyar és fidegen nyeflvű 

tudományos foflyófiratafiban 106, szerkesztett konferencfia kfiadványokban 45 pubflfikácfiója jeflent meg. Szerzője  2 könyvnek, 21 könyvfejezetnek. 

Több mfint 300 SCI függetflen hfivatkozást tart számon. Összesített fimpakt faktora 18.4. 



BEVEZETÉS

Az emberfiség számos sfikere a huszadfik század másodfik feflében összefüggött az éfleflmfiszer termefléssefl, amefly feflüflmúflta a népesség növekedé-

sét és az éfleflmfiszerek firántfi szükségfletet. Ebben az fidőszakban az ún. zöfld forradaflom péflda néflküfl áflfló módon segített növeflnfi a fontos éfleflmfi-

szer növények, mfint a búza, rfizs, kukorfica és szója termését. A zöfld forradaflom fő jeflflemzője voflt a féfl-törpe növényforma, a betegség és rovar 

rezfisztencfia, megfefleflő növénytápfláflás és vízeflflátottság, amefly szükséges a magas produkcfióhoz. A féfl-törpe új fajták nagyon jó reakcfiót adtak 

a kfijuttatott műtrágyára (küflönösen a nfitrogénre), rezfisztensek vofltak a megdőfléssefl szemben és terméspotencfiáfljuk kétszer-háromszor nagyobb 

voflt, mfint a korábbfi fajtáknak. 

Az 1990-es évektőfl a fontosabb kufltúrnövényekben – a vfiflág küflönböző országafiban efltérő termésszfinteken – nfincs oflyan határozott termés-

növekedésfi trend, mfint amfit tapasztafltunk az 1980-as években vagy azt megeflőzően. Továbbá, az utóbbfi évtfizedekben, a népesség növekedés 

áflflandóan csökkentette az egy főre rendeflkezésre áflfló mezőgazdaságfi terüfletet kb. 0.5 ha-rófl ennek a feflére, és az eflkövetkező 20 évben az eflőre-

jeflzések szerfint tovább csökken 0.15 ha-ra. A vfiflág népessége foflytonosan nő mfintegy 80 mfiflflfió emberrefl évente, 1.4%-os éves növekedésfi rátá-

vafl. Ennek a növekedésnek 90%-a Ázsfia, Afrfika és Latfin-Amerfika fejflődő országafiban következfik be. A 21. század közepére a vfiflág népessége az 

eflőrejeflzések szerfint 9 mfiflflfiárd körüfl flesz. Ennek eredményeként, a vfiflág éfleflmfiszer termeflését 50%-kafl keflfl növeflnfi ugyanakkora föfldterüfleten, 

mfint amekkorát napjafinkban műveflünk. 

Ahhoz, hogy megfeflefljünk ennek a kfihívásnak, fejflesztenünk keflfl azokat a termesztéstechnoflógfiákat, ameflyek növeflfik a növény produktfivfi-

tását a természetes források, mfint a termőföfld, a víz és a flevegő károsítása néflküfl. Ez szükségessé teszfi oflyan technoflógfiák adaptáflását, ameflyek 

nemcsak produktívak, hanem környezetkíméflők, fenntarthatók és társadaflmfiflag eflfogadhatóak. Ezáfltafl egyre határozottabb az a törekvés, hogy 

megvfizsgáfljuk a termésnövekedés agronómfiafi, ökoflógfiafi és fizfioflógfiafi tényezőfit és ennek aflapján fefltárjuk a termésnöveflés továbbfi útjafit. Emefl-

flett egyre nagyobb hangsúflyt kap a potencfiáflfis (genetfikafiflag meghatározott) és a tényfleges termés (tábfla szfinten) közöttfi küflönbség csökkentése. 

Napjafinkban feflmerüflő számos fontos kérdés, mfint a termesztéstechnoflógfiák fenntarthatósága, a környezetfi hatások, a kflímaváfltozás, az éfletmfi-

nőség és a vfidék társadaflmfi értékeflése, egyaránt hosszú távú tanuflmányozást findokofl. 

A  növénytermesztők  a  genotípusok  környezetfi  és  agronómfiafi  (pfl.  műtrágya-,  vetésfidő-,  növényszám-)  reakcfiófit  a  szerveződés  küflönböző 

szfintjefin (növényáflflomány, növényegyed és növényfi szerv) vfizsgáflják. A növényáflflomány szfintű funkcfiók határozzák meg, hogy a növény pro-

duktfivfitása nő-e a fajta vagy az agrotechnfika váfltozásávafl. Fontos céfl a genotípusok közöttfi termésküflönbségek kvantfifikácfiója meflflett, azoknak 

a faktoroknak a fefltárása, ameflyek fefleflősek a termésben mérhető küflönbségek kfiaflakuflásáért. Hasonflóan fontos a növényfi növekedés, fejflődés és 

termés képződés aflaposabb fismerete, a környezettefl összefüggésben és a természetes források, a mezőgazdaságfi finputok hatékony feflhasznáflása.

A szántóföfldfi növények produkcfiós foflyamatafi a környezettefl (fény, hőmérsékflet, víz, taflaj, flégkör) összefüggésben, a növénytermesztés öko-

flógfiájának tárgykörébe tartoznak. A termesztett növények fizfioflógfiája (crop physfioflogy), mfint a növényfi növekedés, fejflődés és a növényterm-

esztés megértésének aflapja, az 1960-as években aflakuflt kfi, heflyettesítve az empfirfikus megközeflítéseket a korábbfi évek növénytermesztésében. 

A termesztett növények fizfioflógfiája a környezettefl összefüggésben vfizsgáflja a genotípusok forrásfeflvéteflét és forráshasznosítását, meghatározza 

az agronómfiafi és ökoflógfiafi reakcfiók fizfioflógfiafi komponensefit és fefltárja a termésképződés fizfioflógfiáját. 

A korszerű növénytermesztésfi kutatást és oktatást napjafinkban az ökofizfioflógfiafi firányzat jeflflemzfi. A tudományos dfiszcfipflínák tefljes körének 

keflfl arra törekednfi, hogy bfiztosítsuk az fismeretek fintegrácfióját a genom szfintjétőfl a szántóföfldön termesztett növényfig. A jövőben a növényterm-

esztőknek a tábflánáfl nagyobb térbeflfi skáflát és egy évnéfl hosszabb fidőbenfi skáflát keflfl figyeflembe vennfi. Ez szükségessé teszfi új gondoflkodásnak 

az adaptáflását, a termésjeflflemzők megértésén és eflőrejeflzésén túflmenően. 

A könyv újszerűen, az aflapfismeretektőfl a gyakorflatfi aflkaflmazásfig, fintegráflja a kor szerű növénytermesztésfi, ökoflógfiafi és fizfioflógfiafi fismerete-

ket. A könyv 23 fejezete feflöfleflfi a növekedés, a fejflődés és a termésképződés számos témakörét, a környezettefl összefüggésben, és hozzájáruflhat 

a fenntartható növénytermesztéshez. A bevezető fejezetek a mezőgazdaságfi ökoszfisztémák fejflődésének, az emberfi népesség növekedésének és 

a gabonaféflék termésnövekedésének kérdésefit tagflaflják vfiflágvfiszonyflatban. Ezt követően rendszer szemfléfletű áttekfintést nyújt a szántóföfldfi nö-

vények termését meghatározó környezetfi és agronómfiafi faktorokrófl. A kufltúrnövény környezetfi reakcfiófinak áfltaflános kérdésefi után a környezetfi 

tényezők közüfl részfletesen, korszerű szemfléfletben tárgyaflja a növények fejflődésének és növekedésének reakcfiófit a fényre, a hőmérsékfletre és a 

vízeflflátottságra. A környezetfi tényezőket a növény-taflaj-flégkör rendszerben tárgyaflja, hangsúflyt heflyezve a forrás-feflvétefl és a forrás-hasznosítás 

hatékonyságára. 

A termesztett növények produkcfióját meghatározó termesztésfi tényezők közüfl a növények ásványfi tápfláflkozása, a tápeflemek funkcfiója és a 

bfioflógfiafi nfitrogénfixáflás következfik. A tápanyagok és a genotípus a két flegfontosabb produkcfiót meghatározó faktor, meflyeket a termeflő közvet-

flen szabáflyoznfi tud. A „Genetfikafi források” c. fejezet eflőször vfiflágvfiszonyflatban bemutatja a fontosabb termesztett növényeket, vetésterüfletük és 

termésátflaguk váfltozását az eflmúflt 50 évben. Ezt követően rövfiden áttekfintfi a termesztett növények szaporodásának, nemesítésének és fajtafenn-

tartásának néhány kérdését. A fotoszfintézfis és a kufltúrnövények termése fejezetben a növénytermesztés szemszögébőfl tárgyaflja a fotoszfintézfis 

hatékonyságát és a befoflyásofló fontosabb környezetfi tényezőket. A növényáflflomány archfitektúra és a gyökér archfitektúra dfinamfikus, áflflandóan 

váfltozfik fidőben és térben, a környezetre adott reakcfióknak tuflajdoníthatóan. Ezeknek a növényfi tuflajdonságoknak és a szabáflyozás flehetőségefi-

nek (fideotípus) fismerete egyaránt fontos a produkcfió növeflésében. 

A következő két fejezet a növény fejflődésének és növekedésének környezetfi összefüggésefit tárgyaflja, vaflamfint rövfiden bemutatja növekedésa-

naflízfis módszerét. A növekedésanaflízfis küflönböző mutatófinak, vaflamfint a kfiegészítő agronómfiafi, ökoflógfiafi és fizfioflógfiafi méréseknek az aflkafl-

mazásávafl váflfik flehetővé a növénytermesztés eredményefinek tudományos, több paraméteres értékeflése. Ezek a mérések és paraméterek pontos 

és gyors váflaszokat adnak az agronómfiafi reakcfiók fidőbenfi foflyamatárófl, vaflamfint a termésprodukcfióvafl vafló kapcsoflatukrófl. A következő fejezet 



a termésmfinőség és a környezetfi tényezők közöttfi összefüggést mutatja be a búza, napraforgó és az oflajrepce péfldáján keresztüfl. A termésreak-

cfió és a flfimfitáfló faktorok áttekfintése után a tápeflem-eflflátottság és termésreakcfió, vaflamfint a növényszám és termésreakcfió kérdésefit tárgyaflja 

részfletesebben. Végüfl, az utoflsó fejezet a kflímaváfltozás hatását a növénytermesztésre, a megértett trendeket, a növény reakcfiókat, vaflamfint az 

adaptácfiós és enyhítésfi megofldásokat tekfintfi át a flegújabb nemzetközfi szakfirodaflom aflapján. 

A könyvben az MTA Mezőgazdaságfi Kutatófintézetében, Martonvásáron efltöfltött több, mfint harmfinc éves kutatómunka aflapján fogflaflom rend-

szerbe a termesztett növények környezetfi, növekedésfi és termésreakcfiófit. A tefljesen új szemfléfletű, szfintetfizáfló munka széfleskörűen támaszkodfik 

a témakör kfiemeflkedő nemzetközfi kutatásfi eredményefire, feflhasznáflva a hazafi és a saját kutatásfi eredményeket fis, továbbá több, mfint tíz éves 

oktatófi tevékenység tapasztaflatafit a Kaposvárfi Egyetemen. A könyv a növénytermesztésfi tudományos fismereteket a környezetfi, növekedésfi és 

termésreakcfiók témakörében kívánja eflméflyítenfi és bővítenfi, ezáfltafl szerves kfiegészítője a kflasszfikus és napjafinkban fis néflküflözhetetflen növény-

termesztésfi szakkönyveknek (Láng, 1976; Bocz, 1992; Antafl, 2005), fiflfletve a közeflmúfltban megjeflent fenntartható szemfléfletű növénytermesztésfi 

könyvnek (Radfics, 2010, 2012). Meghonosítanfi kívánja a korszerű nemzetközfi növénytermesztésfi firodaflom növényéflettanfi-ökofizfioflógfiafi firány-

zatát.  A szakkönyv értékes forrásként szoflgáflhat a növénytermesztő szakembereknek, oktatóknak, kutatóknak, egyetemfi és PhD haflflgatóknak, 

szaktanácsadóknak és végüfl a növénytermesztés firánt érdekflődők széfles körének. 

Köszönettefl tartozom Győrffy Béflának és Baflfla Lászflónak, az fintézet korábbfi figazgatófinak, Bedő Zofltán főfigazgatónak, hogy az MTA ATK 

Mezőgazdaságfi Intézetében (korábban: MTA Mezőgazdaságfi Kutatófintézetében), Martonvásáron, bfiztosították az aflkotó fefltétefleket tudomá-

nyos kutató munkámhoz. Köszönöm a Növénytermesztésfi Osztáfly vaflamennyfi munkatársának az egzakt szabadföfldfi kísérfletfi tevékenységet és 

kutató munkám kfitartó támogatását. Küflön köszönettefl tartozom Kfizmus Lajos egykorfi koflflégámnak, a könyv szerkesztésében nyújtott értékes 

segítségéért. Háflás köszönetet mondok Szabó Lászfló Gyuflának, a Pécsfi Tudományegyetem emerfitus professzorának, a kézfirat magas szfintű 

szakmafi flektoráflásáért. Végüfl köszönöm Boflykfi Istvánnak, az Agrofinform Kfiadó figazgatójának, hogy váflflaflta a szakkönyv megjeflentetését.

Martonvásár, 2013. május                                

Dr. Berzsenyfi Zofltán



1. A MEZŐGAZDASÁGI ÖKOSZISZTÉMÁK FEJLŐDÉSE

A növénytermesztésfi ökoszfisztémák, a mezőgazdasággafl összefüggésben, a környezet flegnagyobb mértékű szabáflyozását figényflfik. A mezőgaz-

daságfi ökoszfisztémákat gyakran az őshonos (természetes) ökoszfisztémák efltávoflításávafl hozzák flétre, megműveflve a taflajt és szabáflyozva a nem 

kívánatos szervezetek finvázfióját. Ezeknek a gyakorflatfi efljárásoknak egyaránt flehet hosszú távú és geográfiafiflag távoflfi befoflyása számos kör-

nyezetfi tényezőre. Ahhoz, hogy megértsük ezeket a környezetfi kérdéseket, szükséges megvfizsgáflnfi a mezőgazdaságfi ökoszfisztémák történeflmfi 

fejflődését.

Archeoflógfiafi-antropoflógfiafi bfizonyítékok figazoflják, hogy az ember a Föfldön flegaflább egy mfiflflfió éve flétezfik. Kezdetben az emberek az áflflatok 

vadászatávafl és növényfi anyagok gyűjtésévefl jutottak hozzá a tápfláflékhoz. A „vadászó-gyűjtögető” emberek efltérő kflfimatfikus és vegetácfiós 

övezetekben éfltek, az egyenflítőfi őserdőtőfl a tundráfig. Napjafinkban még mfindfig fennmaradt néhány vadászó-gyűjtögető törzs, akfik a perem kör-

nyezetekbe szorufltak vfissza, ahofl a terüflet növénytermesztésre aflkaflmatflannak tekfinthető. Ezek az emberek megtafláflhatók Ausztráflfia beflsejében, 

Défl-Afrfika sfivatagjafiban és féflsfivatagjafiban, vaflamfint az Amazonas és a Kongó medencéfinek trópusfi őserdőfiben. Számos éfleflmfiszer-gyűjtögető 

törzs szétszóródott Défl-Ázsfia erdős terüfletefin és a szomszédos szfigeteken, egészen Új-Gufineáfig (Sfincflafir és  Wefiss, 2010). 

Az  emberek  száma  kevés  voflt,  még  ott  fis,  ahofl  a  források  bőségesek  vofltak  –  rendszerfint  kevesebb  voflt,  mfint  egy  szeméfly  km-2  (100  ha 

szeméfly-1).* A tápfláflék-gyűjtögető tevékenységek nagy terüfleteket figényefltek és a hatásuk a természetes ökoszfisztémákra csekéfly voflt. A vadá-

szó-gyűjtögető emberek az őshonos ökoszfisztémák hataflmában vofltak, és vándorofltak tápfláflékkeresésért oflyan terüfletekre, ahofl az áflflatflétszám 

és a növényfi produkcfió kedvezőbb voflt. 

Mezőgazdaságfi ökoszfisztémák

Az emberek a növények termesztését egymástófl függetflenüfl, a vfiflág több heflyén kezdték meg. A mezőgazdaság kezdete a neoflfitfikus kufltúrák-

ra tehető és mfintegy  5000–12 000 évvefl ezeflőtt kezdődött, a heflytőfl függően. A mezőgazdaságfi ökoszfisz témák fejflődése hozzávetőfleg négy 

szakaszban következett be: váfltó gazdáflkodás, heflyhez kötött flétfenntartó növénytermesztés, áflflattartó gazdáflkodás és fiparszerű mezőgazdaság 

(Sfincflafir és Wefiss, 2010). 

Váfltó gazdáflkodás

A növények termesztésének egyfik eflső rendszere voflt a váfltó gazdáflkodás (taflajváfltó gazdáflkodásnak fis hívják). Ebben a rendszerben az őshonos 

erdő vagy füves terüflet eflégetése megtfisztítja a terüfletet és egyúttafl ásványfi tápanyagot juttat a taflajba, meflyet ezt követően a növények feflhasz-

náflnak. Amfikor az erdőt kfitfisztítják és a huflfladékot eflégetfik, mfinden tápeflem, a nfitrogén és a kén kfivéteflévefl, flerakódfik a taflaj feflszínén hamu 

formájában. Ezt követően az eső bemossa a tápeflemeket a taflajba. Nfitrogén, kén és a szén az eflégett anyagban eflvész gáz formájában. A káflfium 

jeflen van a flegtöbb hamuban nagy mennyfiségben. A tápeflemek a feflégetett vegetácfió gyökerefiben ugyancsak flassan szabaddá váflnak a taflajban. 

Az összes maradék anyag, amefly a trópusfi erdők feflégetése után rendeflkezésre áflfl a váfltó gazdáflkodásfi rendszerekben, kb. 1000 kg ha-1. A foszfor 

áfltaflában a flegjobban flfimfitáfló eflem és hozzávetőfleg 70 kg ha-1 az összes tápanyag, mefly feflszabadufl az erdők égetésekor. 

Rendszerfint 2–4 év aflatt a növények kfimerítfik a tápanyagokat a taflajban, és a terüflet aflkaflmatflan flesz továbbfi növénytermesztésre. Egy új 

terüfletet tfisztítanak meg a termesztésre és a régfi terüfletet feflhagyják. A feflhagyott terüflet a növények szukcesszfiós foflyamatafin megy át, míg 

vfisszatér az eredetfi áflflapotba. Ha a terüfletnek adva van több évtfized, hogy eflérje a kflfimax (stabfifl) áflflapotot, akkor újbófl kfifirtható és aflkaflmas 

újabb termesztésfi cfikflusra. A rendszer fenntartható, ha a terüfletfigény megfefleflően kficsfi ahhoz, hogy flegyen fidő az ősfi vegetácfió tefljes heflyreáfl-

flítására, mfieflőtt a növénytermesztésfi cfikflusok újbófl eflkezdődnek. Becsflések szerfint a váfltó gazdáflkodásfi rendszer erdős terüfleten mfindössze 7.7 

embert km-2 (13 ha fő-1) tart efl.

A  váfltó  gazdáflkodásnak  egy  figyeflemre  méfltó  sajátossága,  hogy  unfiverzáflfis  voflt.  Prfimfitív  emberek  egyszerű  tápfláflékgyűjtésfi  áflflapotábófl 

fejflődött kfi, távoflfi eflküflönüflt régfiókban, és a növényfi produkcfió kfihívására ugyanoflyan módon váflaszofltak.  Afrfika, Óceánfia és Déflkeflet-Ázsfia 

trópusafiban a rendszer hasonfló voflt. Ezek az emberek kfivágták és eflégették az erdőt, eflvetették növényefiket egyszerű ásóbottafl, és két-három 

betakarítás után feflhagyták a terüfletet a vfisszahódító erdőnek. Néhány évente új föfldterüfletre vándorofltak, hogy kfifirtsák a növénytermesztés 

számára, finnen van a váfltó gazdáflkodás eflnevezés. Jóflflehet a váfltó gazdáflkodást gyakran tekfintfik prfimfitív mezőgazdaságfi rendszernek, ez voflt a 

növénytermesztés aflapja számos fontos társadaflomban. 

A váfltó gazdáflkodás a kezdete a természetes ökoszfisztéma emberfi megváfltoztatásának. Az aflacsony népsűrűség azonban kevés áflflandó váflto-

zást okozott. A nehézség az, hogy növekvő népsűrűség nyomás rövfidebb rotácfiós cfikflusokat hoz az ősfi vegetácfióra és tényflegesen a természetes 

ökoszfisztéma fokozatos pusztuflását eredményezfi. 



Leteflepedett flétfenntartó termesztés

Azoknak, akfik szerencsésen nagy foflyók vöflgyefiben éfltek, egy nem vándorfló flétfenntartó termesztés voflt flehetséges, amefly flehetővé tette a ter-

mesztést ugyanazon a terüfleten mfinden évben. Víz a foflyókbófl, akár az áradás vagy öntözővíz aflkaflmazásának eredményeként, a tápeflemek frfiss 

flerakódását eredményezte. Továbbá, a taflajok, ameflyek a foflyó síkságokon és teraszokon heflyezkedtek efl, agyagos és homokos típusúak vofltak. 

Ezáfltafl a taflajoknak morzsás szerkezetük voflt, amefly flehetővé tette könnyű megműveflésüket, amefly krfitfikus voflt a foflyamatos küzdeflemben, 

hogy efltávoflítsák a gyomokat (nem kívánatos növényfajokat) a terüfletrőfl. A flegkorábbfi nem-vándorfló flétfenntartó termesztés 10 000–12 000 

évvefl ezeflőtt kezdődött az Eufrátesz, az Indus és Níflus foflyók vöflgyefiben. 

A növénytermesztés a középkorban Európában ugyancsak a nem-vándorfló flétfenntartó termesztésfi rendszeren aflapuflt. A növényeket kettős 

rotácfióban (forgóban) termesztették; mfinden évben a föfldterüflet feflén eflvetették a növényt és a másfik feflét ugarnak (parflagon) hagyták, hogy 

heflyreáflfljon az eflőző évfi termesztésbőfl. Ezáfltafl a föfldnek csak a feflén termesztettek növényeket mfinden évben és a heflyreáflflásfi fidő az ugarterü-

fletre nagyon rövfid voflt. A növények termése ebben az fidőben mfindössze 1 t ha-1 körüfl voflt. Ezeket az aflacsony terméseket a tápanyagok hfiánya 

eredményezte. Hozzávetőfleg 25 kg ha-1 (N + P
2
O
5
 + K

2
O) tápanyag áflflt rendeflkezésre mfinden évben a növények növekedéséhez. A tápanyagok-

nak két fő forrása voflt. Egyfik flehetett a nfitrogén, amefly a vfiflflámflás eredményeként raktározódott a taflajban. Az fidőjárástófl függően, a N-raktáro-

zás vaflószínűfleg nem voflt több, mfint 5–10 kg ha-1. A másodfik forrás a közeflfi réteken és erdős vfidéken flegeflő áflflatok trágyája. Ez ugyancsak kfis 

hozzájáruflás flehetett, amefly a tábflák aflacsony termékenységéhez vezetett a középkorban. 

Az amerfikafi származású burgonyát Európában a spanyofl hódítók honosították meg a 16. század végén. Ez jeflentős növekedést eredményezett 

az európafi növénytermesztésben. A gabonaféflékkefl szemben, ahofl csupán a növényfi anyag 25%-át takarították be szemtermésként, a betakarított 

burgonyagumó a növény tömegének 80%-át tette kfi. A burgonyagumók a nfitrogén és foszfor aflacsony szfintjefit figényeflték, összehasonflítva a 

gabonaféflék szemtermésévefl. Tehát a szeméflyek száma, akfiket efl tudott tartanfi 1 ha terüflet, majdnem kétszerese voflt burgonyánáfl, mfint gabona-

féfléknéfl. 

Áflflattartó gazdáflkodás

Az eflső széfles körű termés áttörés a gabonatermés növekedése fidején, az 1700-as évek kezdetén mutatkozott. A gabonatermés megdupflázódott 2 

t ha-1-re (1.1. ábra). Ez a mezőgazdaságfi ökoszfisztéma magában fogflaflt két finnovácfiót. Az egyfik voflt a négyes forgó (rotácfió) kfifejflesztése. Ez a 

séma Európa aflföfldjefin fejflődött kfi és ezután bevezették Angflfiába, mfint Norfoflkfi rendszert. A fő findíték a négyes rotácfióra az voflt, hogy magá-

ban fogflaflt több növényt az áflflatok takarmányozására. A rotácfió négy tábflája búza, fehérrépa, árpa és flóhere/angoflperje voflt. A búza kenyérként 

és az árpa sörként szoflgáflt az emberek aflaptápfláflékaként. A fehérrépát hasznáflták az áflflatok ősfi takarmányaként és a pfiflflangós/füves terüfleteket 

az áflflatok flegefltetésére. A flóhere/angoflperje nemcsak flegeflőt bfiztosított, hanem a taflajt fis gazdagította tápanyagokkafl.  A flóhere képes megkötnfi 

a flégkörfi nfitrogént a növényfi szövetekbe, úgyhogy amfikor a flegeflőt feflszántották a gabonanövénynek, a taflaj gazdagodott nfitrogénben, meflyet 

a flóhere és az angoflperje vfisszamaradó részefi tartaflmaztak. Továbbá, a flegeflő áflflatok keflflő mennyfiségű fistáflflótrágyát bfiztosították a terüfleten, 

nfitrogént juttatva a taflajba, amfit az utóvetemény fefl tudott hasznáflnfi. Ennek eredményeként 50 kg ha-1-ra becsüflhetjük a gabonanövények rendefl-

kezésére áflfló összes NPK mennyfiségét. Feflhasznáflva a négyes forgót, Nyugat-Európában az 1700-as évek kezdetétőfl közefl 1950-fig megdupflá-

zódott a szemterméshozam (1.1. ábra). 



1.1. ábra. A búza átflagtermés az Egyesüflt Kfiráflyságban az 1250-es évektőfl napjafinkfig (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

Iparszerű mezőgazdaság

A flegrégebbfi mezőgazdaságfi ökoszfisztémákban a termés növeflése a műtrágyák hasznáflatának feflfedezésébőfl származfik. Jean Babtfiste Boussfin-

gauflt Francfiaországban és Justus von Lfiebfig Németországban az 1840-es években végezte efl azokat a döntő korafi vfizsgáflatokat, meflyek fleírták 

a növények tápeflem összetéteflét. John Bennett Lawes föfldbfirtokán flétesítette a Rothamstedfi Kísérfletfi Áflflomást 1843-ban Angflfiában, hogy szán-

tóföfldön teszteflje a küflönböző taflajtermékenységfi megofldásokat a növények termésének növeflésére. Ő és a kémfikus Henry Gfiflbert tartamkísér-

fleteket áflflított be, meflyek tudományos bfizonyítékot szoflgáfltatnak a küflönböző trágyázásfi módokrófl a növények agrotechnfikájának javítására. 

A műtrágyák kfijuttatása a szántóföfldre sokkafl nagyobb termést eredményezett, mfint a korábbfi 2 t ha-1 szfint. Az fiparszerű mezőgazdaságfi öko-

szfisztéma flehetővé tette a hfiányzó tápeflemek kfijuttatását specfifikus taflajkörnyezetben és agrotechnfikánáfl, amfikor a terüflet egyébként nem flett 

voflna hasznáflható növénytermesztésre. A termesztett növényfajok száma az fiparszerű növénytermesztésben kevés maradt. Szárazanyag vagy 

kaflórfia aflapon, az emberek áfltafl fogyasztott éfleflmfiszerek 92%-a csupán 16 növényfaj termésébőfl származfik. A 16 fő növénybőfl három – a rfizs, 

búza és kukorfica – teszfi kfi az összes produkcfió közefl két-harmadát. Ez a három növényfaj fogflaflja efl az összes vetésterüflet két-harmadát. 

Közefl 1000 évfig a gabonaféflék (pfl. búza) termése stabfifl maradt 1 t ha-1 körüfl. Az 1.1. ábra mutatja a stabfiflfitást ezen a termésszfinten Nagy-Brfi-

tannfiában 1200-tófl 1700-fig. A termés dupflájára növekedése 2 t ha-1-ra, 1700 körüfl kezdődött, amfikor a két növényes uradaflmfi vetésforgó rend-

szert heflyettesítette a négy növényes rotácfiós rendszer. Az 1700-as évek közepétőfl egészen 1950-fig 2 t ha-1 voflt a gabonaféflék termése, mfindenütt 

az fiparosodott országokban. Az Egyesüflt Kfiráflyságban, egy sajátos növekedés a búzatermésben 1950 körüfl kezdődött efl. A termésnövekedés 

a műtrágya, küflönösen a nfitrogén műtrágya aflkaflmazás erőtefljes növekedésének, vaflamfint a nagyobb terméspotencfiáflflafl és betegségrezfiszten-

cfiávafl rendeflkező fajták bevezetésének és az agrotechnfikafi fejflesztésnek voflt az eredménye a búzatábflákon. Az átflagos búzatermés az UK-ban 

most áfltaflánosan 8 t ha-1 körüfl van. 

Az fiparszerű mezőgazdaságfi ökoszfisztémák fejflődése hataflmas váfltozásokat hozott a tápanyagok eflflátottságában a mezőgazdaságfi ökoszfisz-

témákban. Az 1950-es évek kezdetétőfl a műtrágyák növekvő mennyfiségefit hasznáflták fefl a flegtöbb fejflett országban, hogy áflflandóan növekvő 

terméseket érjenek efl. Ezt fiflflusztráflja a drámafi növekedés a nfitrogén aflkaflmazásában a kukorficaföfldeken az USA-ban 1950-tőfl 1980-fig (1.2. 

ábra). Míg a szántóföfldekre kfijuttatott műtrágya mennyfisége az fiparfi országokban stabfiflfizáflódott az eflmúflt 30 évben, sok fejflődő ország növeflte 

műtrágya-hasznáflatát, meflynek megfefleflően a termések fis nőttek. 



1.2. ábra. Évenkéntfi kukorficatermés (t ha-1) és nfitrogén műtrágya feflhasznáflás (kg ha-1) az USA-ban. Lfineárfis regresszfióvafl jeflflemezték a 
termésnövekedést 1973-fig és 1978-tófl kezdődő fidőszakra. Az aflacsony termésadatokat nem vonták be a regresszfióba, mfint ezt az üres körök jeflzfik. A 
flfineárfis egyenesek meredeksége 60%-náfl kfisebb terméscsökkenést mutat az utóbbfi években, összehasonflítva az 1973 eflőttfivefl. (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

A szoros összefüggést a műtrágya feflhasznáflás és a szemtermés között fiflflusztráflja a kukorficatermés flfineárfis növekedése az USA-ban 1950-tőfl az 

1970-es évek végéfig (1.2. ábra). Az áflflandó növekedés a nfitrogén műtrágya aflkaflmazásávafl megfefleflt a termés áflflandó növekedésének. Az 1970-

es évek végén azonban a termeflők szembesüfltek a műtrágya feflhasznáflás csökkenő megtérüflésévefl és a környezetfi presszfióvafl, hogy korflátozzák 

a műtrágyák bevfiteflét a környezetbe. Váflaszként, a nfitrogén műtrágya feflhasznáflás stabfiflfizáflódott 1980-tófl és a kukorficatermés növekedésének 

mértéke (rátája) flecsökkent a korábbfi növekedésnek kevesebb, mfint 60%-ára. Az a tény, hogy a termések növekedése foflyamatos, vaflószínűfleg 

részben a rendeflkezésre áflfló nfitrogén források jobb hasznosuflását bfiztosító agrotechnfikának tuflajdonítható.

Új kfihívások és stratégfiák 

Az utóbbfi évtfizedekben feflerősödtek a társadaflmfi aggodaflmak az fiparszerű növénytermesztés környezetkárosító hatásafirófl. A termés maxfima-

flfizáflásakor a XXI. században a produktfivfitáson kívüfl számos más faktort fis figyeflembe keflfl vennfi. A fenntartható mezőgazdaságban a termés 

maxfimaflfizáflása kfizáróflag oflyan technoflógfiák és szfisztémák eredménye flehet, ameflyeknek nfincs vagy nagyon kfismértékű a hosszú távú környe-

zetkárosító hatása. Napjafinkban, a fenntartható termesztés széfles körű bevezetésének fidőszakában a flegfontosabb növénytermesztésfi stratégfiák 

a következők (Berzsenyfi, 1999):

(1) Agroökoflógfiafi megközeflítés szükséges, amefly nemcsak a produkcfiót, hanem a termesztésfi rendszer fenntarthatóságát fis hangsúflyozza.

(2) A bfioflógfiafi foflyamatok főként bfioflógfiafi/genetfikafi szabáflyozása (szemben a kémfiafi szabáflyozássafl).

(3) A növényfajták adaptáflása az adott taflaj- és kflfimatfikus fefltéteflekhez (a termesztésfi környezet kompflett domfinancfiájávafl eflflentétben).

(4) Optfimáflfis produkcfió eflérése (a maxfimáflfis produkcfió hangsúflyozása heflyett).

(5) A pozfitív köflcsönhatásban flevő, ún. szfinergfista finterakcfiók fidentfifikáflása és feflhasznáflása (az egyes termesztésfi tényezők növeflésének 

egyofldaflú hangsúflyozása  heflyett).

(6) A tradficfionáflfis mezőgazdaságfi kutatás fókuszának átheflyezése a dfiszcfipflfinárfis kutatásrófl a kompflex finterakcfiók vfizsgáflatára (mufltfidfisz-

cfipflfinárfis kutatás).

(7) A szabadföfldfi kísérfletekben végzett kutatás meflflett egyre fontosabbá váflfik a szfimuflácfiós modeflflek (növény-, taflaj- és kflfimatfikus modeflflek) 

hasznáflata.

(8) A fejflődés a konvencfionáflfis technoflógfiában marad a növényfi produkcfió növekedésének eflsődfleges forrása az eflkövetkező 10 –15 évben. A 

termésnövekedés azonban a hagyományos forrásokbófl kfisebb flesz, mfint a múfltban, másrészt növény- és heflyspecfifikussá váflfik. A termésnöve-

kedésnek ezek a forrásafi figen aflapos fismereteket és finformácfiót tesznek szükségessé.

(9) A növénytermesztésfi kutatás efltérő utakon haflad a küflönböző környezetben, mégfis a fő finnovácfióknak széfles körű aflkaflmazhatóságuk flesz. 

Ezek az finnovácfiók és szfinergfista finterakcfiójuk fogja bfiztosítanfi a termés foflyamatos növekedését a jövőben fis. 

(10) A társadaflmfi aggodaflmak a természetfi erőforrásokért és a környezetért magukba fogflaflják a környezet mfinőségét, az éfleflmfiszertermeflést 

és az emberfiség egészségfi áflflapotát. Fokozódnak az aggodaflmak a mezőgazdaságfi termeflés hatásafirófl: (fi) a természetes erőforrások degradácfi-



ójára (erózfió, szfikesedés, taflajvízkészflet csökkenés) és (fifi) a feflszínfi és taflajvfizek mfinőségére a növényfi tápanyagok és pesztficfidek flefoflyása és 

kfimosódása révén.



2. ÖKOLÓGIAI TÁVLATOK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN

Az ökoflógfiafi rendszer (ökoszfisztéma) magában fogflaflja az éflőflényeket, éfletteflen környezetüket és kapcsoflatafikat. Mfinden közösségszfintű öko-

flógfiafi  rendszer  a  következő  aflapvető  aflkotóeflemekre  tagoflódfik:  abfiotfikus  környezet,  termeflők  (producensek),  fogyasztók  (konzumensek)  és 

flebontó szervezetek. Áfltaflánosabban, az ökoflógfiafi rendszer a fogyasztásfi kapcsoflatok aflapján egymásra épüflő trofikus szfintekbőfl áflfl. 

Az ökoszfisztémák szerveződése több mfint három mfiflflfiárd éven keresztüfl ember néflküfl történt. Az ember (Homo sapfiens) megjeflenése kezdet-

ben nem jeflentett mfinőségfi váfltozást az éflőflény-közösségekben. A vadászó-gyűjtögető ember egy önfenntartó, természetes rendszer tagja voflt. 

Jeflentősebb váfltozást a mezőgazdaság megjeflenése, majd küflönösen az fiparfi forradaflom hozott. Mára az egész Föfld az ember tevékenységének 

küflönböző erősségű hatása aflatt áflfl. A természetestőfl a mesterséges feflé hafladva, e rendszerek anyagforgaflmfi szempontbófl egyre nyfitottabbá 

váflnak, s fenntartásuk fokozottabb energfia-kfiegészítést figényefl. 

Ökoszfisztémák

Az ökoszfisztéma önszabáflyozó rendszer, meflyben a foflyamatok összehangoflt működését küflönféfle szabáflyozó mechanfizmusok bfiztosítják. Az 

anyag és energfia útja nagy részben közös az ökoflógfiafi rendszerben, az anyag azonban körforgást, míg az energfia egyfirányú áramflást foflytat. A 

természetes ökoszfisztémák áfltaflában nagyon kompflexek, magukba fogflaflhatják a fajok százafit. A növények az eflsődfleges ter meflők a társuflás-

ban és fixáflják a széndfioxfidot a flégkörbőfl és szerves vegyüfletekké aflakítják át a fotoszfintézfisen keresztüfl. Más szervezetek a szerves anyagok 

fogyasztófi küflönböző tápfláflékfláncokban. Mfint a 2.1. ábra fiflflusztráflja, a szervezetek köre a társuflásokban magában fogflafl termeflőket (növények), 

fogyasztókat (növényevők, húsevők, mfindenevők, ragadozók) és flebontókat (és dögevőket). A bfiotfikus komponensek köflcsönhatásban vannak a 

fizfikafi környezettefl, így megváfltoztatják az energfia- és anyagáramflásokat.

Az energfia- és küflönösen az anyagáramflások vfizsgáflata egy ökoszfisztémán beflüfl fontos megközeflítés az ökoszfisztéma tanuflmányozásához. 

Egy ökoszfisztémán beflüfl, a fontos foflyamatok magukba fogflaflják az eflsődfleges termeflést (produkcfiót), a fogyasztást és a flebontást az abfiotfikus 

(azaz fizfikafi) faktorokkafl köflcsönhatásban, amfi energfiaáramflást és tápeflemcfikflust eredményez. Mfinthogy az ökoszfisztémák áfltaflában térben 

flfimfitáfltak, az anyag és energfia exportja ugyancsak fontos, amfikor a fogyasztók egy másfik környezetbe átkerüflnek. A növénytermesztésfi rendsze-

rek egyfik fontos sajátossága, hogy a kfivfiteflek az ökoszfisztémábófl gyakran nagyok, amfikor a betakarított növényt vagy áflflatfi terméket eflvfisszük, 

azaz efltávoflítjuk a rendszerbőfl.

2.1. ábra. A fizfikafi környezet és a bfiotfikus környezet ábrázoflása egy ökoszfisztémában (Sfincflafir és Wefiss, 2010 aflapján)

Az ökoszfisztémák szerkezete 

A természetes ökoszfisztémák struktúrája taxonómfiafiflag és fizfikafiflag sokrétű, küflönösen amfikor az éréshez és a fejflődés végső stádfiumához közefl 

vannak. A fejflődés végső fázfisát úgy képzeflfik efl, mfint egy áflflandósuflt (tartós) áflflapotot. Eflméfletfifleg, a fajok száma, típusa és a produkcfió eflér 

egy közefl egyensúflyfi áflflapotot a fennáflfló domfináns kflfimatfikus és edafikus faktorok között. Természetesen, az eflemek dfinamfikus természete az 

ökoszfisztéma közösségben meggátofl egy vaflódfi áflflandósuflt áflflapot kfifejflődését, ahogy küflönböző versengő szervezetek megvédfik és kfiterjesztfik 

nfiche-efiket. A nfiche az ökoflógfiafi térnek az a része, ameflyet egy popuflácfió jeflenflétévefl kfitöflt (Hortobágyfi és Sfimon, 1981). A popuflácfió sűrűségek 



váfltoznak az fidőjárássafl és a predácfióvafl. Evoflúcfiós váfltozások bekövetkeznek, ahogy az organfizmusok adaptáflódnak a váfltozó fidőjáráshoz és 

környezethez. 

Az agrártermeflésfi rendszerek a természetes ökoflógfiafi rendszerekhez hasonflóan aflapvetően a napenergfia hasznosításán aflapuflnak, de emeflflett 

más energfiaforrást fis feflhasznáflnak. Szemben a természetes ökoszfisztémákkafl, az ember áfltafl szabáflyozott termesztésfi ökoszfisztémák oflyan nö-

vény- és áflflatközösségek, meflyeket úgy terveznek és szabáflyoznak, hogy megfeflefljenek a specfifikus emberfi céfloknak. Az emberek a szükséges 

növényfi komponensek produkcfiójának eflősegítésére megkíséreflfik a növénytermesztésfi ökoszfisztémában jeflen flevő nem kívánatos szervezeteket 

vfisszaszorítanfi. Következésképpen, a növénytermesztésfi ökoszfisztémák vfiszonyflag egyszerűek, összehasonflítva a természetes ökoszfisztémák-

kafl. A modern növénytermesztésfi ökoszfisztémák a mezőgazdaságban és az erdészetben gyakran egyetflen, genetfikafiflag unfiform növényfajon 

aflapuflnak, meflyet magas növényszámnáfl termesztünk. Ezeket az ökoszfisztémákat rendszerfint azzafl a céflflafl flétesítjük, hogy maxfimaflfizáfljuk a 

betakarított növényfi terméket. Az agroökoszfisztémák aflapegysége egy növényfi vagy áflflatfi termék termeflésfi egysége (gabonatábfla, sertéshfizflafl-

da, gyümöflcsös stb.), de a rendszer határa kfiterjeszthető magasabb szfintre fis (tanya, farm, faflu stb.). 

A gyakorflatban, az emberek törekvése, hogy fenntartsanak egy egyszerű ökoszfisztémát, majdnem mfindfig összeütközésbe kerüfl küflönböző 

nyfitott nfichek nem kívánatos szervezetek áfltaflfi hasznosításávafl. A nficheknek ez a hasznosítása küflönböző szervezetek áfltafl, és az ebbőfl származó 

nyomás a szervezetek dfiverzfitása firányába a növénytermesztésfi ökoszfisztémákban eredményezfi a nem-kívánatos szervezetek (gyomok, rovarok 

és kórokozók) behatoflását. A nem-kívánatos szervezetek versenyeznek a kufltúrnövényekkefl a rendeflkezésre áflfló forrásokért, amfi a kufltúrnövény 

pusztuflásávafl fis járhat. A termeflők figénye, hogy fenntartsanak egyszerű ökoszfisztémákat a károsító szervezetekkefl szemben, arra kényszerítfi a 

termeflőket, hogy küflönböző módszereket aflkaflmazzanak, befleértve a kémfiafi és bfioflógfiafi efljárásokat, hogy eflnyomják vagy megakadáflyozzák 

ezeknek a nem-kívánatos betoflakodóknak a hatásafit. 

2.1. tábflázat. Gflobáflfis föfldterüflet és a küflönböző vegetácfiós osztáflyok arányafi* 
(Hansen et afl., 2000)

Osztáflyozás Föfldterüflet (mfiflflfió km2) Százaflékos arány

Tűfleveflű erdő 5.85 4.07

Kétszfikű erdő 12.89 8.96

Vegyes erdő 19.81 13.78

Bokros, cserjés terüflet 30.09 20.92

Gyepterüflet 30.32 21.08

Szántóföfld 11.12 7.74

Növény néflküflfi terüflet (sfivatag, jég, szfikfla) 33.48 23.28

Lakott terüflet 0.26 0.18

A termesztett növények terüflete 11.1 mfiflflfió km2-t (1.1 mfiflflfiárd ha-t) fogflafl efl, amefly a Föfld szárazföfldfi feflüfletének 7.7%-a (2.1. tábflázat). A ter-

mészetes ökoszfisztémákkafl eflflentétben, a termesztett szántóföfldfi növények terüfletét vfiszonyflag kevés faj aflkotja, gyakran egyetflen növényfaj az 

uraflkodó, amennyfiben a növényfi károsítókat és a taflajbfiontát figyeflmen kívüfl hagyjuk. A mezőgazdaság a fejflett országokban jeflentős mértékben 

az adaptáflódott növényfajták monokufltúráfin aflapszfik, ameflyek új ökoflógfiafi nfichet képeznek a behatoflóknak (gyomok, rovarok és kórokozók). 

A füves terüfletek efltérnek a monokufltúra modeflfltőfl, amennyfiben két vagy több növényfajt tartaflmaznak és a fajok rendszerfint éveflők. A füves 

terüfletek tápfláflékfláncafi magukban fogflaflnak takarmánynövény fajokat, növényevő áflflatokat (befleértve a haszonáflflatokat, rovarokat stb.) és a 

húsevőket (befleértve a madarakat). A bfioflógfiafi dfiverzfitás nagyobb, összehasonflítva a monokufltúrávafl, emfiatt a károsítók epfidémfiáfinak flehető-

sége csökken. 

Tápfláflékfláncok

Egy ökoszfisztéma trofikus komponensefi a tápfláflékfláncokon keresztüfl kapcsoflódnak egymáshoz. A tápfláflékflánc egy trofikus (tápfláflkozásfi) struk-

túra (termeflők – fogyasztók – flebontók), meflyet arra hasznáflunk, hogy fleírjuk a tömeg és az energfia áramflását az ökoszfisztémában (2.1. ábra). 

Csaknem  mfinden  energfia  eredetfi  forrása  egy  ökoszfisztémában  a  zöfld  növények,  mfint  eflsődfleges  termeflők  áfltafl  abszorbeáflt  napenergfia,  amfi 

bfiztosítja az áfltafla gerjesztett eflektron fotokémfiafi transzportját, redukáfló képességét, végüfl a széndfioxfid szénhfidrátokká aflakuflását. A flegproduk-

tívabb természetes ökoszfisztéma a trópusfi erdő, amefly humfid (nedves) és áflflandóan mefleg (12 hónapos növekedésfi fidőszak), és a flegkevésbé 

produktív természetes ökoszfisztéma a sfivatag és a tundra. A flegproduktívabb ökoszfisztémák, meflyeket emberek szabáflyoznak a növénytermesz-

tésben, tfipfikusan a mezőgazdaságfi növények, meflyekhez mesterségesen tápanyagokat és flehetőség szerfint vfizet adnak. A cukornád produkcfió a 

trópusfi kflímában és a kukorficatermesztés a mérsékeflt régfiókban péflda a flegproduktívabb mezőgazdaságfi ökoszfisztémákra. 

A  következő  trofikus  szfintet  az  eflsődfleges  termeflők  fogyasztófi  képezfik. Az  éflő  növényfi  anyagokat  közvetflenüfl  eflfogyasztják  küflönböző 

szervezetek, és a flebontók fogyasztják efl az eflhaflt növényfi komponenseket. A növényevőket és a mfindenevőket közvetflenüfl eflfogyaszthatják a 

húsevők, ameflyek az áflflatok eflpusztuflásávafl küflönböző dögevők és flebontók tápfláflékforrásává váflnak. Ahogy az energfia átjut az egyfik trofikus 

szfintrőfl a másfikba a tápfláflékfláncban, az energfiának akár 90%-a eflveszfik a tápfláflékflánc mfinden egyes szakaszában.

Az energfia trofikus útját mutatja egy egyszerű növénytermesztésfi ökoszfisztémában az emberfi fogyasztásra szánt hústermeflés (2.2. ábra). Kez-

detben, a takarmánynövény áfltafl abszorbeáflt napenergfiának csupán kevés százafléka értékesüfl a növényfi anyagban (1–3%). A következő flépés-

ben, az áflflatok a takarmánynövény energfiának csupán 10%-át vagy ennéfl kevesebbet aflakítanak át húsenergfiává. Végüfl, az áfltaflunk eflfogyasztott 

húsenergfiának kb. 5%-a marad meg az emberben. Ez a péflda fiflflusztráflja, hogy az ember függése a flegeflő áflflatoktófl csak a növényfi produkcfió 

nagy mennyfiségévefl tartható fenn, amefly a napbófl származó energfia finputtófl függ.



2.2. ábra. Az energfia mennyfiségek pfiramfisa, amefly áramflfik a Föfld feflszínére érkező napsugárzástófl egészen az emberfig. Ffigyefljük meg, hogy a flogarfitmus 
skáfla teszfi flehetővé az energfiaváfltozás nagyságrendjének ábrázoflását (Sfincflafir és Wefiss, 2010 aflapján)

Tápeflemek körforgása (tápeflem cfikflusok)

Az energfiávafl szemben, amefly áfltaflában csak egyfik firányban áramflfik a trofikus szfintek között, az ásványfi anyagok mozgása a tápfláflékfláncokban 

kétfirányú vagy más néven cfikflfikus. Idővefl, egy zárt rendszerben, az ásványfi anyagok vagy tápeflemek cfikflusa vfisszatér a forrás készfletéhez, így 

újbófl feflhasznáflhatók. Péfldaként, a nfitrogén cfikflust a 2.3. ábra fiflflusztráflja. 

2.3. ábra. A mezőgazdaságfi rendszerek áfltaflánosított nfitrogén körforgása. Frfiss szerves anyag hozzáadása a taflajhoz flebomflfik (1) mfikrobfiáflfis bfiomasszává 
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veszteség kfimosódássafl (8), pároflgássafl (9) és a terméssefl; és bevfitefl a vfiflflámflásbófl (10), fistáflflótrágyábófl és műtrágyábófl. NH
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foflyamat) a növénybőfl és F-bőfl (frfiss növényfi maradvány). A fő foflyamatok vastag vonaflflafl vannak hangsúflyozva (Loomfis és Connor, 1992 aflapján)



A természetes ökoszfisztémákban a nfitrogén fluxus (áramflás) a küflönböző szakaszokon keresztüfl rendszerfint közefl egyensúflyban van. A növény-

termesztésfi ökoszfisztémákban ezzefl szemben a tápeflem szfintek csökkenhetnek a szerves anyag bfio-oxfidácfiója, erózfió, kfimosódás és küflönösen a 

tápeflemeknek a betakarított terméssefl történő eflvfitefle következtében. Mfindkét ökoszfisztémában, a növényekbőfl, az áflflatokbófl és baktérfiumokbófl 

származó szerves anyag mfineraflfizáflódfik a detrfikus tápfláflékfláncban a heterotróf szervezetek révén, hogy vfisszatérjen a nfitrogén a taflajba. Azok-

ban a régfiókban, ahofl a zfivatarok gyakorfiak, a vfiflflámflássafl megkötött nfitrogén (10–15 kg ha-1 év-1) flerakódhat a taflajba és feflhaflmozódhat a növé-

nyekben. Specfifikus mfikróbák, akár szabadon éflők, vagy szfimbfiózfisban vagy asszocfiácfióban a növényekkefl, krfitfikusak a flégkörfi nfitrogén szer-

ves vegyüfletekben történő megkötésében, ameflyet feflhasznáflhatnak a növények. A pfiflflangós növények, ameflyek könnyen képeznek szfimbfiózfist 

a baktérfiumokkafl, hogy megtörténjék a bfioflógfiafi nfitrogén megkötés, rendkívüfl fontosak a természetes ökoszfisztémákban és fontos szerepük van 

számos növénytermesztésfi ökoszfisztémában. A mfikróbák ugyancsak néflküflözhetetflenek a taflajban, hogy átaflakítsák (transzformáflják) a nfitrogén 

redukáflt formáját (ammónfia) oxfidáflt formává (nfitrát), amefly áfltaflában a flegjobban feflhasznáflható forma a flegtöbb szárazföfldfi növénynek.

A természetes és a növénytermesztésfi ökoszfisztémák összehasonflítása

Fontos feflfismernfi néhány flényeges sajátosságot, amefly megküflönböztetfi a növénytermesztésfi ökoszfisztémát a természetes ökoszfisztémátófl. A 

2.2. tábflázat bemutatja az aflapvető ökoflógfiafi küflönbségeket a természetes, a fenntartható és a hagyományos ökoszfisztémák között. Néhány öko-

flógfiafi mutatót kfiemeflünk közüflük az aflábbfiakban.

2.2. tábflázat. Aflapvető ökoflógfiafi küflönbségek a természetes ökoszfisztémák, a hagyományos és a fenntartható agroökoszfisztémák között (Gflfiessman, 
2004)

Ökoflógfiafi mutatók
Természetes
Ökoszfisztéma

Agroökoszfisztéma

Fenntartható Hagyományos

Nettó produktfivfitás Közepes Közepes Magas

Tápfláflkozásfi köflcsönhatások Kompflex Közbenső Egyszerű, flfineárfis

Fajok dfiverzfitása Magas Magas Aflacsony

Strukturáflfis dfiverzfitás Magas Közepes Aflacsony

Genetfikafi dfiverzfitás Magas Magas Aflacsony

Tápeflem cfikflusok Zártak Féflfig-zártak Nyfitottak

Stabfiflfitás Magas Magas Aflacsony

Emberfi szabáflyozás Függetflen Köflcsönösen függő Függő

Időbenfi áflflandóság Hosszú Hosszú Rövfid

Éflőhefly heterogenfitás Kompflex Közbenső Egyszerű

1. Energfia áramflás. Mfindkét szfisztéma függ a napenergfiátófl, hogy kémfiafi energfiát képezzen a fotoszfintézfis során, és növeflje a növény tömeget. 

A természetes ökoszfisztémákkafl eflflentétben, a flegtöbb növénytermesztésfi ökoszfisztéma küflső energfia támogatást figényefl a fosszfiflfis üzemanya-

gokbófl, a gépek, műtrágyák és pesztficfidek hasznáflatakor. 

2. Dfiverzfitás. A természetes ökoszfisztémák több fajúak, bfioflógfiafiflag dfiverzek (sokféflék), gyakran tartaflmaznak 300, vagy ennéfl több fajt. 

Ezzefl szemben a herbficfidekkefl kezeflt szántóföfldfi növényáflflományokban gyakran csak egyetflen növényfaj van.  A monokufltúra a gépesített ag-

rotechnfika veflejárója. Az egyfajúság csábító kfihívás a fajt potencfiáflfisan fogyasztanfi képes károsítók számára, áflflandó fefladatot adva a növény-

védeflemnek és a nemesítésnek. A fajdfiverzfitás fidőbeflfi növeflése, a vetésforgó némfifleg enyhíthet a gondokon. 

A genetfikafi dfiverzfitás (egy faj popuflácfióján beflüflfi genetfikafi váfltozatosság) a természetben éflő fajok evoflúcfiós aflkaflmazkodóképességének 

aflapja. Az agroökoszfisztéma termesztett növényfajában ezzefl szemben a genetfikafi dfiverzfitás zavaró körüflmény, amennyfiben az agrotechnfikafi 

efljárások optfimáflfis módját és fidejét egyedfi varfiácfiókkafl nehezítfi. A modern agrártermeflésfi rendszerekben ezért maxfimáflfis unfiformfitásra töre-

kednek,  és  az  esetflegesen  megváfltozott  körüflményekhez  újabb  faj  vagy  fajta  kfiváflasztásávafl  aflkaflmazkodnak. A  genetfikafi  váfltozatosságot  a 

termesztett növények fajtagyűjteményefiben, a génbankokban figyekeznek megőrfiznfi.

3. Növényfi maradvány. A természetes ökoszfisztémák fajtófl, kflímátófl és növekedésfi rátátófl függően, nagy mennyfiségű növényfi maradványt 

haflmoznak fefl a taflajon. A növényfi maradvány tápfláflja a detrfitus tápfláflékfláncot, feflszabadít növényfi tápeflemeket a körforgáshoz és az autotróf 

szervezetek áfltaflfi újrahasznosításhoz. A növénytermesztésfi ökoszfisztémák számos esetben kevesebb növényfi maradványt hagynak a taflajon, és 

néha a növényfi rezfiduumokat tefljesen efltávoflítják vagy eflégetfik. A szántás néflküflfi vagy redukáflt taflajműveflésfi rendszerek hasznáflatakor a nö-

vényfi maradvány a taflaj feflszínén marad, azonban flebomoflhat egy vagy két év aflatt, a növényfi anyag gyors bfio-oxfidácfiójának tuflajdoníthatóan.

4. Tápeflem körforgás. A tápeflemeknek a természetes ökoszfisztémákban rendszerfint hatékony körforgása megy végbe a detrfitus tápfláflékflán-

con keresztüfl. A növényfi tömegben tároflt tápanyagoknak fis van körforgása a növényen beflüfl. A növényfi tápanyagok transzflokáflódnak az fidő-

sebb növényfi részekbőfl az újakba, mfiheflyt a kezdetfi növényfi struktúra kfiaflakuflt, eredményezve egy hatékony tápanyag-áramflást. Másrészrőfl, 

a növénytermesztésfi ökoszfisztémák áfltaflában nagy mennyfiségű tápeflem finputokat figényeflnek, mfivefl a tápeflemek jeflentős részét efltávoflítjuk a 

betakarított növényfi részekkefl együtt. A tápeflemek bfizonyos körforgása bekövetkezfik a termesztett növényeknéfl, azonban ez a foflyamat nem 

jeflentős a modern ökoszfisztémákban. 

5. Taflaj szervesanyag. A természetes ökoszfisztémák hajflamosak feflhaflmoznfi szer ves anyagot és javítják a taflajszerkezetet a víz és a tápanya-

gok tároflásához. A növény termesztésfi ökoszfisztémákban, a megnövekedett taflajflégzés a szántás eredményeként a szervesanyag bfio-oxfidácfióját 

váflthatja kfi.



6. Szabáflyozás. A természetes ökoszfisztémák beflsőfleg szabáflyozottak vfisszacsatoflásfi mechanfizmusokkafl; a növénytermesztésfi ökoszfisztémá-

kat kívüflrőfl szabáflyozzuk, és az emberfi szabáflyozást befoflyásoflják az ökonómfiafi és társadaflmfi faktorok.

7. Produktfivfitás. A bfiomassza tekfintetében az agroökoszfisztéma többnyfire jeflentősen flemarad az azonos fefltéteflek meflflett kfiaflakufló termé-

szetes növénytársuflásokhoz képest. Ez érthető, mfivefl a termeflés gyakorta egyéves vetés-betakarítás cfikflusokban történfik.  A trópusfi terüfletek 

kfivéteflévefl így az év jeflentős részében (náflunk a téflfi hónapokban) az agroökoszfisztéma gyakorflatfiflag növényzetmentes. Bár produktfivfitás tekfin-

tetében sok fintenzív mezőgazdaságfi kufltúra megközeflítfi, sőt meg fis hafladja a flegjobb természetes ökoszfisztémákat, ez csupán a mesterségesen 

bevfitt kfiegészítő energfia mfiatt flehetséges.

Az ökoszfisztémák fenntarthatósága

Az  ökoszfisztémák  fenntarthatósága  fontos  kérdéssé  váflt,  aflapjáufl  szoflgáfl  számos  ökonómfiafi  és  poflfitfikafi  döntésnek  a  növénytermesztés  és  a 

környezet vonatkozásában. Definícfió szerfint, a természetes ökoszfisztémák fenntarthatók, mfivefl egy dfinamfikus egyensúflyt tartanak fenn. Még 

perturbácfió (megzavarás) esetén fis, egy ökoszfisztéma, ha eflegendő fidő áflfl rendeflkezésre, rendszerfint vfisszanyerfi közefl eredetfi áflflapotát. 

 A növénytermesztésfi ökoszfisztémák nem fenntarthatók emberfi beavatkozás néflküfl. A növénytermesztésfi ökoszfisztéma éfletcfikflusának bfizo-

nyos pontjánáfl mfindfig küflső energfiát keflfl feflhasznáflnfi az ökoszfisztéma fenntartására. A mezőgazdaságfi és kertészetfi rendszerekben az emberfi 

beavatkozás szfintje magas. A termesztésfi ökoszfisztéma csak addfig fenntartható, amíg az emberfi beavatkozás foflyamatos és az energfia és más 

források könnyen rendeflkezésre áflflnak. 

Végüfl, a növénytermesztésfi ökoszfisztéma fenntarthatósága szükségessé teszfi, hogy a környezet ne károsodjon oflyan mértékfig, hogy a nö-

vénytermesztés tartósan gazdaságtaflan flegyen. A taflaj erózfiója és degradácfiója bekövetkezett számos növénytermesztésfi ökoszfisztémában. Ez a 

degradácfió könnyen eredményezhetfi a termés csökkenését oflyan szfintekre, ahofl a produkcfió túfl aflacsony ahhoz, hogy flehetővé tegye a növény-

termesztésfi ökoszfisztéma fenntartását. A sók feflhaflmozódása öntözött terüfleten egy másfik péflda a degradácfióra, amefly nagyon aflacsony termést 

eredményez és a növénytermesztésfi ökoszfisztéma nem tartható fenn tovább. Kedvező környezet fenntartása egy fenntartható növénytermesztésfi 

ökoszfisztémához nagy kfihívás a vfiflág népességének éfleflmfiszerrefl vafló eflflátásában. Az új dfimenzfiókat az agroökoflógfiában, összehasonflítva a 

hagyományos agronómfiafi megközeflítésekkefl a 2.3. tábflázat tartaflmazza. 

2.3. tábflázat. Új dfimenzfiók az agroökoflógfiában összehasonflítva a hagyományos agronómfiafi megközeflítésekkefl (Cflements és Shretha, 2004)

Új dfimenzfiók, az agroökoflógfia hatásaként Eflőny a hagyományos agronómfiafi megközeflítésekkefl szemben

 1. A mezőgazdaság új fiflozófiája
Integráflja a bfioflógfiafi és agronómfiafi fismereteket az ökonómfiafi, társadaflmfi 
és környezetfi fenntarthatóság megvaflósítására

 2. Rendszerszemfléfletű gondoflkodás
Hoflfisztfikus, megkíséreflfi megértenfi a köflcsönhatásokat a küflönböző 
agroökoszfisztéma komponensek között 

 3. Heflyfi (flokáflfis) adaptácfió (aflkaflmazkodás) Számba veszfi a heflyfi ökoflógfiafi és termesztésfi fismereteket

 4. A kufltúrnövényen kívüflfi éflőflények (bfionta)
Iflyenek a rovarok, a termesztett növényen kívüflfi vegetácfió, mfint az öko-
szfisztéma részefi

 5. A kufltúrnövények autökoflógfiája
A termesztésfi rendszerek flehetséges kompflexfitása, pfl. poflfikufltúrák, köz-
testermesztés vagy mezőgazdaságfi és erdészetfi kufltúrák együttes termesz-
tése

 6. A mezőgazdaságfi táj megőrzése A táj figyeflembe vétefle a tábfla méreten vagy kísérfletfi parceflflán túflmenően

 7.   Az anyagok zárt körforgása: kufltúrnövények, áflflatáflflomány és heflyfi vagy 
gflobáflfis cfikflus 

A rendszereket úgy fejflesztették kfi, hogy eflkerüfljék a növények és az áfl-
flatáflflomány túflzott térbenfi eflküflönítését

 8. Technoflógfia és ökoflógfia
A technoflógfia (befleértve a bfiotechnoflógfiát) kfihatásafinak aflapos figyeflem-
bevétefle

 9. Humán ökoflógfia
A mezőgazdaság ökoflógfiafi tényezőfit és az agronómfiafi fismereteket eg-
yaránt figyeflembe keflfl vennfi a fenntartható ökoszfisztémák tervezésekor

10. Természetes dfimenzfiók
A természetes ökoszfisztémák utánzására törekszünk, hogy ezáfltafl javítsuk 
az agroökoszfisztémák ökoflógfiafi fintegrfitását és stabfiflfitását

A mezőgazdaság a neoflfit korban kezdődött 10 000–12 000 évvefl ezeflőtt. Kezdettőfl és történetének nagy részében a mezőgazdaság céflja voflt 

hasznosítanfi a forrásokat a küflönböző termékekben, a gabonaféflék szemtermésétőfl és a gyapotrosttófl az oflívaoflajfig és a borfig. A növénytermeflés 

környezetfi tényezőfit megóvták a termeflők a mezőgazdaság korafi fidőszakátófl, és a 19. század közepétőfl a kutatók a produkcfió és a forrás-meg-

őrzés közöttfi kapcsoflatra fis fókuszáfltak. 

Számos termesztésfi efljárást fejflesztettek kfi a környezetfi kérdések figyeflembevéteflévefl, ameflyek gyakran javuflásokhoz vezettek mfind a for-

rás-megőrzésben és mfind a produkcfióban. A korafi termeflésfi rendszerekben, ameflyek az ugarofltatáson aflapufltak, az egy- és kétéves termesztést 

gyakran hosszú regenerácfiós szakaszok követtek. A négyes forgót a tfizennyoflcadfik században fejflesztették kfi és a korafi technoflógfia a mezőgaz-

daságfi finnovácfió két fontos szempontját mutatja. Eflőször megerősítfi azt, hogy a termeflők áfltaflában tudatában vannak forrás-bázfisuk fenntartá-

sának fontosságában, mfint ahogy mutatja az efljárások kombfinácfiója, meflyeknek céflja a taflajtermékenység fenntartása. Másodszor mutatja azt 



az eflvet, hogy jeflentős javuflás a produkcfióban áfltaflában nem következfik be egyetflen finnovácfióbófl, hanem sokkafl finkább számos, gyakran már 

flétező efljárások tafláflékony újrarendezésévefl és a szfinergfizmusok hasznosításávafl.

A fenntarthatóság jeflenkorfi fogaflma, amefly számofl az ökonómfiafi, környezetfi és társadaflmfi hármas hatássafl, régóta részét képezfi a mezőgazda-

ságfi gyakorflatnak és kutatásnak, azonban az utoflsó évtfizedekben flett tudományosan rendszerbe fogflaflva. A tápfláflékbfiztonság és az éfleflmfiszerek 

tápfláflóértékének tényezőfi növekvő fontosságú eflemefi, ameflyek a negyedfik dfimenzfióját képezfik a mezőgazdaság jeflenkorfi paradfigmájának. Ez 

a kapcsoflat a fenntarthatóság és a kompflexfitás között egy flétező eflméfletfi kfihívás. 

A fenntarthatóság vonatkozásában, ameflyet a négy tengefly határoz meg a 2.4. ábrán, és a vfiflág mezőgazdaságfi rendszerefinek növekvő komp-

flexfitását figyeflembe véve, a mezőgazdaság fő kfihívásafi a következő évtfizedekben összefüggnek az éfleflmfiszerek és más mezőgazdaságfi termé-

kek firántfi növekvő figénnyefl, a versengő mezőgazdaságfi céflú és nem mezőgazdaságfi céflú föfldhasznáflattafl, és az ökoflógfiafiflag, ökonómfiafiflag és 

társadaflmfiflag téves mezőgazdaságfi gyakorflat eflhfibázott hangsúflyozásávafl. 

2.4. ábra. Közös erőfeszítés szükséges a tudományban, technoflógfiában, poflfitfikában és az oktatásban, hogy megvaflósufljon a fenntartható mezőgazdaság 
négy dfimenzfiója (Sadras és Caflderfinfi, 2009)

Kflímaváfltozás és az agroökoszfisztémák

Kflímaváfltozás, meflyet az üvegházhatású gázok antropogén eredetű kfibocsátása okozott, már hatássafl van a természetes és humán rendszerekre 

az egész vfiflágon. Ugyanakkor a jeflenflegfi váfltozások flehet, hogy csupán eflőhírnökefi a méflyrehatóbb váfltozásoknak. Néhányan úgy véflfik, hogy a 

cseflekedetek a kflímaváfltozásra késhetnek, mfivefl bfizonytaflanság van a pontos természetét, méretét és az eflőrejeflzett váfltozás sebességét fiflfletően. 

Mások úgy gondoflják, hogy most szükséges váflaszoflnfi a kflímaváfltozásra a bfizonytaflanságok mfiatt. Bármeflyfik esetben, az agroökoszfisztémák 

jeflentős váfltozásának flehetősége megköveteflfi tőflünk, hogy eflőrejeflezzük a kflímaváfltozás flehetséges hatásafit, tanuflmányozzuk, hogyan tudnak 

a termeflésfi régfiók és szfisztémák aflkaflmazkodnfi ahhoz, amfi eflkerüflhetetflen, és határozzuk meg, hogyan enyhíthető a kflímaváfltozás, hogy csök-

kentsük végső hatásafit.



A kflímaváfltozás kfihívása az, hogy kfifejflesszünk és fenntartsunk oflyan ökoszfisztémákat, ameflyek adaptáflódnak és egyfidejűfleg enyhítfik a kflí-

maváfltozást. A termőföfld és az agro-ökoszfisztéma szabáflyozás aflternatív módjafit a kflímaváfltozássafl összefüggésben az 2.5. ábra szemfléfltetfi.

2.5. ábra. A fenntartható és a kfizsákmányofló termesztésfi mód tényezőfi a kflímaváfltozássafl összefüggésben (Hfiflflefl és Rosenzwefig, 2011)

(1) A fenntartható mód, ameflyben a növények és az áflflatáflflomány produkcfiója képes adaptáflódnfi a váfltozó kflfimatfikus körüflményekhez, mfivefl 

úgy tervezték, hogy mfinfimaflfizáflja a taflaj és az ökoszfisztéma degradácfiót a mfinfimáflfis taflajművefléssefl és a tápanyagok precízfiós appflfikácfiójávafl, 

az fintegráflt növényvédeflemmefl (befleértve a bfioflógfiafi szabáflyozásfi módszereket), az energfia megőrzésévefl, a taflajstabfiflfitás és taflajtermékeny-

ség javításávafl a szerves anyag növeflés és szén megkötés révén, hatékony vízfeflhasznáflássafl és a termeflés fintegráflásávafl a stabfifl és egészséges 

ökoszfisztémán beflüfl. 

(2) A kfizsákmányofló mód, ameflyben a természetes vegetácfiót kfipusztítjuk, eflvezetve a termőföfld erózfióhoz, a bfiodfiverzfitás eflvesztéséhez, 

a szerves anyag flebomflásához és flecsökkenéséhez, és ennek következtében az üvegházhatású gázok (CO2, CH4, N2O) kfibocsátásához, a tá-

panyagok kfimosódásához, a széfl és víz okozta erózfióhoz, az energfia és víz pazarfló hasznáflatához és fokozatos (firreverzfibfiflfis) taflajtermékenység 

(produktfivfitás) csökkenéshez.

A flegjobb agrotechnfikafi gyakorflat tényfleges aflkaflmazása függ az agro-ökoszfisztéma és a társadaflmfi ökonómfiafi körüflmények sajátos kombfi-

nácfiójátófl, amefly jeflflemző mfinden régfióban és mfinden évtfizedben. A fontos firányeflv azonban unfiverzáflfis: 

A  mezőgazdaságfi  gyakorflatnak  egyaránt  produktívnak  és  fenntarthatónak  keflfl  flennfi  hosszú  távon. A  mezőgazdaságfi  kutatás  és  fejflesztés 

fefladata ezáfltafl az, hogy optfimaflfizáfljuk ezeket a követeflményeket és gyakorflatfi efljárásokat a váfltozó kflfimatfikus fefltéteflek figyeflembevéteflévefl.

Végüfl, ezeknek a követeflményeknek összhangban keflfl flennfi azzafl az figénnyefl, hogy fenntartsuk az emberek megéflhetését, egészségét a bfiz-

tonságos éfleflmfiszereflflátássafl.



3. EMBERI NÉPESSÉG, NÖVÉNYI PRODUKCIÓ SZÜKSÉGLET ÉS 
KÖRNYEZETI HATÁSOK

Az emberfi népesség egész története szorosan összefüggött a növényfi produkcfió váfltozásávafl. Mfintegy 10 000 évvefl ezeflőtt, amfikor az emberek 

a tápfláflékhoz „vadászattafl és gyűjtögetéssefl” jutottak hozzá, a Föfldön mfintegy 5 mfiflflfió ember éflt. A növények és áflflatok domesztfikácfiójávafl a 

népesség csak kfismértékben nőtt. Hozzávetőfleg 5000 évvefl ezeflőtt, amfikor eflkezdődött a növénytermesztés és kfis városáflflamokat hoztak flétre, 

az emberfi népesség eflkezdett jeflentősen emeflkednfi és eflérték a 100 mfiflflfió ember mérföfldkövet a Föfldön. A népesség foflyamatosan nőtt a vfiflágon 

a növénytermesztés kfiterjedésévefl és fejflődésévefl.

Az emberfi népesség gyors növekedésének küszöbét a modern korban 1830 körüfl érték efl, amfikor az emberfi népesség száma 1 mfiflflfiárdra (109) 

nőtt. A növényfi produkcfió növekedését főként a természetes terüfletek műveflésbe vonásávafl érték efl. A növénytermesztés kfiterjesztésének fontos 

régfiója voflt USA, Kanada és Ausztráflfia. A vfiflág népessége megdupflázódott 2 mfiflflfiárdra 1930 körüfl. 1950 után, a modern tudományt és techno-

flógfiát aflkaflmazták a növénytermesztésben, hogy flehetővé tegyék a produkcfió foflytonos növekedését. Az emberfi népesség újbófl megdupflázódott 

4 mfiflflfiárdra 1975-re. A zöfld forradaflom, küflönösen Ázsfiában és a megnövekedett produktfivfitás Défl-Amerfikában hozzájáruflt a gabona eflflátott-

sághoz, hogy fenntartsa a népesség-növekedést. A vfiflág flakossága 2012-ben 7 mfiflflfiárd voflt és foflyamatosan nő mfintegy 80 mfiflflfióvafl évente. 

Az emberfi népesség méretének növekedésévefl párhuzamosan nőtt az figény a források firánt, amefly szükséges a népesség fenntartásához. Az 

egyfik flegdrámafibb váfltozás a fosszfiflfis energfia áflflandóan növekvő mennyfisége firántfi figény. A 20. század eflőtt tényflegesen mfinden energfiát a 

növények termesztésére és az éfleflmfiszerek eflőáflflítására az emberfi és áflflatfi fizomenergfia szoflgáfltatta. 1950-re egy tefljes átaflakuflás voflt a flegtöbb 

fejflett országban az fizomenergfia hasznáflatárófl (amefly éfleflmfiszerekbőfl és takarmányokbófl származott) a gépfi erő hasznáflatára (meflyet a fosszfiflfis 

üzemanyagok tápfláfltak). 

A növénytermesztés végső soron az aflapja közefl mfinden éfleflmfiszernek és rostanyagnak, meflyet az ember feflhasznáfl. Továbbá, a vfiflág számos 

részén a növényeket tüzeflőanyagként fis hasznáflják fűtésre és főzésre. Következésképpen, a növénytermesztés fenntartása és fokozása az embe-

rfiség bofldoguflásának jeflentős tényezője voflt a múfltban és flesz a jövőben vfiflágszerte. 

A növénytermesztésre nehezedő nyomás a hataflmas emberfi népességbőfl eredően, órfiásfi megterheflést jeflent a környezetre. Napjafink számos 

krfitfikus környezetfi kérdése vagy a növényfi produkcfió szükséges növeflésének az eredménye vagy a növénytermesztésfi rendszerek érzékenysé-

gének az eredménye a váfltozó környezetfi fefltéteflekre. 

Emberfi népesség trendek 

Kétezer évvefl ezeflőtt kb. 250 mfiflflfió ember éflt a Föfldön. Mfintegy 1650 évre voflt szüksége a népességnek ahhoz, hogy dupflájára, azaz 500 mfiflflfióra 

emeflkedjék. A következő megdupflázódás kevesebb, mfint 200 évfig tartott, úgy hogy 1830-ra a Föfld flakosafinak száma meghafladta az 1 mfiflflfiár-

dot. Ezután, a megdupflázásfi fidő zsugorodása foflytatódott, egy másfik 100 évre voflt szükség, hogy eflérjük a 2 mfiflflfiárd flakost 1930-ban, ezután 

mfindössze továbbfi 45 évre, hogy eflérjük a 4 mfiflflfiárdot 1975-re. Az emberfi népesség foflyamatos növekedése az eflőrejeflzések szerfint eflérfi a 8 

mfiflflfiárdot 2025-re (3.1. ábra).

3.1. ábra. A vfiflág népessége 1950-tőfl és eflőrejeflzés 2050-re. A számok a grafikonon a népesség 20 éves fintervaflflumokban (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

1963-ban a vfiflág népességének növekedésfi rátája eflérte a csúcsot, 2.2%-ot évente (ez a sebesség eflegendő a vfiflág népességének megdupflázódá-

sához 32 év aflatt). Szerencsére, a maxfimum óta a népesség növekedésének rátája csökkent, és eflőrejeflzfik a csökkenés foflytatódását (3.2. ábra). 



3.2. ábra. A vfiflág népesség évenkéntfi növekedésének százaflékos rátája 1960-tófl és eflőrejeflzés 2050-re. A számok a grafikonon 20 éves fidőszakonkéntfi 
értékek (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

Az emberfi népesség könyörteflen növekedése azonban foflytatódfik. Jóflflehet az emberfi népesség növekedésfi rátája 2009-ben flecsökkent 1.3%-ra 

évente, ez a sebesség mégfis az emberfiség megdupflázódását jeflentfi 54 év múflva. Abszoflút számokban, a nettó évenkéntfi növekedés a vfiflág né-

pességében most kb. 80 mfiflflfió. Ez kb. 220 000 ember naponkéntfi növekedést jeflent, amefly azonos egy közepes méretű várossafl. Vagyfis, mfinden 

nap vfiflágvfiszonyflatban a növényfi produkcfiónak úgy keflfl nőnfi, hogy eflflásson éfleflmfiszerrefl, rostanyaggafl és részben üzemanyaggafl egy új várost. 

A népesség növekedése nem egyforma a vfiflágon és vannak nemzetek, küflönösen Afrfikában, ahofl a népesség növekedésfi sebessége még mfin-

dfig 4% körüflfi évente. Ezekben az országokban az fiflyen növekedésfi ráta megdupflázza a flakosságukat 18 évenként. A jövőbenfi vfiflág népesség 

növekedésnek több mfint 90%-a az ún. fejflődő országokban várható. 

Az Egyesüflt Nemzetek Éfleflmezésfi és Mezőgazdaságfi Szervezetének (FAO) becsflése aflapján gflobáflfisan több mfint 800 mfiflflfió ember aflufltápfláflt, 

egyharmaduk gyermek.Az 5 évnéfl fiataflabb aflufltápfláflt gyermekek közüfl, a Vfiflág Egészségügyfi Szervezetének (WHO) becsflése aflapján, mfint-

egy 40 000 hafl meg naponta az éhezés közvetflen vagy az aflufltápfláfltság közvetett következményeként. Kétharmaduk az eflső szüfletésnapot sem 

megéflt gyermek.

Éfleflmfiszer szükségflet

Az éfleflmfiszertermeflés növekedése ez fidefig, meflyet a tudomány és technfika eredményefinek aflkaflmazásávafl értünk efl, flehetővé tette a népesség 

foflytonos növekedését. Jeflentős növekedés a rfizs és a búza termésben Ázsfiában és Latfin-Amerfikában a „zöfld forradaflombófl” származott az 

1960-as és 1970-es években, amefly flehetővé tette, hogy több éfleflmfiszer áflfljon több ember rendeflkezésére aflacsonyabb köfltséggefl. 

Kevesebb, mfint egy évszázad aflatt a mezőgazdaság nagy váfltozásokon ment át, munkaerő-figényes tevékenységbőfl tudásaflapú rendszerré váflt, 

hasznosítva a fosszfiflfis üzemanyagokat. A tudományos eflőrehafladás és az finnovatív termesztésfi gyakorflat több mfint megnégyszerezte számos 

növény termését a fejflett (fiparosodott) országokban 1950 óta. 

Mégfis, a növekvő produktfivfitás sfikerefi eflflenére, van néhány bafljósflatú jefl. A termésnövekedés rátája (mértéke) csökken gflobáflfisan és regfi-

onáflfisan egyaránt ott, ahofl a farmerek (termeflők) hasznáflták a modern agrotechnfikafi módszereket. Nemcsak a növekvő népesség fokozza az 

éfleflmfiszereflflátottság firántfi szükségfletet, hanem a jóflét növekedése ugyancsak növekvő éfleflmfiszerszükségfletet eredményez, ahogy az étrendfi 

standardok (étkezésfi szokások) váfltoznak. Több áflflatfi terméket fogyasztunk. Gflobáflfisan, az 1990-es évek közepén az éfleflmfiszerek firántfi növek-

vő figénynek kb. fefle származott a népesség növekedésébőfl és a másfik fefle a jóflét növekedésébőfl. 

Mfintegy hét egységnyfi gabonára van szükség egy egységnyfi borjúhús eflőáflflításához, és két egységnyfi gabona egy egységnyfi baromfihús eflő-

áflflításához. A gabonatermés egyharmadát vfiflágvfiszonyflatban az áflflatok takarmányozására fordítjuk. Ezen túflmenően, a flegeflő áflflatok súflyosan 

veszéflyeztetfik a környezetet (pfl. flegeflők degradácfiója). 

Rostanyag szükségflet

Az emberfi népesség növekedése és az éfletkörüflmények javuflása közvetflenüfl értefl mezhető a növénytermesztésbőfl származó rostanyagok firántfi 

növekvő szükségfletekben a ruházkodásra, papírra, bútorra és épüfletre. Nem megflepően, a növényfi eredetű textíflfiák, küflönösen a gyapot firántfi 

figény egyenfletesen nőtt a népességgefl. 



Erdők és erdős tájak 5.5 mfiflflfiárd ha terüfletet borítanak, amefly megközeflítőfleg a Föfld föfldterüfletének egyharmada. Következésképpen, ez a 

hataflmas terüflet nagyon nagy hatássafl flehet a gflobáflfis környezetfi tényezőkre. Péfldáufl, az aggodaflmaknak a széndfioxfid flégkörfi növekedésért és 

az antropogén gflobáflfis feflmeflegedésért számba keflfl vennfi az erdőfirtást és az erdők szerepét a környezetben. 

Energfia szükségfletek

A növényfi anyagokat számos módon feflhasznáflják energfia nyerésére: közvetflenüfl főzéshez és fűtéshez a fejflődő országokban és közvetetten 

foflyékony bfioüzemanyag eflőáflflítására az fiparfi országokban. A fák a fő tüzeflőanyag források az energfiaszükségflet nagy részére azokban a régfiók-

ban, ahofl a megéflhetésfi éfletstíflus az áfltaflános. Napjafinkban 3 mfiflflfiárd ember részére az erdő az energfiaforrás, ezzefl fűtenek és főznek. Afrfikában 

az erdők évfi 1.7%-os rátávafl csökkennek, amefly kétszerese a fejflődő országok átflagának. A fák kfivágása tüzeflőanyagnak ezekben a régfiókban 

gyakran eredményezfi az erdők eflvesztését és a környezetfi degradácfiót. Az erdők kfifirtása és a túflzott flegefltetés fokozza a víznek az eflfoflyását 

és a taflajerózfiót, egyfidejűfleg csökkentve a vízgyűjtő terüfletek fefltöfltődését és a taflajtermékenységet, amefly továbbfi degradácfióhoz vezet. A fa-

kfitermeflés növeflése üzemanyagnak fontos prfiorfitás számos fejflődő országban. Ez küflönösen figaz a trópusfi régfiókban, ahofl más energfiaforrás 

rendszerfint nem aflakuflt kfi. 

Az utóbbfi években egy tefljesen új figény fejflődött kfi a növénytermesztéssefl szemben, hogy támogassa a bfioüzemanyag eflőáflflítását. A cukrok 

fermentácfiójábófl (erjesz tésébőfl) kfinyert etanoflt hasznáflják önmagában vagy benzfinnefl keverve a motorok üzemanyagaként. Brazíflfia cukornádra 

építve 25 mfiflflfiárd flfiter etanoflt áflflít eflő évente. Az utóbbfi években USA feflüflmúflta Brazíflfiát az etanofl eflőáflflításban és 2008-ban több mfint 36 mfifl-

flfiárd flfiter etanoflt áflflított eflő kukorfica szemtermésbőfl. A keményítő a kukorficában flebomflfik cukorrá, amefly könnyen fermentáflható. 2008-ban az 

USA-ban a kukorficanövényeknek kb. 25%-át hasznáflták fefl etanofl eflőáflflítására. A nem-gabonaféfle források között vannak az évente betakarított 

éveflő fűféflék és a rövfid éfletcfikflusú fák. A bfiodízefl üzemanyag egy másfik megközeflítés, amefly oflyan növényekre épít, ameflyek nagy mennyfiségű 

oflajt áflflítanak eflő és azok közvetflenüfl feflhasznáflhatók dízefl motorokban. 

A növényfi termékek firántfi növekvő szükségflet környezetfi következményefi

A termésnövekedés flassuflásán túflmenően számos környezetfi aggodaflmat fidézett eflő a növénytermesztés áfltafl eflfogflaflt nagy föfldterüflet. Néhány 

specfifikus aggodaflom magában fogflaflja a bfiodfiverzfitás csökkenését, a táj és taflaj degradácfiót, a tfiszta víz hozzáférhetőségét és a hatásokat az 

antropogén gflobáflfis feflmeflegedésre. Rövfiden a bfiodfiverzfitás csökkenését, a taflaj és táj degradácfiót tárgyafljuk fitt. 

Bfiodfiverzfitás csökkenése

Az egyre fintenzívebb mezőgazdaság probflémája a nagyobb bfizaflom a csupán kevés szüflőfi vonaflbófl származó növényfajtákban, azaz a genetfikafi 

bázfis (aflap) beszűküflése. A flfimfitáflt dfiverzfitást a növényfajták között súflyosbítja az fiparfi (fejflett) országokban az, hogy ezeket a fajtákat majd-

nem mfindfig monokufltúrában (azaz egy növényfajnak egyetflen fajtáját) termesztfik. Ezáfltafl csak genetfikafiflag hasonfló növények nőnek együtt és 

hasonfló genetfikafi hátterű fajtákat termesztenek a szomszédos tábflákon fis évrőfl évre. Ezáfltafl, a genetfikafiflag hasonfló növények nagy terüfletefit po-

tencfiáflfisan megtámadhatják ugyanazok a károsító szervezetek. Egyetflen rovar vagy kórokozó faj képes eflpusztítanfi a növények nagy terüfletefit. 

Ahhoz, hogy vfisszaszorítsák a kórokozókat, kártevőket és gyomokat, ameflyek eflszaporodnának a termesztett növények egységes terüfletefin, 

pesztficfideket vezettek be, ameflyek kezdetben sfikeresen szabáflyozták ezeket a károsítókat a nagy termésű monokufltúrákban. A pesztficfidek fis-

méteflt hasznáflata következtében a károsítók rezfisztens popuflácfiófi aflakufltak kfi az aflkaflmazott növényvédő szerekkefl (pesztficfidekkefl) szemben. 

Egy újabb fejflesztés a kufltúrnövények monokufltúráfinak fenntartására a kufltúrnövények transzformácfiója, feflhasznáflva a bfiotechnoflógfiát a 

károsítók eflflenfi védekezésre. Egyfik transzformácfió voflt egy gén átvfitefle a Bacfiflflus thurfingfiensfis (Bt) taflajbaktérfiumbófl, amefly rezfisztencfiát ado-

mányoz a növényeknek a rovarok egy részévefl szemben. Egy másodfik transzformácfió voflt egy gén bevfitefle, amefly rezfisztencfiát eredményezett 

a széfles hatásspektrumú (totáflfis) gflfifozát herbficfid aflkaflmazásávafl szemben.  A bfioflógfiafi evoflúcfió azonban foflytatódfik a szántóföfldön (rezfisztens 

popuflácfiók aflakuflnak kfi), és mfindkét transzgénfikus megközeflítés hatékonysága fidővefl csökken.

Aggodaflom van a természetes terüfletek bfiodfiverzfitásának eflvesztése mfiatt. A növekvő figény a föfldterüflet firánt a növények termesztése céfljá-

bófl, csökkentenfi fogja a természetes ökoszfisztémák terüfletét. Ezek a föfldterüflet veszteségek csökkenthetfik a természetes ökoszfisztémák nagy-

ságát addfig a pontfig, ahofl többé már nem éfletképesek. Áfltaflánosan, a trópusfi őserdők vfiflágméretű eflvesztésének mértékét (rátáját) kb. 1%-ra 

becsüflték évente az 1980-1990. fidőszakban. Az ökoszfisztémák eflvesztésének következménye flesz vaflószínűfleg az őshonos növények és áflflatok 

kfihaflása. Ez magában fogflaflhatja a vad növényfajokat, ameflyek fontos genetfikafi tuflajdonságokkafl rendeflkezhetnek a termesztett növények jövő-

benfi nemesítésében. Egy másfik aggodaflom, hogy ezek a kfipusztufló vad fajok flehetséges új gyógyszer-nyersanyagokká váflhatnának a jövőben. 



Táj és taflaj degradácfió

A növényfi produkcfió a vfiflág fejflődő régfiófiban gyakran a természetes terüfletek műveflésbe vonásávafl nőtt. Afrfika farmerefi kfivágták az erdőket 

vagy a még érzékenyebb terüfletekre vándorofltak a túfléflés céfljábófl. Afrfika hozzávetőfleg 5 mfiflflfió ha erdőt veszít efl mfinden évben. Egészen 1950-

fig a mezőgazdaságfi produkcfió majdnem mfinden növekedése az fiparosodott (fejflett) országokban a műveflt terüflet növekedésének voflt az ered-

ménye. Ma már azonban nfincs új terüflet növénytermesztésfi hasznosításra a vfiflág számos régfiójában. A növényfi produkcfió növekedése ezekben 

a régfiókban a tudomány és technoflógfia aflkaflmazásábófl származott, az egységnyfi terüfletre vetített termés növekedésének tuflajdoníthatóan. 

A terüfletegységre jutó nagyobb jövedeflem figénye növeflfi a taflajerózfió kockázatát. Vfiflágszerte, mfintegy 10 mfiflflfió ha szántóföfldfi terüflet teflje-

sen eflveszfik a növény termesztésbőfl mfinden évben erózfió mfiatt. A fefltaflaj erózfiónak küflönösen fontos sajátossága az a szerves anyag veszteség, 

amefly a taflajnak ebben a rétegben van. A taflaj szerves anyag csökkenése befoflyásoflja a taflajtermékenység számos tényezőjét, befleértve a csa-

padék kfisebb mértékű flefeflé szfivárgását (finfifltrácfió) és a tápanyagok feflvehetőségének csökkenését. Mfindezek a tényezők a taflajtermékenység 

csökkenését eredményezfik. 

A taflajtermékenység csökkenésének nagy része kompenzáflható megfefleflő mennyfi ségű műtrágya feflhasznáflásávafl. A műtrágyák kúflcsfontos-

ságú finputok az ökoflógfiafiflag fenntartható növénytermesztésben. 1960 óta gflobáflfisan a műtrágya-feflhasznáflás évente 2.5%-kafl nőtt, míg a vfiflág 

gabonatermése 2.4%-kafl nőtt ugyanebben az fidőszak ban (3.3. ábra). Az eflőrejeflzések szerfint a növekedésnek ez a mértéke foflytatódfik egészen 

2015-fig (3.1. tábflázat). Jóflflehet a műtrágyák flényegében nem megújítható források, a becsflések szerfint eflegendő káflfium (K) forrás van flegaflább 

250 évfig, és a foszfor (P) forrás eflegendő flegaflább 350 évfig (a korábbfi eflőrejeflzések 50 évfig eflegendő P forrást becsüfltek) (van Vuuren et afl., 

2010).

3.3. ábra. Gflobáflfis tápeflem feflhasznáflás és szemtermés produkcfió 1960-tófl 2009-fig [Műtrágya feflhasznáflás adatok forrása: Internatfionafl Fertfiflfizer Industry 
Assocfiatfion (IFA), a szemtermés adatok a FAOStat-bófl származnak]

3.1. tábflázat. Gflobáflfis műtrágya feflhasznáflás (megatonnában) és várható trendek  
(Heffer és Prud’homme, 2011)

Műtrágya 2007/08 — 2009/10 2014/15 Évenkéntfi %-os váfltozás
N 101.0 112.1 +1.8
P
2
0
5

36.6 44.0 +3.1
K
2
0 25.0 32.2 +4.3

Összes 162.7 188.3 +2.5

A műtrágya hasznáflat a technoflógfiafiflag fejflett régfiókban, mfint Európa, Japán és USA, már megáflflt növekednfi és tényflegesen csökken néhány 

terüfleten. Ez származott egyrészt a továbbfi műtrágya feflhasznáflás aflacsony ökonómfiafi megtérüflésébőfl és másrészt a tápanyag feflhasznáflás mfi-

nfimaflfizáflására vafló törekvésbőfl a természetes környezetben. A fejflődő országok egyes régfiófiban azonban a műtrágyát oflyan magas dózfisokban 

aflkaflmazzák, mfint a fejflett országok egységnyfi terüfletére jutó mennyfiségének 90%-a. A műtrágya feflhasznáflás magas szfintjefi vfiflágszerte a kör-

nyezetfi probflémáknak egy másfik sorozatát eredményezték, összefüggésben a tápanyagok kfimosódásávafl és eflfoflyásávafl a növénytermesztésfi 

rendszerekbőfl.



4. A GABONAFÉLÉK TERMÉSNÖVEKEDÉSE 

Az Egyesüflt Nemzetek (UN) eflőrejeflzése szerfint a vfiflág népessége eflérfi a 9.4 mfiflflfiárdot 2050-re. A vfiflágnak ezáfltafl fejflesztenfi keflfl a kapacfitását, 

hogy 10 mfiflflfiárd embert tápfláfljon az eflkövetkező 40–50 évben. A termeflés növekedésének nemcsak a megflévő termőterüfleten eflért nagyobb 

termésbőfl keflfl származnfi, hanem a víz vagy műtrágya arányos növekedése néflküfl, és a kflímaváfltozás körüflményefi között. Jeflentős növekedés a 

terméspotencfiáflban ezáfltafl szükségszerű, a víz és műtrágya hatékonyabb feflhasznáflásávafl, hogy bfiztosítsuk az éfleflmfiszer bfiztonságot és a kör-

nyezet védeflmét az eflkövetkező évtfizedekben.

Potencfiáflfis, eflérhető és tényfleges termés

A gazdaság (farm) tényfleges termése (FY) meflflett, az eflérhető termés (AY) és a potencfiáflfis termés (PY) egyaránt fontos fogaflmak. A potencfiáflfis 

termés (PY) egy adaptáflódott fajta termésére vonatkozfik, amfikor a flegjobb agrotechnfikávafl termesztjük és természetes kockázatok néflküfl, mfint 

amfiflyen a jégeső, fagy, vagy megdőflés, és víz, táp eflem vagy bfiotfikus stressz flfimfitácfiók. A potencfiáflfis termés a flegjobb fajta termése, amefly egy 

adott termőheflyen rendeflkezésre áflfl. Rendszerfint reprezentáfl egy termesztésfi régfiót, a környezet természetes forrásafivafl (fotoperfiódus, napsugár-

zás, hőmér sékflet, flégnyomás és taflajtípus) kfifejezve. 

A potencfiáflfis termést rendszerfint a flegjobb fajtákat és agrotechnfikát magában fogflafló szabadföfldfi kísérfletekben határozzák meg. A potencfiáflfis 

termésben eflért eflőrehafladást rendszerfint a fajták történetfi sorozatának egymás meflflettfi összehasonflításávafl mérjük, modern agrotechnfikávafl és 

a bfiotfikus stressz faktorok eflflenfi védekezéssefl. A potencfiáflfis termés ezáfltafl magában fogflaflja azt az eflőrehafladást, amefly a fajta × agrotechnfika 

pozfitív finterakcfióbófl származfik. Vaflóban, ez a köflcsönhatás fontos komponensévé váflt a növény produktfivfitás növekedésének.

A potencfiáflfis termés küflönbözfik az eflérhető terméstőfl (AY), amefly megfeflefl a flegjobb termésnek, amefly eflérhető a rendeflkezésre áflfló flegjobb 

technoflógfia hatékony hasznáflatávafl. A tényfleges termés a gazdaságban (FY) rendszerfint az eflérhető termés 60-80%-át jeflentfi; a küflönbség ösz-

szefügg a fizfikafi környezettefl, amefly szuboptfimáflfis a flegtöbb gazdaságban, vaflamfint a műtrágyák és növényvédő szerek mérsékeflt hasznáflatávafl 

a környezetkíméflő termeflésben. A terméshfiány ezáfltafl egészen nagy flehet, küflönösen a kfifejezetten margfináflfis környezetben. Péfldáufl, átflagosan 

40%-os terméscsökkenést mutattak kfi búzában a vfiflág száraz környezetében. A flegjobb termeflők (farmerek) magas terméspotencfiáflú környe-

zetben oflyan terméseket érnek efl, amefly azonos szfinten van a kísérfletfi áflflomások termésévefl, a többségük azonban eflmarad ettőfl 2-3 t ha-1-rafl a 

fontosabb gabonaféfléknéfl.

A korflátozott és váfltozó termeflésfi körüflmények mfiatt rendszerfint van egy FY és AY küflönbség és ökonómfiafi okok mfiatt mfindfig van egy AY 

és PY efltérés; fitt ezeket az efltéréseket a FY százaflékában fejezzük kfi. A küflönbséget a FY és az AY között úgy definfiáflták, mfint a hasznosítható 

terméshfiányt. Megjegyezzük, hogy a növénynemesítés növeflfi a PY-t, azonban a nemesítés segíthet a PY és FY közöttfi efltérés csökkentésében fis. 

Vfizsgáflták a termésküflönbséget búzában a potencfiáflfis termés és a gazdaság szfintjén eflérhető termés között a huszadfik században termesztett 

fajták  adatafivafl Argentínában  és  UK-ban (4.1. ábra). Az  anaflízfis  kfimutatta  a  növekvő  terméspotencfiáfl  fontosságát  a  nemesítésen  keresztüfl, 

mfint a tényfleges (gazdaság szfintű) termés növeflésének egyfik módját, mfivefl a növekedést a potencfiáflfis termésben szorosan nyomon követte a 

tényfleges termés mfindkét környezetben az eflmúflt évtfizedekben. Ezáfltafl a terméspotencfiáfl a nemesítők fő céflja marad a magas terméspotencfiáflú 

környezetekben és szorosan összefügg mfind az eflérhető terméssefl, mfind pedfig a termeflőfi tényfleges terméssefl.

4.1. ábra. A búza szemtermése a huszadfik században termeflőfi (farm) szfinten (szfimbóflumok) és potencfiáflfis szfinten (vonafl) küflönböző fidőpontokban 
termesztett fajtáknáfl, Argentínában és az Egyesüflt Kfiráflyságban (UK). Ffigyefljük meg a potencfiáflfis és a tényfleges termés efltérő skáfláját Argentínában 

(Sadras és Caflderfinfi, 2009).



Gabonaféflék termésnövekedése

A cereáflfiák, meflyek közüfl domfináns a búza, a rfizs és a kukorfica, az emberfi éfleflmfiszerek (tápfláflékok) kaflórfiájának megközeflítőfleg 50%-át ad-

ják közvetflenüfl és jeflentősen többet findfirekt módon, a ceráflfiák takarmányként történő hasznosítása révén. Az eflmúflt 20 évben a termésváfltozás 

flfineárfis rátája a vfiflágon 25 kg ha-1 év-1 voflt búzában, 38 kg ha-1 év-1 voflt rfizsben és 80 kg ha-1 év-1 voflt kukorficában (4.2. ábra).  A kukorfica kfivé-

teflévefl bfizonyos régfiókban, nfincs bfizonyíték a termés exponencfiáflfis növekedésére. A vaflóságban, a termésnövekedés reflatív rátáfi csökkennek és 

kfifejezve a 2007. évfi termés vfiszonyflatában, 0.9% év-1 búzára, 0.9% év-1 rfizsre és 1.6% év-1 kukorficára. A következőkben kfiváflasztott országok 

termésadatafi reprezentáflják a három fő gabonanövény fontos agroökoflógfiafi régfiófit a vfiflágon.

4.2. ábra. A búza, a rfizs és a kukorfica termése vfiflágvfiszonyflatban 1988 és 2007 között (FAOSTAT, 2009)

Búzatermés

Egyesüflt Kfiráflyság 

Az Egyesüflt Kfiráflyság (UK) jó vízeflflátottságú őszfi búza termesztést reprezentáfl a vfiflágon és az egyfik flegkedvezőbb búzatermesztésfi környeze-

tet. Domfináns az őszfi búza, meflyet szeptember-október hónapokban vetnek efl és a következő évben, augusztusban takarítanak be, tehát eflfogflaflja 

a föfldterüfletet 10–11 hónapon keresztüfl. Az UK-ban van az egyfik flegmagasabb országos búza termésátflag, amefly átflagosan 8 t ha-1 (15% ned-

vességnéfl), 2 mfiflflfió ha-on (4.3. ábra). A termeflőfi (FY) szfint mfinden bfizonnyafl közefl van az eflérhető (AY) termésszfinthez. A műtrágyadózfisok 

magasak  (190 kg N, 31 kg P
2
O
5
 és 39 kg K

2
O ha-onként 2007-ben) és áflflandónak tekfinthetők az eflmúflt 25 évben. 1989 óta a termés 53 kg ha-1 

év-1 rátávafl nőtt vagy a jeflenflegfi termésszfint 0.7%-ávafl. (4.3. ábra). 



4.3. ábra. A búza termése termeflőfi (farm) szfinten és a potencfiáflfis búzatermés az Egyesüflt Kfiráflyságban (15%-os nedvesség tartaflomnáfl) (FAOSTAT, 2009)

Az országos kísérfletek rendszere flehetővé teszfi a PY-ben az eflőrehafladás reflatív rátájának becsflését. A betegségek és rovarok eflflenfi tefljes vé-

deflemmefl és az újabb fajtákkafl 10.4 t ha-1 termést értek efl 2004 és 2008 között. Ezek a termések a jeflenflegfi PY jó mérőszámának tekfinthetők, 

mfivefl a termésre kevésbé voflt hatássafl a vízhfiány. A termésküflönbség a FY és a PY között jeflenfleg az átflagos FY 30%-a. Az utóbbfi 20 évben 

termesztésbe kerüflt fajták termése flfineárfisan nőtt az fidő függvényében 61 kg ha-1 év-1 rátávafl (vagy a 2008. évfi PY 0.6%-ávafl), a csökkenés jefle 

néflküfl. A FY-ban az eflőrehafladás reflatív rátája az UK-ban hasonfló az utoflsó 20 év nemesítésfi eflőrehafladásához (4.3. ábra). 

Az őszfi búza termésnövekedése (1972–1995) az UK-ban magas szfintű agrotechnfika meflflett (11.4 t ha-1 termésnéfl) azt mutatta, hogy a ter-

mésnövekedés  szorosan  összefüggött  a  nagyobb  termésnövekedésfi  rátávafl  és  napsugárzás  hasznosításfi  hatékonysággafl  (RUE)  a  vfirágzásfig 

terjedő fidőszakban, továbbá a szénhfidrátok nagyobb mennyfiségévefl a szárban vfirágzáskor. A RUE növekedése határozottan a nagyobb P
max
-ra 

utafl (fényteflítettségnéfl a fotoszfintetfikus ráta) az újabb fajtáknáfl. A kutatók meg vannak győződve a továbbfi genetfikafi eflőrehafladásrófl a PY-ban, 

amefly az eflőrejeflzések szerfint 17.4 t ha-1 flesz 2050-ben. Jóflflehet a FY-et korflátozza a vízeflflátottság és az ökonómfiafi szempontok, az eflőrejeflzések 

szerfint átflagosan 13 t ha-1 flesz. Ezek az eflőrejeflzések 1.4 g szárazanyag MJ-1 feflfogott (összes) napsugárzás RUE értéken aflapuflnak. Ez magában 

fogflaflja a fizfioflógfiafiflag findokoflt szárazanyag megosztást a szárba a dőflés mfinfimaflfizáflására és ezáfltafl korflátozva a harvest findexet (HI) egy oflyan 

értékre, amefly vaflamfivefl aflatta van a 0.62-es becsüflt maxfimáflfis értéknek. Meg keflfl azonban jegyeznfi, hogy ezek az eflőrejeflzett termések flfineárfis 

eflőrehafladást fogflaflnak magukban a PY-ban és az FY-ban, 167, fiflfletve 119 kg ha-1 év-1 értékkefl, amefly kb. 2.5-szerese a jeflenflegfi termésnöveke-

désfi rátának.

Yaqufi Vaflfley, Mexfikó

A Yaqufi Vaflfley öntözött terüfletén ÉNY-Mexfikóban rendszeresen 150 000–180 000 ha öntözött tavaszfi búzát termesztenek mfinden téflfi évszakban 

(szeptember–áprfiflfis) és ez jófl reprezentáflja az öntözött búzát a fejflődő vfiflágban. Az átflagos farm termés jeflentősen nőtt az eflső 30 évben, az 1950. 

évfi 1.4 t ha-1-rófl majdnem 5 t ha-1-ra 1980-ban (> 4%-os évenkéntfi növekedés; 4.4. ábra). A féfltörpe fajták eflőször 1962-ben jeflentek meg és 5 

évnéfl rövfidebb fidő aflatt eflfogflaflták az egész termőterüfletet, míg az N műtrágya hasznáflata 0-rófl 175 kg ha-1-re nőtt 1980-ban. A termésnövekedés 

mértéke határozottan csökkent 1950-tőfl napjafinkfig, és szfignfifikáns görbevonaflú termésváfltozás figyeflhető meg az fidő foflyamán. 

A jeflenflegfi termésnövekedés flegjobban jeflflemezhető a termés fidőbenfi flfineárfis váfltozásávafl az eflmúflt 30 évben (4.4. ábra, 49 kg ha-1 év-1 vagy 

0.8%-os évenkéntfi növekedés, a jeflenflegfi átflagos 6 t ha-1 termés aflapján). A vfizsgáflatok rámutattak azonban arra, hogy az fidőjárás váfltozást a 

Yaqufi Vaflfley-ben, nevezetesen a feflmeflegedést és a később kezdődő flehűflést fis figyeflembe keflfl vennfi az fidőbenfi termésváfltozás finterpretáflásakor. 

Ezáfltafl a technoflógfiafi eflőrehafladás kfisebb voflt, mfint azt a FY adatok mutatják a 4.3. ábrán, vagyfis 23 kg ha-1 év-1 vagy 0.4% évente. 

A potencfiáflfis termésnövekedést többször mérték a történeflmfi és az új fajták egymás meflflettfi termesztésévefl, optfimáflfis agrotechnfikánáfl és gya-

korfi fungficfid permetezéssefl a betegségek eflflen. Nyfiflvánvaflóan fontos faktor voflt a FY növekedésében 1950-tőfl a PY kezdetfi gyors növekedése 

(> 1% évente) a köztermesztésbe kerüflt új fajtáknak és azok gyors adaptácfiójának tuflajdoníthatóan. A PY növekedése azonban fleflassuflt az utóbbfi 

30 évben 23 kg ha-1 év-1-re vagy 0.3%-ra évente (4.4. ábra). Tehát úgy tűnfik, hogy a FY és a PY növekedésének reflatív rátája azonos. Jeflenfleg 

a FY és a PY 6, fiflfletve 9 t ha-1, és a küflönbség közöttük eflég áflflandó, a FY-nek kb. 50%-a. Ennek a termésküflönbségnek mfintegy egyharmada 

könnyen megszüntethető jobb agrotechnfikávafl (korábbfi vetés, kedvezőbb vízgazdáflkodás és hatékony gyomszabáflyozás).



4.4. ábra. A búza termése Mexfikóban (farm termés) és a potencfiáflfis termés 1950 és 2010 között (12%-os nedvességtartaflomnáfl) (Ffischer és Edmeades, 
2010)

Nagy jeflentősége van a flegújabb PY növekedésben (4.4. ábra) a fizfioflógfiafi faktoroknak. Kfimutatták, hogy az évenkéntfi 0.8%-os PY növekedés a 

vfizsgáflt fidőszakban összefüggésben voflt számos tuflajdonsággafl, befleértve a m2-enkéntfi szemszám növekedését (r2 = 0.71, P< 0.01) és a nagyobb 

HI-et (r2 = 0.66, P< 0.05). A fizfioflógfiafi vfizsgáflatok fefltárták, hogy a termésnövekedés összefüggött a sztóma eflflenáflflássafl fis (r2 = 0.88, P< 0.01), 

amefly 63%-kafl nőtt a vfizsgáflt fidőszakban, és a P
max 
-mafl (r2 = 0.72, P< 0.01), amefly 23%-kafl nőtt ugyanebben az fidőszakban. Ezeket a korreflá-

cfiókat kfimutatták az antézfis eflőtt és után egyaránt. 

Rfizstermés

Japán

A rfizstermesztésben az 1950–1970. években gyors termésnövekedést értek efl az új fajtákkafl, műtrágyávafl, javított agrotechnfikávafl és a gépesí-

téssefl. A nemzetfi termés kb. 50%-kafl nőtt ebben az fidőszakban és eflérte a 6 t ha-1-et 1975-ben. A rekordtermések a farmer versenyeken meghaflad-

ták a 12 t ha-1-t az 1950-es és 1960-as években, vagyfis a nemzetfi termés több mfint kétszeresét. Azóta a termés csak flassan nőtt (4.5. ábra), most 

megközeflítfi a 6.5 t ha-1-et és a rfizs vetésterüflete tényflegesen csökkent 1.5%-kafl évente és jeflenfleg 1.7 mfiflflfió ha körüfl van. A terüfletcsökkenés 

részben oka flehet a flassú termésnövekedésnek, amefly csupán 0.4% évente a jeflenflegfi FY-hez vfiszonyítva (4.5. ábra).

Egy másfik oka a flassú termésnövekedésnek, hogy fokozott figyeflmet fordítottak a rfizs jobb mfinőségére, amefly kfisebb N-műtrágya dózfisokat 

és jeflentős nemesítésfi erőfeszítéseket findokofl. Egy újabb növekedés a PY-ban rfizsben Japánban az 1990-es évek kezdetén következett be. A 

PY kb. 100 kg ha-1 év-1-vefl nőtt, mfint a 4. ábra mutatja, amefly közefl van 1.0%-hoz. Úgy tűnfik, hogy az eflőrehafladás a PY-ban foflytatódott és a 

jeflenflegfi terméspotencfiáfl flegaflább 11 t ha-1, amefly 70%-os termésefltérést ad. Mfindegyfik új nagy termőképességű fajta reakcfiót ad a magasabb N 

szfintekre és magas az  N hasznosításfi efficfiencfiájuk fis; továbbá az új agronómfiafi efljárások jeflentősen növeflhetfik az N feflhasznáflás hatékonyságát

A magas PY-sefl rendeflkező fajták a flegmagasabb teflt kaflászszámmafl rendeflkeztek négyzetméterenként és a flegnagyobb növény növekedésfi 

rátávafl a reproduktív perfiódus másodfik feflében (közvetflenüfl bugahányás eflőtt). Ezek a tuflajdonságok összefüggésben vofltak a magasabb RUE-

vafl (2.11 g MJ-1 összes föfld feflettfi napsugárzásra) és a magasabb nem strukturáflfis szénhfidrát tartaflommafl. Megáflflapították, hogy a nagyobb 

növény növekedésfi ráta a nagyobb áflflomány fotoszfintézfisnek tuflajdonítható. Kfimutatták a P
max
 magasabb értékét, és ez összefüggésben voflt a 

magasabb sztóma eflflenáflflássafl. 



4.5. ábra. A rfizs termése Japánban (farm termés) és a potencfiáflfis termés (14%-os nedvesség tartaflomnáfl) (FAOSTAT, 2009)

Centrafl Luzon, Füflöp-szfigetek

Centrafl Luzon egy kfiemeflkedő rfizstermő körzet a Füflöp-szfigeteken. A Nemzetközfi Rfizskutató Intézet (IRRI) a déflfi részén, a Füflöp-szfigetek 

Rfizskutató Intézet az északfi részén heflyezkedfik efl. Ebben a régfióban fintenzív nemesítés foflyfik, és mfintegy 1.2 mfiflflfió ha-on termesztenek rfizst, 

amefly reprezentáflja a trópusfi öntözött rfizstermesztő környezetet. A rfizsterüflet kb. kétharmadát a nedves évszakban (WS) vetfik és a többfit a 

száraz évszakban (DS) öntözéssefl. A farm terméseket és a potencfiáflfis termést az utóbbfi 30 évben, amfikor modern fajtákat termesztettek, a 4.6. 

ábra mutatja. A farm termés növekedése flassú, azonban áflflandó, 0.6% évente a nedves és száraz évszakban egyaránt. A feflmérések kfimutatták a 

műtrágya feflhasznáflás növekedését 70 kg ha-1 NPK-rófl 150 kg ha-1 NPK-ra az 1980-as évek eflején.

A PY jeflenflegfi becsflésefi 6 és 9 t ha-1 a nedves évszakra (WS), fiflfletve a száraz évszakra (DS) (4.6. ábra). Annak eflflenére, hogy a kflíma Centrafl 

Luzonban kfissé kedvezőbb, mfint az IRRI-néfl, a WS termés efltérés a FY 60%-a, az efltérés még nagyobb DS-ben (100%). 

Bfizonyíték van arra, hogy a HI növekedése fontos voflt 1966-tófl 1980-fig, ahogy a fajták aflacsonyabbak és korábbfiak flettek, azonban 1980-tófl 

az összes bfiomassza és a kfissé hosszabb tenyészfidő úgy tűnfik, összefügg a nagyobb termőképességű befltenyésztett fajtákkafl. Más vfizsgáflatok fis 

nagyobb bfiomasszát és HI-t tafláfltak a hfibrfideknéfl. A Kínábófl származó flegjobb szuper rfizs hfibrfidnek nagyobb voflt a bfiomasszája és a P
max
 érté-

ke a bugahányáskor, magasabb voflt a specfifikus flevéfltömege és a flevéfl kflorofiflfl tartaflma, mfint a régebbfi hfibrfideknek. Ezen kívüfl, a szuper rfizs 

hfibrfidek utoflsó három flevefle kfifejezetten feflfeflé áflfló, azonban a modern fajtákkafl eflflentétben, a fleveflek hosszúak és jeflentősen a buga föflé nőnek.



4.6. ábra. A rfizs termése farm szfinten (C Luzon) és a potencfiáflfis termés (IRRI) száraz és nedves évszakban (14%-os nedvesség tartaflomnáfl) (Ffischer és 
Edmeades, 2010)

Kukorficatermés

Iowa, usa

Iowa áflflamban 5.3 mfiflflfió ha-on termesztenek kukorficát nagyon kedvező csapadékeflflátottságnáfl, az USA Kukorfica Övezetének középső részén. 

Ez a régfió képvfiseflfi a mérsékeflt égövfi kukorficatermesztésfi környezet jeflentős részét gflobáflfisan. 

A kukorfica termésnövekedése az USA-ban jeflentős és áflflandó, ugyanakkor Iowá ban sem kfisebb (4.7. ábra). Az átflagtermés Iowában jeflenfleg 

10.5 t ha-1, 214 kg ha-1 év-1 flfineárfis meredekséggefl, vagyfis 2%-os évenkéntfi növekedéssefl a jeflenflegfi termésre vonatkoztatva. A termésnövekedés 

feflgyorsuflt 1990-tőfl. 

A váfltozások 1961-tőfl 1990-fig nagyrészt a műtrágya-feflhasznáflás növekedésének, a vegyszeres gyomfirtásnak és a nagyobb növényszámnak 

tuflajdoníthatók, az oflyan hfibrfidek hasznáflatávafl együtt, ameflyek termésreakcfiót mutatnak a műtrágyára és tofleráflják a sűrítést. A nfitrogén műtrá-

gya feflhasznáflás, amefly kuflcsfontosságú faktor a termésnövekedésben, nőtt az 1960-as években, stabfiflfizáflódott az 1970-es évek végétőfl 140–160 

kg ha-1 N-néfl, amfi azt jeflentfi, hogy a műtrágya hasznosítás efficfiencfiája nőtt azóta.



4.7. ábra. A kukorfica szemtermése az USA-ban (a) és Iowa áflflamban (b) 15.5%-os szemnedvesség tartaflomnáfl (http://www.nass.usda.gov/Data_and_
Statfistfics/Qufick_Stats/)

Egyfik kuflcsfontosságú tényező, amefly az utóbbfi években hozzájáruflt a gyors termésnövekedéshez Iowában, a korábbfi vetésfidő voflt. A kukorficát 

Iowában napjafinkban átflagosan 12 nappafl korábban vetfik, mfint 1979-ben, flehetővé téve, hogy a növény több napfényt fogjon fefl és a szemteflí-

tődés kedvezőbb hőmérsékfletnéfl menjen végbe. A becsflések szerfint a korafi vetés az évenkéntfi termésnövekedés fefléért flehet fefleflős Iowában az 

utóbbfi 30 évben; ezt eflősegítette a szántás néflküflfi termesztés, a vetőmag hatékonyabb fungficfides csávázása, a hfibrfidek rezfisztencfiája és nagyobb 

korafi hfideg toflerancfiája, végüfl a nagy sebességű vetőgépek hasznáflata. 

Egy másfik jeflentős faktor a növényszám foflyamatos emeflkedése a Kukorfica Övezetben, 1000 növény ha-1 év-1 rátávafl az eflmúflt 25 évben és 

ez a nagyobb növényszám trend foflytatódfik. A kfiegyenflített növényáflflomány a precízfiós vetőgépek nagyobb arányú hasznáflata mfiatt ugyan-

csak eredményezett kfismértékű termésnövekedést. Hasonfló hatása voflt az újabb hfibrfidek egyenfletesebb növényáflflományának, összehasonflítva 

a régebbfi hfibrfidekkefl. Végüfl, egy újabb faktor a növényáflflományok nagyobb arányú fungficfides védeflme a betegségeknek kfitett heflyzetekben 

(kukorfica termesztése kukorfica után, redukáflt taflajműveflés, magas hőmérsékflet, fiflfletve páratartaflom), még akkor fis, ha a betegség jeflenfléte nem 

szembetűnő. 

A Pfioneer hfibrfidek, meflyeket mfinden évtfizedben köztermesztésbe vezettek be 1930 és 2002 között, az optfimáflfis növényszámnáfl termesztve, 

79 kg ha-1 év-1 flfineárfis termésnövekedést mutattak, vagyfis az 1930-as hfibrfidek átflagtermése aflapján évenkéntfi 1.5%-os növekedést. A 2002. évfi 

hfibrfidek termése aflapján, amefly 10.2 t ha-1 voflt, az évenkéntfi növekedés csak 0.8%-os voflt. A termésnövekedésnek ez a rátája 66%-a az Iowá-

ban mért termésnövekedésnek, ugyanebben az fidőszakban. A kukorfica potencfiáflfis termésének növekedését és farm szfinten a termésnövekedést 

Iowában a 4.8. ábra szemfléfltetfi. Egy későbbfi vfizsgáflata ennek a Pfioneer hfibrfid sornak, kfiegészítve a 2007-fig köztermesztésbe kerüflt hfibrfidekkefl, 

azt mutatta, hogy a termés majdnem eflérte a 12 t ha-1-et és a termésnövekedés 116 kg ha-1 év-1 vagy évente 1% voflt (4.8. ábra). A nemesítők még 

növeflfik a kukorfica PY-t Iowában, azonban csak kb. 1%-kafl évente. Arra flehet következtetnfi, hogy a termés-efltérés Iowában mérsékeflt (50% 

körüflfi) és gyorsan zár, mfint ahogy a 4.8. ábra mutatja. 

Szfignfifikáns váfltozások számos tuflajdonságban bekövetkeztek, ahogy a termés nőtt a mérsékflet égövben termesztett kukorficánáfl, rámutatva a 

PY növekedés fizfioflógfiafi aflapjafira (4.1. tábflázat). 



4.8. ábra. A kukorfica szemtermése Iowában termeflőfi (farm) szfinten és a potencfiáflfis termés 15.5%-os szemnedvesség tartaflomnáfl (http://www.nass.usda.
gov/Data_and_Statfistfics/Qufick_Stats/)

4.1. tábflázat. Váfltozások a termésben és a kapcsoflódó tuflajdonságokban az 1930 és 2002 között köztermesztésbe kerüflt Pfioneer hfibrfidekben (Duvfick, 
2005)

Tuflajdonság Váfltozás a tuflajdonságban Megjegyzés
Termés optfimáflfis növényszámnáfl Lfineárfis növekedés 80 kg ha-1 év-1

Optfimáflfis növényszám Növekedés >80 000 tő ha-1 Kezdetben 30 000 tő ha-1 voflt
Bfiomassza Áflflandó növekedés

Harvest findex
Gyenge növekedés, most 
50–55%

Régebbfi hfibrfidek meddők flehetnek magas növé-
nyszámnáfl

Szemszám m2-enként Áflflandó növekedés Több növény ha-1, kevesebb meddőség
Szemtömeg Kfismértékű növekedés

Szem fehérjetartaflom Következetes csökkenés
Következetes emeflkedés  
a szénhfidrát tartaflomban

Napok száma vfirágzásfig Váfltozatflan Nfincs váfltozás flevéflszámban
Szemteflítődés fidőtartama Hosszabb
Szem vízfleadása (fleszáradása) Gyorsabb
Növénymagasság Nfincs trend
Csőmagasság Kfismértékű csökkenés
Gyökérdőflés Nagymértékű csökkenés Nem tefljesen kfizárt
Levéflzet Sokkafl finkább feflfeflé áflfló Maxfimáflfis LAI áfltaflában váfltozatflan
Zöfld száron érés Jeflentős növekedés Kevés váfltozás tenyészfidőszak végfi aszáflynáfl
Levéflsodródás Kfifejezettebb Szembetűnőbb feflfeflé áflfló fleveflekkefl
Címer méret Jeflentősen csökkent
Hímvfirágzás – nővfirágzás fintervaflflum Közefl zéróra csökkent Stressztoflerancfia findfikátora vfirágzáskor

A nemesítés nagyobb növény növekedésfi rátát eredményezett, küflönösen a szemteflítődés fidején, amefly a nagyobb flevéflterüflet findexbőfl (LAI), 

a hosszabb fidefig tartó zöfld száron érésbőfl és a több fefláflfló flevéflbőfl származfik. A P
max
 úgy tűnfik, nem váfltozott, jóflflehet csökkenésének rátja a 

szemteflítődés fidején flassúbb voflt az új hfibrfidekben (jobb funkcfionáflfis zöfld száron érés) és kfisebb voflt a csökkenés hűvös éjszakák után a modern 

hfibrfidekben. A modern hfibrfidek nagyobb szemszáma összefüggött a nagyobb szárazanyag akkumuflácfióvafl a nővfirágzás fidején, a nagyobb szá-

razanyag megoszflássafl a csőbe és az egységnyfi cső száraztömegre eső több szemszámmafl. Számos tuflajdonság jeflzfi a modern hfibrfidek nagyobb 

vízstressz toflerancfiáját, mfint amfiflyen a hímvfirágzás – nővfirágzás fidőszakának csökkenése. 

Szub-Szahara, Afrfika

4.2. tábflázat. A jeflenflegfi termésnövekedésfi ráták összefogflaflása, a 2007. vagy 2008. évben mért vagy eflőrejeflzett terméshez vfiszonyítva (Ffischer és 
Edmeades, 2010)



Régfió és fidőszak

Potencfiáflfis termés (PY) Farm termés (FY) Termés efltérés

2007
Váflto- 
zás

Eflőre-hafladás 2007 Eflőre-hafladás
FY  
%-ában

t ha-1
kg ha-1 

év-1
% évente t ha-1 % évente

Búza
Egyesüflt Kfiráflyság,  
1989–2008

10.4 61 0.6 8 0.7 30

Yaqufi Vaflfley,1979–2008 9 23 0.3 6 0.4 50

Rfizs

Japán, 1978–2007 11 104 0.9 6.5 0.4 70
Centrafl Luzon,  
1978–2007, nedves évszak

6 0 0 3.8 0.6 58

Kukorfica

Iowa, 1990–2008 15.5 116 1.0 10.5 2.0 48
Szub-Szahara, Afrfika  
1989–2007

4 ? ? 1.6 0.8 >200

A kukorfica Afrfikában, a Szahara aflattfi övezetben eflfogflafl aflföfldfi közepes széflességfi fokot és feflvfidékfi trópusfi és szubtrópusfi övezeteket köze-

pes-jó csapadék-eflflátottsággafl. Hasonflóak a kukorfica fő agroökoflógfiafi terüfletefi a flegtöbb fejflődő országban. Ennek eflflenére a kukorfica rendkívüfl 

fontos a szegény emberek tápfláflkozásában. Nyfiflvánvaflóan a FY-et számos faktor korflátozza a PY növekedése meflflett. Ezek magukba fogflaflják 

az  aflacsony  taflajtermékenységet,  az  aflacsony  műtrágya  feflhasznáflást,  a  nem  megfefleflő  növényszámot,  gyomfirtást,  a  gyenge  taflajműveflést, 

munkaerő hfiányt, vaflamfint súflyos finfrastrukturáflfis és finstfitucfionáflfis korflátozást, meflyek gátoflják a javított kukorficatermesztésfi technoflógfiák 

adaptáflását. A javított szabadeflvfirágzású fajták és hfibrfidek mérsékeflt PY növekedést mutatnak, azonban a javított agrotechnfika, küflönösen a 

taflajtermékenység növeflése nagyobb termést eredményez, és a javított genotípus kombfináflása korszerű agrotechnfikávafl, még nagyobb termés-

növekedéshez  vezet. A potencfiáflfis termés 4 t ha-1, a farm termés 1.6 t ha-1. A FY sokkafl aflacsonyabb és csak flassan nő, nem kétséges, hogy a 

PY – FY termésküflönbség flegaflább 200% (4.2. tábflázat).

Rámutattunk arra, hogy az eflőrehafladás a FY-ben közvetflenüfl követfi az eflőre hafladást a PY-ban. A potencfiáflfis termés (PY) és a FY növekedése 

a 4.2. tábflázatban van összefogflaflva, azonban meg keflfl jegyeznfi, hogy a PY növekedését modern agrotechnfika meflflett mérték, ezáfltafl vfisszatük-

rözfi a genetfikafi eflőrehafladást önmagában, továbbá a fajta × agrotechnfika finterakcfiót.



5. A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK TERMÉSÉRE HATÓ FAKTOROK 

A növények fejflődését, növekedését és produkcfióját (termését) aflapvetően a beflső (genetfikafi összetétefl) faktorok határozzák meg, meflyet mó-

dosítanak a küflső (környezetfi) faktorok és köflcsönhatásafik (finterakcfiók). A termesztett növényfajok küflönböző környezetfi stresszeknek vannak 

kfitéve az egész vfiflágon, ameflyek korflátozzák növekedésüket, fejflődésüket és genetfikafi terméspotencfiáfljukat. A kufltúrnövények átflagtermésének 

összehasonflítása a rekordtermésekkefl mutatja, hogy a fontosabb termesztett növények termése a kedvezőtflen környezetfi fefltétefleknek tuflajdo-

níthatóan háromszor-ötször aflacsonyabb, mfint a rekordtermések. A flegtöbb mezőgazdaságfi környezetben, számos faktor köflcsönhatásban van a 

növény éfletcfikflusa során és flfimfitáflja a növények növekedését és termését. Néhány faktort (növényfaj, fajta, tápanyagok, növényszám, vetésfidő, 

egyes károsító szervezetek stb.) bfizonyos mértékfig szabáflyoznfi tud a termeflő. Más faktorokat csak kevésbé (pfl. taflajnedvesség, taflajszerkezet) 

vagy  egyáfltaflán  nem  tud  szabáflyoznfi  (pfl.  fagy,  bfizonyos  károsítók).  Legtöbb  agrotechnfikafi  efljárás  arra  firányufl,  hogy  a  szabáflyozás  szfintjét 

egyensúflyban tartsa a maxfimáflfis gazdaságos termés eflérése céfljábófl. Amfikor a szabáflyozások sfikeresek, és ezek a faktorok nem flfimfitáflják az 

uraflkodó kflímához megfefleflően aflkaflmazkodott növények növekedését, a maxfimáflfis produktfivfitás eflsődflegesen függ a fényfeflfogás mértékétőfl 

és a növényáflflomány fotoszfintézfisétőfl. 

A növény termése vagy bfiomassza hozama a környezet, a növény, az agrotechnfika, a társadaflmfi-ökonómfiafi faktorok és finterakcfiófik függvé-

nye. Matematfikafiflag a termés a következő egyenflettefl fejezhető kfi:

Y = f (E, G, M, S)

ahofl: Y = termés, f = függvény, E = környezet, G = növényfaj, fajta, M = agrotechnfika, S = társadaflmfi-ökonómfiafi tényezők

Az 5.1. ábra mutatja a növény termésére ható faktorokat. Egy növény maxfimáflfis bfiomassza hozama egy adott környezetben csak akkor érhető 

efl, amfikor mfindezek a faktorok optfimáflfis szfinten vannak. Ha e faktorok bármeflyfike flfimfitáfló, a növény bfiomassza produkcfiója csökken. Hason-

flóan, a növények gazdaságfiflag hasznos hozamára (pfl. szemtermés) ugyanezek a környezetfi és termesztésfi faktorok vannak hatássafl.

A növény produktfivfitása, akár bfiomasszaként, akár hasznos termésként kfifejezve, nagyon kompflex fogaflom és fontos fefladat a hasznos termés 

stabfiflfitása és foflyamatos növeflése. Az eflmúflt évtfizedekben, a fontos szántóföfldfi növények bfiomasszája és hasznos hozama nőtt a jobb fajták, a 

műtrágyák, az öntözés, a fungficfidek, finszektficfidek és herbficfidek, vaflamfint a fejflettebb agrotechnfika eredményeként. Mfindezeket technoflógfiafi 

faktoroknak fis tekfinthetjük. Fontos kfihívás, meghatároznfi a termesztésfi és ökoflógfiafi tényezők megfefleflő kombfinácfióját a források (megújítható 

és nem-megújítható) fleghatékonyabb hasznosítására. A következőkben rövfiden áttekfintjük, hogyan hatnak a küflönböző faktorok a növényfi pro-

dukcfióra.            

5.1. ábra. A növények termésére ható faktorok

Környezetfi faktorok

Egy növény számára a környezet azoknak a küflső tényezőknek az összessége, ameflyek a növényfi szervezettefl köflcsönhatásba kerüflnek és ennek 

következtében váfltozást okoznak vaflamefly éfletműködésfi foflyamatban. A környezet tényezőfi csoportosíthatók bfiotfikus (éflő), abfiotfikus (éfletteflen) 

és xenobfiotfikus (természetfidegen) tényezőkre. A bfiotfikus tényezők a növényáflflományban flevő fajtársak és az éfletközösség egyéb fajafinak po-

puflácfiófi (gyomnövények, rovarok, baktérfiumok, gombák). Az abfiotfikus tényezőket a flegegyszerűbben edafikus (taflajfi) és kflfimatfikus (éghajflatfi) 

tényezőkre flehet feflosztanfi, ezek pedfig flehetnek fizfikafi jeflflegűek (pfl. a fény, a hőmérsékflet, az ufltrafiboflya sugárzás stb.) és kémfiafi tényezők (pfl. 



a víz, az oxfigén, a széndfioxfid, ásványfi tápanyagok stb.). A xenobfiotfikus tényezők áfltaflában emberfi tevékenység eredményeként, mesterséges 

úton jutnak a környezetbe. Ide soroflhatók oflyan környezet szennyező anyagok, mfint a detergensek, a pesztficfidek, egyes műtrágyák, vegyfiparfi 

termékek stb. Más csoportosítás szerfint a környezetfi faktorok fefloszthatók kflfimatfikus, edafikus, bfiotfikus, fizfiografikus (természet fleíró) és em-

berfi (antropogén) tényezőkre. A küflönböző környezetfi tényezők nem egymástófl függetflenek, hanem együttesen vannak jeflen és köflcsönhatásba 

kerüflnek a küflönböző növényfi éfletfoflyamatok szfintjén, így a növény együttes jeflenflétükre reagáfl (Fodorpatakfi–Szfigyártó, 2009). A kflfimatfikus 

faktorok, mfint a napsugárzás, a hőmérsékflet, és a víz fontos szerepet játszanak a növénytermesztésben. Hasonflóan, a taflaj fizfikafi, kémfiafi és bfio-

flógfiafi tuflajdonságafi közvetflenüfl összefüggnek a növény produktfivfitásávafl.

Kflfimatfikus faktorok

A kflíma (a tenyészfidőszak hossza, csapadék, hőmérsékflet) az egyfik flegfontosabb faktor, amefly meghatározza, hogy hofl termeszthetők a nö-

vények, a természetes vegetácfió összetéteflét, a taflajok jeflflemzőfit és a gazdáflkodás típusát egy adott agroökoflógfiafi régfióban. Mezőgazdaságfi 

szempontbófl két fő típusa van a kflímának: trópusfi és mérsékeflt égövfi. Az átflagos éves hőmérsékflet aflapján, a trópusfi és mérsékeflt kflímák közöttfi 

határok 18 °C-tófl 23 °C-fig váfltoznak a küflönböző vfizsgáflatok szerfint. E hőmérsékfletfi tartomány feflett a kflíma trópusfinak tekfinthető, és e tarto-

mány aflatt mérsékefltnek.  A trópusfi kflíma megfefleflőbb findfikátora azonban hőmérsékfletének stabfiflfitása az év flegnagyobb részében (az átflagos 

havfi hőmérsékflet varfiácfiója tfipfikusan 5 °C). A magasság, a természetes források rendeflkezésre áflflása, a fő topográfiafi sajátosságok egyaránt 

heflyfi (flokáflfis) faktorok, ameflyek módosíthatják a hőmérsékfletet és a rendeflkezésre áflfló vfizet bármefly termőheflyen, és közvetflenüfl befoflyásoflják 

a növények és az agrotechnfikafi módszerek megváflasztását. A flégkörfi (kflfimatfikus) faktorok, ameflyek hatássafl vannak a növényekre, az aflábbfiak: 

napsugárzás, hőmérsékflet, csapadék, flevegő páratartaflma, széflsebesség és flégkörfi gázok. 

Napsugárzás

A napsugárzás fontos kflfimatfikus faktor a növény növekedésében és fejflődésében. A napenergfia néflküflözhetetflen a növények számára. Egyrészt 

szoflgáfltatja a fényt, amefly szükséges a fotoszfintézfishez és más növényfi funkcfiókhoz, másrészt bfiztosítja a termáfl környezetet, amefly szükséges 

a növény normáflfis fizfioflógfiafi funkcfiófihoz.  A fény négyféfle módon hat a növényekre: (fi) fényfintenzfitás, (fifi) fény mfinőség (huflflámhossz), (fififi) 

fény fidőtartama (fotoperfiódus) és (fiv) fény firánya. 

A feflfogott fényenergfiát a növény a fotoszfintézfisen keresztüfl hasznosítja. A növény rendeflkezésére áflfló fény mennyfisége váfltozfik szezonáflfi-

san és naponta. Jóflflehet a növény áfltafl hasznosított fény mennyfisége nagyon kevés a beeső összes fény mennyfiségéhez vfiszonyítva (1.0–1.5%), 

a fény szfignfifikánsan befoflyásoflja a termést, küflönösen amfikor a környezetfi fefltéteflek közefl optfimáflfisak. A trópusokon és szubtrópusokon a 

nettó asszfimfiflácfiós ráta és a reflatív növekedésfi ráta jeflentősen meghafladhatja a hűvös övezetekre fefljegyzett értékeket, és ezek a küflönbségek 

az fintenzívebb napsugárzásnak és a magasabb hőmérsékfletnek tuflajdoníthatók. A szárazanyag akkumuflácfiót a feflfogott fotoszfintetfikusan aktív 

napsugárzás (PAR) mennyfisége és a feflhasznáflás hatékonysága (RUE) határozza meg. A szárazanyag akkumuflácfió és a feflfogott PAR között flfi-

neárfis összefüggés van, amfikor a taflajnedvesség, tápeflemek és a hőmérsékflet nem flfimfitáflják a szárazanyag akkumuflácfiót. A napsugárzás erősebb 

a trópusfi és szubtrópusfi kflímában, mfint a mérsékeflt kflímában. Hasonflóan, a szárazanyag produkcfió nagyobb a trópusfi és szubtrópusfi kflímában, 

mfint a mérsékeflt kflímában. 

Hőmérsékflet

A növények bfioflógfiafi aktfivfitása specfifikus hőmérsékfletfi tartományra (0–50 °C) korflátozódfik. A növények küflönböznek feflső és aflsó hőmérsékfle-

tfi toflerancfiájukban. A taflaj- és fléghőmérsékflet egyaránt fontos és gyakran krfitfikus környezetfi faktor a növény növekedésére és a produktfivfitásra. 

Mérsékeflt régfiókban, a hőmérsékflet gyakran meghatározza a tenyészfidőszak hosszát, a hűvös hőmérsékflet tavasszafl és ősszefl flfimfitáflja a mefleg 

égövfi növények növekedésfi fidőszakát, míg a nyárfi mefleg hőmérsékflet flfimfitáflja a hűvös égövfi növények tenyészfidőszakát. A gyökérhőmérsékfletet 

befoflyásoflja a napsugárzás fintenzfitása, mfinősége és fidőtartama, továbbá a flevegő hőmérsékflete, a feflszínfi vegetácfió és a taflaj színe, hővezetése. 

Vízeflflátottság

A víz az egyfik flegfontosabb faktor, amefly meghatározza a produkcfiót egy agro öko flógfiafi régfióban. A kufltúrnövények termése egyaránt csökken-

het túfl sok és túfl kevés vízeflflátottságnáfl. Vízhfiány-stressz esetén nő a flevéfl vízpotencfiáflja, emeflkedfik a flevéflhőmérsékflet, csökken a fotoszfinté-

zfis, és ezek hatásaként csökken a növény növekedése és produktfivfitása. A növények jeflentősen küflönböznek a vízfeflhasznáflás hatékonyságában. 

Áfltaflában a C
4
-es növények mfintegy kétszer oflyan hatékonyak, mfint a C

3
-asok

 
a víz hasznosításában. 

A szárazság stressz gyakran súflyos a féflfig száraz (szemfiarfid) és száraz (arfid) régfiókban a hosszú csapadékmentes perfiódus és a korflátozott 

taflajvíz-tároflás mfiatt. A flegtöbb szántóföfldfi növény érzékenyebb a vízhfiány stresszre a reproduktív és a szemteflítődésfi stádfiumokban, mfint a 

vegetatív stádfiumokban. Gabonaféfléknéfl, a flegérzékenyebb növekedésfi stádfium a vízhfiányra a vfirágzás körüflfi fidőszak.



A vízeflflátottság szabáflyozható öntözéssefl és küflönböző agrotechnfikafi efljárásokkafl. Az öntözött terüfletek növeflése és az öntözés hatékonysá-

gának javítása kuflcsfontosságú az éfleflmfiszer-eflflátottság javítására vfiflágvfiszonyflatban a 21. században. Ez küflönösen megvaflósítható ott, ahofl 

megfefleflő vízforrások rendeflkezésre áflflnak. Jeflenfleg a vfiflág mezőgazdaságfiflag műveflt terüfletének csak 20%-a öntözött, azonban ez a műveflt 

terüflet adja a vfiflág éfleflmfiszertermeflésének 40%-át. A flegmagasabb termés öntözött körüflmények között több, mfint kétszerese a száraz körüflmé-

nyek között eflért flegnagyobb termésnek. 

Taflaj

Nagy termés csak akkor várható, amfikor a körüflmények optfimáflfisak vagy kedve zőek a növények növekedéséhez a természetes közegként szofl-

gáfló taflajban. Optfimáflfis körüflményeket a növény növekedésére nehéz meghatároznfi, mfivefl azok váfltoznak a növényfajjafl, taflajtípussafl és az 

agrokflfimatfikus régfióvafl. Bfizonyos körüflmények vagy faktorok, ameflyek hatássafl vannak a növény növekedésére, összefüggnek a taflaj fizfikafi, 

kémfiafi és bfioflógfiafi sajátosságafivafl. Ezek a faktorok közvetflenüfl vagy közvetve hatnak a növény gyökérzetének növekedésére, a víz és a tápanya-

gok abszorpcfiójára, és következésképpen a növény növekedésére és termésére (Váraflflyay, 2002).

A fizfikafi tuflajdonságok a taflaj jeflflemzőfi, foflyamatafi vagy reakcfiófi, meflyeket fizfikafi erők okoznak és fleírhatók vagy kfifejezhetők fizfikafi vagy 

kémfiafi egyenfletekben. A taflaj fizfikafi tuflajdonságafi fontos szerepet játszanak a növények növekedésében és fejflődésében. A fontos fizfikafi tuflaj-

donságok a következők: szemcseösszetétefl (textúra), szerkezet (struktúra), konzfisztencfia, pórustérfogat és sűrűség, taflaj műveflhetősége és a taflaj 

színe. 

A taflaj kémfiafi tuflajdonságafi, mfint amfiflyen a tápeflem-hfiány és -toxficfitás, a pH, a katfion kficseréflésfi kapacfitás, oxfidácfió-redukcfió, sótartaflom 

és flúgosság, fontos taflajjeflflemzők, ameflyek hatássafl vannak a növekedésre és a növény produkcfiójára. Ezek a tuflajdonságok módosíthatók ag-

rotechnfikafi efljárásokkafl a nagyobb növényfi produkcfió érdekében. 

A mfikroorganfizmusok fleggyakorfibb tevékenysége a taflajban a szerves anyag flebontása, nfitrogén fixáflás, növekedésfi anyagok kfiváflasztása és 

a tápeflemek feflvéteflének fokozása. Okozhatnak növénybetegségeket vagy megvédfik a növényeket a patogénektőfl. 

A taflaj tápanyag-szoflgáfltató képességét rendszerfint taflajvfizsgáflattafl és növényanaflízfissefl, vaflamfint a növény vfizuáflfis szfimptómáfivafl értékefl-

jük. A növény reakcfiója a kfijuttatott tápeflemekre azonban a taflaj tápanyag-eflflátottságának a flegjobb findfikátora. Iflyen értékeflésnéfl, mfinden más 

faktort optfimáflfis szfinten keflfl tartanfi. A tápeflem-hfiányok mérsékeflhetők műtrágyák és szerves trágyák aflkaflmazásávafl és oflyan növényfajták 

hasznáflatávafl, ameflyek hatékonyan abszorbeáflják és hasznosítják a tápeflemeket. 

Fontos fidentfifikáflnfi azokat a bfioflógfiafi, kémfiafi és fizfikafi faktorokat, ameflyek szabáflyozzák a mezőgazdaságfi rendszerek produktfivfitását. Ezt 

követően szükséges meghatároznfi mfindenegyes faktorra a krfitfikus értékeket, amefly aflatt a kufltúrnövények termése észrevehetően csökken, azaz 

a produktfivfitás nem tartható fenn vagy nem fokozható. A krfitfikus értékek efltérőek a küflönböző növényekre, azonban a taflajtermékenységet oflyan 

szfinten keflfl fenntartanfi, hogy megfeflefljen a termesztett növényeknek.  A rendszer fenntarthatóságát tartamkísérfletekben vfizsgáflhatjuk.

Őszfi búzát termesztettek a híres Rothamstedfi Kutató Intézetben, az ún. Boardbaflk kísérfletben évrőfl évre az eflmúflt 150 évben (5.2. ábra). A 

termés vaflameflyest csökkent az 1920-as években a gyomok kompetficfiója mfiatt, azonban mfiheflyt a gyompopuflácfiókat vfisszaszorították kezdet-

ben ugarofltatássafl, később herbficfidekkefl, a termés újbófl heflyreáflflt és ezután nagy termőképességű fajták és a flegjobb agrotechnfikafi gyakorflat 

bevezetésévefl a termés jeflentősen nőtt. Ez a kísérflet nagyon jó péflda a fenntartható növénytermesztésfi rendszerre.



5.2. ábra. Az őszfi búza termése a Broadbaflk kísérfletben (Rothamsted) 1852-tőfl 1990-fig, műtrágyávafl és fistáflflótrágyávafl, mutatva a fajtaváfltás és a 
herbficfidek, fungficfidek bevezetésének és a vetésforgónak a hatását (Johnston, 1994)

Bfiotfikus faktorok

A bfiotfikus faktorok, ameflyek hatássafl vannak a növénytermesztésre, összefüggnek a taflaj mfikroorganfizmusokkafl, így a baktérfiumokkafl, sugár-

gombákkafl (Actfi nomycetafles), gombákkafl és nematódákkafl. A mfikroorganfizmusok sokféfle tevékeny séget kfifejtenek a növény rfizoszférában, 

ameflyek károsak vagy hasznosak a növény növekedésére. A taflaj mfikroorganfizmusok fleghasznosabb hozzájáruflása a növény fejflődéséhez magá-

ban fogflaflja a tápeflemek szoflgáfltatását. A mfikroorganfizmusok közüfl küflönösen fontosak azok, ameflyek megkötfik a N-t és fokozzák a dfiffúzfióvafl 

történő tápeflem feflvéteflt. 

A hüveflyeseknek az a képessége, hogy szfimbfiózfisban éflnek a flégkörfi nfitrogént megkötő Rhfizobfium baktérfiumokkafl, küflönösen fontos a nö-

vénytermesztésben. A bfioflógfiafi nfitrogén fixácfió csökkentfi a termeflésfi köfltséget és a környezet terheflését. Eflfogadott, hogy a N finput több mfint 

60%-a a természetes növénytársuflásokban bfioflógfiafi eredetű. A növények áfltafl megkötött nfitrogén mennyfisége függ a növényfajtófl, a taflaj kör-

nyezettőfl és a termesztésfi gyakorflattófl (agrotechnfika). A hüveflyesek átflagosan  70 kg ha-1 nfitrogént kötnek meg évente. 

A mfikorrhfizákrófl kfimutatták, hogy a növénybe eflősegítfik a P, Zn, Cu és Fe tápeflemek feflvéteflét. A mfikorrhfizák ezt főként a gyökérzet kfi-

terjesztésévefl vaflósítják meg. Ebben a szfimbfiotfikus asszocfiácfióban a gomba feflhasznáflja a növény áfltafl eflőáflflított szénhfidrátot, míg a növény 

haszna a tápeflemek fokozott feflvétefle. A vezfikuflar-arbuszkuflar mfikorrhfiza (VAM) gombák jeflen vannak majdnem mfinden természetes taflajban 

és asszocfiácfióban éflnek a növények döntő többségévefl, befleértve a fő éfleflmfiszer növényeket. 

Genotípus

A növényfi produkcfió a növény számos tuflajdonságának egymássafl és a környezettefl flétrejött kompflex finterakcfiójábófl származfik. A növény fak-

torok, ameflyek hatássafl vannak a növény produktfivfitására, magukba fogflaflják a genetfikafi varfiabfiflfitást, a toflerancfiát a stresszekkefl szemben, a 

C
3
-as vagy C

4
-es anyagcserét, a fotoszfintetfikus efficfiencfiát, a növény archfitektúrát és a harvest findexet. A genetfikafi varfiabfiflfitást a terméssefl ösz-



szefüggésben úgy definfiáflják, mfint egy növényfaj vagy fajta örökfletes tuflajdonságafit, meflyek terméspotencfiáflja efltérő kedvező vagy kedvezőtflen 

környezetben, összehasonflítva más fajjafl vagy fajtávafl a fajon beflüfl. 

Mfivefl a genetfikafi varfiácfió rendeflkezfik azzafl a flehetőséggefl, hogy adaptáflódjon a környezetfi varfiácfióhoz, egy komponensnek fis tekfinthető a 

növénytermeflésben. A genetfikafi varfiácfió növényen beflüfl és növények között gyakran kedvező a termés (produkcfió) stabfiflfitásában fidőben és tér-

ben, a betegségek, kártevők és gyomok eflnyomásán keresztüfl. Egy faj vagy fajta szeflekcfiójávafl kedvezőtflen körüflmények között, a céfl a termés 

stabfiflfitása flehet. A termésstabfiflfitás egy genotípus potencfiáflfis és tényfleges termése közöttfi varfiácfió mutatója váfltozó környezetben. A terméssta-

bfiflfitás származhat genetfikafi heterogenfitásbófl, terméskomponens kompenzácfióbófl, stressz toflerancfiábófl, a stresszbőfl vafló gyors feflépüflésfi képes-

ségbőfl, vagy e faktorok kombfinácfiójábófl. Kedvező körüflmények között a céfl flehet a produkcfió növeflése. Iflyen körüflmények között az finputok 

magasabbak, és a magasabb produkcfió eflengedhetetflen a termesztésfi köfltségek eflflensúflyozásához. 

A növényfajokat C
3
-as vagy C

4
-es csoportokba sorofljuk a széndfioxfid fixácfiós útjuknak megfefleflően. A C

4
-es csoportban flevő növények magas 

fotoszfintetfikus hatékonysággafl rendeflkeznek, összehasonflítva a C
3
-as növényekkefl. A C

4
-es növények adaptácfiót mutatnak a magas hőmérsék-

fletű, erős megvfiflágítású és korflátozott vízeflflátottságú környezethez.

A fotoszfintézfisbőfl származfik a növény száraz tömegének 90–95%-a. Az egész növény nettó fotoszfintézfise, fintegráflva a tefljes tenyészfidő-

szakra, döntően meghatározza az összes növényfi száraztömeget és ezáfltafl közvetetten meghatározza a hasznos termést. Az összes napenergfia 

növények áfltaflfi átaflakításának flehetséges hatékonysága 6% és 8% között van, azonban számos növényre, efltérő környezetfi fefltéteflek meflflett 

termesztve, a maxfimáflfis bfioflógfiafi hozamot a napenergfia megközeflítőfleg 1–2%-os átaflakításávafl érjük efl. 

Jeflentős genetfikafi varfiabfiflfitás áflfl fenn a flevéfl N koncentrácfiójában és fotoszfintetfikus kapacfitásában, és flehetségesnek tűnfik, hogy a fotoszfinte-

tfikus ráta növeflhető szeflekcfióvafl és nemesítéssefl. A flegtöbb C
3
-as kufltúrnövény fleveflefi eflég hatékonynak tűnnek aflacsony fényfintenzfitásnáfl, és 

szükséges kfiterjesztenfi ezt a hatékonyságot a magasabb fényfintenzfitásra. 

Agrotechnfika

A termesztésfi rendszereket a növényfi sorrenddefl és a növények térbenfi eflheflyezésévefl, vaflamfint az agrotechnfikafi művefletekkefl azonosítjuk. 

Számos faktor méflyreható, széfles körű váfltozásokhoz vezethet a termesztésfi rendszerekben. Vfiflágtrendek findukáflják vagy korflátozzák a váflto-

zásokat a termesztésfi rendszerekben. Bármfiflyen a küflső erők fintenzfitása, a termesztésfi rendszerek tefljesen szabadon nem váfltoztathatók, mfivefl 

fejflődésük egy gazdaság keretefi között megy végbe, köflcsönhatásban az agroökoflógfiafi faktorokkafl. 

A föfld feflszínére beérkező energfiának csak kfis része hasznosufl a fotoszfintézfisben. A feflszínfi energfiamérfleg fő tagjafi a feflszínre beérkező és 

onnan távozó (rövfidhuflflámú és közeflfi finfravörös) sugárzás egyenflegeként adódó nettó radfiácfió (R
n
, nevezfik rendeflkezésre áflfló energfiának fis), 

fiflfletve a feflüfletrőfl konvekcfió révén távozó szenzfibfiflfis (érzékeflhető) hő (H), a feflüfletrőfl pároflgássafl eflvont, eflpároflogtatott vízmennyfiség és a víz 

pároflgáshőjének szorzataként adódó flátens hőáram (λE), fiflfletve a fotoszfintetfikus produkcfióra fordított hányad (P a fotoszfintézfis és R a flégzés).

A növény energfia egyenflete a következőképpen írható fefl: 

R
n
 – H – λE – P – R = 0

Jóflflehet P és R fontos a növény produktfivfitásában, ugyanakkor eflhanyagoflható komponens az energfia mérflegben.

A hatékony növénytermesztésfi rendszereket úgy tervezzük, hogy közefl optfimáflfis környezetet képezzenek a növénynek a maxfimáflfis produkcfi-

óhoz és a rendeflkezésre áflfló források flehető flegnagyobb megtérüfléséhez. E céflok eflérése érdekében küflönböző agrotechnfikafi efljárásokat terve-

zünk a vízeflflátottság fokozására és a növényfi stressz hatások csökkentésére. Az agrotechnfikafi efljárásokat úgy tervezzük, hogy optfimaflfizáfljuk a 

növekedésfi fefltétefleket és ezáfltafl növefljük az energfia egyenfletben a P és R jeflentőségét (Hatfiefld és Karflen, 1994). 

Az agrotechnfikafi gyakorflat váfltozása a fenntartható termesztésben módosítja a termeflőfi céflokat. A maxfimáflfis produktfivfitás heflyett céfl flehet a 

maxfimáflfis gazdaságos termés, vagy a ráfordítások maxfimáflfis megtérüflése, vagy maxfimáflfis bfioflógfiafi hozam egységnyfi csapadék mennyfiségére. 

Továbbfi céfl flehet a korflátozottan rendeflkezésre áflfló ráfordítások optfimáflfis megtérüflése, nagyobb termésstabfiflfitás és gazdaságos megtérüflés. Az 

agrotechnfikafi tényezők közüfl rövfiden kfiemeflünk néhányat az aflábbfiakban. 

Vetésforgók/növényfi sorrendek. A vetésforgó (rotácfió) magában fogflaflja küflönböző növények termesztését meghatározott, fismétflődő sorrend-

ben, ugyanazon a tábflán, szemben a monokufltúrávafl, ameflyben ugyanazt a növényt termesztjük. A vetésforgók flehetnek oflyan növényfi sorren-

dek, ameflyek több évre kfiterjednek (pfl. négy- vagy nyoflcéves cfikflusok) vagy növényfi sorrendek egy éven beflüfl. A rotácfió tartaflmazhat oflyan 

növényeket, ameflyeket nem takarítunk be, hanem taflajjavításfi (zöfldtrágya), taflajmegőrzésfi (takarónövények) és tápanyag-vfisszatartásfi („fogó” 

növények) céflbófl termesztünk, amfikor a főnövény nfincs a tábflán. 

A  vfiflág  számos  heflyén  kfimutatták  a  vetésforgók  agronómfiafi,  ökonómfiafi  és  ökoflógfiafi  eflőnyefit.  Ezeknek  az  eflőnyöknek  egy  része  mfinden 

vetésforgóban (rotácfió) érvényre jut, mások függnek a növényfajtófl és a rotácfió fidőtartamátófl, fiflfletve a rotácfióban aflkaflmazott taflajműveflés, ag-

rotechnfika, trágyázás és növényvédeflem módjátófl. Az ún. rotácfiós hatássafl magyarázzák, hogy flegtöbb esetben a vetésforgóban nő a termesztett 

növények termése, összehasonflítva – azonos körüflmények között – a monokufltúráévafl. Ez a rotácfiós hatás fennáflfl akkor fis, ha a vetésforgók 

pfiflflangós vagy nem pfiflflangós növényeket fogflaflnak magukba. 

A martonvásárfi tartamkísérfletben a kukorfica és búza termése monokufltúrában mfinden esetben aflacsonyabb voflt, mfint vetésforgóban, másrészt 

a termésveszteség monokufltúrában nagyobb voflt búzában, mfint kukorficában (5.3–5.4. ábra). A vetésforgó termésnöveflő hatása fordított arány-

ban voflt a kukorfica, fiflfletve a búza részarányávafl a vetésforgóban. A trágyakezeflések (A–E) átflagában flegnagyobb voflt a termésnöveflő hatás a 

norfoflkfi típusú forgóban (0.904 t ha-1 kukorficában és 1.664 t ha-1 búzában). Sorrendben következett a flucerna – kukorfica – búza trfikufltúra (0.853 

t ha-1 kukorficában és 1.223 t ha-1 búzában), a búza kukorfica dfikufltúra (0.490 t ha-1 kukorficában és 0.732 t ha-1 búzában), flucerna – kukorfica 



(0.376 t ha-1) és a flucerna – búza (0.471 t ha-1) forgó. Műtrágyázás néflküfl a vetésforgó termés-növeflő hatása (t ha-1) szfignfifikánsan nagyobb voflt 

kukorficában: kukorfica-búza (KB): 0.715, kukorfica-flucerna (KL): 1.254, kukorfica-búza-flucerna (KBL): 1.401, Norfoflkfi forgó (NF): 1.357; bú-

zában: búza-kukorfica (BK): 0.375, búza-flucerna (BL): 0.446, kukorfica-búza-flucerna (KBL): 0.923, NF: 1.666. Az fistáflflótrágyázás és a növényfi 

maradványok (kukorficaszár, búzaszaflma) vfisszajuttatása, NPK kfiegészítéssefl egyaránt hatékony módszerefi a kukorfica és a búza trágyázásának. 

Az fistáflflótrágyázás egyúttafl fokozza a termés-stabfiflfitást fis. Szfignfifikánsan nagyobb termést kaptunk magas NPK műtrágya dózfisnáfl, küflönösen, 

ha a búza, fiflfletve a kukorfica részaránya a vetésforgóban ≤50%. Megáflflapítottuk, hogy a búza vetésforgók termésnöveflő hatását nem módosította 

a trágyázás. Ezzefl szemben, kukorfica vetésforgókban a trágyázás közefl 50%-kafl csökkentette a rotácfiós hatást (Berzsenyfi et afl., 2000; Berzsenyfi, 

2009). 

A termésnövekedésért számos faktor, foflyamat és mechanfizmus fefleflős. A nfitrogén-szoflgáfltatáson kívüfl a taflaj kedvezőbb vízgazdáflkodását, 

a tápanyagok jobb feflvehetőségét, a taflajmfinőség javuflását, a mfikrobfiáflfis tevékenység fokozódását, a betegségek, kártevők és gyomnövények 

eflőforduflásának csökkenését, a növényfi maradványok aflfleflopatfikus hatásafit és a nagyobb bfioflógfiafi dfiverzfitást egyaránt a a vetésforgóvafl össze-

függő faktorként határozták meg. Jeflenfleg a műtrágyák vagy pesztficfidek bármekkora mennyfisége sem képes tefljesen kompenzáflnfi a vetésfor-

gó-hatást, és az findfivfiduáflfis faktorok anaflízfise áfltaflában nem magyarázza meg a vetésforgóvafl össze függő termésreakcfiót. 

5.3. ábra. A vetésforgó és a trágyázás hatása a kukorfica szemtermésére, összehasonflítva a monokufltúrávafl (1961–2000). KB: kukorfica-búza; KL: 
kukorfica-flucerna; KBL: kukorfica-búza-flucerna; NF: norfoflkfi típusú; A: kontroflfl, trágyázás néflküfl; B: 60 t ha–1 fistáflflótrágya + NPK; C: 5 t ha–1 szaflma, fiflfletve 
7 t ha–1 kukorficaszár + NPK; D: növény áfltafl feflvett NPK; E: NPK műtrágya szükségflet 15 t ha–1 kukorfica- és 10.5 t ha–1 búzaterméshez. A vetésforgón és 

trágyázáson beflüfl az azonos betűk nem szfignfifikáns hatásokat jeflöflnek P<0.05 szfinten a Duncan teszt aflapján (Berzsenyfi, 2009)



5.4. ábra. A vetésforgó és a trágyázás hatása a búza szemtermésére, összehasonflítva a monokufltúrávafl (1961–2000). BK: búza-kukorfica; BL: búza-
flucerna; BLK: búza-flucerna-kukorfica; NF: norfoflkfi vetésforgó. A trágyázásfi kezeflések (A-E) megegyeznek a 4. ábra trágyázásfi kezeflésefivefl (Berzsenyfi, 

2009)

Növényfi maradvány/taflajműveflés. Az utóbbfi évtfizedekben a redukáflt taflajműveflésfi rendszerek vfiflágszerte terjednek. Egyes típusafi hazánk meg-

határozott ökoflógfiafi körzetefiben fis eflőtérbe kerüflnek (Bfirkás, 2001). A redukáflt taflajműveflés flegnagyobb eflőnye a taflajerózfió szabáflyozása. A 

szántás eflhagyása a taflajerózfiót mfintegy 50%-kafl csökkentette, összehasonflítva a hagyományos taflajművefléssefl, erózfiónak fokozottan kfitett te-

rüfleten. Az üzemanyag- és munkaerő-szükségflet 60–75%-kafl csökkenthető a vetés eflőttfi taflajműveflés csökkentésévefl vagy eflhagyásávafl. Javufl a 

taflaj vízmegtartó képessége, csökken az evaporácfió és javufl a taflaj mfinősége. Legnagyobb hátránya a redukáflt taflajműveflésnek a pesztficfidektőfl, 

küflönösen a herbficfidektőfl vafló nagyobb függőség, amefly növeflfi a védekezés köfltségét. A redukáflt taflajműveflésfi rendszerek, ameflyek növényfi 

maradványt  hagynak  a  taflajfeflszínen  az  erózfió  szabáflyozására,  csökkentfik  a  taflajhőmérsékfletet,  redukáflják  a  növény  keflését  és  késflefltetfik  a 

növény fejflődését. Ugyanakkor a nedvességet fis megőrfizzük a redukáflt taflajművefléssefl. A taflajműveflés szükségesnek tekfinthető a vetőágy ké-

szítésnéfl a vetőmag-taflaj kontaktushoz, az egyenfletes kefléshez és a növényáflflomány kezdetfi gyors fejflődéséhez. Ha megfefleflő növényáflflományt 

kapunk nagyobb vetőmag mennyfiséggefl, akkor a termés nem csökken. Áfltaflában termésnövekedés várható, ha oflyan körüflmények következnek 

be, ameflyek szárazság stresszt okoznak. 

Vetésfidő. Az efltérő vetésfidővefl összefüggő környezetfi váfltozás (napsugárzás, hő mér sékflet) módosítja a növények növekedését és fejflődését. 

A sugárzásfi és hőmér sékfletfi vfiszonyok ugyanfis fokozatosan kedvezőtflenné váflnak a növény növekedésére a reproduktív perfiódusban, ha a vetés 

késfik a mérsékeflt égövben, amefly hatássafl van a termésre. A taflajhőmérsékfletet, a vízeflflátottságot, a taflajtermékenységet és a genotípust egya-

ránt figyeflembe keflfl vennfi az optfimáflfis vetésfidő megváflasztásakor. Fontos azt fis értékeflnfi, hogyan fiflfleszthető be a növény a vetésforgóba vagy a 

termesztés rendszerébe. A flegtöbb esetben, a flehetséges flegkorábbfi vetésfidő flehetővé teszfi a tefljes tenyészfidőszak vagy jeflentős részének hasz-

nosítását (több fényfeflfogás és víz feflhasznáflás). Ha a vetésfidő késfik, akkor a genotípus és az agrotechnfika váfltoztatásávafl bfiztosítjuk a növény 

bfiztonságos beérését és nagy termés eflérését. Több termesztett növénynéfl (pfl. kukorfica) az eflmúflt évtfizedekben a korábbfi vetésfidő jeflentősen 

hozzájáruflt a termésnövekedéshez.

Sortávoflság/növényszám. A növényszám és a sortávoflság egyaránt közvetflenüfl befoflyásoflja a növények növekedését és fejflődését, továbbá 

köflcsönhatásukat a környezettefl. A növényszám váfltozásának nagyobb hatása van a genotípusra, a terméskomponensekre és a fenoflógfiafi tuflaj-

donságokra, mfint a sortávoflság módosításának. Ha a növekedésfi fefltéteflek optfimáflfisak, a maxfimáflfis fényfeflfogást flehetővé tevő növényszám 

és sortávoflság eredményezfi a flegnagyobb termést. Ha azonban a fefltéteflek nem optfimáflfisak (pfl. korflátozott vízeflflátottság), ennéfl aflacsonyabb 

növényszámot keflfl váflasztanfi. Az optfimáflfis növényszámot meg keflfl határoznfi mfinden kufltúrnövényre (ezen beflüfl genotípusokra), mfinden ter-

mőheflyre (a flegvaflószínűbb környezetfi fefltétefleknek megfefleflően), hogy megkapjuk a maxfimáflfis termést. Ez a paraméter küflönösen fontos a 

növénytermesztésben, mfivefl rendszerfint nagyon aflacsony a köfltsége annak, hogy a termeflő az optfimáflfis növényszámot aflkaflmazza. 



A termésreakcfiót a növényszámra fismernfi szükséges gyakorflatfi okbófl, mfivefl a növényszám az egyfik fő agrotechnfikafi váfltozó, meflyet feflhasz-

náflunk arra, hogy össz hangba hozzuk a növény figényefit a rendeflkezésre áflfló környezetfi forrásokkafl. 

Az 5.5. ábra összehasonflítja a napraforgó, a kukorfica, a búza és a szója termésreakcfióját a növényszámra. A szója (5.5d. ábra) és a búza (5.5c. 

ábra) a maxfimumhoz közeflfi termést mutat a flegaflacsonyabb növényszámnáfl és nfincs vagy kfismértékű a terméscsökkenés a magasabb növény-

számnáfl. Az eflágazás (szója) és a bokrosodás (búza) fontos tuflajdonságok, meflyekkefl a növények adaptáflódnfi tudnak méretükkefl a rendeflkezésre 

áflfló forrásokhoz. Ezzefl szemben, az egyetflen hajtássafl (szárrafl) rendeflkező kukorficanövények nem képesek tefljesen kfihasznáflnfi a rendeflkezésre 

áflfló forrásokat aflacsony növényszámnáfl és jeflentős terméscsökkenést mutatnak a növényszám optfimáflfis tartományához képest (5.5a. ábra). A 

kukorfica terméscsökkenése az optfimáflfisnáfl magasabb növényszámnáfl a stressz áfltafl kfiváfltott sterfiflfitás mértékévefl függ össze. A kukorficához 

hasonfló növényszám reakcfiót flehetne várnfi a napraforgó morfoflógfiafi tuflajdonságafi aflapján (nfincs eflágazás, determfináflt növekedésfi forma). A 

5.5b. ábra adatafi és más vfizsgáflatok kfifejezett termésstabfiflfitást mutatnak a napraforgó termesztésben hasznáflt növényszám tartományban. A 

terméskomponensek közöttfi kompenzácfió és a flevéflterüflet pflasztficfitás egyaránt hozzájárufl ehhez a reakcfióhoz napraforgónáfl.

A termés a maxfimum százaflékában van kfifejezve. A küflönböző jeflöflések és görbék fajtákra és/vagy víz- és nfitrogéneflflátottságra vonatkoznak (Andrade et 
afl., 1992)

Genotípus × környezet × agrotechnfika (G×E×M) köflcsönhatás. A növény tefljesítményét (produkcfióját) meghatározza a növény genotípusának és 

a termesztésfi rendszer környezetfi fefltéteflefinek együttes hatása. A növény tefljesítményének javítása, hogy megfeflefljen a növényfi termékek firántfi 

fokozódó figényeknek, egy áflflandó kfihívás a növénykutatók részére. A növénynemesítők oflyan kfiváfló genotípusok genetfikafi összetéteflének ku-

tatásávafl közeflítfik meg ezt a kfihívást, meflyeknek jobb a tefljesítménye a termesztésfi rendszer küflönböző környezetében, míg a növénytermesztők 

ugyanazt a céflt követfik, a nemesítők áfltafl eflőáflflított eflfit genotípusok agrotechnfikájának optfimaflfizáflásávafl. Történeflmfifleg, a növénynemesítés és 

a növénytermesztés (agrotechnfika) együtt fejflődött, és mfindegyfik hozzájáruflt a növény tefljesítményének javításához. Ez az fismétflődő foflyamat 

rendkívüfl sfikeres voflt kfiváfló növényfajták eflőáflflításában, mfint ezt mutatja a kukorficatermés áflflandó növekedése az USA-ban és a búzatermés 

következetes, azonban nem foflyamatos növekedése Ausztráflfiában és más országokban.

Ugyanakkor a nemesítők és a termesztők arra kényszerüflnek, hogy a flehetséges genotípus (G) és agrotechnfika (M) kombfinácfióknak csupán 

egy hányadát vfizsgáflják. Ezen kívüfl, a váfltozó környezetfi (E) fefltéteflek köflcsönhatásban vannak a G-vefl és M-mefl (G×E×M), amefly bonyoflítja 

a flehetséges utak meghatározását a feflfismert genetfikafi eflőrehafladás firányába a termesztésfi környezetekben és korflátozza következtetések flevo-

nását az aflternatív agrotechnfikafi efljárások hatásárófl. A növénytermesztés fejflesztését a genetfikafi eflőrehafladássafl és a környezet szabáflyozásávafl 

az 5.6. ábra szemfléfltetfi. 

A G×E×M rendszer méretét és kompflexfitását, és számos finterakcfió egyfidejű kezeflésének bonyoflufltságát tradficfionáflfisan a növénykutatók a 

G×E×M finterakcfiók komponensefinek eflküflönített vfizsgáflatávafl ofldották meg, vagyfis a G×E finterakcfióvafl a nemesítők, míg a M×E finterakcfióvafl 

a növénytermesztők fogflaflkoztak. Egy nyfitott kérdés, hogy a növény tefljesítményének nagyobb mértékű fokozása reaflfizáflható-e egy fintegráflt 



megközeflítéssefl. Ezeknek az finterakcfióknak a kvantfifikáflása statfisztfikafi módszereken aflapufl, mégfis a G×E×M finterakcfiók finterpretáflása javítha-

tó a növényfi modeflflezés és a szfimuflácfió aflkaflmazásávafl, hogy megértsük okafikat és fontosságukat a megcéflzott termesztésfi rendszerben.

5.6. ábra. A növénytermesztés fejflesztésének útjafi a genetfikafi eflőrehafladáson keresztüfl növény neme sítéssefl, a környezet szabáflyozásán keresztüfl 
agrotechnfikávafl és fintegrácfiójukon át a genotípus × környezet finterakcfió váfltozásának szabáflyozásávafl 

(Cooper és Hammer, 1996)

Annak a kérdésnek a megváflaszoflása, hogy findokoflt-e specfifikus fajták vagy hfibrfidek nemesítése a fenntartható növénytermesztésfi rendszerek 

részére, függ a genotípus × agrotechnfika köflcsönhatás (finterakcfió) nagyságátófl. Ha mfinden fajta vagy hfibrfid ugyanazt a reakcfiót adja a taflaj-

műveflés, a vízeflflátottság, tápeflem stressz, vetésfidő stb. váfltozására, akkor nem szükséges figyeflembe vennfi küflönböző fajtákat a termesztésfi 

rendszerben. Ha azonban erős finterakcfió vagy küflönbség van a fajták közöttfi reakcfióban, akkor várható, hogy egy specfifikus fajta szeflekcfió 

az új körüflményekre növeflnfi fogja a produktfivfitást, a termésstabfiflfitást és a rendszer fenntarthatóságát. Genetfikafi küflönbségek vannak számos 

környezetfi tényezővefl szembenfi toflerancfiában. Ide tartoznak a szárazság, magas és aflacsony hőmérsékflet, egyes taflajtuflajdonságok, túflzott vízefl-

flátottság, továbbá a rovarok, betegségek és gyomnövények bfioflógfiafi hatásafi. Az agrotechnfika a fenntartható rendszerekben magában fogflaflhatja 

a genetfikafi adaptácfiót az ásványfi tápanyag stressz körüflményefihez. A műtrágya redukáflt feflhasznáflása findokoflhatja a szeflekcfiót a hatékonyabb 

tápeflem feflvéteflre vagy hasznosításra a növényekben. A növény rezfisztencfiája a kártevőkkefl és betegségekkefl szemben több évtfizede fontos 

nemesítésfi prfiorfitás. 

Társadaflmfi-ökonómfiafi faktorok

A kflfimatfikus, taflaj és növény faktorok meflflett, a társadaflmfi-ökonómfiafi faktorok fontos szerepet játszanak a növénytermesztésben (5.1. ábra). 

Mfindameflflett a növénytermesztést és a bfiodfiverzfitást fenyegetfi a nagy mértékű taflajerózfió, az erdők kfifirtása, a taflajok szfikesedése és más deg-

radácfiós foflyamatok. 

Az éhezés a vfiflág bfizonyos részefin úgy tűnfik sokkafl szorosabban összefügg a társadaflmfi-ökonómfiafi faktorokkafl, mfint bármefly más okkafl. A 

gflobáflfis taflaj források mennyfisége és mfinősége képes efltartanfi jeflenflegfi cfivfiflfizácfiót flegaflább jófl a huszonegyedfik században, azonban az éhezés 

heflyfi terüfletefi gyarapodnak a heflyfi és regfionáflfis konflfiktusok, poflfitfikafi és ökonómfiafi körüflmények mfiatt. 



Az finterakcfiók jeflentősége a termés növeflésében

A növénytermesztésben a növény reakcfiója egy adott agrotechnfikafi efljárásra gyakran növeflhető egy vagy több más efljárássafl. Maxfimáflfis fenn-

tartható termés csak akkor érhető efl, ha figyeflmet fordítunk számos agrotechnfikafi efljárásra, ameflyek eflőnyös köflcsönhatásban vannak egymássafl. 

Az finterakcfió (köflcsönhatás) egy faktorra kapott reakcfió módosuflása egy vagy több más faktor hatására. Cooke (1982), később Evans (1993) 

feflhívta a figyeflmet arra, hogy egy fejflett mezőgazdaságban jeflentős termésnövekedés flegtöbbször az finterakcfiók hatásábófl származfik. A ter-

meflőknek teszteflnfi keflfl mfinden új fejflesztést, amefly növeflhetfi a növények termését és vfizsgáflnfi keflfl két vagy több efljárás kombfináflt hatását. 

Foflyamatosan vfizsgáflnfi keflfl a rendeflkezésre áflfló technoflógfia korflátafit, vaflamfint annak flehetőségét, hogy beépítsünk új technoflógfiafi komponen-

seket a nagyobb termés eflérésére. Számos finterakcfió, amefly flétfontosságú a nagy termések eflérésében, nem küflönösen jeflentős a közepes termés 

szfintjén. A jövőben az finterakcfiók feflfismerése és szabáflyozása kuflcsfontosságú flesz a fenntartható maxfimáflfis termés eflérésében. Az finterakcfiók 

főbb típusafit a kukorficatermesztésben mutatjuk be.

Vetésfidő × növényszám finterakcfió: Ez egy kuflcsfontosságú finterakcfió. A növények korafi vetése flehetővé teszfi nagyobb növényszám haszná-

flatát és nagyobb termés eflérését. A korábbfi vetésfidőben áfltaflában pozfitív a termésreakcfió a genotípusra javasoflt flegmagasabb növényszámra. 

Későbbfi vetéskor erősebb a növények közöttfi kompetficfió a fényért és más forrásokért, fiflfletve bfizonyos környezetfi faktorok kedvezőtflenné váfl-

hatnak a növény növekedésére, ezért az optfimáflfisnáfl aflacsonyabb növényszámra kapunk termésnövekedést. Az optfimáflfis növényszám × vetésfidő 

finterakcfió váfltozfik a termőheflflyefl, a genotípussafl és az agrotechnfikávafl. 

Vetésfidő × nfitrogén finterakcfió: Rendszerfint pozfitív termésreakcfió van a tápeflemek nagyobb mennyfiségére, amfikor a kukorficát korafi fidőpont-

ban vetjük. A martonvásárfi kísérfletben a küflönböző vetésfidőkben a N-műtrágyázás hatása a kukorfica termésére az évjárattófl függően efltérő voflt 

(9.12. ábra). A kedvező csapadékeflflátottságú években az figen későfi vetésfidő kfivéteflévefl a többfi vetésfidőben (korafi, optfimáflfis, későfi) mfindegyfik 

N-műtrágyaszfint (60 és 240 kg ha-1 N között) növeflte a termést. Vetésfidők szerfint a flegnagyobb termés a korafi és optfimáflfis vetésfidőben voflt, és 5, 

fiflfletve 12.5%-kafl csökkent a későfi és figen későfi vetésfidőben. Kedvezőtflen csapadékeflflátottságú években a termés jeflentősen (aszáflyos években 

30–40%-kafl) csökkent a későfi és figen későfi vetésfidőben, a N-műtrágyázás termésnöveflő hatása korafi és optfimáflfis vetésfidőben 120, a későfi és 

figen későfi vetésfidőben 60 kg ha-1 dózfisfig érvényesüflt (Berzsenyfi és Dang, 2008a, 2008b). 

Nfitrogén × növényszám finterakcfió: Ez egy áfltaflános finterakcfió. A műtrágyázás × növényszám finterakcfió úgy érteflmezhető, hogy a kukorfica 

hfibrfidek növényszám reakcfiója a trágyázás szfintjétőfl függően váfltozfik. Másrészt hfiába növefljük a növényszámot, a tápanyageflflátás növeflése 

néflküfl nem nő a termés, sőt eflflenkezőfleg, a sűrítés hatására csökken. Győrffy kísérfletefi aflapján már 1979-ben rámutatott arra, hogy a növényszám 

hatása szorosan összefügg a trágyahatássafl (Győrffy, 1979). A martonvásárfi tartamkísérfletben a kukorfica termése a trágyázás néflküflfi kontroflfl 

kezeflésben évjárattófl függően 30 000, fiflfletve 50 000 tő ha-1 növényszámnáfl voflt szfignfifikánsan a flegnagyobb. Ennéfl nagyobb növényszámnáfl 

terméscsökkenés következett be. A trágyázás (100–300 kg ha-1 N) hatására megváfltozott a hfibrfidek növényszám reakcfiója és flegnagyobb ter-

mést a 70 000, fiflfletve 90 000 tő ha-1 növényszámnáfl kaptuk. Tíz év átflagában a 200 kg ha-1 N-műtrágya dózfis és a 70 000 tő ha-1 növényszám 

mutatkozott optfimáflfisnak (22.10. ábra). A N-műtrágyázás × növényszám finterakcfió évjárattófl függően váfltozott (Berzsenyfi és Tokatflfidfis, 2012).

Nfitrogén × kukorfica hfibrfid finterakcfió: A kukorfica hfibrfidek N-műtrágyareakcfiójának efltérésefit tartamkísérfletben vfizsgáfltuk (Berzsenyfi és Lap, 

2003) és jófl tudtuk jeflflemeznfi a kukorfica hfibrfid × N-műtrágyázás köflcsönhatás flfineárfis komponensének vfizsgáflatávafl. A 21.13. ábrán 7 hfibrfid 
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) hfibrfidek átflagos reakcfiója között. A N-műtrágyázás × hfibrfid köflcsönhatás főként a küflönböző 

tenyészfidejű hfibrfidek efltérő termésszfintjének és az évjárat módosító hatásának tuflajdonítható. A kutatás foflyamatosan értékeflfi a genotípusok 

agronómfiafi reakcfiófit (pfl. Berzsenyfi, 1999; Nagy, 2007; Pepó, 2010; Sárvárfi, 1995; Széflfl, 1994).

 Nfitrogén × káflfium finterakcfió: Az finterakcfió N és K között gyakorfi. Számos kukorfica kísérfletben kfimutatták, hogy növeflve a taflaj K szfintjét 

N kfijuttatása néflküfl növeflfi a termést egy bfizonyos mértékfig; magas K dózfis N néflküfl azonban csökkentfi a termést. Hasonflóan, növeflve a N-t 

aflacsony K-eflflátottságú taflajban K-trágyázás néflküfl, 4 t ha-1 termést kaptak (21.6. ábra). 45 kg ha-1 K kfijuttatásakor a termés 6 t ha-1-re nőtt. Leg-

nagyobb műtrágya-reakcfiót és kukorficatermést (9 t ha-1) 240 kg ha-1 N és 135 kg ha-1 K kfijuttatásakor kaptak. A K-trágyázásnak tuflajdonítható 

nagyobb termésreakcfióvafl az optfimáflfis N-dózfis 140 kg ha-1-rőfl 240 kg ha-1-re nőtt (Cooke, 1982).

Foszfor × cfink finterakcfió: Interakcfió P és cfink (Zn) között bekövetkezfik, amfikor a taflaj Zn szfintje margfináflfis és a taflaj P szfintje aflacsony. Egy 

kansasfi kísérfletben akár a  P vagy akár a Zn kfijuttatásának önmagában nem voflt hatása, azonban mfindkettő együtt 3.2 t ha-1 termésnövekedést 

eredményezett (Neflson et afl., 1985).

Taflaj pH × foszfor finterakcfió: Amfikor a taflaj pH aflacsony, a P-t a taflajbófl kevésbé tudja feflvennfi a növény. Mész kfijuttatása a pH növeflésére 

azonban növeflfi a taflajbófl a  P feflvéteflét. Aflacsony (5.1) pH-náfl a termésreakcfió a sorba adott P-re jeflentős voflt. Amfikor azonban a meszezés 

hatására a pH 6.1-re emeflkedett, a taflaj P feflvehetősége (tehát a termésreakcfió) efléggé nőtt ahhoz, hogy kfismértékű továbbfi reakcfió voflt a sorba 

kfijuttatott P-re. Vaflóban, ebben a kísérfletben egy magasabb taflaj pH P kfijuttatása néflküfl nagyobb termést adott, mfint egy aflacsonyabb pH-jú 

taflaj jeflentős P kfijuttatássafl.  A fentfi péflda fiflflusztráflja, hogy az eflső flépés a fenntartható nagy kukorficatermés eflérésében a taflaj pH probflémák 

korrfigáflása, hogy kfifiktassuk a kedvezőtflen növekedésfi fefltétefleket (Neflson et afl., 1985).



6. A KULTÚRNÖVÉNYEK KÖRNYEZETI REAKCIÓJA

A környezetfi tényezőkkefl szemben a növényeknek küflönböző mennyfiségfi és mfinőségfi figényük van. Ha egy környezetfi hatás túfl gyenge, akkor 

a növény nem érzékeflfi jeflenflétét és nem reagáfl rá, ha pedfig a küflső tényező túfl erős, akkor zavaró hatást, károsodást okoz. Mfinden környezetfi 

tényezőre flétezfik egy szükséges mfinfimum és egy eflvfiseflhető maxfimum érték. A mfinfimum és a maxfimum között van egy oflyan, szűkebb vagy 

széflesebb optfimum fintervaflflum, ameflyben az éfletműködés a flehető flegmagasabb szfinten zajflfik. Ezt az értékfintervaflflumot nevezzük optfimumnak. 

A szükséges mfinfimum (küszöbérték) és az optfimum aflsó határa között, vaflamfint a környezetfi tényező optfimáflfis fintervaflflumának feflső határa 

és eflvfiseflhető maxfimáflfis értéke között az éfletműködés végbemegy, a növény azonban nem képes maxfimáflfis tefljesítményre. Ezeket az optfimum 

aflattfi és feflettfi fintervaflflumokat negatív és pozfitív pesszfimumnak nevezzük (6.1. ábra). Egy bfizonyos küflső tényező tekfintetében, a szűk tűrőké-

pességű növények (vagy növényfi foflyamatok) „szteno” típusúak, a széfles tűrőképességűek pedfig „eurfi” típusúak.

6.1. ábra. Környezetfi tényező váfltozására adott éfletműködésfi váflaszreakcfió fintenzfitásgörbéje (Fodorpatakfi és Szfigyártó, 2009 aflapján)

A kufltúrnövények környezetfi reakcfiója meghatározza a növények adaptácfióját és befoflyásoflja a termesztésfi rendszerek fejflesztését az agrotech-

nfikán és a növénynemesítésen keresztüfl. A kufltúrnövények környezetfi reakcfiófinak megértése teremtfi meg az aflapját a növénytermesztésben a 

hatékonyság (egységnyfi terüfletre, fidőre vagy finputra eső produkcfió) növeflésének. A növénytermesztés hatékonyságának növeflése szükségszerű, 

mfivefl a vfiflág küflönböző részefin nagyobb figény várható a mezőgazdaságfi termékek firánt, főként a növekvő népességnek és a fogyasztófi szokások 

váfltozásának tuflajdoníthatóan. A növénytermesztés hatékonyságának növeflése mfinden országban szükséges ahhoz, hogy növefljük a jövedeflme-

zőséget, fokozzuk a mezőgazdaságfi termeflés fenntarthatóságát és hozzájárufljunk az egészséges környezethez. A búza, a rfizs és a kukorfica firántfi 

figény növekedését vfiflágvfiszonyflatban évenként 1.3–1.8%-ra prognosztfizáflják a 2020-fig terjedő fidőszakban. Jeflentős eflőrehafladás váflfik szük-

ségessé a növényfajták nemesítésében és a termesztésfi módszerekben ahhoz, hogy a termés növekedése egyáfltaflán megközeflítse az eflőrejeflzett 

figényt. Egyszerűen csak fenntartanfi a termést a jeflenflegfi szfinteken gyakran új fajtákat és agrotechnfikafi módszereket figényefl. 



6.2. ábra. A növényfi szerveződés küflönböző szfintjefi, az fidőtényező, a kísérfletek típusa és az eflőrejeflzés közöttfi kapcsoflat (Berzsenyfi, 1999)

A növények környezetfi reakcfiófinak megértéséhez finformácfió szükséges a bfioflógfiafi szerveződés küflönböző szfintjefirőfl, így a növényáflflomány, a 

növényegyed, a növényfi szerv szfintjén, vaflamfint sejt- és moflekuflárfis szfinten. Kutatások szükségesek a szerveződés magasabb szfintjefin, ha meg 

akarjuk értenfi a fajták vagy az agrotechnfika váfltozásának hatásafit a növény produktfivfitására vagy a növényáflflomány más tényezőfire, így a gyo-

mokkafl szembenfi kompetícfióra és a rendszer fenntarthatóságára. Ennek oka az, hogy ezek a küflönböző szfintek hfierarchfikusak, és a szerveződés 

magasabb szfintjefinek fis megvannak az egyedüfláflfló fontos sajátosságafik. A növényáflflomány szfintű funkcfiók határozzák meg, hogy a növény pro-

duktfivfitása növekszfik-e a fajta vagy az agrotechnfika váfltoztatásávafl. A növénytermesztésfi kutatások küflönböző szfintjefit, a kutatás fidőtényezőjét 

és a kísérfletek típusafit a 6.2. ábra szemfléfltetfi.

A kufltúrnövények környezetfi reakcfiófinak típusafi

A növényfajok környezetfi reakcfiófinak négy típusa van: (1) A növényfi foflyamatok kvantfitatív reverzfibfiflfis reakcfiófi a környezetfi faktorokra, mfint 

pfl. fotoszfintetfikus reakcfiók a napsugárzás váfltozására. (2) Fenoflógfiafi reakcfiók, ahofl fejflődésfi váfltozások következnek be, pfl. vfirágzás fidőpontja 

a fotoperfiódus vagy a hőmérsékflet hatására. (3) A növények firreverzfibfiflfis stressz reakcfiófi a környezetfi széflsőségekre, mfint amfiflyen a magas 

vagy aflacsony hőmérsékflet, vagy aszáfly, ahofl a növények reakcfiófi függnek a stressz fintenzfitásátófl, a megterheflés rátájátófl és fidőtartamátófl. A 

reproduktív fejflődésfi foflyamatok gyakran érzékenyebbek az abfiotfikus stresszekre, mfint a növekedésfi foflyamatok. (4) Akkflfimatfizácfió, amfikor a 

fenotípus módosufl a környezetfi váfltozásra ofly formában, hogy az adaptív. Péfldáufl a fenotípus reakcfiója a mérsékeflt (enyhe) stresszre, bfizonyos 

esetekben flehetővé teszfi a növénynek, hogy ezt követően eflflenáflfljon a még erőtefljesebb stressznek.

A növény és a környezet összefüggésefinek tanuflmányozásánáfl Evans (1972) aflapján az aflábbfiak figyeflembevétefle findokoflt: (a) a genetfikafi 

faktorok befoflyásoflhatják a növény növekedését egy adott környezetben; (b) a növény reakcfiója a környezet sajátos tényezőjének váfltozására 

rendszerfint nem flfineárfis; (c) a növény reakcfiófi a környezet két tényezőjének váfltozására gyakran finterakcfióban vannak, úgyhogy az összes hatás 

nem egy egyszerű addícfiója az findfivfiduáflfis reakcfióknak; (d) maguk a növények fis vfisszahathatnak környezetükre, kfiváfltva oflyan környezetfi 

váfltozásokat, ameflyek közvetflenüfl hatást gyakoroflhatnak ugyanazon növény más részefire, vagy távflatfi hatásafik flehetnek térben vagy fidőben; (e) 

szántóföfldfi körüflmények között, a környezet küflönböző tényezőfinek váfltozásafi gyakran korrefláflnak; (f) a növény örökfletes ontogenetfikafi sod-

ródásnak van kfitéve – reakcfiófi a környezet specfifikus váfltozására a növény egész éflete során váfltoznak; (g) ha a növény a váfltozó környezetben 

nő, azok a növényfi részek, ameflyek a küflönböző fejflődésfi szakaszokban a múfltban képződtek, magukban fogflaflják a növény múfltbeflfi reakcfiófit 

a környezet múfltbeflfi áflflapotára. 



Potencfiáflfis termés, termésstabfiflfitás és stressztoflerancfia

A potencfiáflfis termés fő meghatározója a kflíma (hőmérsékflet, napsugárzás), míg az eflérhető termés függ továbbá a víz és a tápanyagok feflvehe-

tőségétőfl. A tényfleges termés, tábflaszfinten mérve, többféfle továbbfi bfiotfikus és abfiotfikus hatásnak, vaflamfint ökonómfiafi, környezetfi és társadaflmfi 

tényezők befoflyásának van kfitéve. Míg a hőmérsékflet és a napsugárzás a potencfiáflfis termés végső flfimfitjét jeflentfi, a potencfiáflfis produktfivfitás 

eflérése magas forrás (resource) finputokat és forráshasznosítást (efficfiencfia) fis figényefl. A termésszfint fismerete egy adott fajtára, termőheflyre és 

évjáratra, flehetővé teszfi annak vfizsgáflatát, hogy a tényfleges termés mfiflyen mértékben marad efl a potencfiáflfistófl és mfiflyen flehetőségefi vannak a 

termés továbbfi növeflésének (6.3. ábra).

Empfirfikusan a növény növekedése kfifejezhető a genotípus × környezet (beflső növekedésfi faktorok × küflső növekedésfi faktorok) köflcsönha-

tásaként. A genotípus és a környezet finterakcfiója határozza meg a genetfikafi terméspotencfiáfl érvényre jutását.  A modern növénytermesztés céflja, 

hogy maxfimaflfizáfljuk a növekedésfi rátát és a termést, mfind a genotípus, mfind pedfig a környezet szabáflyozása révén. Tradficfionáflfisan a termés-

növekedést genetfikafi eflőrehafladásnak és agrotechnfika fejflődésének tuflajdonítják. Az újabb kutatások rámutattak arra, hogy a termésnövekedés 

jeflentős része a genetfikafi × agrotechnfikafi finterakcfió eredménye. 

6.3. ábra. A potencfiáflfis, az eflérhető és a tényfleges termést befoflyásofló fontosabb faktorok (Lövenstefin és Rabbfinge, 1992 aflapján)

Termésstabfiflfitás

A termesztés fenntarthatóságának fontos mutatója a stabfiflfitás. A termésstabfiflfitás magában fogflafl flegaflább három komponenst: (fi) a termés ösz-

szefüggése a heflyfi környezettefl, (fifi) átflagos termésszfint és (fififi) a termés varfiabfiflfitása. Egy stabfifl rendszert úgy definfiáflnak, hogy flegkevésbé váfl-

tozfik a környezet váfltozásakor (Berzsenyfi, 2009).  A termésstabfiflfitás kfifejezfi a genotípusnak azt a képességét, hogy mennyfire képes fenntartanfi 

a reflatív termést jeflentősen efltérő környezetben. Számottevő termés-varfiácfió normáflfis, mfivefl az fidőjárás évrőfl évre váfltozfik és mfivefl a tábflák 

(termőheflyek) küflönböznek múfltjukban, a potencfiáflfis produkcfióban és térbenfi homogenfitásban. 

Termésfingadozás (varfiácfió) mérése: varfiácfiós koefficfiens. A termésfingadozás kfifejezésének egyfik flegegyszerűbb módját fiflflusztráflja az 6.4.a. 

ábra, ahofl a megfigyeflések küflönböző években és/vagy termőheflyeken, ,,normáflfis” efloszflásúak az átflagtermés  (Y) körüfl. Az efloszflás széflességét 

meghatározza a szórás (standard devfiatfion, SD) és Y±1SD magában fogflaflja a megfigyeflések kétharmadát. Az SD/Y hányados, ameflyet varfiácfiós 

koefficfiensnek (CV) hívunk, a varfiácfió hasznos mérése. 



Egy nagy CV vfisszatükrözfi a termés jeflentős varfiabfiflfitását az átflaghoz vfiszonyítva, azaz aflacsony stabfiflfitást, míg egy aflacsony CV jeflzfi az 

áflflandóságot és ezáfltafl magas stabfiflfitást. Megáflflapítható, hogy egy megfigyeflés 20-bófl (5%) heflyezkedfik efl Y± 1.96 SD tartományon kívüfl, és 

egy a 100-bófl van Y± 2.57 SD tartományon kívüfl. Ez az egyszerű megközeflítés jófl meghatározza a varfiácfiót flegtöbb esetben, azonban más ese-

tekben a termés efloszflása efltér a normáflfis efloszflástófl, mfint ahogy a 6.4.b. ábra mutatja. A kfis termések többflete fordufl eflő ezen az ábrán, mfivefl 

számos faktor képes csökkentenfi a termést egy feflső határtófl, meflyet a napsugárzás és a vízeflflátottság findokoflna. Szabadföfldfi megfigyeflések 

szükségesek az okok fidentfifikáflására.

6.4. ábra. (a) A termés normáflfis efloszflása az átflag körüfl, ± 1, ± 1.96 és ± 2.57 szórás (SD) tartománnyafl, amefly magában fogflaflja a megfigyeflések 67%-át, 
95%-át és 99%-át. (b) A termés ferde efloszflása

Stabfiflfitás koefficfiens. Az fidőjárás és az agrotechnfika hatása a termésvarfiácfióra függ részben a termesztett növényfajtófl és fajtátófl. Követke-

zésképpen, a növénynemesítők érdekefltek a fajták stabfiflfitás jeflflemzőfiben. A nemesítők rutfinszerűen összehasonflítják az új fajtákat a standard 

fajtákkafl a tenyészkert kísérfletekben több éven keresztüfl és efltérő termőheflyeken. 

A stabfiflfitás egyszerű vfizsgáflata flehetséges, feflhasznáflva a standard fajta termését vagy az egész kísérflet átflagtermését, mfint a környezetnek 

egy findexét (E) (Ffinflay és Wfiflkfinson 1963, Eberhardt és Russeflfl 1966). Ez a megközeflítés szükségessé teszfi, hogy a kísérfletet efltérő környe-

zetben vagy több éven keresztüfl foflytassuk. Mfint a 6.5. ábra mutatja, egy standard fajta vagy az egész kísérflet átflagtermésefi egy flfineárfis skáflán 

vannak eflrendezve az abszcfisszán, mfint findependens (függetflen) váfltozó. Más fajták termésefi a kísérfletben az ordfináta szerfint rendeződnek és 

reakcfiójuk meredekségét  (b, dY/dE) tekfinthetjük a stabfiflfitásfi koefficfiensefiknek. Az 1:1 egyenes (b = 1) reprezentáflja a standard tefljesítményét. 

Egy fajta, ameflynek nagyobb a meredeksége, jobban váfltozfik (fingadozfik) mfint a standard, ezekben a környezetekben és ezáfltafl kevésbé stabfifl; 

egy kfisebb meredekség nagyobb stabfiflfitást jeflez. 

Jóflflehet a stabfiflfitás kívánatos, a nagyobb termés rendszerfint még fontosabb, mfivefl áfltaflában a környezet hatékonyabb hasznosítását, vaflamfint 

a termeflésben feflhasznáflt munkaerő és források nagyobb mértékű megtérüflését jeflentfi. A b értékek vfiszonyflagosak egy adott kísérflet standardjé-

hez vagy átflagához képest és ezáfltafl váfltoznak, ahogy a környezet váfltozfik vagy ahogy a fajták kfiaflakítják az átflag váfltozását. Az A fajta a  6.5. 

ábrán péfldáufl jobb a standardnéfl mfinden termőheflyen. Ezáfltafl nagyobb stabfiflfitás koefficfiense b értéke van, és kevésbé stabfiflnak ítéfljük meg, 

mfint a standard fajtát. A B fajta ugyancsak jobb mfinden termőheflyen, azonban b és CV értéke kfisebb. Ha A-t hasznáfltuk új standardként, a régfi 

standard úgy vfiseflkedne, mfint a C fajta. Néhány fajta nem flfineárfis eredményt ad, mfit a D fajta. A farmerek flegjobban aggódnak az fidőbenfi sta-

bfiflfitás (évek foflyamán) és a termesztésfi rendszer stabfiflfitás (váfltozás a termésben, amfikor az agrotechnfika vagy a vetésforgó váfltozfik) mfiatt, míg 

a nemesítőknek hangsúflyoznfi keflfl a stabfiflfitást széfles edafo-kflfimatfikus övezeteken  beflüfl és azok között.



6.5. ábra. Specfifikus fajták termése a standard fajta terméséhez vfiszonyítva küflönböző környezetben. Az abszcfissza értékek környezetfi findexként 
szoflgáflnak. Az egyenesek meredeksége (b értékek) az egyes fajtákra az 1:1 egyeneshez vfiszonyítva meghatározza stabfiflfitásukat (Loomfis és Connor, 

1992).

Növénytermesztésfi tényezők hatása a kukorfica termésstabfiflfitására

Az 1961-ben Győrffy Béfla áfltafl beáflflított martonvásárfi tartamkísérfletben a következő öt növénytermesztésfi tényező hatását vfizsgáfltuk a ku-

korfica termésére és termésstabfiflfitására: taflajműveflés, trágyázás, növényszám, fajta és növényápoflás. Mfindegyfik tényezőnek két fokozata van, 

egy kedvezőtflen (mfinfimáflfis) és egy kedvező (optfimáflfis). A kísérfletbe 7 kezefléskombfinácfiót áflflítottunk be. Az 1. kezeflésben mfinden tényező 

kedvezőtflen, a 2. kezeflésben mfinden tényező kedvező fokozatban voflt. A 3.–7. kezeflésben úgy aflakítottuk kfi a kezefléskombfinácfiókat, hogy egy 

növénytermesztésfi tényezőt mfindfig kedvezőtflen fokozatban hagytunk, a többfit pedfig kedvező fokozatban. Így a 3. kezeflésben a taflajműveflés, a 

4. kezeflésben a trágyázás, az 5. kezeflésben a növényszám, a 6. kezeflésben a fajta és a 7. kezeflésben az ápoflás van mfinfimumban.

Az évek és a kezeflések fő hatását, vaflamfint köflcsönhatását a többváfltozós AMMI (addfitfive mafin effects and mufltfipflficatfive finteractfion) mód-

szerrefl anaflfizáfltuk, amefly magában fogflaflja a varfiancfiaanaflízfist és a főkomponensanaflízfist (Crossa, 1990). Az AMMI anaflízfis eredményét a 6.6 

ábra fiflflusztráflja. Az X tengeflyen a termésátflag, az Y tengeflyen a főkomponens értékek fláthatók a 7 kezeflésre (G1-G7) és a 42 évre (E1-E42) vo-

natkozóan. Mfinéfl nagyobb a főkomponens értéke, annáfl nagyobb a kezeflés hozzájáruflása az finterakcfióhoz, azaz annáfl kfisebb a termésstabfiflfitás. 

Látható, hogy a 7., 6.,  4. és 1. kezeflés (gyomfirtás, fajta, trágyázás, fiflfletve mfinden tényező mfinfimumban) járuflt hozzá flegnagyobb mértékben az 

finterakcfióhoz, míg a 2., 3. és 5. kezefléseknek (mfinden tényező optfimumban, fiflfletve a taflajműveflés, a növényszám mfinfimumban) flegnagyobb a 

termésstabfiflfitása. A kísérfletfi kezeflések hatását a termésre a 20. fejezetben értékefljük.



6.6 ábra. A 7 növénytermesztésfi faktor (G1–G7) és a 42 környezet (E1–E42) átflagtermésének és I. főkomponens értékefinek AMMI dfiagramja (Berzsenyfi és 
Dang, 2008b)

Stresszfaktorok

A potencfiáflfisan káros tényezőket, meflyekre a növény vaflamefly éflettanfi foflyamatának a megváfltoztatásávafl váflaszofl, stresszfaktoroknak nevez-

zük, az áfltafluk flétrehozott körüflmények pedfig a stresszhatások. Egy környezetfi tényező akkor tekfinthető stresszfaktornak, ha a növény vaflamefly 

éfletfoflyamatát gátoflja, mérsékflfi a növekedést vagy megzavarja a normáflfis fejflődést. A stresszfaktoroknak az anyagcserét negatívan befoflyásofló 

hatására a növény sajátos stresszváflaszokkafl vagy védekezésfi reakcfiókkafl reagáfl, meflyek mérsékeflfik a stresszfaktor károsító hatását. A növé-

nyekre ható fleggyakorfibb környezetfi stressztényezők fizfikafi, kémfiafi és bfioflógfiafi faktorokra oszthatók.  Az eflflenáflflóképesség (rezfisztencfia) azt 

jeflentfi, hogy a növény kfivédfi, eflkerüflfi a stresszfaktor káros hatását, megeflőzfi ezek kfiaflakuflását. A tűrőképesség (toflerancfia) esetén a növény efl-

vfiseflfi a káros hatásokat, ameflyek enyhébb formában nyfiflvánuflnak meg. Toflerancfia esetében a stresszfaktor károsító hatása bekövetkezfik, de erre 

a növény eflflensúflyozó vagy kfijavító reakcfiókkafl váflaszofl, hogy a károsodás mfinéfl kfisebb mértékű és rövfidebb fidejű flegyen. Egy stresszfaktor 

áfltaflában többféfle stresszreakcfiót váflt kfi, és ezek együttese a stressz-szfindróma. 

A termesztett növényfajok termésnövekedése összefügg a stressztoflerancfia növe ke désévefl, amefly részben a nagyobb termésstabfiflfitásra ne-

mesítés eredménye.  A stressz   toflerancfia annak a mérőszáma, ahogy a növény képes enyhítenfi a stressz hatását azokra a fizfioflógfiafi foflyamatokra, 

ameflyek részt vesznek a forrásfeflvéteflben (pfl. tápanyag-feflvétefl, napsugárzás abszorpcfiója) és a forráshasznosításban (pfl. flevéfl fotoszfintetfikus 

rátája, szárazanyag-akkumuflácfió rátája). A küflönbség a terméspotencfiáfl és a tényfleges termés között egy adott környezetben reprezentáflja a 

stressztoflerancfia  potencfiáflfis hozzájáruflását a termésnövekedéshez.

Lfimfitáfló faktorok, szfinergfizmusok és forrás/feflhasznáflás (source/sfink) hatások

A növények növekedéséhez, fejflődéséhez optfimáflfis környezetfi fefltéteflek csak rfitkán és figen rövfid fidőszakban adottak. A növényeknek éfletüket 

egy vagy több kör nye zetfi tényező – rövfidebb vagy hosszabb fidefig tartó – kedvezőtflen hatása aflatt keflfl fleéflnfiük. A korflátozó tényezők hatásafinak 

következtében a növény növekedése, fejflődése fleflassufl, fiflfletve fleáflfl vagy bekövetkezfik a növény eflhaflása. 

A növény növekedéséhez, fejflődéséhez és termésképződéséhez néflküflözhetetflen bármefly környezetfi tényező flehet korflátozó tényező. Egy kör-

nyezetfi tényező rendszerfint akkor váflfik korflátozóvá, ha korflátozott, flfimfitáfló mennyfiségben van jeflen, de esetenként a környezetfi tényezők túflzott 

mennyfisége, jeflenfléte fis flehet korflátozó. A korflátozó környezetfi tényezőket abfiotfikus és bfiotfikus csoportba soroflhatjuk. Az abfiotfikus korflátozó 

tényezők: korflátozott vízeflflátás vagy szárazság; aflacsony és fagypont aflattfi hőmérsékflet; magas hőmérsékflet; nem keflflő mennyfiségű fényfintenzfi-



tás; tápeflemek hfiánya; túflzott mennyfiségben jeflen flevő víz, fény stb. Továbbá a taflajban nagymértékű fion-feflhaflmozódás (pfl. só-feflhaflmozódás), 

széfl és más mechanfikafi tényezők (taposás, kaszáflás). Ide tartoznak a környezetszennyező anyagok (pfl. nehéz fémek, agrokemfikáflfiák). 
Bfiotfikus korflátozó tényezők közé sorofljuk a növényt körüflvevő azonos fajhoz vagy más fajhoz tartozó növényegyedek hatásafit. A bfiotfikus kör-
nyezet többnyfire az abfiotfikus környezetfi tényezők megváfltoztatásávafl, mfinfimumba kerüflésévefl fejtfi kfi hatását. Tágabb érteflemben fide sorofljuk 
a mfikroorganfizmusok, fiflfletve a betegségek, kártevők hatásafit fis. 
A növényközösségeken beflüfl együtt éflő popuflácfiók küflönböző módokon, mechanfizmusokon keresztüfl befoflyásoflhatják egymást. A befoflyá-
soflás hatása flehet hátrányos, semfleges és eflőnyös. Negatív jeflflegű köflcsönhatás a konkurrencfia, ameflyben mfinden popuflácfió ugyanannak a 
tápanyag-, fény-, víz- és egyéb forrásnak a hasznosítására törekszfik. A negatív hatás vagy a források eflvonásán keresztüfl érvényesüfl, vagy 
közvetflen gátfló hatásokon keresztüfl (pfl. parazfitfizmus és aflfleflopátfia). Pozfitív köflcsönhatás a szfimbfiózfis. Mfinden növénytársuflás hosszú távon 
aflkaflmazkodfik környezetének flfimfitáfló tényezőfihez. Az ökoflógfiafi aflkaflmazkodás vagy adaptácfió evoflúcfiós fidőfléptékben megy végbe a termé-
szetes szeflekcfió révén. Egy megváfltozott vagy új környezetbe történő, fidőben reflatíve gyors befiflfleszkedés az akkflfimatfizácfió, meflynek fidőflép-
téke az evoflúcfiós adaptácfióhoz képest küflönösen kficsfi (évek, évtfizedek).

A produktfivfitást korflátozó faktorok tanuflmányozása fontos, mfivefl megadhatják a produktfivfitás növeflésének kuflcsát, akár az agrotechnfikafi 

gyakorflat, akár a nemesítés megváfltoztatásához. Azokban az esetekben, amfikor a növény produktfivfitását számos faktor flfimfitáflja (korflátozza), 

fontos tudnfi azt, mfiflyen köflcsönhatásban (finterakcfióban) vannak ezek a faktorok. A produktfivfitást korflátozhatja a flegjobban flfimfitáfló faktor, 

fiflyen esetben a többfi faktor váfltoztatásának nfincs hatása egészen addfig, amíg ezt a faktort egy magasabb szfintre nem emefljük. Aflternatív módon, 

két vagy több faktor koflfimfitáfló flehet. Ebben az esetben mfinden koflfimfitáfló faktor eflflátottságfi szfintjét növeflnfi szükséges ahhoz, hogy növefljük 

a produktfivfitást, vagy a faktorok bármeflyfikének növeflése fokozhatja a produktfivfitást, ha a hatásuk findependens és addfitív, vagy finteraktív és 

szfinergfista. Az utoflsó eset, amefly magában fogflaflja a szfinergfizmust, küflönösen fontos a növénytermesztőknek, mfivefl az fiflyen típusú korflátok 

feflofldása a növényfi produkcfió jeflentős növekedését eredményezhetfi. Optfimáflfis környezetben a gabonaféflék reproduktív hozama (szemtermés) 

koflfimfitáflt flehet mfind a forrás (source), mfind a feflhasznáflás (sfink) ofldaflárófl, úgyhogy jeflentős növekedés a szemtermésben szükségessé teszfi 

mfind a fotoszfintézfis hatékonyságának növeflését (forrás), mfind a szemszám (feflhasznáflás) növeflését. Ha a környezet nem optfimáflfis, pfl. nagyon 

magas hőmérsékflet, a termés küflönböző korflátjafi forduflhatnak eflő küflönböző növényfajokban. 

6.7. ábra. A növénymodeflflek fő komponensefi, finterakcfió a komponensek között, vaflamfint a komponensek és a környezet között (Sadras és Caflderfinfi, 
2009).

Kísérfletfi megközeflítések és módszerek

Amfikor  a  növények  reakcfiófit  tanuflmányozzuk,  fontos  feflfismernfi,  hogy  a  kísérflet  típusa  befoflyásoflhatja  a  megfigyeflt  növényfi  reakcfiót  mfind 

kvantfitatív és amfi még fontosabb, kvaflfitatív érteflemben fis. A kísérfletfi megközeflítés befoflyásoflhatja azt fis, hogy a növényfi reakcfiókra vonatkozó 

eflőrejeflzések mennyfire érvényesek a termeflő szántóföfldjén. E hatásokbófl származó probflémák mfinfimaflfizáflhatók azáfltafl, hogy a növények kör-

nyezetfi reakcfiófit efltérő kísérfletfi körüflmények között tanuflmányozzuk: (1) Efltérő szántóföfldfi környezetben, eflflentétes termőheflyeken vagy évjá-



ratokban. (2) Efltérő szabáflyozott környezetben, üvegházakban vagy fitotronban. A kutatásfi programot úgy keflfl megterveznfi, hogy kfihasznáfljuk 

a küflönböző kísérfletfi megközeflítések eflőnyefit.  A környezetfi tényezők hatását gyakran növénymodeflflekkefl értékefljük. 

A 6.7. ábra sematfikusan bemutatja a növénymodeflflek fő komponensefit, vaflamfint az finterakcfiókat a komponensek között és a környezettefl. Az 

ábra hangsúflyozza a köflcsönhatásokat a növényfi foflyamatok között, és a növényfi foflyamatok és a környezet között, ahogy beépüflnek egy áfltaflá-

nos szfimuflácfiós modeflflbe. Aflgorfitmusok összefüggésben a növényfi növekedés és fejflődés fontos szempontjafivafl, krfitfikus sajátosságafi a növény 

modeflfleknek. A növényfi fejflődés meghatározza az események fidejének fő szabáflyozását a növény éfletcfikflusában (azaz átmenet a vegetatív és 

reproduktív növekedés között; a reproduktív növekedés fidőtartama). A növény növekedését firányítja a szervek fejflődése (pfl. flevéflzet, gyökérzet) 

és a növény képessége, hogy feflfogja a forrásokat (fény, víz és nfitrogén) és átaflakítsa azokat vegetatív és reproduktív bfiomasszává. 

Ffitotron

A fitotronban a küflönböző típusú növényneveflő kamrák küflönösen aflkaflmasak a termesztett növények környezetfi (megvfiflágítás, hőmérsékflet, 

CO
2
 koncentrácfió stb.) reakcfiófinak egzakt vfizsgáflatára. Az 1972-ben az MTA Mezőgazdaságfi Kutatófintézetében, Martonvásáron flétrehozott 

fitotron több, mfint 40 éve áflfl az aflap- és aflkaflmazott agrárkutatás szoflgáflatában (6.1. kép). A növénygenetfikafi, növényéflettanfi, vfirágzásbfiofló-

gfiafi, bfiotechnoflógfiafi kutatásokhoz bfiztosítja az optfimáflfis kontroflfláflt környezetet. A fitotronban történfik a gabonaféflék abfiotfikus (hőmérsékflet, 

szárazság, nehézfém) stressz adaptácfiójában szerepet játszó éflettanfi, bfiokémfiafi foflyamatok fefltárása, az adaptácfiót meghatározó gének vfizsgá-

flata funkcfionáflfis genomfikafi módszerekkefl. Napjafinkban egyre fontosabbak a gflobáflfis kflímaváfltozás várható hatása és a növények növekedése, 

fejflődése, abfiotfikus és bfiotfikus rezfisztencfiája, befltartaflmfi mfinősége közöttfi összefüggések fefltárására firányufló kutatások. Megnőtt a jeflentősége 

az agroökoflógfiafi kutatásoknak, vaflamfint a kflímaváfltozássafl és a környezetvédeflemmefl összefüggő  növénytermesztésfi kutatásoknak (Kőszegfi et 

afl., 2009).

6.1. kép. Küflönböző típusú növényneveflő kamrák a fitotronban (MTA ATK Mezőgazdaságfi Intézet, Martonvásár)  
Fotó: Vécsy Attfifla



7. FÉNY ÉS A NÖVÉNY NÖVEKEDÉSE, FEJLŐDÉSE

Napenergfia

A  zöfld  növények  napenergfia  abszorpcfiója  a  természetes  és  mezőgazdaságfi  ökoszfisztémákban  néflküflözhetetflen  eflső  flépés  közefl  mfinden  éflet 

fenntartásához a Föfldön.  A mezőgazdaságban a növény növekedését eflősegítfi a nagy mennyfiségű energfia ráfor dítás a fosszfiflfis üzemanyagokbófl 

pfl. műtrágyákra, pesztficfidekre, gépfi erőre és mest er s éges szárításra stb. Természetesen ez a fosszfiflfis üzemanyag fis a napenergfiábófl származfik, 

meflyet a növények évezredekkefl korábban abszorbeáfltak. 

Legfontosabb a növények és mfinden éflet számára a Föfldön, a Nap áfltafl kfibocsátott sugárzó energfia. A termonukfleárfis reakcfiók a Napban 

okozzák azt, hogy a Nap feflszínének hőmérsékflete 5900 K körüflfi. A Nap áfltafl kfibocsátott sugárzó energfiát  6.9×107 J m-2 s-1-re becsüflfik, amefly 

hataflmas mennyfiségű energfia. A Nap a flegtöbb energfiát 200-300 nm huflflámsáv tartományban bocsátja kfi (7.1. ábra). A 400–700 nm huflflámsáv 

tartomány, meflyet fotoszfintetfikusan aktív sugárzásnak (PAR) hívunk, küflönösen fontos a növény éfletében. A napenergfia kfis hányadának kfibo-

csátása a nagyon energetfikus UV huflflámsávban (< 400 nm) történfik meg. A megmaradó huflflámsáv a 700–3000 nm tartományban tartaflmazza 

a napenergfia közefl feflét és közeflfi finfravörös huflflámhossznak hívjuk. A közeflfi finfravörös huflflámsáv fotonjafiban flevő energfia áfltaflában túfl kevés 

ahhoz, hogy fotokémfiafi aktfivfitást fidézzen eflő a növényekben. A Nap maxfimáflfis foton fluxus denzfitás huflflámhossza 490 nm, vagyfis a zöfld szín. 

Mfivefl a napenergfia maxfimáflfis kfibocsátása 490 nm-néfl van, nem megflepő, hogy számos bfioflógfiafi foflyamat kfifejflesztett oflyan fotokémfiafi mecha-

nfizmust, hogy hasznosítsa a napenergfia spektrumnak ezt a hányadát. 

A Nap áfltafl kfibocsátott energfia hányada, amefly eflérfi a Föfldet, nagyon kevés, a Föfldnek a Naptófl vafló távoflsága (1.55×108 km) mfiatt. A nape-

nergfia fluxus denzfitása, amefly eflérfi a Föfld flégterének flegfeflső részét, a számítások szerfint 1380 J m-2 s-1. Tényflegesen, a Föfld körüfl kerfingő 

szateflfitek mérésefi 1373 J m-2 s-1 átflagértéket adnak. Ezt az értéket napáflflandónak hívjuk. A flégkörfi és geometrfiafi hatásoknak tuflajdoníthatóan 

a maxfimáflfis sugárzás a Föfld feflszínén kb. 710–830 J m-2 s-1 nyáron a déflfi órákban a közepes föfldrajzfi széflességű mezőgazdaságfi régfiókban. A 

Föfldre érkező napsugárzás 39%-a a flátható, 53%-a a közeflfi finfravörös és 8%-a az ufltrafiboflya tartományba esfik.  A beérkező összes energfiameny-

nyfiség 31%-a vfisszaverődfik a feflhőkrőfl, a flégkör moflekufláfirófl és a feflszínrőfl. Továbbfi 20% eflnyeflődfik a flégkörben. A rövfidhuflflámú sugárzás 

fennmaradó 49%-a érfi efl a feflszínt dfirekt és dfiffúz sugárzás formájában. 

A napsugárzás szoflárfis spektruma és a növényfi foflyamatok

A napsugárzásnak három tartománya jeflentős a növényfi foflyamatokra. Ezek a következők: sugárzás a flátható tartományon beflüfl (400–700 nm), 

gyakran hívjuk fénynek; a vörös (660 nm) és a távoflfi vörös vagy sötétvörös (730 nm) tartomány, amefly jeflzfi a váfltozásokat a nappafl hosszúságá-

ban és a hosszúhuflflámú sugárzás (3–100 μm), amefly meghatározza a hőmérsékfletet. A sugárzást a flátható tartományban, azaz a fényt (400–700 

nm) fotoszfintetfikusan aktív sugárzásnak (PAR) hívjuk. A napsugárzás spektrumának 100 és 400 nm közé eső része az ufltrafiboflya (UV) sugárzás 

tartománya, meflyet három továbbfi részre szoktak osztanfi, így az 320 és 400 nm közöttfi UV-A, a 280 és 320 nm közöttfi UV-B, fiflfletve a 100 és 

280 nm közöttfi UV-C tartományra. 



7.1. ábra. Egységnyfi huflflámhossz sugárzó energfiájának ábrázoflása a huflflámhossztófl függően. A baflofldaflfi görbe a napsugárzásra és a jobbofldaflfi görbe a 
feflszínre 27°C-náfl (300 K) vonatkozfik (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

Ffizfioflógfiafi reakcfiók a napsugárzásra

Hő (termáfl) hatások

A napsugárzás a fő módja az energfia kficseréflésnek a növény és flégkörfi környezete között: a napsugárzás adja a fő energfia finputot a növényeknek. 

Ennek az energfiának nagy része átaflakufl hővé és firányít más sugárzás kficseréfléseket és foflyamatokat, mfint amfiflyen a transzspfirácfió. Részt vesz 

a növényfi szövetek hőmérsékfletének meghatározásában, meflynek kfihatása van az anyagcsere foflyamatok rátájára és a köztük flevő egyensúflyra.

Fotoszfintézfis

A napsugárzás abszorpcfiója a kflorofiflfl moflekuflák révén, hogy energfiát nyerjenek a széndfioxfid fixáfláshoz, aflapvető foflyamat, amefly fenntartja az 

éfletet a Föfldön.  A fotoszfintézfis és a kémfiafi energfia képződése a természetes és a növénytermesztésfi ökoszfisztémákban krfitfikus a Föfldfi éflethez. 

Az emberfiség céflja a flegtöbb növénytermesztésfi ökoszfisztémában az, hogy megfefleflő körüflményeket teremtsünk a fotoszfintézfis magas rátájához 

a növényekben. 



A növény fejflődésfi reakcfiófi a fotoperfiódusra 

A fényfaktor nemcsak a fényenergfia mennyfisége aflapján hat a növényekre, hanem a nappaflhosszúságon, azaz a nap 24 órájában a fény- és a 

sötét fázfis fidőtartamának váfltozásán keresztüfl fis. Az effektív (hatásos) nappaflhosszúság úgy definfiáflható, mfint a napkeflte és a napnyugta közöttfi 

fidőszak, hozzáadva kb. 26 perces szürküfletet, mfivefl a szürküflet befoflyásoflja a növény fotoperfiódus reakcfióját. Számos növényfaj, köztük sok 

kufltúrnövényfaj, rendeflkezfik egy specfifikus mechanfizmussafl, ameflyen keresztüfl a nappaflhosszúságtófl függő növekedésfi és fejflődésfi foflyamatok 

szabáflyozása megtörténfik. A fény áfltafl szabáflyozott foflyamatokra a növényekben receptorok áflflnak rendeflkezésre, ameflyek képesek meghatáro-

zott huflflámhossz tartományú energfiát feflvennfi és a növényben specfifikus foflyamatokat kfiváfltanfi. A nappaflhosszúság hatása a vörös (660 nm) és 

a távoflfi vörös (730 nm) tartományban következfik be. Receptoronként a fitokróm szoflgáfl. A váfltozások a vörös és a távoflfi vörös fény arányában 

megváfltoztathatják az egyes növényfajok növekedésének és fejflődésének mfintázatát. Ez a jeflenség fotomorfogenezfisként fismert és fefleflős több 

növényfaj vfirágzásfi sajátosságafiért. A perfiódfikus váfltozások a vörös és a távoflfi vörös fény arányában a téflfi évszaktófl a nyárfi évszakfig fefleflősek 

a nappaflhosszúság hatásokért a növényfajokban. 

Növénytermesztésfi szempontbófl a fény áfltafl befoflyásoflt reakcfiók közüfl kfi keflfl emeflnfi az egyes növényfajok csírázásfi foflyamatát, a vegetatív 

növekedés befoflyásoflását és a fotoperfiódusos reakcfiókat. Bfizonyos esetekben a fény a magvakra fis kfimondottan fotoperfiódfikus hatást gyakorofl. 

Hatása a küflönböző fajok magvafinak csírázására efltérő. A fénytőfl függő csírázás számos oflyan fajra érvényes, ameflyek kfis magokat fejflesztenek. 

Ez a mechanfizmus a növényeknek küflönösen jeflentős, mfivefl a magok csak akkor csíráznak, amfikor a taflaj flegfeflső rétegében heflyezkednek efl. 

A kevés tartaflék asszfimfiflátávafl rendeflkező magoknak a taflaj méflyebb rétegében vafló eflheflyezkedésénéfl nem áflflna rendeflkezésre eflegendő ener-

gfiatartaflék ahhoz, hogy a csíranövény a taflajfeflszín föflé kerüfljön. Mfivefl a fény néhány mfiflflfiméterrefl behatofl a taflajba, sekéfly taflajtakarásnáfl a 

csírázás fényfigénye tefljesüfl.

Fényben csírázó, sötétben csírázó és fényre közömbös fajokat küflönböztethetünk meg. A fényben csírázóknáfl flegtöbbször egy abszoflút figény 

van a fényhatás firánt, vannak azonban átmenetek fis, úgy, hogy fényhfiánynáfl a magoknak flegaflább egy része csírázfik. A sötétben csírázókra a 

csírázásfi követeflményként a fény kfizárása jeflflemző; egyes fajok csak tefljes sötétségben csíráznak. A flegtöbb kufltúrnövény faj csírázása a fényre 

közömbös, azaz a csírázásfi foflyamat függetflen a fényhatástófl (7.1. tábflázat). A növényeknek számos növekedésfi és fejflődésfi reakcfiója fismert a 

fotoperfiódusra, közüflük a vfirágzás fotoperfiódusos hatását tárgyafljuk részfletesebben. 



7.1. tábflázat. A fény befoflyása a küflönböző fajok magvafinak csírázóképességére (Gefisfler, 1988)

Fényben csírázók Sötétben csírázók

Agrostfis tenufis (cérna tfippan) Cucumfis satfivus (dfinnye)

Aflopecurus pratensfis (rétfi ecsetpázsfit) Cucusbfita pepo (tök)

Bromus arvensfis (mezefi rozsnok) Phaceflfia tanacetfifoflfia (mézontófű)

Dactyflfis gflomerata (csomós ebír)

Daucus carota (murok) Fényre közömbösek

Festuca pratensfis (rétfi csenkesz) Gabonaféflék

Lactuca satfiva (safláta) Hüveflyesek 

Nficotfiana tabacum (dohány) Beta-répák

Phfleum pratense (mezefi komócsfin) Brassfica spp.

Poa annua (egynyárfi perje) Lfinum usfitatfissfimum (flen)

Poa pratensfis (rétfi perje) Cannabfis satfiva (kender)

Poa trfivfiaflfis (sovány perje)

Sfinapfis aflba (mustár)

 A vfirágzás fotoperfiódusos szabáflyozása (fotoperfiodfizmus)

A nappaflhosszúság (fotoperfiódus), vagy tényflegesen az éjszaka hossza a 24 órás cfikflusban, fontos szfignáfl számos morfogenfikus reakcfióhoz a 

növényekben, pfl. szár megnyúflás, vfirágzás és termésképződés. A fotoperfiódusos reakcfiók csak aflacsony szfintű sugárzást figényeflnek, azaz a fény 

jeflenfléte vagy hfiánya, és nem közvetflenüfl kapcsoflódnak a fotoszfintézfishez.

A növények vfirágzásfi reakcfióját a nappaflhosszúságra fotoperfiodfizmusnak hívjuk és egyfike a növények számos fotomorfogenfikus reakcfiófinak. 

Egyes növények nem érzékenyek a nappaflhosszúságra és vfirágzásuk fidejét a hőmérsékflet szabáflyozza, ezek a nappaflhosszúságra közömbös 

növények (DNP). Legtöbb növény azonban reagáfl a váfltozó fotoperfiódus küflönböző kombfinácfiófira. Ezek két nagy csoportra oszthatók: azokat, 

ameflyek a hosszabbodó napokra reagáflnak, hosszúnappaflos növényeknek (LDP) hívjuk, míg azokat ameflyek a rövfidüflő napokra reagáflva vfirá-

goznak, a rövfidnappaflos növények (SDP). A megküflönböztetés az SDP és LDP növények között a rövfidüflő vagy hosszabbodó napokra (hosszab-

bodó vagy rövfidüflő éjszakák) adott váflaszokban van és nem bfizonyos abszoflút nappaflhosszúságra vonatkozfik. 

A nappaflhosszúságot a flevéflben flevő fitokróm pfigment rendszer fismerfi fefl és mérfi az éjszaka hosszát (finkább, mfint a nappafl hosszát) a feflfo-

gott vörös és távoflfi vörös fény aránya aflapján. A sötét perfiódus fontossága nyfiflvánvafló, mfivefl néhány perces megszakítások (néhány fajnáfl még 

ennéfl fis kevesebb) épp oflyan hatékonyak az LDP növények vfirágzásának eflősegítésében, mfint amfiflyen a növekvő nappaflhosszúság.  A fotoperfi-

ódus manfipufláflása mesterséges megvfiflágítássafl hasznos a vfirágkertészetben és bfizonyos mértékfig a növénynemesítésben. 

A 7.2. ábra több fotoperfiódusos reakcfiót mutat be, ameflyek eflőforduflnak a termesztett növényfajoknáfl. Fefltüntettük a fejflődésfi rátát (DVR), 

azaz a fenofázfis fidőtarta má nak recfiprokát, a kefléstőfl a vfirágzásfig konstans hőmérsékfleten. Néhány reakcfió (pfl. 3, 4 és 5) fakufltatív, amennyfiben 

a vfirágzást eflősegítfi a nappaflhosszúság váfltozása, azonban bekövetkezfik mfinden nappaflhosszúságnáfl. Más növények obflfigát fotoperfiódusos 

reakcfióvafl rendeflkeznek, mfivefl vannak oflyan nappaflhosszúságok, ameflyek feflett (pfl. 1, egy SDP növény) vagy aflatt (pfl. 2, egy LDP növény) 

nem fognak vfirágoznfi. Legtöbb növény a nappaflhosszúságra egy véges tartományban reagáfl, azonban van néhány növényfaj (pfl. 5, egy SDP 

növény), ameflyeknek reakcfió tartománya annyfira szűk, hogy gyakorflatfiflag egyetflen értékkefl kfifejezhető. A korábbfi reakcfiót kvantfitatívnak és 

az utóbbfit kvaflfitatívnak írják fle. Mfint ahogy a 7.2. ábra mutatja, az LDP növények magas DVR-t tartanak fenn oflyan nappaflhosszúságoknáfl, 

ameflyeket meghafladókra van szükségük a fleggyorsabb fejflődéshez. Nagyon rövfid nappafloknáfl mfinden növény reakcfiója sokkafl kompflexebb és 

a DVR rendszerfint csökken. Iflyen esetekben nehéz eflküflönítenfi a rövfid nappaflok finduktív hatásafit az aflacsony asszfimfifláta eflflátottságtófl. Meg-

áflflapították, hogy szoros rokonságban flevő növények küflönbözhetnek a fotoperfiódfikus reakcfiójuk tartományában és szenzfitfivfitásukban, amefly 

flehetőséget ad a szeflekcfióra nemesítésfi programokban.

A nappaflhosszúságra közömbös növények normáflfisan beérnek a föfldrajzfi széflesség tág tartományában, míg a hosszú nappaflhoz és a rövfid 

nappaflhoz adaptáflódott növények áfltaflában szűk széflességfi övezetre korflátozódnak. A szója péfldaként szoflgáfl a fotoperfiódfikus reakcfió feflhasz-

náflására, a fajta figényének és a környezetnek az összehangoflására. A rövfidnappaflos szójanövény fajtáfi jófl definfiáflható érésfi csoportokkafl ren-

deflkeznek és csupán egy 300 km-es északfi-déflfi sávban termeszthetők sfikeresen. Tíz fenoflógfiafi éréscsoportot küflönböztetnek meg az USA-ban a 

szójafajták adaptácfiós zónájának fidentfifikáflására. A csoportok fotoperfiódfikus reakcfiófi közöttfi küflönbségek kficsfik, hasonflóan a nappaflhosszúság 

efltérésefihez a növény eflterjedésfi terüfletén. Ennek eflflenére, az adaptácfiós zónájukon kívüfl termesztett fajták túfl korán vfirágoznak, ha déflebbre 

vetjük és túfl későn, ha északabbra vetjük (7.3. ábra).



7.2. ábra. Hosszúnappaflos (LDP) és rövfidnappaflos (SPD) termesztett növényfajok fotoperfiódusos reakcfiófi (Loomfis és Connor, 1992)

7.3. ábra. A szója küflönböző érésfi csoportjafinak adaptácfiós övezetefi az USA-ban (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

Küflönböző termesztett növényfajok fotoperfiódus figényét a 7.2. tábflázat tartaflmazza. Megáflflapítható, hogy a trópusfi övezetekbőfl származó nö-

vények áfltaflában vagy nappaflhosszúságra közömbösek (DNP) vagy rövfidnappaflosak (SDP) vernaflfizácfió figénye néflküfl és a magasabb széflességfi 



fokokrófl származók DNP vagy LDP növények, vernaflfizácfiós reakcfióvafl. Ffigyeflemre méfltó efltérések vannak ezektőfl a szabáflyoktófl. A naprafor-

gó mérsékeflt égövfi eredetű faj, ameflynek vannak SDP, LDP és DNP fajtáfi. 

7.2. tábflázat Küflönböző termesztett kufltúrnövény fajok fotoperfiódus figényefi  
(Gefisfler, 1988)

Vfirágképződést a hosszú nappafl eflősegítfi Vfirágképződéshez a hosszú nappafl szükséges
Aflflfium cepa (vöröshagyma Beta vuflgarfis (répa)
Avena satfiva (zab) Hordeum vuflgare (árpa, Wfintex fajta)

Brassfica napus var. napobrassfica (karórépa) Papaver somnfiferum (mák)
Brassfica rapa var. rapa (tarflórépa) Spfinacfia ofleracea (spenót)
Brassfica napus var. napus (repce)

Brassfica rapa var. sfiflvestrfis (réparepce)
Hordeum vuflgare (árpa) Vfirágképződéshez rövfid nappafl szükséges
Lactuca satfiva (safláta) Gflycfine max (szója, Bfifloxfi fajta) 
Lfinum usfitatfissfimum (flen) Nficotfiana tabacum (dohány)

Phfleum pratense (mezefi komócsfin)
Pfisum satfivum (borsó)
Poa pratensfis (rétfi perje) Vfirágképződést a rövfid nappafl eflősegítfi
Rficfinus communfis (rficfinus) Ananas comosus (ananász)

Vfirágképződést a hosszú nappafl eflősegítfi Vfirágképződést a rövfid nappafl eflősegítfi
Secafle cereafle (rozs) Cannabfis satfiva (kender)
Sfinapfis aflba (mustár Coffea arabfica (kávé)

Soflanum tuberosum (burgonya) Gflycfine max (szója)
Trfifoflfium pratense (vöröshere) Oryza satfiva (rfizs)
Trfitficum aestfivum (búza) Saccharum officfinarum (cukornád)

Vfirágképződés a nappaflhosszúságtófl függetflen Zea mays (kukorfica) (nappaflhosszúságra közömbös fajták fis vannak).
Fagopyrum escuflentum (közönséges pohánka)

Phaseoflus vuflgarfis (bab)
Heflfianthus annuus (napraforgó)

Lycopersficon escuflentum (paradficsom)

A nappaflhosszúság és a vernaflfizácfió köflcsönhatása

A vernaflfizácfiós (hfideg hőmérsékflet firántfi) figények széfles tartománya tafláflható a zab, az árpa és küflönösen a búza termesztett fajtáfiban. A búza 

fajták (LDP) három fenoflógfiafi csoportba soroflhatók a fejflődés környezetfi szabáflyozásának megfefleflően (7.3. tábflázat). A küflönbségeket négy 

gén szabáflyozza és könnyen módosíthatók a nemesítésfi programokban. Az őszfi búzának abszoflút vernaflfizácfiós figénye van mfieflőtt túfljutna a ve-

getatív fázfison. Ezeket a fajtákat hasznáflják a kontfinentáflfis kflímákban, ahofl a téfl mérsékeflt, mfint Kansas, Ohfio, Angflfia és Ukrajna. A növények 

a vetést követően átesnek a hosszú hfideg perfióduson, azonban a téflfi kflíma nem oflyan hfideg, hogy a növények ne éflnék túfl. A tavaszfi búzának 

nfincs vernaflfizácfiós figénye és reproduktívan fejflődfik a növekvő hőmérsékfletre és fotoperfiódusra reagáflva. Az fiflyen fajtákat tavasszafl vetjük ott, 

ahofl a téfl túfl hfideg ahhoz, hogy a búzanövények túfléfljék (pfl. Kanada), azonban ősszefl fis vetfik az enyhébb kflímákban (pfl. Ausztráflfia déflfi része, 

Argentína, Chfifle, Défl-Afrfika és Észak-Amerfika Csendes óceánfi partvfidéke). A megküflönböztetés az őszfi és tavaszfi búzák között tehát fenoflógfi-

afi, amefly a vernaflfizácfió figényén aflapszfik, sokkafl finkább, mfint azon az évszakon, amfikor eflvetjük. Átmenetfi típusú búzák fléteznek a kettő típus 

között. A fakufltatív vernaflfizácfiós reakcfió széfles tartományát mutatják, ameflynéfl a kfitettség a hfidegnek növeflfi a reproduktív fejflődést, azonban 

nem néflküflözhetetflen ahhoz. 

7.3. tábflázat. A búzafajta típusok termáfl (T), fototermáfl (PT) és vernaflfizácfiós (V) reakcfiófinak összefogflaflása* (Loomfis és Connor, 1992)

Típus
Fenofázfis

Vetéstőfl–keflésfig
Kefléstőfl – a vfirágzat fin-

ficfiáflódásfig
Vfirágzat finficfiáflódástófl _ 

antézfisfig
Antézfistőfl – termésérésfig

Őszfi T PT, V PT T
Átmenetfi T PT, V PT T
Tavaszfi T PT PT T

*Mfinden reakcfió fakufltatív, kfivéve az őszfi búza vernaflfizácfiós reakcfióját.



Napsugárzás feflfogása és a megvfiflágítás csökkenése a növényáflflományban

A növényáflflomány produktfivfitása meghatározható a napsugárzás feflfogásának (abszorpcfiójának) és hasznosításának (bfiomasszává történő átafla-

kításának) efficfien cfiájában kfifejezve. A növény áfltafl feflfogott napsugárzás függ a növényenkéntfi összes flevéflterüflet nagyságátófl. Ez vfiszont függ 

a fleveflek számátófl és méretétőfl, mfindkettőt környezetfi és genetfikafi tényezők befoflyásoflják. Az oflyan faktorok, mfint a hőmérsékflet, szárazság 

stressz, és a növény tápanyag-eflflátottsága, jeflentősen befoflyásoflják a flevéfl méretét.

7.4. ábra. A napsugárzás exponencfiáflfis csökkenése növényáflflományban. Az ábrán az áflflomány fefl van osztva három azonos flevéflterüflet findexű (LAI = 1) 
szfintre. A napsugárzás, ameflyet az áflflomány bármeflyfik szfinten feflfog, kfifejezhető az I/I0

 
= e-kLAI összefüggéssefl, ahofl I0

 
a napsugárzás az áflflomány feflett, I a 

napsugárzás az áflflományon beflüfl, adott szfinten, LAI a flevéflterüflet findex és k a növényfaj extfinkcfiós koefficfiense (Azam-Aflfi és Squfire, 2002)

Az a fénymennyfiség, amefly áthatofl (penetrácfió) az áflflományon és eflérfi a taflajfeflszínt, függ a flevéflterüflet findextőfl (LAI) és attófl, hogy az egyes 

fleveflek mfiflyen hajflásszögben heflyezkednek efl. Ahhoz, hogy fleírjuk a fény áthatoflását (penetrácfiót) a növényáflflományon keresztüfl, képzefljünk 

efl egy oflyan növényáflflományt, amefly több horfizontáflfis szfintet tartaflmaz, mfindegyfik LAI =1 értékkefl (7.4. ábra). Ha a napsugárzást több szfinten 

mérjük, az áflflományban fentrőfl flefeflé hafladva, és mfindegyfik szfint megfeflefl egységnyfi LAI-nak, akkor a mért napsugárzás bármeflyfik szfinten 

függ a fleveflek eflheflyezkedésének hajflásszögétőfl, e szfint feflett. 

A növényáflflományok feflfogják mfind a dfirekt napfényt és mfind az findfirekt vagy dfiffúz napsugárzást. A feflső fleveflek a dfirekt és dfiffúz sugárzást 

egyaránt feflfogják, míg az áflflomány aflsó részén flevő fleveflek a dfirekt napsugárzásnak kfisebb hányadát kapják.  Az findfirekt napsugárzás jeflentő-

sebbé váflfik a flevefleken keresztüfl a transzmfisszfiónak, továbbá a növényrőfl és a taflajfeflszínrőfl a vfisszatükröződésnek (reflexfió) tuflajdoníthatóan. 

A napsugárzás mennyfisége és mfinősége egyaránt váfltozfik az áflflomány méflységévefl, mfivefl a fleveflek áfltafl továbbított (átengedett) fény főként 

finfravörös. Mfivefl a növények eflőnyben részesítfik a napenergfia abszorbeáflását a 400–700 nm huflflámhosszúság tartományban, a nagyobb huflflám-

hosszok váflnak döntővé az aflacsonyabb flevéflszfinteken. Iflyen okbófl, a fotoszfintézfis vfizsgáflatoknáfl flegtöbb műszer a növényáflflományban a 400 

és 700 nm közöttfi tartományban mérfi a kvantum vagy energfia szfinteket. 

Az áflflomány a beflsejébe flefeflé firányufló fény extfinkcfiójának (eflvékonyodásának) fleírására a Monsfi-Saekfi (1953) egyenflet szoflgáfl: 

I
Io
= e-k

.LAI

ahofl I
o
 a napsugárzás az áflflomány feflett, I a napsugárzás egy bfizonyos szfinten az áflflományon beflüfl, LAI flevéflterüflet findex aflatt, k az extfinkcfiós 

koefficfiens a napsugárzásra értéke (0.6–0.7 körüfl van) és e = természetes flogarfitmus aflapja (2.71828).

A k értéke számos faktortófl függ, befleértve a fényfeflfogás geometrfiáját. Ezek a faktorok magukba fogflaflják a fleveflek horfizontáflfis és vertfikáflfis 

dfisztrfibucfióját, a flevéflfeflüfletének hajflásszögét, a napsugárzás beesésfi szögét, és a dfiffúz sugárzás mennyfiségét. Ennek eflflenére, számos esetben 

a k értéke, amefly reprezentáflja a fotoszfintetfikusan aktív sugárzás napfi feflfogását, stabfifl 0.7 körüflfi értékkefl. A keskeny, feflfeflé áflfló flevéflzettefl 

rendeflkező növényeknek áfltaflában kfisebb a k értéke, mfint a kfifejezetten horfizontáflfis eflrendeződésű fleveflekkefl rendeflkező növényeknek. Kom-

petícfió (versengés) a fényért a növényáflflományban a növényegyedek között csökkentfi a növényegyedek nfitrogén (N%) koncentrácfióját. Többen 



kfimutatták, hogy a N% csökkenése a vertfikáflfis profiflon keresztüfl, több növényfajnáfl követfi a fény extfinkcfiójának (eflvékonyodásának) formáját. 

Az aflábbfi aflfejezeteket Gardner et afl. (1985) aflapján áflflítottuk össze.

7.5. ábra. A flevéfl hajflásszög fideaflfizáflt kumuflatív gyakorfiságfi efloszflása a növényáflflományok négy típusában. A szaggatott vonafl képvfiseflfi az ötödfik típust, 
meflyet egyenfletes efloszflásnak hívnak (de Wfit, 1965, Trenbath és Angus, 1975)

Levéfl hajflásszög (finkflfinácfió). A flevéfl finkflfinácfió típusafit de Wfit (1965) definfiáflta és fiflflusztráflta (7.5. ábra). Ezek az fideaflfizáflt mfintázatok kfi-

terjednek a pflanofifl típustófl (a flegtöbb flevéfl közefl horfizontáflfis, <35o a vízszfintessefl) az erektofifl típusfig (flegtöbb flevéfl közefl vertfikáflfis, >60o a 

vízszfintessefl). Trenbath és Angus (1975) áttekfintette a vfizsgáflatokat arrófl, hogy a küflönböző növényfajok hogyan fiflfleszkednek be a küflönböző 

finkflfinácfiós mfintákba. A vfizsgáflatok kfimutattak mfinden flevéfl finkflfinácfiós mfintázatot, kfivéve az extremofiflt.

A fleveflek finkflfinácfiója hatássafl van a napsugárzás feflfogására és dfisztrfibúcfiójára az áflflományban. A pflanofifl vöröshere áflflománynak kevesebb 

flevéflterüfletre van szüksége a napsugárzás nagy részének feflfogásához, mfint az erektofifl fűféflék áflflományafinak (7.6. ábra). A k megközeflítő ér-

téke 0.6 flóhere áflflományra és 0.25 fűféflék áflflományára (Loomfis és Wfiflflfiams, 1969). Warren Wfiflson (1959) kfiszámította az átflagos flevéfláflflomány 

hajflásszöget (7.6. ábra) és bemutatta a flóhere és az angoflperje áflflomány pflanofifl és erektofifl finkflfinácfiós mfintázatát. Brougham (1956) krfitfikus 

LAI-ra vonatkozó eflméfletének megfefleflően a flóhere áflflomány a 7.6. ábrán a napsugárzás 95%-át LAI =5 értéknéfl fogja fefl, úgyhogy a krfitfikus 

LAI a flóhere áflflományra 5, míg az angoflperje áflflomány CGR értéke tovább nő LAI = 9 krfitfikus értékfig. 

A flevéfl finkflfinácfióra vfizsgáflt növények nagy része pflanofifl típusú. Ez tuflajdonítható a gyomokkafl szembenfi kompetícfióra nemesítésnek nö-

vényáflflományban; flegtöbb gyomfaj növekedése erősen gátoflt árnyékban, így a növényáflflományok csökkentfik a kompetícfiót a vízért, tápanyago-

kért és a napfényért a gyomok maxfimáflfis árnyékoflásávafl a vegetácfiós fejflődés fidőszakában.



7.6. ábra. Baflra (A): A napfény csökkenése flóhere és gyep áflflományban a LAI-tófl függően, összehasonflítva az extfinkcfiós koefficfiens (k) 1.0 és 0.3 
értékefivefl. Jobbra (B): A LAI és az átflagos hajflásszög (a) vertfikáflfis dfisztrfibucfiója (Warren Wfiflson, 1959)

Levéfl finkflfinácfió és fotoszfintetfikus efficfiencfia. A flevéfl fotoszfintézfis (azaz CO
2
 megkötés per egységnyfi fény) fleghatékonyabb aflacsony napsugár-

zásfi szfinteken. Legtöbb flevéfl fényteflített a közvetflen napsugárban (7.7. ábra). Egy pflanofifl áflflományban a feflső fleveflek fénnyefl teflítettek és az 

aflsó flevefleknek csökkentett a fotoszfintézfisük az árnyékoflás következtében. Eflméfletfifleg, egy pflanofifl áflflomány sokkafl hatékonyabb flenne, ha a 

napsugárzás egyenfletesebben oszflana efl a flevéflfeflüfleteken. Egy fiflyen egyenfletes efloszflás megvaflósítható flenne oflyan fleveflekkefl, vagy flegaflább 

feflső fleveflekkefl, ameflyek vertfikáflfis hajflásszögűek, amfikor magas a napáflflás.

7.7. ábra. A flevéfl hajflásszög, a napsugárzás a flevéfl feflszínén és a fény reakcfiógörbe közöttfi összefüggés egy vöröshere flevéflen (Gardner et afl., 1985)

A napsugárzás csökkenése és a növényáflflomány növekedésfi sebessége (CGR)

Mennyfire flegyenek vertfikáflfisak a fleveflek? A 7.7. ábra mutatja az áflflomány fotoszfintézfis maxfimaflfizáflásának eflméfletfi koncepcfióját a vertfikáflfis 

flevéfl eflrendeződésen keresztüfl. Péfldáufl, amfikor a fleveflek 75o-os szöget zárnak be a vízszfintessefl, vertfikáflfis sugárzásnáfl, 26%-át fogják fefl a 

horfizontáflfis fleveflek áfltafl feflfogott sugárzásnak, vagyfis a hatékony napsugárzás szfint a flevéflen 26%-a a horfizontáflfis flevéfl áfltafl feflfogott sugár-

zásnak. Mfivefl a fotoszfintetfikus reakcfió a napsugárzásra görbevonaflú, és a sugárzás hatékonyság flegnagyobb aflacsony napsugárzásfi szfinteken, a 

vertfikáflfis flevefleknek az egységnyfi feflfogott napsugárzásra vetített hatékonyságuk nagyobb. 

A vöröshere péfldában (7.7. ábra), amfikor a flevéfl 75o-os szöget zár be a vízszfintessefl és a fénynek csupán 26%-át fogja fefl, a flevéfl fotoszfintézfis 

csak 21%-kafl csökken a horfizontáflfis fleveflekhez vfiszonyítva. Egy kfismértékű csökkenés a feflső fleveflek fotoszfintézfisében a vertfikáflfis flevéfl finkflfi-



nácfió mfiatt, ugyanakkor sokkafl több napsugárzás penetrácfióját teszfi flehetővé az aflsó fleveflekhez. Az áflflomány fotoszfintézfis és a CGR eflméfletfifleg 

nagymértékben nőhet, a fleveflek vertfikáflfis orfientácfiójakor, magas LAI értékeknéfl (7.4. tábflázat).

7.4. tábflázat. A flevéfl hajflásszög, a flevéfl fotoszfintézfis, a LAI és az áflflomány fotoszfintézfis közöttfi összefüggések (számítások a 7.7. ábra aflapján) (Gardner 
et afl., 1985)

Levéfl hajflásszög  
a vízszfintessefl

Levéfl fotoszfintézfis ráta (mg CO
2
 

dm-2 h-1)
LAI a flegtöbb fény feflfogásához

Áflflomány fotoszfintézfis (mg CO
2
 

dm-2 föfldterüflet h-1)
0 33 1 33
60 31 2 62
75 26 4 104
85 12 10 120

7.8. ábra. A termésnövekedésfi sebesség (CGR) komputer szfimuflácfiós görbéfi kukorfica és flóhere növényáflflományban, küflönböző LAI értékeknéfl és flevéfl 
hajflásszögnéfl (Loomfis és Wfiflflfiams, 1969)

A C
4
 és növényfajok rendszerfint nem érfik efl a napsugárzás teflítettséget dfirekt napsugárzásnáfl, amefly azt jeflentfi, hogy sokkafl hatékonyabban 

hasznáflják fefl az erős napsugárzásfi szfinteket, mfint a C
3
-as növényfajok. A 7.7. ábra péfldáufl mutatja, hogy amfikor a sugárzásfi szfintek a flevéfl fe-

flüfletén a tefljes napsugárzásnak 25%-át és 50%-át érfik efl, akkor a CO
2 
kficseréflésfi ráta 45% és 72% a tefljes napsugárzás értékévefl összehasonflítva.

Loomfis és Wfiflflfiams (1969) számítógépes programot hasznáflt, és becsüflte a flevéfl finkflfinácfió és a flevéflméret hatását a kukorfica és a flóhere CGR 

értékére (7.8. ábra). Mfint korábban rámutattunk, a krfitfikus LAI (95%-os napsugárzás feflfogás) flegkfisebb a horfizontáflfis flevéfláflflású áflflományok-

ban és flegmagasabb a vertfikáflfis flevéfláflflású áflflományokban. A horfizontáflfis flevéfláflflású áflflományok a flegmagasabb CGR értéket 3 aflattfi LAI ér-

téknéfl adják. A vertfikáflfis flevéfláflflású áflflományoknak 4 vagy e feflettfi LAI érték szükséges, hogy határozottan nagyobb CGR értékük flegyen, mfint 

a horfizontáflfis flevéfláflflású áflflományoknak. Aflacsony LAI értéknéfl kficsfi az árnyékoflás a fleveflek között, így a horfizontáflfis fleveflekkefl rendeflkező 

áflflománynak kfismértékű eflőnye van a vertfikáflfis flevéfláflflású áflflománnyafl szemben, a flevéfl feflüfletén a magasabb napsugárzásnak tuflajdoníthatóan. 

Magas LAI-náfl a vertfikáflfis flevéflzetű áflflományoknak van eflőnye, mfivefl a fény sokkafl egyenfletesebben oszflfik efl az áflflomány flevéfl-terüfletén; a 

feflső fleveflek kevesebb fény feflfogása flehetővé teszfi, hogy az aflsó fleveflek több fényt kapjanak. 

Napsugárzás beesésfi szöge, napfény csökkenése és a növényáflflomány növekedésfi rátája (CGR). A nap nem mfindfig vertfikáflfisan heflyezkedfik 

efl; a napsugarak beesésfi szöge az áflflományban váfltozfik szezonáflfisan és naponként. Duncan et afl. (1967) kfiszámította a flevéfl hajflásszög és a 

flevéflnagyság hatását a CGR-re, napfi perfiódusban (7.9. ábra). Kora reggefl és késő este, amfikor a napsugarak közefl horfizontáflfis szögben esnek 

be, a flevéfl hajflásszögnek vagy a LAI-nak kfismértékű hatása van a CGR-re. Déflben, a horfizontáflfis flevefleknek eflőnye van LAI = 2 értéknéfl és a 

vízszfintessefl 80o-os szöget bezáró flevefleknek LAI = 8 értéknéfl. Duncan (1971) úgy becsüflte, hogy kukorficának az USA kukorfica övezetében 

80o-os flevéfl hajflásszög flenne a flegproduktívabb.

Levéfl finkflfinácfió váfltozása az áflflományon beflüfl. A flevéfl hajflásszög váfltozhat az áflflomány küflönböző szfintjefiben. Az áflflomány feflső részében 

vertfikáflfis hajflásszögű fleveflek és fokozatosan vízszfintessé váfló fleveflek az áflflomány aflsó részéhez közefledve, fideáflfis flevéfl eflrendeződésnek tekfint-

hető. Pendfleton et afl. (1968) kfimutatta, hogy kukorfica áflflományok a cső feflett vertfikáflfis hajflásszögű fleveflekkefl többet teremtek, mfint a pflanofifl 

pozícfiójú fleveflek vagy azok a növények, ameflyeknek mfinden flevefle vertfikáflfis hajflásszögű voflt. A vertfikáflfis feflső fleveflek és a horfizontáflfis aflsó 

fleveflek mfintázata flehetővé teszfi, hogy a vertfikáflfis fleveflek erős napsugárzású környezetben kevesebb napsugárzást fogjanak fefl, ezáfltafl foto-

szfintetfikusan hatékonyabb napsugárzásfi szfintbe kerüflnek, és egyúttafl flehetővé teszfik, hogy több napsugárzás érjen efl az aflsóbb fleveflekhez. Az 

összes flevéflterüfleten az egyenfletesebb napsugárzás efloszflássafl, az áflflomány nem figényefl túflzottan nagy LAI értéket, amefly szükséges a magas 

CGR-hez oflyan áflflományban, ameflynek mfinden flevefle vertfikáflfis hajflásszögű (Duncan, 1971). 



7.9. ábra. Komputer szfimuflácfiós görbék a flevéfl hajflásszögnek és a LAI-nak a kukorficaáflflomány CGR értékére gyakoroflt napfi hatásárófl (Duncan et afl., 
1967)

Az erektofifl áflflományok eflőnye és hátránya. Trenbath és Angus (1975) beszámofl négy vfizsgáflatrófl cukorrépában, árpában, rfizsben és teaüfl-

tetvényben, ahofl a CGR és a flevéfl hajflásszög összefüggését mérték. Az erektofifl típusú CGR értékek 19–108%-kafl nagyobbak vofltak, mfint a 

pflanofifl típusú CGR értékek. Idéztek továbbfi tfizennégy vfizsgáflatot búzában, árpában, rfizsben és kukorficában, ahofl a szemtermést mérték a flevéfl 

finkflfinácfióvafl összefüggésben. Három vfizsgáflat a pflanofifl típusnak eflőnyét mutatta kfi (5–18%), és tfizenegy vfizsgáflat az erektofifl típusnak eflőnyét 

mutatta (4–68%). Mfinden esetben, azok az erektofifl áflflományok, ameflyek eflőnyösnek bfizonyufltak, oflyan növényszámnáfl vofltak eflvetve, hogy a 

LAI eflérje vagy meghafladja a krfitfikus  értéket.

A flevéfl hajflásszögre vonatkozó flegtöbb vfizsgáflatot a fűféfléknéfl végezték. A két szfikűek gyakran váfltoztatják a flevéfl hajflásszögét a napfényre 

adott reakcfióként (heflfio tropfikus mozgás). Számos kufltúrnövény, így a hüveflyesek, gyapot és a napraforgó, rendeflkezfik heflfiotropfikus reakcfióvafl. 

Egyes fajok a napsugárzásra merőflegesen firányítják fleveflüket, míg más fajok váfltoztatják a flevéfl hajflásszögét a közvetflen napsugárzáshoz vfiszo-

nyítva. Feflhős körüflményeknéfl a szója merőflegesen firányítja fleveflefit az égboflt flegfényesebb része feflé, mfiközben fenntart egy nem derékszöget 

a dfirekt napsugárzásra. Kevés vfizsgáflatot végeztek annak meghatározására, hogy ez a jeflflemző stabfiflfizáflható-e és feflhasznáflható-e jobb napfény 

feflfogásra.

Fényhasznosítás hatékonysága (RUE, ε)

A naponkéntfi napsugárzásnak az a hányada, ameflyet a flevéflzet feflfog (F), áfltaflában jófl fleírható a LAI függvényeként egy egyszerű exponencfiáflfis 

egyenflettefl:

F = 1 – exp (–k · LAI)

A fentfi egyenflet mutatja, hogy a LAI nagyon fontos a növény áfltafl feflfogott napsugárzás hányadának (frakcfiójának) meghatározásában. Az F 

értéke aszfimptotfikusan nő a LAI növekedésekor. A napsugárzásnak a feflét fogja fefl a növény LAI = 1 értéknéfl, és a napsugárzás 90%-át feflfogja 

LAI= 3.3 értéknéfl. A napsugárzás 95%-ának feflfogásához 4.3-as LAI értékre van szükség. Négy agrotechnfikafi faktor segítfi eflő a magas LAI 

érték eflérését: (fi) megfefleflő forrás-eflflátottság a növény fejflődéséhez, küflönösen a víz és a nfitrogén eflflátottság segítfi eflő a flevéfl gyors növekedé-

sét, (fifi) vfigorosan növekvő genotípus (gyors flevéflnövekedésfi ráta) (fififi) megfefleflő növényszám és (fiv) növény tenyészterüflete, optfimáflfis térbenfi 

eflrendezéssefl (ekvfidfisztáns a flegjobb).

Nem megflepő, hogy számos növény növekedésfi rátája nő a flevéflterüflet növekedésévefl. Mfivefl F aszfimptotfikusan nő a LAI növekedésekor, a 

növényáflflomány növekedésfi rátájának (CGR) aszfimptotfikus növekedését figyeflték meg a LAI növeflésekor. A feflfogott napsugárzás tényfleges 

mennyfiségét (I) úgy határozzuk meg, hogy az F értékét megszorozzuk a növényáflflományra beeső napsugárzás (I
o
) értékévefl:

 I = F · I
o

Ezáfltafl, a tényflegesen feflfogott sugárzás függ attófl, mennyfi beeső sugárzás áflfl rendeflkezésre egy adott környezetben. Azokban a környezetekben, 

ahofl nagy a beeső napsugárzás naponkéntfi mennyfisége, nagyobb a flehetőség a feflfogott napsugárzás magasabb szfintjefire. 



7.10. ábra. Összefüggés a betakarításkorfi száraz bfiomassza és a küflönböző növényfajok áfltafl a tenyészfidőszakban feflfogott napsugárzás között (Evans, 
1993)

Növénytermesztésben a szárazanyag akkumuflácfió közvetflen kapcsoflatban van az abszorbeáflt napenergfia mennyfiségévefl. Ahogy a fotoszfinte-

tfikusan aktív sugárzás mennyfisége nő, úgy nő a széndfioxfid asszfimfiflácfió és a növény száraztömege. Ezen okbófl, ha a növény száraz tömegé-

nek növekedését a feflfogott napsugárzástófl függően ábrázofljuk, rendszerfint flfineárfis összefüggést kapunk. A 7.10. ábra küflönböző termesztett 

növényfajokra mutatja a feflfogott napsugárzás és a szárazanyag produkcfió közöttfi flfineárfis összefüggést. A flfineárfis függvény meredekségét a 

napsugárzás hasznosítás efficfiencfiájának (RUE, jeflöflése ε) nevezzük. A RUE mértékegysége akkumufláflt növény tömeg g-ban per feflfogott nap-

sugárzás MJ-ban (Sfincflafir és Muchow, 1999).
Nem megflepő azonban, hogy a RUE értéke növényfajonként efltérő és váfltozfik a környezetfi fefltéteflektőfl függően. A fő faktor, amefly befoflyá-
soflja a RUE váfltozását, az egyedfi fleveflek fotoszfintetfikus kapacfitása. A fleveflek fotoszfintetfikus kapacfitásának növekedése a RUE növekedését 
eredményezfi (7.11. ábra). Ezáfltafl, a C

4
-es fajok (pfl. kukorfica), ameflyek magasabb fotoszfintetfikus kapacfitássafl rendeflkeznek, mfint a C

3
-as fajok 

(pfl. szója), nagyobb RUE értéket érnek efl. 

7.11. ábra. Eflméfletfi összefüggés a napsugárzás hatékonysága és a flevéfl fotoszfintézfis rátája között kukorficára, rfizsre és szójára (Sfincflafir és Wefiss, 2010)



Az aflacsony flevéfl fotoszfintetfikus ráta firányába történő eflmozduflás küflönösen káros flehet a RUE-ra, mfivefl csak kfismértékű csökkenés a fotoszfin-

tetfikus aktfivfitásban a RUE jeflentős mértékű csökkenését eredményezhetfi (7.11. ábra). Péfldáufl, a flevéfl nfitrogén tartaflmának csökkenése szorosan 

összefügg mfind a fotoszfintetfikus ráta csökkenésévefl, mfind pedfig a napsugárzás hasznosítás efficfiencfiájának csökkenésévefl. A szárazság fis a 

flevéfl fotoszfintézfis rátájának és a RUE-nak a csökkenését eredményezfi. A 7.5. tábflázat a RUE pubflfikáflt értékefit mutatja küflönböző kufltúrnövé-

nyekre efltérő körüflmények között.

7.5. tábflázat. Küflönböző növényfajok fényhasznosításfi hatékonysága (RUE) (Sadras és Caflderfinfi, 2009 aflapján)

Növény RUE Megjegyzés
C3-as egyéves fűféflék és kufltúrnövények
Árpa 1.5–1.7
Zab 1.2–1.7
Búza 1.6–1.7
Rfizs 1.2–1.5
C
3
-as éveflő fűféflék
Csenkesz (Festuca spp.) 1.3
Kanárfiköfles (Phaflarfis) 1.4–1.6 Átflagos hőmérsékflet 8–15 oC
Angoflperje (Loflfium spp.) 1.7–2.3 Magába fogflaflta a gyökereket a flegmagasabb érték tenyészedény kísérfletbőfl
C4-es egyéves fűféflék és kufltúrnövények
Kukorfica 2.0 Öntözött, öt év átflaga
Cfirok 1.7–1.8 Sfincflafir és Muchow (1999) érvefl 1.4 g MJ-1 meflflett
Gyöngyköfles 1.9
C4-es éveflő fűféflék

Cukornád 1.7–1.8
Szezonáflfis értékek; napfi maxfimum vaflószínűfleg Szezonáflfis értékek; napfi 
maxfimum vaflószínűfleg>2.0 g MJ-1

Panficum vfirgatum 2.0–2.4
Japánfű 2.0 2.3 g MJ-1 az összes bfiomasszára
C3-as oflajnövények
Káposztarepce (Canofla) 1.3–1.5
Len 1.7 RUE a szemnövekedéskor = 0.7 g MJ-1

Gyapot 1.5

Napraforgó 1.7–1.20
A flegmagasabb érték magában fogflaflja a gyökérzetet erős reakcfió fi-re, erős 
kapcsoflat a RUE és az ontogenezfis között

Pórsáfrány (oflajözön) (Carthamus tfinctorfius) 1.3–1.6 Hatássafl flehet az enyhe vízhfiány
Hüveflyes növények
Szója 1.0 1.1 g MJ-1, ha figyeflembe vesszük a gyökérzetet
Föfldfimogyoró 1.2
Borsó 1.5 Erős szezonáflfis mfintázat; 1.5 voflt a maxfimáflfis RUE
Lucerna 1.1 ∼1.6 g MJ-1, ha figyeflembe vesszük a gyökérzetet
Gyökérgumós és más növények
Burgonya 1.6–1.7 RUE értékeket mutattak kfi egészen 1.9 g MJ-1-fig
Cukorrépa 1.9 Összes bfiomassza, három év átflaga
Hagyma 1.6–1.8 Növényáflflomány vertfikáflfis flevéflhajflásszög efloszflássafl

Ezek az értékek hajtás bfiomasszán és a feflfogott napsugárzáson aflapuflnak és a flégkörfi CO
2
 koncentrácfió 360–380 μmofl mofl-1. 20%-kafl nagyobb 

RUE értékek várhatók mérsékeflt napsugárzás vagy a dfiffúz sugárzás nagy hányada esetén.

Egy másfik faktor, ameflyfik befoflyásoflja a RUE-t, a kémfiafi energfiának a mennyfisége, amefly a küflönböző növényfi anyagok eflőáflflításához szük-

séges. A szénhfidrátok, befleértve a keményítőt és a ceflfluflózt, vfiszonyflag aflacsony energfia tartaflmúak, egységnyfi tömegre vetítve. Ezáfltafl, azok 

a növények, ameflyek magas keményítő tartaflmú szemtermést áflflítanak eflő (pfl. búza és rfizs), magasabb RUE értékűek. A protefinek és az oflajok 

flényegesen több energfiát figényeflnek eflőáflflításukhoz, mfint a szénhfidrátok, így az eflőáflflított tömeg mennyfisége kfisebb. 

7.6. tábflázat. 24 növényfaj magjának kémfiafi összetétefle, bfiomassza produktfivfitása (g mag/g asszfimfifláta) és nfitrogén szükségflete (mg nfitrogén/g 
asszfimfifláta) (Sfincflafir és deWfit, 1975)

Növényfaj

Összetétefl
(száraz tömeg százafléka) Bfiomassza produktfiv-

fitás  
(g g-1)

Nfitrogén szükségflet 
(mg g-1)szén-hfi-

drát
pro-tefin flfipfid hamú

Árpa (Hordeum vuflgare) 80  9  1 4 0.75 11

Madagaszkárfi bab (Phaseoflus flunatus) 70 24  2 4 0.67 25

Aranybab (Phaseoflus aureus) 69 26  1 4 0.66 26

Bagoflyborsó (Cficer arfietfinum) 68 23  5 4 0.64 23

Kukorfica (Zea mays) 84 10  5 1 0.71 11

Gyapot (Gossypfium hfirsutum) 47 25 25 3 0.52 20

Tehénborsó (Vfigna sfinensfis) 69 26  2 3 0.66 26

Len (Lfinum usfitatfissfimum) 32 26 38 4 0.46 18

Kender (Cannabfis satfiva) 27 29 41 3 0.44 20



Lencse (Lens cuflfinarfis) 67 28  1 4 0.65 28

Zab (Avena satfiva) 77 13  5 5 0.70 14

Borsó (Pfisum satfivum) 68 27  2 3 0.65 27

Föfldfimogyoró (Arachfis hypogaea) 25 27 45 3 0.43 18

Gaflambborsó (Cajanus cajan) 69 25  2 4 0.66 26

Pattogatnfi vafló kukorfica (Zea mays var. praecox) 80 13  5 2 0.69 14

Repce (Brassfica napus) 25 23 48 4 0.43 15

Rfizs (Oryza satfiva) 88  8  2 2 0.75 10

Rozs (Secafle cereafle) 82 14  2 2 0.72 15

Sáfrányszekflfice (Carthamus tfinctorfius) 50 14 33 3 0.52 11

Kefletfi szezám (Sesamum findficum) 19 20 54 7 0.42 13

Cfirok (Sorghum vuflgare) 38 18 20 4 0.50 29

Szója (Gflycfine max) 38 38 20 4 0.50 29

Napraforgó (Heflfianthus annuus) 48 20 29 3 0.51 15

Búza (Trfitficum aestfivum) 82 14  2 2 0.71 16

Ezáfltafl azok a növények, ameflyek magas protefin és oflajtartaflmú magokat teremnek (pfl. szója és föfldfimogyoró), tendencfiájukban aflacsonyabb 

RUE  értékkefl  rendeflkeznek.  Egységnyfi  asszfimfiflátávafl  eflőáflflított  mag  tömegét  kfiszámították  24  növényfajra,  a  magok  bfiokémfiafi  összetétefle 

aflapján (7.6. tábflázat). Az egységnyfi asszfimfiflátára eső mag produkcfió a 24 növényfajnáfl 0.42 és 0.75 g g-1 között váfltozott. Egy fontos tény, 

ameflyet a 7.6. ábra mutat az, hogy magas flevéfl fotoszfintetfikus rátánáfl, a ráta továbbfi növekedése csak kfismértékű RUE növekedéshez vezetett. 

A flevéfl fotoszfintetfikus ráta jeflentős növekedése fis csak mérsékeflt RUE- és következésképpen növényfi tömeg akkumuflácfió – növekedést ered-

ményezett. Az a tény, hogy nem tudjuk fenntartanfi a növényfi produkcfió nagymértékű növekedését nagyobb adagú műtrágyázássafl vagy a gen-

otípusok megváfltoztatásávafl, részben tuflajdonítható annak, hogy a RUE aszfimptotfikus reakcfiót mutat a flevéfl fotoszfintetfikus ráta növekedésére. 

A feflfogott napsugárzás összegezése

A növény növekedése végeredményben energfia transzformácfió, meflynek során a beeső napsugárzás átaflakufl a kémfiafi energfia hasznosabb for-

máfivá a növény betakarított részében. E transzformácfió efléréséhez a növény sorrendben az aflábbfi három foflyamatot hajtja végre: (a) a beeső 

napsugárzás feflfogása a fotoszfintetfizáfló szervekkefl, (b) a feflfogott sugárzó energfia átaflakítása kémfiafi potencfiáflfis energfiává (ez utóbbfit száraza-

nyagban fejezzük kfi), (c) az eflőáflflított szárazanyag megoszflása (aflflokácfiója) a betakarított rész és a növény többfi része között.

Experfimentáflfisan kfifejezhetjük a szárazanyag-akkumuflácfiót (destruktív mfintavéteflflefl mérve) a feflfogott napsugárzáshoz vfiszonyítva (meflyet 

az áflflomány feflettfi és aflattfi napsugárzás szekvencfiáflfis mérésefivefl kapunk meg). Ezáfltafl a szárazanyag-produkcfió rátája fidőegység aflatt, δW/δt, 

kfifejezhető, mfint 

ahofl F×I
o
 (MJ m-2) a növényáflflomány áfltafl feflfogott fény mennyfisége (I) (azaz a frakcfionáflfis fényfeflfogás, F, és a napfi összes beeső sugárzás, I

o
 

szorzata) és RUE (g MJ-1) az a hatékonyság, ameflflyefl a növény feflhasznáflja a napfényt szárazanyag eflőáflflítására.

Ahhoz, hogy meghatározzuk a növények összes száraz tömeg akkumuflácfióját (B) a tenyészfidőszakban, fontos, hogy összegezzük a naponkén-

tfi értékeket a tefljes tenyészfidőszakra:

ahofl d a növekedésfi fidőszak hossza. Mfiközben a RUE áfltaflában stabfifl a növekedésfi fidőszak jeflentős részében, mfindhárom paraméter az egyenflet 

jobb ofldaflán váfltozhat. A környezet, küflönösen a hőmérsékflet, nagy hatássafl van mfind az I-re és mfind a d-re. A szemtermés növekedésének ké-

sőbbfi stádfiumafiban, úgy tafláflták, hogy a RUE jeflentősen váfltozott az fintenzíven termesztett kufltúrnövényekben, így búzában, rfizsben, szójában 

és kukorficában. A RUE csökkenése kapcsoflatban van a flevéfl fotoszfintézfis rátájának csökkenésévefl. 

A termést áfltaflában úgy határozzuk meg, mfint a növény áfltafl akkumufláflt összes szárazanyag hányada, amefly a betakarított komponens, azaz 

a hasznos termés.  A hasznos termés (Y) arányát az összes akkumufláflt növény tömeghez (B) harvest findexnek (HI) nevezzük:

 HI = Y/B



Ezáfltafl a két egyenflet kombfináflásávafl a hasznos termés a következőképpen fejezhető kfi:                    

ahofl HI = harvest findex (a hasznos hozam és az összes bfiomassza produkcfió hányadosa). Ahhoz, hogy meghatározzuk a hasznos produkcfiót, 

összegeznfi szükséges a naponkéntfi értékeket a tefljes tenyészfidőszakra.

Az I (feflfogott napsugárzás) értéke egyaránt függ a beeső napsugárzás (Io) szfintjétőfl és a feflfogott sugárzás hányadátófl (F). Az Io váfltozásafi 

függnek a rövfid fidőszakú fidőjárásfi váfltozásoktófl (pfl. feflhősödés) és a heflytőfl függő váfltozóktófl, mfint amfiflyen a föfldrajzfi széflesség, magasság és 

a kflíma. Az F váfltozásafi nem szokatflanok és a növényáflflomány flevéflterüfletének szezonáflfis váfltozásafi eredményezfik. A flegfontosabb mezőgazda-

ságfi növényeket évenként termesztjük, és nem képeznek egy zárt áflflományt a keflést követő 6 hétfig vagy ennéfl hosszabb fidefig. Továbbá az aflsó 

fleveflek fleszáradnak, ahogy a növény az éréshez közefledfik. Az F értéke kezdetben közefl zéró, amfikor nfincs flevéfl és 0.9 értékfig nő, amfikor a LAI 

nagy flesz. Az éveflő növények flényegében tefljes flevéflzettefl kezdfik és fejezfik be az évet és ezáfltafl nagy potencfiáflfis szezonáflfis hozam eflőnnyefl ren-

deflkeznek az egyéves növényekkefl szemben. A vegetácfió tefljes fidőtartama (d) küflönösen krfitfikus az összes akkumufláflt szárazanyag flfimfitjének 

meghatározásában. A hőmérsékflet a flegfontosabb faktor a d meghatározásában. Nemcsak a növekedésfi fidőszak tefljes fidőtartama flehet korflátozó, 

hanem a növényfi növekedés egyes szakaszafinak a hossza fis fontos.  A hőmérsékfletnek ugyancsak domfináns hatása van a flegtöbb növény fejflő-

désére. Áfltaflában, ahogy a hőmérsékflet emeflkedfik, az fidőszükségflet az egyes fejflődésfi stádfiumokon vafló túfljutáshoz a növény éfletcfikflusában 

csökken. 

Fénystressz, árnyékstressz és UV-stressz

A túfl erős fény fotofinhfibficfiós károsodást okoz. Fénytöbbfletfi stressz hatására sajátos fehérjék, korafi fény findukáflta protefinek (ELIP-ek) haflmo-

zódnak fefl. A környezet fényvfiszonyafinak sajátosságafit jófl tükrözfi a 660 nm körüflfi vörös és 730 nm körüflfi távoflfi vörös fénysugarak fotonfluxus 

sűrűsége közöttfi arány. Áfltaflában jófl megvfiflágított, nyíflt terüfleten kétszer-háromszor több a vfiflágos vörös fény mfint a sötét vörös, egy sűrű 

növényáflflomány beflsejében pedfig négyszer-tízszer több a sötétvörös fény, mfint a vfiflágos vörös. A mfikor árnyékstressz flép fefl, a sötétvörös fény 

van túflsúflyban, így a fitokróm kfisebb hányada flesz P
730
 aktív formában. Iflyen körüflmények között a szárak finternódfiumafi erősen megnyúflnak, a 

fleveflek kfisebbek flesznek és a hajtásrendszer gyérebben ágazfik efl. 

Legveszéflyesebb az UV-C sugárzás, amfit azonban a sztratoszféra ózonrétege eflnyefl és így egyáfltaflán nem érfi efl a Föfld feflszínét. Ugyanez 

történfik  az  UV-B  spektráflfis  régfió  rövfidebb  huflflámhosszú  részévefl  fis.  Hosszabb  huflflámhosszú  része,  vaflamfint  az  UV-A  régfió  egésze  eflérfi  a 

Föfldet. Az UV-A fotonoknak mérsékeflt fotokémfiafi aktfivfitása van, a növényekre káros hatásuk nfincs. Az UV-B sugárzás a növények küflönféfle 

károsodásafit okozhatja, pfl. befoflyásoflja a növekedést, amfi pfl. csökkent flevéflfeflüfletben és megrövfidüflt flevéflnyéflben jut kfifejezésre. UV-stresszt 

eflsősorban magashegyfi növényeknéfl váfltanak kfi. UV-mentes környezetben fejflődött növények nagyon érzékenyek az utóflagos UV-stresszre. A 

növények nagy része képes arra, hogy antfioxfidáns enzfimrendszerévefl, vagy éppen antfioxfidánsok (pfl. flavonofidok) szfintézfisévefl reagáfljon az 

oxfidatív hatást eredményező UV-B sugárzásra (UV-B toflerancfia).

Stratégfiák* a napsugárzás hasznosítás maxfimaflfizáflására

Az összes szárazanyag produkcfió a növényáflflomány efficfiencfiájának az eredménye a növekedésfi fidőszakban rendeflkezésre áflfló napsugárzás 

feflfogásában és hasznosításában. A napsugárzást feflfogó eflsődfleges szervek a fleveflek. Maxfimáflfis növényáflflomány növekedésfi rátához eflegendő 

flevéflzetnek keflfl jeflen flennfi az áflflományban, hogy feflfogja az áflflományba beeső napsugárzást. Ha ez bekövetkezfik, akkor az áflflomány fotoszfinte-

tfikus efficfiencfiájának szfintjét meghatározza a fleveflek fotoszfintetfikus efficfiencfiája (vagyfis a NAR). Mfiután az áflflomány tefljes taflajborítást eflért, 

az összes szárazanyag produkcfió attófl függ, mfiflyen hosszú fidefig képes a növény fenntartanfi az aktív, zöfld flevéfláflflományt. A NAR efficfiencfiáját 

befoflyásoflja a napsugárzás mennyfisége, a fleveflek fotoszfintetfizáfló képessége, a LAI, a napsugárzás szfintje mfiflyen egyenfletesen oszflfik meg a 

flevéflfeflüfletek között, és a növény respfirácfiójának nagysága (7.12. ábra).



7.12. ábra. A szárazanyag termésre ható küflönböző faktorok. A dobozok mérete arányos a reflatív fontosságukkafl (Gardner et afl., 1985)

Agrotechnfikafi efljárások a napsugárzás hasznosítás és a termés maxfimaflfizáflására

1. Vessünk korán a mfinéfl korábbfi flevéflterüflet fejflődésért. Gyakran, nagyobb fagytűrő és hfidegtűrő képességgefl rendeflkező fajtákat keflfl eflőáflflí-

tanfi. 

2. A vetés oflyan növényszámmafl történjék, amefly kfifejfleszt egy optfimáflfis LAI-t a maxfimáflfis flevéflterüflet fejflődésnéfl. 

3. A vetés oflyan fidőszakban történjék, amefly tefljes taflajtakarást ad a maxfimáflfis napsugárzás fidőszakában. 

4. A növényeket egyenfletesen vagy közefl egyenfletesen vessük efl a tábflán, hogy csökkentsük a növények közöttfi korafi kompetícfiót és növefljük a 

napsugárzás feflfogásának rátáját. 

5. Trágyázássafl segítsük eflő a növekedésfi rátának és a fleveflek fotoszfintetfikus efficfien cfiájának növekedését. 

6. Terjesszük kfi a maxfimáflfis napsugárzás-feflfogás fidejét aktív flevéflterüflettefl.



8. A NÖVÉNYEK FEJLŐDÉSÉNEK ÉS NÖVEKEDÉSÉNEK REAKCIÓI  
A HŐMÉRSÉKLETRE

Kardfináflfis hőmérsékfletfi értékek

A növény egyes szervefinek, de az egész növényfi szervezetnek a növekedése – fajtófl vagy fajtátófl függően – az éfletcfikflus során efltérő sebességű 

a mfinfimum, az optfimum és a maxfimum hőmérsékfletfi értékeken. Ezt a három hőmérsékfletet kardfináflfis hőmérsékfletfi pontoknak vagy értékeknek 

hívjuk. A mfinfimum hőmérsékflet a fejflődésre kedvezőtflen, csökken a víz- és tápanyagfeflvétefl, továbbá a fotoszfintézfis és a flégzés fintenzfitása.  A 

termesztett növények fajtáfi nagy efltérést mutatnak a növekedésfi és fejflődésfi foflyamatok (így a csírázás, a vegetatív fejflődés, a vfirágzás) hőmér-

sékfletfi mfinfimumpontja tekfintetében. Áfltaflában az 5–10 oC aflatt fis fejflődő növényeket hfidegtűrőnek, az erre érzékenyeket (meflyek nem fejflőd-

nek) pedfig meflegfigényesnek szoktuk neveznfi. A 0 oC aflattfi hőmérsékfletet károsodás néflküfl tofleráfló növények pedfig fagytűrők.

A mfinfimum hőmérsékfletfi érték meflflett ugyancsak genotípusra jeflflemző éflettanfi tuflajdonság a hőmérsékfletfi optfimum (optfimumpont, optfimu-

mérték). Ezen a hőmérsékfleten (vagy szűkebb hőmérsékfletfi fintervaflflumban) a flegfintenzívebb a növekedés és fejflődés. Meg keflfl jegyeznfi, hogy 

egy-egy éflettanfi foflyamatnak vagy jeflenségnek efltérő flehet a hőmérsékfletfi optfimuma (pfl. más a csírázásé, más a vfirágzásé vagy a termésérésé). 

Áfltaflában a meflegfigényes fajok vagy fajták hőmérsékfletfi optfimum értékefi magasabbak, mfint a nem meflegfigényeseké.

A harmadfik kardfináflfis hőmérsékflet a maxfimumérték. Ezen a ponton még végbemegy a megfigyeflt jeflenség vagy a mért foflyamat, de kfisebb 

fintenzfitássafl (pfl. csökken a csírázásfi százaflék, fleflassufl a flevéfl vagy a vfirág növekedése, csökken a flégzés vagy a fotoszfintézfis erőssége stb.). A 

növények fejflődésének rátáját a hőmérsékflettőfl függően, a kardfináflfis hőmérsékfletek fefltüntetésévefl a 8.1. ábra mutatja.

8.1. ábra. A fejflődés rátája a hőmérsékflettőfl függően. Kardfináflfis hőmérsékfletek: T
b
: bázfis hőmér sék flet, amefly aflatt a fejflődés rátája zéró; T

opt1
: az eflső 

optfimáflfis hőmérsékflet, ameflynéfl a fejflődés rátája a fleggyorsabb; T
opt2
: a másodfik optfimáflfis hőmérsékflet, az a flegmagasabb hőmérsékflet, amefly néfl a 

fejflődés rátája még maxfimáflfis; T
max
: maxfimum hőmérsékflet, ameflynéfl a fejflődés rátája zéró (Tsujfi et afl., 1998).

Küflönböző növényfajok magjafinak és a gomba spóráknak a csírázásához a mfinfimum, optfimum és maxfimum hőmérsékfleteket a 8.1. tábflázat 

tartaflmazza. Néhány fontos kufltúrnövény kardfináflfis bázfis és optfimáflfis hőmérsékfletét (°C ) a vegetatív és reproduktív fejflődéshez a 8.2. tábflázat 

mutatja.

8.1. tábflázat. Kardfináflfis hőmérsékfletek a növényfajok magjafinak és a gomba spórák csírázásához (Larcher, 1980)

Növénycsoport
Hőmérsékflet (oC)

Mfinfimum Optfimum Maxfimum

Gomba spórák

  Növényfi kórokozók 0–5 15–30 30–40

  Legtöbb taflajgomba ca. 5 ca. 25 ca. 35

  Termofifl taflajgombák ca. 25 45-55 ca. 60

Füvek

  Rétek fűfajafi 3–4 ca. 25 ca. 30

  Mérsékeflt övfi magok* 2–5 20–25 30–37

  Rfizs 10–12 30–37 40–42



  Trópusok és szubtrópusok C
4
-es fűfajafi 10–20 32–40 45–50

Lágyszárú kétszfikűek

  Tundrák és hegyvfidékek növényefi 5–10 20–30

  Rétek növényefi 2–5 20–30 35–45

  Termesztett növények a mérsékeflt  
  övezetben

1–3 15–25 30–40

  Termesztett növények a trópusokon és  
  szubtrópusokon

10–20 30–40 45–50

Sfivatagok növényefi

  Nyáron csírázók 20–30

  Téflen csírázók 10–20 ca. 30

  Kaktuszok 15–30

Mérsékeflt övfi fák

  Fenyőféflék 4–10 15–25 35–40

  Kétszfikű fafajok <10* 20–30

*Hfideg rétegezést követően

A kardfináflfis hőmérsékfletfi értékek fismerete figen jeflentős produkcfióbfioflógfiafi szempontbófl, hfiszen megtudhatjuk a szerves anyag feflhaflmozódás 

mértékét (optfimumát) vagy akár egy-egy, számunkra fontos anyagcseretermék (pfl. keményítő, oflaj stb.) mennyfiségfi aflakuflását (ennek optfimu-

mát). Ha a kardfináflfis hőmérsékfletfi értékeket ábrázofljuk, paraboflaszerű optfimum görbét kapunk. Az fiflyen görbék a kufltúrnövényfajtára nézve 

jeflflegzetesek, aflkaflmasak fajtacsoportok eflküflönítésére. 

8.2. tábflázat. Néhány fontos termesztett növény kardfináflfis bázfis és optfimum hőmérsékflete (°C) a vegetatív fejflődéshez és a reproduktív fejflődéshez 
(Hatfiefld et afl., 2011)

Növény
Bázfis hőmérsékflet
vegetatív

Optfimáflfis 
hőmérsékflet
vegetatív

Bázfis hőmérsékflet
reproduktív

Optfimáflfis 
hőmérsékflet
reproduktív

Optfimáflfis 
hőmérsékflet tar-
tomány
vegetatív

Optfimáflfis 
hőmérsékflet tar-
tomány
reproduktív

Kukorfica 8 34 8 34 18–25

Cfirok 8 34 8 31 26-34 25

Rfizs 8 36 8 33 33 23–26

Szója 7 30 6 26 25–37 22–24

Búza 0 26 1 26 20–30 15

Gyapot 14 37 14 28–30 34 25–26

A növények fejflődése, növekedése és a hőmérsékflet

A növények fizfioflógfiafi reakcfiófi a hőmérsékfletre nagyban meghatározzák a növény adaptácfióját (aflkaflmazkodását) a küflönböző kflfimatfikus öve-

zetekhez. A flegtöbb egyéves kufltúrnövény jeflflemezhető úgy, hogy adaptáflódott vagy a hűvös égövhöz vagy a mefleg égövhöz (8.3. tábflázat). A 

csírázás foflyamatának hőfigénye mfinfimáflfis, maxfimáflfis és optfimáflfis értékekkefl jeflflemezhető. A mérsékeflt övezetben termesztett gabonaféflék csí-

rázásának mfinfimáflfis hőmérsékflete –5–0 oC, optfimuma 20–25 oC, maxfimuma 30 oC körüflfi. A magvak csfirázása és keflése optfimum típusú reakcfiót 

mutat a taflajhőmérsékfletre (8.2. ábra). 

8.3. tábflázat. Péflda a hűvös és mefleg éghajflathoz adaptáflódott egyéves termesztett növényfajokra (Haflfl, 2001)

Hűvös-égövfi egyévesek Mefleg-égövfi egyévesek

Búza, árpa, rozs,zab, trfitfikáflé, borsó,
flencse, mustár, flen, safláta, burgonya, őszfi repce, káposztaféflék, bükköny, 
flóbab, csfiflflagfürt, tarflórépa

Kukorfica, cfirok, rfizs, szója, napraforgó, dohány, paradficsom, tök, bab, köfles, 
közönséges bab, gyapot, tehénborsó, paprfika, édesburgonya

A taflajhőmérsékflet maxfimáflfis és mfinfimáflfis küszöbértékefi a mag vetésének méflységében azok az értékek, ameflyek éppen megfefleflő csfirázásfi 

értéket adnak a maxfimáflfisan megengedhető számú nap aflatt, meflyet a kufltúrnövény típusa határoz meg.  A mfinfimáflfis küszöbhőmérsékflet a vetés 

méflységében a hűvös égövfi egyéves növények csírázásához és kefléséhez 3–8 oC, növényfajtófl függően. Ezzefl szemben, a mefleg égövfi egyévesek 

csírázását és keflését rontja a hűvös hőmérsékflet. Kukorfica mfinfimáflfis küszöbhőmérsékflete a csírázáshoz 14 oC, amefly fajtánként efltérő. Ezek a 

mfinfimáflfis küszöbértékek (T
mfin
) befoflyásoflják azt a flegkorábbfi fidőpontot, amfikor ezek a növények eflvethetők tavasszafl. 



8.2. ábra. A növény keflése N nap után, ahofl N egy gyakorflatfi fidőhatár a keflésre, amefly mfinfi maflfi záflja a taflajon keresztüfl fertőző betegségek és kártevők 
kártéteflét, és növényfajonként váfltozfik. A szaggatott vízszfintes vonafl mutatja a keflés mfinfimáflfis szfintjét, amefly nem fogja csök ken tenfi a termést. A specfiáflfis 
mfinfimumszfint növényfajonként efltérő. A pontozott vonaflak jefl zfik a taflajhőmérsékflet aflsó (T

mfin
) és feflső (T

max
) küszöbértékefit, amefly ugyancsak váfltozfik 

növényfajonként (Haflfl, 2001).

A mérsékeflt kflíma övezetben a korafi vetés gyakran azért fis eflőnyös, mert flehetővé teszfi, hogy az egyéves növények magot hozzanak az őszfi 

hűvös vagy nedves fidőjárás eflőtt. A korán eflvetett növények rendszerfint nagyobb termést adnak, főként azért, mert vfirágzásuk eflkezdődfik a fleg-

meflegebb és gyakran aszáflyos fidőjárás eflőtt, amefly áfltaflában júflfiusban következfik be. A csírázás és keflés maxfimáflfis küszöbhőmérsékflete (T
max
) 

magasabb a mefleg-égövfi növényeknéfl, mfint a hűvös-égövfi egyéveseknéfl. A trópusfi övezetben a növények nem megfefleflő keflése és fejflődése 

gátoflhatja számos mefleg-égövfi egyéves növény produktfivfitását. Iflyen környezetben a taflaj hőmérsékflete a mag méflységében meghafladhatja a 45 

°C-t a kfis magvú növényeknéfl, ameflyeket sekéflyen vetnek, mfint amfiflyen a cfirok és a köfles, és ez a magas hőmérsékflet jeflentősen csökkenthetfi 

a keflést.

A növény fejflődésének (pfl. a nódusz, a flevéfl vagy a vfirágzat megjeflenése) rátája szorosan korrefláfl a hőmérsékflettefl. A 8.3. ábra mutatja, hogy 

a kukorfica fleveflek naponkéntfi megjeflenése flfineárfisan nő az optfimáflfis hőmérsékfletfig és ezt követően csökken, ha a hőmérsékflet meghafladja az 

optfimumot. Több más növényfaj fleveflének megjeflenésfi rátája hasonfló reakcfiót ad a hőmérsékfletre. Jóflflehet, ezekben a számításokban hasznáflt 

bázfishőmérsékflet váfltozfik attófl függően, hogy a növényfaj hfidegégövfi vagy meflegégövfi típusú. 

A fejflődés rátája vfirágzásfig (a vfirágzásfig eflteflt napok számának recfiprokjaként számoflva) vagy termésérésfig hasonfló reakcfiót ad a hőmérsék-

fletre, mfint a flevéfl fejflődése. A reproduktív fejflődés kardfináflfis hőmérsékfletefi azonban nem szükségszerűen azonosak a vegetatív fejflődés hőmér-

sékfletévefl. Számos meflegégövfi kufltúrnövénynéfl péfldáufl a reproduktív fejflődés optfimáflfis hőmérsékflete aflacsonyabb, mfint a vegetatív nóduszok 

megjeflenésének  optfimuma. A 8.4. ábra  a  szója  vegetatív  és  reproduktív  fázfisafinak  efltérő  hőmérsékflet-érzékenységét  mutatja  a  CROPGRO 

modeflfl aflapján. 



8.3. ábra. A kukorficafleveflek megjeflenésének sebessége a hőmérsékflettőfl függően (Sfincflafir és Gardner, 1998)

Küflönbséget keflfl tennfi továbbá a vfirágzat és a termés fejflődésének rátája között. Péfldáufl, a terméskötést gátoflja a 18 oC aflattfi hőmérsékflet szó-

jában és a 17 oC aflattfi hőmérsékflet föfldfimogyoróban. Poflflen sterfiflfitás flfimfitáflja a szemtermést rfizsben, ha a nappaflfi hőmérsékflet meghafladja a 35 
oC-t. 

8.4. ábra. A szója vegetatív és reproduktív fázfisafinak efltérő érzékenysége hőmérsékfletre (T
b
, T
opt
,
 
T
max
) (Tsujfi et afl., 1998)

Más növekedésfi foflyamatokhoz hasonflóan, a fotoszfintézfis függ a hőmérsékflettőfl.  A fotoszfintézfis nő a hőmérsékflet emeflkedésévefl egészen egy 

optfimáflfis hőmérsékfletfig, amefly növényfajtófl és fajtátófl függ. A fotoszfintézfis fintenzfitása a hőmérsékflet váfltozásávafl áfltaflában a nem szfimmetrfi-

kus optfimum görbét követfi. A fejflettebb növények nettó fotoszfintézfisének feflső hőmérsékfletfi határa a hőkompenzácfiós pont, vagyfis az a hőmér-

sékflet, ahofl a két eflflentétes, hőmérsékflettőfl függő foflyamat, a fotoszfintézfis és flégzés egymást kfiegyenflítő erősséggefl foflyfik. A nettó fotoszfintézfis 

feflső hőmérsékfletfi határa küflönböző kflímaövezetek növényefiben: mérsékeflt övezetfi füvek: 40–46 oC; szubtrópusfi haszonnövények: 43–48 oC; 

trópusfi flegeflők hüveflyesefi, gyapot:  49–55 oC; trópusfi C
4
 típusú füvek: 55–61 oC. A C

4
 asszfimfiflácfiós típusú növények áfltaflában magasabb hő-

mérsékfletfi értékeken mutatnak maxfimumot, mfint a C
3
 típusúak. Mefleg égövfi C

3
-as növények fotoszfintézfisének optfimáflfis hőmérsékflete 25–30 

oC, a meflegégövfi C
4
-es növényeké 30–40 oC. A hfidegégövfi C

3
-as növények fotoszfintézfisének optfimáflfis hőmérsékflete 20–30 oC. A fotoszfintézfis 

5–10 oC-kafl az optfimum feflettfi magas hőmérsékfleten fokozatosan csökken, a kfitettség fidőtartamávafl arányosan.  A fotoszfintézfis mfinfimáflfis hő-

mérsékfletfi határának ugyancsak jeflentősége van, főfleg a hfideg égövfi növények gyarapodásfi foflyamatában. A meflegebb égövek növényefinek 

CO
2
 feflvétefle már 0 oC feflett fleáflfl. A mérsékeflt övfi és hfidegtájak növényefi azonban  0 °C aflatt fis fotoszfintetfizáflnak, termeflnek szerves anyagot. 

A növényfajok nemcsak a fotoszfintetfikus reakcfiók kardfináflfis hőmérsékfletében küflönböznek, hanem abban fis, hogy efltérően képesek akkflfima-



tfizáflódnfi  a  hűvösebb  vagy  meflegebb  hőmérsékfletekhez. A  hűvös  égövfi  és  a  mefleg  égövfi  termesztett  növények  adaptácfiójának  hőmérsékfletfi 

tartományafit a 8.4. tábflázat adatafi mutatják.

8.4. tábflázat. Hűvös-égövfi és mefleg-égövfi kufltúrnövények adaptácfiója a küflönböző hőmérsékfletfi tartományokhoz (Haflfl, 2001) 

Éjszakafi hőmérsékflet (oC) Nappaflfi hőmérsékflet (oC)

Mfinfimum Maxfimum Optfimum Maxfimum

Fagy stressz Hőstressz Hőstressz

Hűvös-égövfi egyévesek –30-tófl –1-fig >16–24 18–28 >28–40

Hfidegstressz Hőstressz Hőstressz

Mefleg-égövfi egyévesek <6–18 >20–30 26–36 >30–50

A szemteflítődés fidőtartama ugyancsak fontos a potencfiáflfis termés meghatározásában és fordított arányban van a hőmérsékflet növekedésévefl 

(8.5a. és 8.5b. ábra). A búza szemteflítődésfi perfiódusa nagymértékben csökken a hőmérsékflet emeflkedésévefl. 

 8.5.a. ábra. Négy búzafajta szemteflítődésének fidőtartama a növények növekedésének fidőszakában uraflkodó hőmérsékflettőfl függően (Sofiefld et afl., 1974)

8.5.b. ábra. A hőmérsékflet hatása a szemtermés növekedésének fidőtartamára küflönböző gabonaféfléknéfl (Chowdhury és Wardflaw, 1978.

A szemtermés növekedés (szemteflítődés) fidőtartamának csökkenését magasabb hőmérsékfleten kompenzáflja bfizonyos mértékfig a szemteflítődés 

sebességének növekedése, de nem búzánáfl és árpánáfl 15/10 °C feflett, sem rfizsnéfl 24/19 °C feflett, sem pedfig cfiroknáfl 27/22 °C feflett (6. ábra). 

Számos kísérflet történfik a szemteflítődésfi fidőszak genetfikafi úton történő növeflésére. A kukorfica hfibrfidek termésnövekedése az USA-ban részben 

összefügg a szemteflítődésfi fidőszak növekedésévefl. A szemteflítődésfi fidőszak hossza fefleflős nagyrészt a szójafajták közöttfi termésküflönbségért. 

Az aflacsony hőmérsékflet vfirágzást findukáfló hatása: vernaflfizácfió

Az aflacsony hőmérsékflet finduktív hatásafi közüfl fejflődéséflettanfi szempontbófl a flegösszetettebb a vernaflfizácfiós hatás. Már korábban megfigyefl-

ték, hogy ha az őszfi búzát (vagy a rozst) ősszefl, a tavaszfit pedfig tavasszafl vetjük efl, mfindkettő még a flegközeflebbfi nyáron vfirágzfik és termést 

érflefl. Ha azonban az őszfi búzát tavasszafl vetjük efl, akkor nem hoz kaflászt, hanem vegetatív áflflapotban marad. Később sfikerüflt megáflflapítanfi, 

hogy a megfefleflő fejflődésfi áflflapotban (rendszerfint rögtön a vfirágzást követően vagy fiatafl, vegetatív áflflapotban) és meghatározott fidefig tartó 

hfideghatás pótoflnfi képes az ősszefl vetett magvakat ért hatást, a téfl hatását, vagyfis tavaszfiasításra (vernaflfizácfióra) aflkaflmas.

Számos  növényfajnak  szüksége  van  2–6  hetes  hfideg  vagy  fagypont  közeflfi  hőmér sékfletre (10 oC  vagy  kevesebb)  ahhoz,  hogy  vfirágozzon 

tavasszafl a hosszú perfiódus körüflményefi között. Ezek a hfideg kezeflések, ameflyeket vernaflfizácfiónak hívunk, rendszerfint 2 és 10 oC között ha-

tékonyak (8.6. ábra). A reakcfió a hfidegnek vafló kfitettségre kvaflfitatív (abszoflút); a vfirágzás vagy bekövetkezfik vagy nem. A hfideg perfiódusnak 

több naptófl több hétfig keflfl tartanfi, növényfajtófl függően. Őszfi egyéveseknek, kétéveseknek, és több mérsékeflt égövfi éveflő fajnak szüksége van 

fiflyen vernaflfizácfióra a vfirágzáshoz. 

Számos mérsékeflt égövfi faj magja, hagymája és rügye figényefl több héten keresztüfl hfideg, nedves tároflást (rétegezést), hogy megtörje a dor-

mancfiát és findukáflja a növekedést. 



8.6. ábra. A vfirágzás vernaflfizácfiós reakcfiója őszfi cereáflfiákban (Loomfis és Connor, 1992)

Vernaflfizácfió szó azt jeflentfi, hogy tavaszfiassá tegyük, azaz eflősegítsük vfirágzását a tavaszfi hosszú nappaflokra adott reakcfióban. Az őszfi gabonák, 

mfint a búza és rozs, tavaszfi típusú reakcfiót ad vernaflfizácfió után; mfindkettő vfirágzfik a hosszú nappaflos fidőszakban, mfiután mfinfimáflfisan hét fle-

veflet kfifejflesztettek. A vfirágzat fejflődése a rozs hajtáscsúcsában a vernaflfizácfióvafl összefüggésben a következő: (1) 1–7 hajtáscsúcs prfimordfium 

kfizáróflagos (obflfigát) flevéfl pflasztokrón; (2) 8–21 prfimordfium fakufltatív, azaz képes flétrehoznfi vagy flevefleket vagy vfirágzatot, a vernaflfizácfió 

fintenzfitásátófl függően; (3) a 21. és eföflöttfi prfimordfium kfizáróflag vfirágzatot hoz flétre. Az fiflyen hfideghatást figényflő (termofinduktív) növényeknek 

tehát a vfirágrügyek képződéséhez, végső soron a vfirágzáshoz, szükséges a hosszabb fidefig tartó aflacsony hőmérsékflet. Iflyenkor az embrfió (a csí-

rázó magvakban) vagy a hajtásrügy (hajtástenyésző-kúp, hajtáscsúcs) merfisztémáfi veszfik fefl az fingert, meflynek következménye a génaktfiváflás 

megváfltozása, majd a szövetdfifferencfiáflódás.
A vernaflfizácfió a magvakban hatáflytaflanítható a hátrányos körüflményeknek vafló kfitettséggefl, mfint amfiflyen a kfiszárítás (deszfikkáflás) vagy 
magas hőmérsékflet (30-35 oC), több napon keresztüfl. A vernaflfizácfiós hatás az érzékeny fejflődésfi szakasz fidején tehát vfisszafordítható, ha 
vfiszonyflag magas hőmérsékflet követfi a hfideghatást, vagyfis a vernaflfizáflt vetőmag devernaflfizáflódfik (nem fog vfirágoznfi). Az aflacsony hőmér-
sékflethatást követő 4–5 nap múflva néhány napfig 30–35 oC-os kezeflésben részesítve eflmarad a vfirágzás. Ha újra hfideghatás érfi a magot (vagy 
korafi fejflődésfi áflflapotú növényt), akkor fismét vernaflfizáflódfik (Szabó, 1996).

Sok áttefleflő egyéves, kétéves és éveflő flágyszárú faj figényflfi a hfideghatást vfirágzáshoz. E néflküfl nem vfirágoznak, emfiatt obflfigát hfidegfigénye-

sek. Ismerünk oflyan fajokat fis, ameflyek vfirágzását a hfideghatás serkentfi, de e néflküfl fis vfirágoznak. Ezek a fakufltatív hfideghatást figényflő fajok 

(pfl. Pfisum stafivum, Lactuca satfiva). Áfltaflában megáflflapítható, hogy azok a növények, ameflyek mag áflflapotban vernaflfizáflhatók, többnyfire fakufl-

tatívak, azok pedfig, ameflyek csak flevefles áflflapotban, obflfigát hfideghatást figényflők. A hosszúnappaflos figényű növény csak akkor vfirágzfik (fejfleszt 

vfirágos hajtást), ha a vernaflfizácfiót hosszúnappaflos körüflmények követfik.

Áfltaflában érvényes az, hogy a vernaflfizácfiós hatás firánt érzékeny faj determfináflja, hogy mfiflyen mértékű és értékű hőmérsékflethatás szükséges 

számára. Rozzsafl végzett kísérfletek szerfint a 6 hetes vernaflfizácfiós kezeflés –1-tőfl +9 oC-fig terjedő hőmérsékfleten szfinte egyforma mértékben 

findukáflta a vfirágzást. Ennéfl aflacsonyabb vagy magasabb hőmérsékflet már szuboptfimáflfis. A vernaflfizácfiós hatás mfinfimáflfis fidőtartama áfltaflában 

– fajtófl, fiflfletve fajtátófl függően – 4 naptófl 8 hétfig tart. Az optfimáflfis fidőtartam péfldáufl őszfi búzánáfl 3 hét. 
Az oflyan kétéves növények, mfint a cukorrépa és a zeflfler modern fajtáfit magas vernaflfizácfiós figénnyefl áflflították eflő, mfivefl az eflső évben vfi-
rágzatot fejflesztő hajtások nem kívánatosak a termesztésben. Az egyéves típusúakat (ameflyek vfirágoznak vernaflfizácfió néflküfl) áflflítottak eflő a 
kétéves cukorrépábófl és más növényekbőfl.

Hőegység rendszerek a növény fejflődésének eflőrejeflzésére

A hőegység rendszerek empfirfikus megközeflítések a növények fejflődésének eflőre jeflzésére, ha a fejflődésfi foflyamat és a genotípus nem érzékeny 

a fotoperfiódusra. Feflhasznáflhatók arra, hogy eflőrejeflezzük pfl. a vfirágzás vagy betakarítás fidőpontját vagy azokat a termőheflyeket és fidőpon-

tokat, ahofl és amfikor egy sajátos termésmfinőség eflérhető. Kedvező körüflmények között fefltéteflezhető, hogy a fejflődésfi foflyamatot áfltaflában a 

hőmérsékflet határozza meg a kardfináflfis hőmérsékfletfi tartományokban.  A hőmérsékfletfi optfimum tekfintetében a növényfajokat két fő csoportba 

soroflják, a hűvös égövfi és a meflegégövfi fajok. A két csoport optfimum hőmérsékflete kb. 10 oC-ban küflönbözfik. A növény fejflődéséhez szükséges 



fidő és hőmérsékflet kvantfifikáflható a hőegységgefl (TU) (más néven termáfl fidő vagy termáfl konstans) kfiszámításávafl, amefly egy fejflődésfi fázfis 

bekövetkezéséhez szükséges:          

ahofl T
max 
a napfi maxfimáflfis fléghőmérsékflet, T

mfin
 a napfi mfinfimáflfis fléghőmérsékflet, T

bázfis
 a bázfishőmérsékflet, és n a napok száma, ameddfig a nö-

vény növekedett.  A bá zfis hőmérsékfletet gyakran 10 oC-nak vesszük mérsékeflt égövfi növényeknéfl.  A bázfishőmérsékflet váfltozfik a fajok között. 

Péfldáufl, búza bázfishőmérsékflete 0 oC, a föfldfimogyoró és a gyapot bázfishőmérsékflete meghafladja a 10 oC-t. Továbbá a 30 oC-náfl nagyobb T
max
-ot 

30 oC-nak vesszük, mfivefl a hőmérsékflet reakcfió görbe vonaflú és aszfimptotfikus 30 oC körüfl a flegtöbb növényfajnáfl. A termáfl konstans kfifejezést 

hasznáflják annak meghatározására, hogy mekkora mennyfiségű TU-ra van szükség ahhoz, hogy a növény egy specfifikus stádfiumot eflérjen. 

A hőegység (termáfl fidő) rendkívüfl fontos fogaflom, mfivefl flehetővé teszfi, hogy összehasonflítsuk a növények fejflődését küflönböző termőheflye-

ken és években. Ez küflönösen érvényes a determfináflt növekedésű növényeknéfl, ameflyeknéfl egyérteflműen meghatározható a termés fizfioflógfiafi 

érettségének fidőpontja. Gyakran ugyanazt a növényfajtát termesztjük küflönböző termőheflyeken, és ezáfltafl küflönböző nagyságú kronoflógfiafi fidőt 

figényeflnek, azonban hasonfló nagyságú termáfl fidőre van szükségük a fizfioflógfiafi érésfig. Tehát, jóflflehet a kronoflógfiafi fidőtartam egy adott fejflődésfi 

foflyamathoz flegrövfidebb optfimáflfis hőmérsékfleten és hosszabb ez aflattfi vagy e föflöttfi hőmérsékfleten, a termáfl fidőtartam ugyanarra a foflyamatra 

hasonfló marad mfinden termőheflyen. A 8.7. ábra mutatja a köfles kumuflatív keflését két efltérő hőmérsékfleten, kronoflógfiafi és termáfl fidőben kfife-

jezve. A 8.5. tábflázat mutatja küflönböző termesztett növények kefléséhez szükséges hőegységet (HU) és a keflés bázfishőmérsékfletét (T
b
).

8.7. ábra. A köfles kumuflatív keflése 16°C (●) és 27°C hőmérsékfleten (●), kfifejezve a vetéstőfl eflteflt fidőben (a) és termáfl fidőben (b) (Squfire, 1990)

8.5. tábflázat. Hőegység szükségflet (HU), a bázfishőmérsékflet (T
b
) feflettfi értékek aflapján számítva,  

a küflönböző termesztett növények kefléséhez (Loomfis és Connor, 1992)

Növényfaj TU T
b

R2 (%)

Búza 78 2.6 46

Árpa 79 2.6 39

Zab 91 2.2 32

Kukorfica 61 9.8 91

Cfirok 48 10.6 96

Afrfikafi-gyöngyköfles 40 11.8 97

Szántóföfldfi borsó 110 1.4 10

Szója 71 9.9 87

Föfldfi mogyoró 76 13.3 99

Bab 52 10.6 86

Repce 79 2.6 45

Napraforgó 67 7.9 73

Lencse 89 1.9 37

Amaránt (flfisztnek) 32 11.7 86

Ahofl a reproduktív növekedésre vafló áttérés nem figényefl specfifikus nappaflhosszúságot (azaz a növényfaj nappaflhosszúságra semfleges vagy nem 

érzékeny), a vfirágzás fidőpontja becsüflhető a termáfl fidő fismeretébőfl. A termáfl fidő fogaflma érvényes marad efltérő környezetfi fefltéteflek meflflett és 

napfény váfltozásának többnyfire nfincs hatása a termáfl fidőre. A termáfl fidő azonban gyakran érzékeny a vízhfiányra. A hőegység rendszereket hasz-



náflják fefl, hogy firányítsák az egyéves növények kereskedeflmfi termesztését, ameflyek a pfiacra csak néhány napfig megfefleflőek, pfl. a frfiss cseme-

gekukorfica vagy borsó fagyasztás céfljára. Ha a céfl a csemegekukorficávafl az, hogy egy nagyobb pfiacot flásson efl, akkor a fajtát és a vetésfidőt úgy 

keflfl megváflasztanfi, hogy a kukorfica pfiacra érett flegyen közvetflenüfl az adott fidőpont eflőtt. Feflhasznáflva az átflagos napfi fléghőmérsékflet adatokat 

és fidőben vfisszaszámoflva, flehetséges eflőre jefleznfi a fajta (hőegység-szükségflet és T
bázfis
) és vetésfidő oflyan kombfinácfióját, amefly betakarításra 

érett kukorficát terem a tervezett fidőpontra. Fagyasztott borsó és más növények konzervfiparfi fefldoflgozásához gyakran a frfiss termék foflyamatos 

beszáflflítása szükséges. Ez ofly módon érhető efl, hogy kfiváflasztunk oflyan fajtákat, meflyeknek hőfigénye vetéstőfl az optfimáflfis termésmfinőség efl-

éréséfig efltérő, és eflvetjük azokat küflönböző fidőpontokban és efltérő hőmérsékfletű régfiókban. 

A 8.8. ábra a hőre tofleráns és hőre érzékeny tehénborsó (Vfigna unguficuflata) vonaflak fejflődésfi rátáját (1/D, ahofl D a napok száma vetéstőfl a 

vfirágzásfig) mutatja be az átflagos napfi középhőmérsékflettőfl = [Σ(T
max
 + T

mfin
)/2]/D függően a vetéstőfl a vfirágzásfig tartó fidőszakban.

Ha az összefüggés flfineárfis (eflfogadható korreflácfiós koefficfienssefl), ez azt jeflentfi, hogy a fejflődés rátája modeflflezhető, mfivefl arányos az átfla-

gos hőmérsékflettefl, egy adott bázfishőmérsékflet (T
bázfis
) feflett. Az egyenes metszéspontja az X-tengeflyen a T

bázfis
 és ez a tehénborsó esetében 8.5 

oC, mfint a 8.8. ábra mutatja. Az egyenes meredekségének az finverze az összes hőegység arra a foflyamatra, ameflyet a fentfi egyenflet fleír, és ez a 

tehénborsó esetében 734 oC nap. A hőegység érték hatékony flehet a vetéstőfl a vfirágzásfig eflteflt napok számának eflőrejeflzésében egy adott fajtára, 

azokban a környezetekben, ameflyekre a modeflflt kfifejflesztették. Ha a napfi középhőmérsékflet túflflép egy küszöbértéket (T
t
), akkor a modeflflt mó-

dosítanfi keflfl, vagyfis ha T >T
t
, akkor T=T

t
. Ez a módosítás fefltéteflezfi, hogy 1/D konstanssá váflfik, mfiheflyt T nagyobb mfint T

t
. 

8.8. ábra. Hőre tofleráns és hőre érzékeny tehénborsó (Vfigna unguficuflata) vonaflak fejflődésének (1/D) rátája és az átflagos napfi hőmérsékflet közöttfi 
összefüggés. A hőegységek és az r (korreflácfiós koefficfiens) értéke flfineárfis függvény fiflflesztésén aflapszfik. D a vetés és a vfirágzás kezdete közöttfi fidőszak, 

T
b
 a bázfis hőmérsékflet, T

t
 a hőmérsékfletfi küszöbérték, amefly feflett 1/D konstanssá váflfik (Haflfl, 2001).

8.9. ábra. A búza és árpa, fiflfletve a kukorfica és cfirok, vaflamfint a köfles vegetatív és reproduktív fejflődéséhez szükséges növekedésfi fok napok (GDD) a 
DSSAT modeflfl aflapján (Tsujfi et afl., 1998)



A 8.8. ábrán két küflönböző küszöbérték van fefltüntetve a két efltérő típusú fajtára. A hőre érzékeny tehénborsó vonafl aflacsonyabb T
t
 küszöbér-

tékkefl rendeflkezfik, mfivefl vfirágzatának fejflődését gátoflta a magas hőmérsékflet, míg a hőre tofleráns vonafl vfirágzatának fejflődését nem befoflyá-

soflta oflyan mértékben ez a magas hőmérsékflet.  A hőegység értékek küflönbözhetnek a küflönböző fajták és fejflődésfi foflyamatok között, a T
bázfis
 

értékek azonban tendencfiában hasonflóak a küflönböző fajtákra és fejflődésfi foflyamatokra, ugyanakkor küflönbözőek az efltérő típusú fajták eseté-

ben. Péfldáufl, a hűvös égövű fajok, mfint a borsó, 4oC körüflfi T
bázfis
 értékkefl rendeflkeznek, míg a mefleg ég övű fajok, mfint a csemegekukorfica és a 

tehénborsó, T
bázfis
 értéke 8–10 oC.

A 8.9. ábra küflönböző gabonafajok vegetatív és reproduktív fejflődéséhez szükséges növekedésfi fok napokat (GDD) szemfléfltetfi. Látható, hogy 

a búza és árpa T
opt
 értéke kfisebb, küflönösen a vegetatív stádfiumban.

Egy kukorfica hfibrfid fejflődésfi stádfiumafinak hőegység figénye

A kukorfica növekedésfi cfikflusa magában fogflaflja a vegetatív, a reproduktív és az érésfi fázfisokat, azonban részfletesebb fejflődésfi stádfiumok van-

nak ezeken a fázfisokon beflüfl. Küflönböző érésfi csoportok küflönböző GDD összegeket figényeflnek e stádfiumok efléréséhez. Egy 1480 GDD értékű 

hfibrfid növekedésfi cfikflusát és a GDD szükségfleteket a küflönböző stádfiumokhoz mutatja a 8.6. tábflázat. 

8.6. tábflázat. Egy kukorfica hfibrfid fejflődésfi stádfiumafinak hőegység figénye (Smfith et afl., 2004)

Fázfis Fejflődésfi stádfium Jeflöflése GDD

Vegetatív

Vetés 0 0
Kétflevefles áflflapot 0.5 93
Négy flevefles áflflapot 1.0 174
Hatflevefles áflflapot (növekedésfi pont a taflaj feflett) 1.5 246
Nyoflcflevefles áflflapot 2.0 321
Tízflevefles áflflapot 2.5 393

Reproduktív

Tfizenkét flevefles áflflapot (csőképződés) 3.0 466
Tfizennégy flevefles áflflapot (nővfirágzat fejflődése a csövön) 3.5 538
Tfizenhat flevefles áflflapot (címer csúcsa megjeflenfik) 4.0 613
Nővfirágzat megjeflenése/poflflenszórás 
(a növény tefljes magasságát eflérte)

5.0 760

Magok hóflyag (bflfister) stádfiumban 6.0 904
Magok tészta (dough) stádfiumban (R4) 7.0 1052

Érés
Magok „dentfing” stádfiumban 8.0 1200
Magok „dented” stádfiumban 9.0 1343
Ffizfioflógfiafi érés (R6) 10.0 1480

Ha a kukorficát nedves taflajba vetjük, kb. 93 GDD szükséges 10 °C feflett ahhoz, hogy a kukorficaszem csírázzék és a csíranövény kfikefljen. Ebben 

az fidőben két kfifejflett flevefle és gyökérrendszere van, így nem függ többé a szemben tároflt, csökkenő tápanyag-eflflátástófl. Ha a kukorficát túfl korán 

vetjük, vagy ha a tavasz hűvös, túfl hosszú fidő szükséges a 93 GDD efléréséfig. Következésképpen, a csíranövény flegyengüfl és gomba-betegségek 

károsíthatják, amefly nem megfefleflő növényáflflományt eredményez. Amfikor 246 GDD akkumufláflódott, a kukorfica 6-flevefles áflflapotban van és a 

növekedésfi pont a taflajfeflszín föflé emeflkedett. 466 GDD-néfl 12 flevéfl képződött és a kfis embrfionáflfis cső eflkezdte fejflődését a növényfi szöveten 

beflüfl. Ez az fidő, amfikor a vegetatív fázfis hamarosan befejeződfik és a reproduktív stádfium kezdődfik. 760 GDD-néfl mfinden flevéfl már kfifejflődött, 

a címer megjeflent és a növény eflérte tefljes magasságát; ezt követően a nővfirágok megjeflennek a csőbőfl és képesek a poflflen befogadására.  A 

szemteflítődés hamarosan befejeződfik, az érés eflkezdődfik és néhány kukorficaszemen megjeflenfik a beméflyedés (a kupanyom) 1200 GDD-néfl. 

1480 GDD-néfl, egy fekete réteg formáflódfik a kukorficaszem aflapfi része közeflében, jeflezve, hogy szárazanyag többé nem transzflokáflódfik a szem-

ben. A kukorfica a fizfioflógfiafi érés stádfiumában van és védve van a megfagyástófl; azonban a kukorfica még 35–40 százaflék nedvességet tartaflmaz 

és szükséges a kfiszáradása tároflás eflőtt. 

Fényenergfia-hőmérsékflet finterakcfió

Egyes környezetfi faktorok eflőre jeflezhető módon váfltoznak a növekedésfi fidő szakban. A növények termése gyakran növeflhető, ha kfihasznáfljuk 

ezeket a váfltozásokat. A mérsékeflt övezetekben a napsugárzás szfintjefi és a hőmérsékflet (flevegő és taflaj) a két fő környezetfi váfltozó, ameflynek 

váfltozása eflőre jeflezhető a növekedésfi fidőszakban. Mfivefl a feflszínfi hőmérsékfletet bármefly térségben jeflentősen befoflyásoflja a beeső napenergfia 

mennyfisége, ez a két faktor együtt fluktuáfl. A föfld azonban fenntart bfizonyos rezfiduáflfis energfiát, fidőt vesz figénybe amíg feflmeflegszfik vagy flehűfl 

a beeső napenergfia váfltozásafinak megfefleflően. Ez egy fidőbenfi késést képez a flegaflacsonyabb napenergfia szfint és a flegaflacsonyabb hőmérsékflet 

között bármefly heflyen vagy a flegnagyobb napsugárzásfi szfint és a flegmagasabb hőmérsékfletfi szfint között (8.10A. ábra). Ezen fidőbenfi késés mfiatt 

a napenergfia szfintek egy adott hőmérsékfleten magasabbak tavasszafl, mfint ősszefl. Mfivefl a növényáflflomány növekedésfi rátája szorosan korrefláfl 

a feflfogott napsugárzássafl, a krfitfikus LAI bekövetkezése, eflérése, eflőforduflása a flegmagasabb napenergfia fidőszakában adja a flegnagyobb poten-

cfiáflfis termést.



8.10. ábra. Szezonáflfis napsugárzás és össze függése a szezonáflfis hőmérsékflettefl (A), vaflamfint a búza és kukorfica növények nap su gárzás fefl fogásávafl (B). 
Ezek a görbék a kontfinentáflfis kflímára vonatkoznak 42° föfld rajzfi széflességnéfl (Gardner et afl., 1985)

8.11. ábra. Szezonáflfis napsugárzás Angflfiában és összefüggése (A) az őszfi és tavaszfi árpa napsugárzás feflfogásávafl és (B) a cukorrépa növények 
napsugárzás feflfogása a jeflenflegfi fajtákkafl és agrotechnfikávafl, és a nemesítés jövőbenfi fajtáfivafl (Gardner et afl., 1985)

A növények növekedése efltérő hőmérsékflet tartományokban megy végbe. Azok a növények, ameflyek a hűvösebb környezetben nőnek (azaz 

0–5 oC mfinfimáflfis kardfináflfis hőmérsékfletnéfl nőnek, mfint a búza), rendeflkeznek azzafl az eflőnnyefl, hogy eflég korán képesek eflőáflflítanfi a krfitfikus 

LAI-t ahhoz, hogy egybeessen a maxfimáflfis napenergfia fidejévefl (8.10B ábra). Mefleg égövfi növényeknek (azaz, 5–15 oC mfinfimáflfis kardfináflfis 

hőmérsékfletnéfl nőnek, mfint a kukorfica), várnfiuk keflfl addfig, amíg a taflajhőmérsékflet eflég magas a növekedéshez; nem képesek a flevéflterüfletet 

eflég gyorsan növeflnfi ahhoz, hogy eflérje a krfitfikus LAI-t a maxfimáflfis napenergfia fidejére (8.10B ábra). Ez a napenergfia hőmérsékflet finterakcfió 

még fontosabbá váflfik magas széflességfi fokoknáfl.

A növénynemesítők és a fizfioflógusok számára az a kfihívás, hogy oflyan növényfajtákat áflflítsanak eflő, meflyek eflegendő nagyságú flevéflterüfletet 

fejflesztenek a maxfimáflfis napenergfia eflérése eflőtt és fenntartják az aktív flevéflterüfletet a napenergfia magas szfintjének fő fidőszakában. Az őszfi és 

tavaszfi árpának efltérő a flevéflterüflet növekedésfi rátája (8.11A. ábra). Az őszfi árpa hamarabb fejflődfik, vfirágzfik és fejezfi be éfletcfikflusát, mfint a ta-

vaszfi árpa. Mfindkettő eflérfi a maxfimáflfis flevéflterüfletet a maxfimáflfis napenergfia fidőszakában. A napsugárzás aflattfi terüflet mfindegyfik ábrán mutatja 

az őszfi és tavaszfi árpa növények áfltafl feflfogott napenergfia mennyfiségét, amefly arányos a potencfiáflfis terméssefl.

Tavasszafl vetett növény korábbfi flevéflterüflet növekedéséhez rendszerfint oflyan genotípusokat keflfl tafláflnfi, ameflyek aflacsonyabb hőmérsékfleten 

fis fejflődnek és növekednek és fagytoflerancfiávafl rendeflkeznek. Számos növényfajnáfl a nemesítők nagyobb hfidegtűrő képességgefl rendeflkező 

fajtákat áflflítanak eflő, ameflyeket korábban flehet eflvetnfi és ezáfltafl hamarabb érfik efl a krfitfikus LAI értéket. Nagyobb cukorrépa termésrőfl számofl-

tak be korábbfi vetésnéfl, ezáfltafl nagyobb flevéflterüfletet kaptak korábban a növekedésfi fidőszakban, amefly több napsugárzás feflfogására voflt képes 
(8.11B. ábra).

Hfideg- és hőstressz

Az optfimáflfis aflkaflmazkodás tartományán túflfi hőmérsékflet, azaz a hőség, fiflfletve a nagy hfideg jeflentősen befoflyásoflják az anyagcserét, a növe-

kedést és a növény éfletképességét. A mezőgazdaságfiflag termesztett növények esetében a hőmérsékflet az a tényező, amefly egy adott terüfleten 

vafló termeszthetőségüket flfimfitáflja. A hőmérsékflet reverzfibfiflfis és akkflfimatív hatásafi a vegetatív növekedésre nagyrészt vfisszatükrözfik hatásukat 

a fotoszfintézfisre. Hőmérsékfletfi széflsőségek, mfint amfiflyen a fagy (kevesebb mfint –1 oC), a hfideg (chfiflflfing) (0 és 18 oC között) és a magas hőmér-

sékfletek, firreverzfibfiflfis stressz hatássafl flehetnek a fotoszfintézfisre és más foflyamatokra, ameflyek befoflyásoflják a vegetatív növekedést.

 A hfidegstresszre érzékenyeknek tekfintfik azokat a növényeket, ameflyek 0 és 15–20 oC között eflpusztuflnak vagy súflyosan károsodnak, de 0 oC 

aflatt semmfiflyen esetben sem maradnak éfletben. Ezzefl szemben hfidegrezfisztensnek tartják azokat a növényeket, ameflyek még 0 oC közeflében fis 

képesek növekednfi. A trópusfi éveflők és a mefleg-égövfi egyévesek fotoszfintézfise (küflönösen a C
4
-esek) károsodhat a hfideg hőmérsékflet (0 és 18 

oC között) és az fintenzív napsugárzás együttes hatása következtében. Jeflentős eflőrehafladás történt a kukorfica hfidegtűrésre történő nemesítésé-

ben, mfiáfltafl a kukorfica termeszthetőségének északfi határa kfitoflódott. A mefleg-égövfi egyévesek küflönösen érzékenyek a hfideg hőmérsékfletre 



vfirágzáskor. Mfinfimum hőmérsékflet 13 oC aflatt a poflflenfejflődést károsíthatja rfizsben. Meg keflfl azonban jegyeznfi, hogy a hfidegérzékenység a 

genetfikafi tényezőkön túfl a fejflettségfi áflflapottófl, az anyagcsere-aktfivfitás szfintjétőfl (nyugvó áflflapot vagy aktív fázfis) fis nagymértékben függ. Áflta-

flában a növények aktív áflflapotban, fejflődésük kezdetfi szakaszában, nappafl vagy erős fényen, a szárazságstressz körüflményefi közt, fiflfletve egyes 

tápeflemek (pfl. káflfium) hfiánya esetén küflönösen érzékenyek a hfidegre. Ugyanakkor a hfideg bfizonyos esetekben nem okoz stresszt, sőt fizfioflógfiafi 

szükségfletet jeflent, mfint pfl. az őszfi búzák vernaflfizácfiója esetén. Ha a növény rövfid fidőn át kapja a hfideget, a foflyamat megfordítható és káro-

sodás nem következfik be. Ha azonban a hfideghatás erős vagy hosszantartó és csak ezután kerüfl a növény normáflfis hőmérsékfletre, a károsodás 

firreverzfibfiflfissé váflfik.  Az sem mfindegy, hogy a flehűflés hfirteflen vagy fokozatosan következfik-e be. Fokozatos hűtés esetén a növény edződfik. 

A növényeket osztáflyozták azon képességük aflapján, hogy túfléflfik-e a –1 oC aflattfi hőmérsékfletet. A fagyérzékeny növények csoportjába tartozók 

csak vaflamfiflyen fagyáskésflefltető mechanfizmussafl képesek magukat a fagyástófl megvédenfi. Ebbe a kategórfiába tartozfik a mérsékeflt égövfi növé-

nyek egy része. A fagytűrő növények csoportját azok a fajok aflkotják, ameflyek évszakosan vagy áflflandóan képesek az esetfleges extraceflfluflárfis 

jégképződést túfléflnfi, pfl. a hfideg kflímazóna szárazföfldfi fajafi, fás szárú növények, a magas hegységek flágy szárú növényefi stb. Trópusfi éveflők, 

mefleg-égövfi egyévesek (pfl. paradficsom) és a fagyra érzékeny hűvös-égövfi egyévesek (pfl. burgonya) megfagynak és a fleveflek eflpusztuflnak –1 és 

–3 oC között. A tavaszfi típusú gabonaféflék a flegtofleránsabbak a faggyafl szemben, a fleveflek pusztuflása –5 és –10 oC között következfik be. Az őszfi 

típusú gabonaféflék még kompflexebbek. Ősszefl vetjük efl és a növekedésük kezdetén, fagy-toflerancfiájuk hasonfló a tavaszfi típusú gabonaféflékhez, 

azonban a hűvös hőmérsékfletnek vafló kfitettség után fokozatosan akkflfimatfizáflódnak és a téfl kezdetére már eflflenáflflnak –14 oC-tófl –30 oC-fig az 

aflacsony hőmérsékfletnek. Ha a hűvös égövfi gabonaféflék eflkezdenek vfirágoznfi, az aflacsony hőmérsékflet éppen 0 oC aflatt már meggátoflhatja a 

szemképződést. 

A magas napfi hőmérsékfletnek közvetflen gátfló hatása flehet a vegetatív növekedésre és findfirekt hatása a nagyobb vízhfiány stressz. A túflmeflege-

dés eflflenfi védekezés egyfik fleggyakorfibb módja azonban a transzpfirácfiós hűtés, amfi akkor működfik, ha eflegendő víz áflfl a növény rendeflkezésére. 

A hűvös-égövű egyévesek közüfl a borsó nagyon érzékeny a magas napfi hőmérsékfletre és eflpusztufl 35 oC hőmérsékflet feflett, ezzefl szemben az 

árpa rendkívüfl hőtofleráns, küflönösen a szemteflítődés fidőszakában. Megflepően, a mefleg-égövfi egyévesek reproduktív fejflődését mérsékeflten 

magas (20 oC-náfl nagyobb) éjszakafi hőmérsékflet károsíthatja, annak eflflenére, hogy nappafl a 40 oC-t fis eflvfiseflfik.  A poflflen károsodfik fiflyen magas 

éjszakafi hőmérsékfletnéfl.

A tényfleges hőstressz, ameflynek egy növény kfi van téve, függ nemcsak a fléghőmér sékflettőfl, hanem az agronómfiafi és genetfikafi faktoroktófl fis, 

ameflyek meghatározzák a flehetőséget a pároflgáson keresztüflfi (evaporatív) hűtésre (8.7 tábflázat) (Reynoflds et afl., 2010).

8.7. tábflázat. A növényáflflomány flevéflhőmérsékfletére ható faktorok (Reynoflds et afl., 2010)

Faktorok Mechanfizmus Becsüflt hatás, °C

Környezetfi Környező fléghőmérsékflet Egyensúfly a flevegővefl ~ 50

Fény beesés Növényfi szervek abszorbeáflják az energfiát közvetflenüfl ~ 10

Csapadék Lehetőség a hűtésre az evapotranszspfirácfió útján ~ 10

Reflatív páratartaflom Lehetőség a hűtésre az evapotranszspfirácfió útján ~ 10

Taflajméflység és vízkapacfitás Lehetőség a hűtésre az evapotranszspfirácfió útján ~ 10

CO
2
 szfint Magas CO

2
 szfint köflcsönhatásban flehet a hűtésfi képességgefl a 

sztóma fejflődésen és szabáflyozáson keresztüfl ~ 2

Agronómfiafi Vetésfidő Környező hőmérsékflet reaflfizáflt hatása a fejflődésfi és növekedésfi 
mfintázatokra ~ 10

Vetésfi mód (pfl. sortávoflság) Hatássafl van a határrétegre és az energfia egyenflegre ~ 2

Öntözés Lehetőség az evapotranszspfirácfión keresztüflfi hűtésre ~ 10

Taflajműveflésfi rendszer Hatássafl van a víz taflajba történő beszfivárgására ~ 10

Növényfi maradvány (rezfiduum) A növényfi maradványok hatássafl vannak a víz mozgásokra a taflaj 
feflszínén ~ 10

Gyomfirtás A gyomok versenyeznek a vízért ~ 5

Kártevők és betegségek Hatássafl flehetnek a sztóma működésére ~ 2

Genetfikafi Taflajtakarás és áflflományfejflődés Takarás néflküflfi taflaj gyorsan feflmeflegszfik, amefly hatássafl van a 
gyökér hőmérsékfletre ~ 20

Növény archfitektúra A terüflet és struktúra hatássafl van az abszorbeáflt energfiára és a 
vízszükségfletre, hogy egyensúflyban tartsa a CO

2
 kficseréflést ~ 2

Sztóma eflflenáflflás Meghatározza a pároflogtatáson keresztüflfi hűtés mértékét ~ 2

Gyökér növekedés Terüflet és mfintázat hatássafl van a vízeflflátottságra ~ 5

Gyökér jeflzés Hatássafl van a pároflogtatáson keresztüflfi hűtés mértékére ~ 2

Pfigment összetétefl Hatássafl van az abszorbeáflt energfiára ~ 2

Epfikutfikuflárfis vfiasz Hatássafl van az abszorbeáflt energfiára ~ 2

Fenoflógfiafi mfintázat Péfldáufl a vfirág szaporítószerveknek kfisebb az evapo-
transzspfirácfiós rátája, mfint a flevefleknek ~ 2



9. A NÖVÉNYEK VÍZGAZDÁLKODÁSA ÉS ADAPTÁCIÓJA A KORLÁ-
TOZOTT VÍZELLÁTOTTSÁGÚ KÖRNYEZETHEZ

A növények vízgazdáflkodásában három fő foflyamat követfi egymást: a víz feflvétefle a küflső környezetbőfl, a víz megtartása és száflflítása a növé-

nyen beflüfl, a víz fleadása cseppfoflyós vagy gáznemű áflflapotban. A növények számára a három fentfi szakasz közüfl a flegfontosabb a vízfleadás 

szabáflyozása és összehangoflása a vízfeflvétefl flehetséges ütemévefl. A víz száflflítása (feflvétefle, továbbjuttatása, fleadása) mfindfig passzív fizfikafi 

foflyamat, a továbbszáflflítás mértéke vfiszont szabáflyozható.

A hfidroflógfiafi cfikflus

A hfidroflógfiafi cfikflus küflönböző komponensefi közöttfi küflönbségek krfitfikusak a vegetácfió típusának és nettó produktfivfitásának meghatározásában 

bármefly termesztésfi övezetben. Ebben az összefüggésben, a krfitfikus kapcsoflat a hfidroflógfiafi cfikfluson beflüfl a vízeflflátás (főként csapadék révén) 

és a vízszükségflet (a növény és a taflaj evaporácfiója révén) közöttfi egyenfleg. A növénytermesztésben megfefleflő figyeflembe vennfi egy tábfla ví-

zegyenfleget, ahofl a szóban forgó növényt termesztjük. 

9.1. ábra. A víz kapcsoflatoknak és a növény víz egyenflegének modeflflje. A komponensek meghatározzák a víz efloszflását (mm) az egész rendszerben. A 
növényben a flevéfl, szár és gyökér szövetek hfidrauflfikus kapcsoflatban vannak a xfiflémmefl (x), ameflyen keresztüfl víz áramflfik a taflajbófl a flégkörbe (Loomfis és 

Connor, 1992)

Egy növény víz reflácfiófinak áfltaflános képét az 9.1 ábra mutatja. Ffigyeflembe veszfi a víz mennyfiségét (mm) a három növényfi szerv (flevéflzet, szár 

és gyökérzet) mfindegyfikében, együtt a három taflajréteggefl, vagyfis a taflajfeflszínnefl, meflyrőfl a taflaj evaporácfió bekövetkezfik, a jeflenflegfi gyökér-

zónávafl és a jövőbenfi gyökérzónávafl, meflybe a gyökérzet kfiterjed a tenyészfidőszak eflőrehafladásávafl. A növényfi szervek víztartaflma függ a mé-

retüktőfl és a kficseréfléstőfl, amefly végbemegy a szervek és a xfiflém száflflítórendszer között. A taflajrétegek víztartaflma megújufl megszakításokkafl 

csapadékbófl (P) és öntözésbőfl (I), ahogy mfindegyfik réteg egymást követően átnedvesedfik a szántóföfldfi kapacfitás föflé. Az E
s
, a feflszínfi eflfoflyás 

(O) és a fleszfivárgás (D) a gyökérzóna aflá egyaránt komponense a hfidroflógfiafi egyenflegnek. Bármefly termőhefly víz mérflege a következőképpen 

fejezhető kfi: 

P + I + E
p
 + E

s
 + D + O + DS = 0

ahofl P a csapadék, I az öntözés, D a víz méflyre történő fleszfivárgása, O a feflszínfi eflfoflyás, E
p
 és E

s
 evaporácfió a növényrőfl és a taflajrófl, és DS a 

taflajnedvesség tároflás nettó váfltozása. Az eflraktározott taflajnedvesség (DS) az, ameflyhez a gyökereknek hozzá keflfl férnfi ahhoz, hogy a flevéflzet 

transzspfirácfiós figényét kfieflégítsék. Azonban még egy pontos vízegyenfleg sem képes megadnfi, mennyfi víz áflfl a növénynek rendeflkezésre, hogy 

a gyökereken keresztüfl feflvegye. 



Vízpotencfiáfl

Az a rendszer, amefly fleírja a víz mozgását a taflajban és a növényben, a potencfiáflfis energfia (szabad energfia) összefüggésén aflapszfik. A víz sza-

badenergfiája flegnagyobb a tfiszta vízben. A szabadenergfia-szfint a részecskék mozgékonyságát jeflentfi. A természetben oflyan foflyamatok játszód-

nak fle, ameflyek során ez a szabadenergfia-szfint csökken. A potencfiáflfis energfiát egy vfizes rendszerben úgy fejezzük kfi, hogy összehasonflítjuk a 

tfiszta víz potencfiáflfis energfiájávafl. Mfinthogy a víz a növényben és a taflajban rendszerfint kémfiafiflag nem tfiszta az ofldott anyagok mfiatt és fizfikafiflag 

korflátozzák az oflyan erők, mfint a poflárfis vonzás, tömegvonzás és a nyomás, potencfiáflfis energfiája kevesebb, mfint a tfiszta vízé. 

A növényben és a taflajban, a víz potencfiáflfis energfiáját vízpotencfiáflnak hívjuk, a görög pszfi (Ψ) betűvefl jeflöfljük és egységnyfi terüfletre jutó 

erőként fejezzük kfi. A mértékegysége rendszerfint bar vagy pascafl (Pa): 1 bar = 105 Pa = 106 dfin/cm2= 0.99 atmoszféra, vagy 102 J/kg. Egy bar 

ekvfivaflens a standard flégkörfi nyomássafl és a megapascafl (MPa) SI egység egyenflő 10 bar-rafl. A tfiszta víznek 0 bar a vízpotencfiáflja. A vízpoten-

cfiáfl a növényben és taflajban 0 bar-náfl kevesebb, amfi azt jeflentfi, hogy negatív az értékük. Mfinéfl aflacsonyabb egy rendszer vízpotencfiáflja (mfinéfl 

aflacsonyabb vízének szabadenergfia-szfintje a tfiszta vízévefl összevetve), annáfl nagyobb negatív érték fejezfi azt kfi. Magasabb energfiaszfint értékű 

heflyrőfl aflacsonyabb Ψ-jű firányba több vándorofl, mfint eflflenkező firányba, gradfiense tehát meghatározza a vízáramflás firányát. 

A növény és a taflaj vízpotencfiáflja (Ψ
w
) számos komponens összege:

Ψ
w
= Ψ

m
 + Ψ

o 
+ Ψ

h
 + Ψ

g

ahofl Ψ
m
 = mátrfix potencfiáfl, az az erő, ameflflyefl a vfizet megtartja a növény, fiflfletve a taflajrészecskék megtartják az adszorpcfióvafl és a kapfiflflárfis 

erővefl. Csak erővefl mozdítható efl és ezáfltafl negatív az értéke.

Ψ
o
 =  ofldat potencfiáfl (ozmotfikus potencfiáfl), a víz potencfiáflfis energfiája, ameflyet az ofldott anyagok koncentrácfiója befoflyásofl. Az oflda-

tok csökkentfik a víz potencfiáflfis energfiáját és az ofldatok negatív Ψ
w
 értékét eredményezfi. 

Ψ
h
 =  hfidrosztatfikus potencfiáfl (nyomáspotencfiáfl, turgor nyomás), a víz hfidrosztatfikafi nyomásábófl adódfik. Mfivefl ez egy erő, rendszerfint 

pozfitív az értéke. Áfltaflában kfisebb a jeflentősége a taflajban, azonban eflsődfleges fontosságú a növényfi sejtekben. 

Ψ
g
 =  gravfitácfiós potencfiáfl, amefly mfindfig jeflen van, azonban rendszerfint kfis jeflentőségű a termesztett növényekben, összehasonflítva a 

másfik három potencfiáflflafl. Jeflentős flehet magas fákban. 

A taflaj vízpotencfiáflja és víztartaflma

A taflajvíz szabad energfiája és a tfiszta víz szabad energfiája közöttfi küflönbség a taflaj vízpotencfiáfljaként fismert és Ψ
s
-vefl jeflöfljük (Ψ

s 
= Ψ

taflaj
). Há-

rom komponenst tartaflmaz, azaz a mátrfix potencfiáflt (Ψ
m
), az ozmotfikus potencfiáflt (Ψ

o
) és a gravfitácfiós potencfiáflt (Ψ

g
): 

 Ψ
s
 = Ψ

m 
+ Ψ

o
+ Ψ

g
 

Mátrfix potencfiáfl (Ψm). Adhézfió és a kapfiflflarfitás eredménye és kfifejezfi a taflaj szfiflárd részefinek és vízre kficseréflhető fionjafinak vonzását. Az adhé-

zfió és a kapfiflflarfitás együttesen csökkentfi a taflajvíz szabad energfiáját, összehasonflítva a tfiszta, nem abszorbeáflt vízzefl. Ezáfltafl Ψ
m
 mfindfig negatív.

Ozmotfikus potencfiáfl (Ψo). Szemben a Ψ
m
-mafl, az ozmotfikus potencfiáflnak (Ψ

o
) kfismértékű hatása van a víz tömegáramflására a taflajban, azon-

ban jeflentős hatása van a növényfi gyökerek vízfeflvéteflére. Ofldott sókat magas koncentrácfióban tartaflmazó taflajokban, az Ψ
o
 nagyobb flehet (azaz 

a víz jobban koncentráflt) a taflajofldatban mfint a gyökérsejtekben. Ennek eredményeként a víz gyökerek áfltaflfi feflvétefle korflátozott.

Gravfitácfiós potencfiáfl (Ψ
g
). A gravfitácfió döntő szerepet játszfik a víznek a fleszfivárgásában a feflsőbb taflajrészekbőfl az aflsókba, meflynek ered-

ményeként a víz szabad energfiája csökken. 

A taflaj vízpotencfiáfl-értékét tehát több tényező határozza meg. Mfivefl a foflyadékfázfisban az ofldott anyagok koncentrácfiója nagyon kficsfi, az 

ozmotfikus potencfiáfl csak –0.01 MPa, sós taflajoknáfl eflérhetfi a –0.2 MPa-t, vagy ennéfl nagyobb értéket fis. A másfik tényező a vízmoflekuflák adhé-

zfiója és a feflüfletfi feszüfltség, ameflyek nagyságátófl függően a száradó taflajban a vízpotencfiáfl a –3.0 MPa-t fis eflérhetfi.

A taflaj víztartaflma nagymértékben függ a taflaj kémfiafi összetéteflétőfl és fizfikafi áflflapotátófl, struktúrájátófl. Az agyagásványok meflflett a taflaj flé-

nyeges aflkotórésze a humusztartaflma fis, amefly feflüfletnöveflő és struktúraváfltoztató hatása mfiatt meghatározza a taflaj mfindenkorfi áflflapotát. For-

dított arány van a taflajban flevő víz mennyfisége és a vfizet megkötő erő között, azaz mfinéfl kevesebb a víz a taflajban, annáfl nehezebb a gyökereken 

keresztüflfi vízfeflvétefl. Számos faktor közüfl a szemcseösszetétefl (textúra) és a szerkezet (struktúra) küflönösen hatássafl van a taflaj víztartaflom és a 

taflaj vízpotencfiáfl (Ψ
s
) közöttfi kapcsoflatra. Az agyagtaflaj péfldáufl a vfizet sokkafl erősebben kötfi meg egy adott víztartaflomnáfl, mfint a homoktaflaj. 

Az agyagtaflajok áfltafl megkötött víz nagy hányada oflyan erősen van megkötve, hogy a növények gyökerefi nem képesek feflvennfi. 

A taflajstruktúra ugyancsak befoflyásoflja a taflaj nedvesség-energfia kapcsoflatát.  A tömődött taflaj kevesebb vfizet képes vfisszatartanfi, mfint a 

morzsás szerkezetű taflaj, amefly nagyobb arányú pórusteret tartaflmaz. A tömődött taflaj nagyobb arányban tartaflmazhat kfis pórustereket, ameflyek 

erősebben vfisszatartják a vfizet, mfint a nagy pórusok. Ennek eredményeként, egy adott taflajnedvesség tartaflomnáfl tömődött taflajban kevesebb víz 

áflfl rendeflkezésére a növényeknek, mfint egy morzsás szerkezetű taflajban. A 9.2. ábra mutatja a taflaj nedvességtartaflma és a taflaj vízpotencfiáflja 

(Ψ
taflaj
) közöttfi összefüggést három taflajtípusra.



9.2. ábra. A taflaj nedvességtartaflma és a taflaj vízpotencfiáflja közöttfi összefüggés három efltérő taflajtípusra (Azam-Aflfi és Squfire, 2002)

Vízmozgás a taflajban a gyökér feflüfletéhez 

A víz foflyadék vagy gőz formájában mozog a taflajokban. A víz áramflása végbemehet teflített taflajban, ahofl a taflajpórusok tefljesen teflítettek víz-

zefl, vagy nem teflített taflajon keresztüfl, ahofl a taflajpórusok csak részben teflítettek vízzefl. Mfindegyfik esetben a víz áramflása a mátrfix potencfiáfl 

gradfiens mentén történfik, a magas Ψ
m
 értékű heflyrőfl az aflacsonyabb értékű Ψ

m
 hefly firányába. A gravfitácfiós és ozmotfikus erők reflatív befoflyása 

a víz mozgására függ a taflaj teflítődött vagy nem teflítődött áflflapotátófl. A fizfioflógfiafiflag aktív növények gyökérrendszere áflflandóan növekszfik és a 

taflaj újabb rétegefit érfi efl.  A flegaktívabb vízfeflvétefl a megnyúflásfi és a gyökérszőrös zónában van.

A  növényben  a  transzspfirácfiós  vízvesztés  következtében  a  gyökérben  a  vízpotencfiáfl  értéke  csökken.  Ha  vízpotencfiáfl-gradfiens  jön  flétre  a 

gyökér és a taflaj között és a gyökér vízpotencfiáfl értéke a negatívabb, akkor vízmozgás jön flétre a taflajban a gyökérfeflüflet firányába. A vízfeflvétefl 

mértékét a vízmozgás sebessége, a vízpotencfiáfl-gradfiens nagysága és a taflaj hfidrauflfikus vezetőképessége (konduktfivfitása) határozza meg. 

A vízkapacfitás azt a vízmennyfiséget jeflentfi, amfit a taflaj küflönböző körüflmények között vfisszatartanfi és/vagy befogadnfi képes. A taflajrészecs-

kék feflüfletének nagyságátófl függ. Értéke kfifejezhető tömeg %-ban, térfogat %-ban, mm-ben és m3/ha-ban.

Szabadföfldfi vízkapacfitás. Egy vízzefl teflített taflajban, a víz gyors fleszfivárgása a hfidrauflfikus gradfiens hatásaként, két-három nap után abba-

marad és a taflaj vízeflflátottsága a szabadföfldfi vízkapacfitás stádfiumában van. Ez bekövetkezfik akkor, amfikor a vfizet a makropórusokban flevegő 

heflyettesítette. Ebben a stádfiumban a taflaj mátrfix potencfiáflja –0.01 és –0.03 MPa tartományban van. Ez a tartomány vfisszatükrözfi a szabadföfldfi 

vízkapacfitás átmenetfi természetét. A víz továbbfi mozgása flassú, mfivefl ez a nem teflített áramflás most főként a kapfiflflárfis erőknek tuflajdonítható. 

Egy adott mennyfiségű csapadéknáfl, ha nfincs eflfoflyás, a szabadföfldfi vízkapacfitás szabáflyozza a víz penetrácfiójának méflységét. A csapadékbófl 

a taflajban meg nem kötött gravfitácfiós víz a feflső vízzáró rétegfig flehatofl, és a taflajvfizet gyarapítja. 

Áflflandó hervadásfi százaflék. A növények gyökérzetének vízfeflvétefle következtében, öntözés vagy csapadék hfiányában, eflérhetünk egy oflyan 

áflflapotot, amfikor a gyökér és a taflaj vízpotencfiáfl-értéke egyenflő flesz, és a növény továbbfi vízfeflvéteflre képteflen, még párateflt térben fis áflflandó 

hervadt áflflapotban marad. Ha fiflyenkor meghatározzuk a taflaj víztartaflmát és ezt a taflaj száraz tömegére számoflva kfifejezzük, akkor megkapjuk 

az áflflandó hervadásfi százaflék értékét, amfi küflönböző taflajok esetében jeflflemzően efltérő érték. A növények fiflyen körüflmények között az áflflandó 

hervadásfi ponton vannak. Sok növénynéfl az áflflandó hervadásfi pont gyakran megfeflefl –1.0 és –2.0 MPa közöttfi taflaj vízpotencfiáflnak. A taflajban 

megmaradó víz most túfl erősen van megkötve a mfikropórusok beflsejében és a taflajrészecskék feflüfletén ahhoz, hogy a növények feflvehessék.

Hfigroszkópos koefficfiens. Ahogy a taflajnedvesség flecsökken az áflflandó hervadásfi pont aflá, a megmaradó vízmoflekuflákat a taflajkoflflofidok a 

feflüfletükre adszorbeáflják. Ez a víz oflyan erősen kötött, hogy nem tekfinthető foflyékonynak, és csak vízgőz fázfisban képes mozognfi.

A taflaj nedvességtartaflmát ebben a stádfiumban hofltvíztartaflomnak (hfigroszkópos víznek) hívjuk és ennek megfefleflően nagyobb agyagtaflajok-

ban, ameflyek gazdagok koflflofidokban, szemben a homoktaflajjafl, meflynek aflacsony a koflflofid-tartaflma.

Feflvehető nedvességtartaflom (hasznosítható vízkészflet, dfiszponfibfiflfis nedvességtartaflom, DV). Eflméfletfifleg a növény rendeflkezésére áflfló víz 

egyszerűen a szabadföfldfi kapacfitásnáfl és az áflflandó hervadásfi pontnáfl a taflajban flevő víz mennyfisége közöttfi küflönbség. A taflajofldatban a sók 

magas szfintjefinek jeflenfléte azonban befoflyásoflhatja a növények rendeflkezésére áflfló vfizet. Ezek az ozmotfikus hatások csökkentfik a növény ren-

deflkezésére áflfló víz mennyfiségét azáfltafl, hogy növeflfik az áflflandó hervadásfi pontnáfl a taflajban maradó víz mennyfiségét. 



A flegtöbb nedves taflajnáfl, az ozmotfikus potencfiáfl hatások eflhanyagoflhatók, azonban jeflentős hatásuk flehet arfid és szemfi-arfid övezetek bfizo-

nyos taflajafiban, küflönösen a magas sótartaflmúaknáfl. A fleggyakorfibb körüflmények között azonban a taflaj növények áfltafl feflvehető nedvesség-

tartaflma úgy tekfinthető, mfint a küflönbség a taflajban flevő víz mennyfiségében a szabadföfldfi vízkapacfitásnáfl és az áflflandó hervadásfi pontnáfl. A 

9.3. ábra mutatja a taflaj víztartaflom és a taflaj vízpotencfiáfl közöttfi kapcsoflat áfltaflános formáját, a szabadföfldfi kapacfitás, a hervadásfi pont és a 

hfigroszkópos koefficfiens reprezentatív tartományafivafl. 

A taflajnedvesség feflvehetőségére hatássafl vannak a taflajkoflflofidok tuflajdonságafi (azaz, a taflajrészecskék feflüflete). Egy agyagos váflyogtaflaj 

tömegének kb. 20%-át megtartja, mfint feflvehető (hasznosítható) vfizet, míg egy durva szerkezetű homok taflaj mfindössze 7%-át tartja meg. Ta-

flajtérfogat aflapján, az agyagos váflyog szabadföfldfi vízkapacfitásnáfl mfintegy 17 cm hasznosítható vfizet tart meg egy méter taflajméflységben, míg 

a homoktaflaj 8 cm-néfl kevesebbet. Egy jó szerkezetű váflyogtaflaj a szabadföfldfi vízkapacfitásnáfl kb. 25 cm vfizet tud szoflgáfltatnfi a növénynek, 

meflynek gyökerefi 1.5 m méflységbe flehatofltak a taflajba. 

9.3. ábra. A taflaj vízeflflátottságának jeflflemzőfi, a taflaj víztartaflmátófl és vízpotencfiáfljátófl függően (Azam-Aflfi és Squfire, 2002)

Szabadföfldfi körüflmények között – a gyökérrendszer kfiterjedése mfiatt – a taflaj átflagos víztartaflma nem ad megbízható értéket. A gyökerek nem 

töfltfik kfi egyenfletesen a taflajt, a méflyebbre nyúfló részek még vfizet képesek feflvennfi, míg a taflaj méflységétőfl függően egyes gyökérrészek köz-

vetflen közeflükben már kfiszárítják a taflajt. A gyökérrendszer kfiterjedése méflységben és széflességben egyfike a vízfeflvétefl szempontjábófl flegfon-

tosabb tényezőknek. 

A növény vízpotencfiáflja és víztartaflma

Hasonflóan a taflajhoz, a növényben flevő víz figyeflembe vehető energfiában és víztartaflomban kfifejezve. A víz mozgása a növényben bekövetkezfik 

a szabad energfia gradfiense mentén (amefly függ a növény vízpotencfiáflban, Ψ
növény
-ben flevő küflönbségtőfl), a magas energfiájú (bőséges víz) régfi-

óbófl azokba a régfiókba, ahofl a szabad energfia aflacsonyabb (kevesebb víz). A vízpotencfiáfl a növényfi szövetekben mfindfig kevesebb, mfint a tfiszta 

víz potencfiáflja, az ofldatoknak az ozmotfikus potencfiáflra (Ψ
o
) gyakoroflt hatása és a mátrfix potencfiáfl (Ψ

m
) mfiatt. Küflönbségek a magasságban a 

növényen beflüfl azt jeflenthetnék, hogy a gravfitácfiós erők ugyancsak befoflyásoflják a vízpotencfiáflt. Nagyon magas fák kfivéteflévefl azonban ez 

a hatás eflhanyagoflható. A növényfi sejtben, ha a vízfeflvétefl flehetősége fennáflfl, jeflentős hfidrosztatfikus nyomás aflakufl kfi, mfivefl a növényfi sejtet 

korflátozottan tágufló – vagy az érett sejtnéfl tefljesen merev sejtfafl veszfi körüfl. Ezt a hfidrosztatfikus nyomást, amfi megakadáflyozza a továbbfi víz-

mozgást a sejtfaflon és a membránon keresztüfl, turgornyomásnak (Ψ
h
) nevezzük. 

A növény vízpotencfiáflja (Ψ
p
 = Ψ

növény
) a következőképpen fejezhető kfi: 

Ψ
növény
 = Ψ

h
 + Ψ

o
+ Ψ

m

A taflajok és növények vízpotencfiáfljafi mfindfig kfisebbek, mfint a tfiszta vízé, és ahhoz, hogy a növény vfizet vonhasson kfi a taflajbófl, Ψ
növény
-nek 

mfindfig kfisebbnek keflfl flennfi (azaz még negatívabbnak) mfint Ψ
taflaj
-nak. Gyakorflatfiflag a növények a taflajbófl a vfizet az aktív gyökérrendszerük 

efloszflásának (dfisztrfibúcfió) arányában vonnak kfi. Ez azt jeflentfi, hogy a taflaj bfizonyos részefi a szabadföfldfi kapacfitáshoz ( –0.01 és –0.03 MPa 

között) közeflfi értéknéfl maradnak, míg más régfiók megközeflítfik az áflflandó hervadásfi százaflékot (–1.0 és –2.0 MPa között). 



Nappafl a vízmozgás a növényben függ a Ψ
p
 reflatív értékétőfl a növény küflönböző részefiben, amefly vfiszont függ a sztómákon keresztüflfi víz-

veszteségtőfl a fleveflek feflüfletén. Éjszaka, amfikor a sztómák zárva vannak, Ψ
p
 vfisszatér egy egyensúflyfi áflflapotba a taflajjafl (Ψ

p
 = Ψ

s
).

Reflatív víztartaflom. Gyakran a szövetek aktuáflfis víztartaflmának csökkenése nagyobb hatássafl van a növény metaboflfizmusára és a növeke-

désre, mfint bármfiflyen váfltozás a Ψ
p
-ben vagy Ψ

h
-ban. A szövet víztartaflma kfifejezhető az egységnyfi száraz tömegre, az egységnyfi zöfld tömegre 

vetített víz mennyfiségben és a flevéfl reflatív víztartaflmában (RWC). Erre a céflra az RWC a fleghasznosabb mutató a növény vízhfiányának kvan-

tfifikáflására, mfivefl nem befoflyásoflja a szövet száraz tömegének váfltozása.

Az RWC értéke becsüflhető ofly módon, hogy mérjük a flevéflmfinta zöfldtömegét (W
2
) (rendszerfint kfis flemezeket vágunk kfi) és rehfidratáfljuk 

ezeket a víz feflszínén, hogy vfisszanyerjék teflített tömegüket (W
3
). A flevéflflemezeket ezután szárítószekrényben szárítjuk, hogy megkapjuk száraz 

tömegüket (W
1
). Az RWC-t a következőképpen számíthatjuk kfi: 

A víz mozgását a növényfi komponenseken keresztüfl a taflajtófl a flégtérfig gyakran foflytonos transzspfirácfiós „áramflásnak” tekfintjük. A víz mozgása 

a taflajon és a növényen keresztüfl része a taflaj és a flégkör közöttfi kontfinuumnak, mfivefl mfinden növénynek vfizet keflfl vesztenfi fleveflefiken keresztüfl 

és heflyettesítenfi keflfl ezt a taflajbófl, a gyökereken keresztüfl feflvett vízzefl.

9.1. tábflázat. Vízpotencfiáfl értékek taflajban és növényben (Haflfl, 2001)

          Rendszer komponens
Vízpotencfiáfl

MPa Bar
Tfiszta víz 0 0
Víz a jó vízeflflátottságú, flevegős és nem szfikes taflajokon (–0.01) – (–0.03) (–0.1) – (–0.3)
Víz a szárazabb taflajban, közvetflenüfl öntözés eflőtt –0.1 –1
Víz a nagyon száraz taflajban, tényflegesen nfincs 
feflvehető víz a növényeknek –1.5 –15
Víz a jó vízeflflátottságú, egynyárfi növényben éjjefl –0.1 –1
Víz a jó vízeflflátottságú fásszárú növényekben éjjefl (–0.3) – (–0.5) (–3) – (–5)
Érték-tartomány a jó vízeflflátottságtófl a szárazságnak 
kfitett növényekfig nappafl (–0.5) – (–5.0) (–5) – (–50)

A vízpotencfiáfl jeflflegzetes értékefit a taflajban és a növényben az 9.1. tábflázat tartaflmazza SI (MPa) és cgs (bar) mértékegységben. Ffigyefljük 

meg, hogy Ψ mfindfig kevesebb, mfint 0 a természetes rendszerekben és aflacsonyabb (negatívabb) a növényekben, mfint a taflajban, aflacsonyabb 

szárazságban, mfint jó vízeflflátottságú rendszerekben, és aflacsonyabb nappafl, mfint éjszaka. A víz figyekszfik mozognfi a nagyobb vízpotencfiáflú 

(0-hoz közeflebbfi) régfiókbófl a kfisebb (negatívabb) vízpotencfiáflú régfiókba, amíg egy egyensúflyfi áflflapotot nem ér efl, ahofl a vízpotencfiáfl ugyanaz 

mfindkét régfióban.

Vízáramflás a növényben és a vízhfiány kfiaflakuflása

A transzspfiráfló növény a sztómanyíflásafin keresztüfl áflflandóan vízmoflekuflákat juttat a környezetébe, a flevegő reflatív páratartaflmának függvényé-

ben. A flevegőnek rendszerfint rendkívüfl aflacsony a vízpotencfiáflja, összehasonflítva a növényekkefl vagy a taflajjafl. Ha a flevegő reflatív páratartaflma 

50%, akkor a flevegő vízpotencfiáfl értéke – 900 bar (–90 MPa), tehát a vízpotencfiáfl-gradfiens a flevéfl és környezete között eflég meredek ahhoz, 

hogy a vízmoflekuflák fleszakadhassanak a feflüfletrőfl. Mfivefl egy éflő flevéfl vízpotencfiáflja rendszerfint nagyobb, mfint –15 bar, egy meredek energfia 

gradfiens és foflyamatos vízgőz formában mozgás van a flevéfltőfl a flevegőbe. 

Amfikor nfincs vízfleadás a növénybőfl a flevegőbe (azaz éjszaka), a Ψ
növény
 és a Ψ

taflaj
 közefl egyensúflyba kerüfl. Amfikor a sztómák nyfitottak, a 

vízfleadás a flevéflbőfl foflyamatos, amefly flecsökkentfi a Ψ
flevéfl
-t a Ψ

flevéflnyéfl
 aflá. Ezáfltafl víz áramflfik egy magas Ψ

w
-bőfl egy aflacsony Ψ

w
 firányába, azaz 

víz fog áramflanfi a flevéflnyéflbőfl a flevéflbe. Ez a víz fluxus csökkentfi az Ψ
flevéflnyéfl

 értékét, amefly egyensúflyban voflt az Ψ
szár
-rafl, ezáfltafl víz áramflfik a 

szárbófl a flevéflnyéflbe. Ez az energfia gradfiens foflyamatos flefeflé a gyökerekfig és a taflajban. Más szóvafl, a rendszer kfifejfleszt egy Ψ
w
 gradfienst a 

taflajtófl a flevegőfig. A víz abszorpcfiójának és a növényben vafló mozgásának rátájára hatássafl van a taflajnedvesség mértéke, a gyökérzet és a taflaj 

közöttfi kontaktus, a növény és a taflaj eflflenáflflása a víz fluxussafl szemben és az Ψ
w
 gradfiens.

A 9.4. ábra sematfikusan bemutatja a Ψ
w
 váfltozását a taflaj-növény rendszerben egy 5 napos száradásfi perfiódusban. Amfikor vfizet adunk a 

taflajhoz és flehetővé tesszük, hogy a taflajbófl efltávozzon a gravfitácfiós víz, Ψ
taflaj
 megközeflítőfleg –0.3 bar. Éjszaka a sztóma zárva van, így a víz 

áramflfik a növénybe és flétrehoz egy egyensúflyfi áflflapotot a Ψ
taflaj
 és Ψ

növény 
között. Nappafl a sztóma nyfitott és végbemegy a transzspfirácfió. Ahogy a 

víz távozfik a flevéflbőfl, a Ψ
flevéfl 
csökken, és egy Ψ

w
 gradfiens képződfik. Ez adja azt az energfiaküflönbséget, amefly a víz mozgását okozza a taflajbófl, 

hogy pótoflja a transzspfirácfióvafl fleadott vfizet. Éjszaka a sztóma bezárufl és a transzspfirácfió nuflflára csökken. A víz azonban foflyamatosan áramflfik 

a rendszerben egészen addfig, amíg a Ψ
növény
 és a Ψ

taflaj 
között egy újabb egyensúflyfi áflflapot flétrejön. Ahogy a vfizet kfivonja a növény a taflajbófl, a 

Ψ
taflaj
 kfisebbé váflfik és a Ψ

flevéfl  
vfiszonyflag aflacsonyabb flesz és egy Ψ

víz
 gradfienst képez a foflyamatos feflvéteflhez. 



9.4. ábra. A taflaj és a növény vízpotencfiáfljának (Ψ) ábrázoflása egy 5 napos száradásfi perfiódusban. Nappafl Ψ csökken, ahogy a vízveszteség bekövetkezfik 
a transzspfirácfión keresztüfl. Ez flétrehoz egy Ψ gradfienst. Este a transzspfirácfió csökken és Ψ a növényben emeflkedfik. A vízszfintes szaggatott vonafl 

mutatja, hofl következfik be a hervadás (Gardner et afl., 1985)

Az Y
flevéfl
 a 4. napon –15 bar-ra csökken és ott marad, jeflezve, hogy a transzspfirácfiót csökkentfi a sztóma záródása, amefly rendszerfint együtt jár az 

fidefigflenes flevéflhervadássafl. Az 5. napon a fleveflek, gyökerek és a taflaj vízpotencfiáflja a –15 bar vízpotencfiáfl aflá megy. Ez rendszerfint azt jeflzfi, 

hogy a növény áfltafl hasznosítható víz nem eflég ahhoz, hogy megakadáflyozza a növény tartós hervadását, kfivéve, ha vfizet adunk a taflajhoz. A 

taflajnedvesség flecsökken az áflflandó hervadásfi pontfig az 5. nap, jeflezve egy nagyon korflátozott taflaj-térfogatot és gyökérrendszert, szoros kap-

csoflatban az összes taflajtérfogattafl. Szántóföfldfi körüflmények között a növényenkéntfi taflajtérfogat nagyobb, és a taflajnedvesség sokkafl flassúbb 

csökkenését eredményezfi. 

Transzspfirácfió

A növények nagy mennyfiségű vfizet figényeflnek ahhoz, hogy produktívak flegyenek. Egy mefleg, nyárfi napon, vízzefl jófl eflflátott és tefljes taflajbo-

rítottságot eflért C
3
-as vagy C

4
-es növényfajok gyökerefi hektáronként és naponta 50–80 tonna vfizet vehetnek fefl. Mfi történfik ezzefl a nagy meny-

nyfiségű vízzefl, ameflyet a gyökerek feflvesznek? Ez meghatározható ofly módon, hogy megvfizsgáfljuk a küflönböző foflyamatokban feflhasznáflt víz 

mennyfiségét a nettó fotoszfintézfis során eflőáflflított szénhfidrátok egységnyfi mennyfiségére vetítve (9.2. tábflázat). A metaboflfizmusban feflhasznáflt 

és a raktározott víz mennyfisége vfiszonyflag kevés. Látható, hogy a gyökerek áfltafl feflvett víz nagy része transzspfirácfió útján távozfik a fleveflekbőfl. 

9.2. tábflázat. A küflönböző növényfi foflyamatokban feflhasznáflt víz mennyfisége a nettó fotoszfintézfisben eflőáflflított egységnyfi szénhfidrátra vetítve (Haflfl, 2001)

Növényfi foflyamat Feflhasznáflt víz t/eflőáflflított (CH
2
O) t

Metaboflfizmus 0.6

Raktározva a sejtekben 4
Transzspfirácfió a flevefleken keresztüfl:
C
3
-as növények
C
4
-es növények
CAM növények

>400
>200
>50

CAM = Crassuflaceae acfid metaboflfism, jeflflemző pfl. sfivatagfi szukkuflensekre, trópusfi őserdők flfiánjafira, egyes páflmákra – sztómáfi nappafl zártak, éjjefl nyfitottak.

A pároflogtatáson (transzspfirácfió) a növényfi test vízének vízgőz formájában a környezetbe vafló fleadását értjük, amfit a növény többé-kevésbé 

szabáflyoznfi fis képes. Ezzefl szemben a szabad vízfeflüflet pároflgását evaporácfiónak hívjuk, amefly tfisztán fizfikafi  foflyamat. 

A transzspfirácfió jeflentőségét a következőkben fogflaflhatjuk össze: (a) újabb vízfeflvétefl a korábban feflvett víz fleadása néflküfl eflképzeflhetetflen; 

(b) a transzspfirácfió szívó hatása az az erő, amfi a gyökerek áfltafl feflvett vfizet és ásványfi anyagokat a fleveflekbe száflflítja; (c) a pároflogtatás szerepe 

flegfinkább a növény hőgazdáflkodásában szembetűnő. A víz pároflgásfi hője nagy, ezért eflpároflgása során a szövetekbőfl hőt von efl, amfi meggátofl-

ja, hogy a növényfi test túflságosan feflmeflegedjen. Normáflfis körüflmények között a növények hőmérsékflete ezért aflacsonyabb, mfint a környező 

flevegőé. A pároflogtatás flegfontosabb szabáflyozófi a sztómák. A sztómák száma, és nyfitottságfi foka a transzspfirácfió fintenzfitását jeflentősen befo-

flyásoflja. 



9.5. ábra. (a): A burgonya összes szárazanyag-produkcfiója (a gumónövekedés fidő szakában) és a kumuflatív transpfirácfió (T) közöttfi összefüggés. (b): A 
napraforgó föfld feflettfi bfiomassza produkcfiója és az evapotranszspfirácfió (ET) közöttfi összefüggés hat küflönböző öntözésfi gyakorfiságnáfl (1–6). A flfineárfis 

összefüggések fleírják a növények reakcfiófit (Loomfis és Connor, 1992)

Bármefly  növénynéfl  az  összes  száraztömeg  és  a  szezonáflfis  transzspfirácfió  összefüggése  gyakran  flfineárfis, ε
w
  (g  kg-1)  meredekséggefl,  meflyet 

vízfeflhasznáflás  efficfiencfiájának (szárazanyag/  transzspfiráflt  víz  arányának)  hívunk. Amfikor  a  növényt  küflönböző  termőheflyeken  vagy  évek-

ben termesztjük, az ε
w
 értéke gyakran váfltozfik termőheflyek és/vagy évek között. Számos kísérfletfi adat demonstráflja a flfineárfis összefüggést a 

bfiomassza produkcfió és a transzspfirácfió között. Ez a függvénykapcsoflat meghatározza az evapotranszspfirácfió (ET) és a bfiomassza produkcfió 

közöttfi összefüggést fis. Az 9.5. ábrán burgonyávafl és napraforgóvafl végzett kísérfletek adatafi aflapján mutatjuk be a fentfi összefüggéseket. A bur-

gonyanövények kumuflatív bfiomasszája (W) és kumuflatív transzspfirácfiója (T) közöttfi összefüggést három efltérő évben, 3–5 hónapos fidőszakra 

vonatkozóan, az 9.5.a ábra szemfléfltetfi. A függvénykapcsoflat W és T között ugyancsak domfináns a W és ET közöttfi összefüggésben. A 9.5.b ábra 

a W és ET közöttfi összefüggést napraforgó növényre mutatja, hat efltérő öntözésfi kezeflésben. Itt az egyenesek gradfiensefi megfefleflnek a TE
w
-nek, 

míg a tengeflymetszet becsüflfi az E
s
-t a tenyészfidőszakban. Látható, hogy TE

w
 nem váfltozott az öntözésfi kezeflések hatására, és a küflönbségek a 

WUE
w
-ben az Es/ET-ben flevő küflönbségekbőfl származnak. E

s
 flegnagyobb voflt azoknáfl a növényeknéfl, ameflyeket gyakran öntöztek (1-, 2-, 3-as 

kezeflés), mfivefl ezekben az esetekben a taflajfeflszín nedves maradt a tenyészfidőszak nagy részében. Az E
s
 flegkfisebb voflt azoknáfl a növényeknéfl, 

meflyeket nem öntöztek (4-es kezeflés), mfivefl a taflajfeflszín többnyfire száraz voflt. Köztes értékek vofltak a többfi kezeflésben (5-ös és 6-os kezeflés), 

ameflyek nem gyakorfi kezeflésben részesüfltek.

A  vízeflflátás  és  a  produktfivfitás  közöttfi  kapcsoflat  számszerű  kfifejezésére  több  mutató  hasznáflatos.  Jeflentős  küflönbségeket  figyefltek  meg  a 

növényfajok között a transzspfirácfió efficfiencfiájában (TE=P
n
/T
r
, ahofl P

n
 a nettó fotoszfintézfis, T

r
 a transzspfirácfió rátája). A küflönböző fotoszfinte-

tfikus rendszerű fajok megközeflítő TE értékefi (eflőáflflított CH
2
O (g) és a transzspfiráflt víz (kg) hányadosaként kfifejezve) specfifikus környezetben, 

ameflyhez jófl adaptáflódtak a következő: CAM fajok 20 >>C
4
 fajok 5 >>C

3
 fajok 2.5. Hasonfló mutató a transzspfirácfió produktfivfitása, amefly azt 

fejezfi kfi, hogy 1 fl víz eflpároflogtatására hány g feflhaflmozódott szárazanyag jut. Értéke áfltaflában 1–8 g között váfltozfik.  A transzspfirácfiós együtt-

ható azt mutatja, hogy 1 kg szárazanyag feflhaflmozása során a növény hány flfiter vfizet hasznáfl fefl. E mutató növényfajonként és termesztésfi fefl-

téteflektőfl függően figen váfltozó, termesztett növényefinknéfl 300–800 fl víz/kg szárazanyag. Gabonaféflénk transzspfirácfiós együtthatója 500–600, 

a pfiflflangósoké 700–800, a burgonyáé 400–500, míg a C
4
 típusú kukorficáé mfindössze 230–320 közöttfi érték  (Pethő, 1993).

Evapotranszspfirácfió és komponensefi

Az összes vízveszteséget egy tábflárófl, amefly a taflaj evaporácfióbófl és a növény transzspfirácfióbófl származfik, evapotranszspfirácfiónak (ET) hívjuk. 

Az evaporácfió ener gfia függő foflyamat, magában fogflafl egy áflflapotváfltozást a foflyékony fázfisbófl a gőz fázfisba. Potencfiáflfis ET az evaporácfió és 

a transzspfirácfió kombfinácfiója, vegetácfióvafl tefljesen borított taflajfeflszínnéfl és bőséges vízeflflátottságnáfl. Az ET-t flegpontosabban flfizfiméterekkefl 

mérhetjük. A flfizfiméter egyszerűen egy taflajtartáfly, ameflyben a taflajvíz növekedés és veszteség mérhető.

A vízfeflhasznáflás rátáját, amefly maxfimáflfis adott környezetfi fefltétefleknéfl, potencfiáflfis evapotranszspfirácfiónak (ET*) hívjuk. Meghatározza a 

tényfleges evapotranszspfirácfió (ETa) feflső határát, amefly kevesebb, mfint ET*, amfikor a taflajfedettség nem tefljes mértékű és a taflajfeflszín száraz 

vagy a növények vízfeflvétefle korflátozott. Az ET* tefljes taflajtakarásnáfl 10–20%-ban fingadozfik az egyes növényfajok között a növényáflflomány 

magasságában, aerodfinamfikafi sajátosságafiban stb. flevő küflönbségeknek tuflajdoníthatóan (9.6. ábra). A 8–15 cm magas és tefljes taflajtakarást 



bfiztosító gyepterüfletek vagy flucernaüfltetvények ET* értékét referencfia evaporácfiónak (ET0) hívjuk és a környezetfi figény standard mérésére 

szoflgáfl.

A flegtöbb kufltúrnövény nem a potencfiáflfis ET körüflményefi között nő egész éfletcfikflusa foflyamán, mert vannak fidőszakok, amfikor a növények 

tefljes flevéflzete nem fejflődött kfi és/vagy a taflaj nem képes eflegendő vfizet szoflgáfltatnfi a transzspfirácfió pótflására. Az egyéves növények nagyon 

kfis flevéflterüflettefl kezdfik éfletcfikflusukat és növeflfik a flevéflterüfletet a vegetácfiós fidőszak során. Mfivefl a kufltúrnövények gyorsabban nőnek magas 

hőmérsékfleten és fintenzív napsugárzásnáfl, és mfivefl a flégkörfi szükségflet flegnagyobb fiflyen körüflmények között, nagy flevéflterüflet a potencfiáflfis ET 

flegmagasabb értékénéfl következfik be. Ez rendszerfint azt okozza, hogy a vízszükségflet értéke flegnagyobb a nyár közepén (Szász és Tőkefi, 1997). 

9.6. ábra. Jó vízeflflátottságú szántóföfldfi növények szezonáflfis evapotranszspfirácfiójának összehasonflítása a gyepterüflet referencfia evapotranszspfirácfiós 
értékévefl (ET

0
) Davfisben (Kaflfifornfia). A görbék hét év adatafinak átflagértékefi (Loomfis és Connor, 1992)

Amfikor a potencfiáflfis evapotranszspfirácfiót összehasonflítjuk a csapadékkafl, nyfiflvánvaflóvá váflfik, hogy a vízhfiány mfiért következfik be gyakran a 

fleggyorsabb növeke dés fidőszakában (9.7. ábra). Nagy termés efléréséhez, a növényeket megfefleflő mennyfiségű vízzefl keflfl eflflátnfi ebben az fidő-

szakban. Ez eflérhető ofly módon, hogy a taflaj eflegendő nedvességet tárofljon a növénynek a csapadékhfiányos fidőszakban vagy pedfig öntözéssefl. A 

flegtermékenyebb taflajoknak magas a víztárofló kapacfitásuk, amefly flehetővé teszfi a növények foflyamatos vízeflflátását azokban az fidőszakokban, 

amfikor a csapadék kevesebb a potencfiáflfis ET-néfl. 



9.7. ábra. Átflagos csapadék és potencfiáflfis ET medfiterrán kflímában (feflüfl) és kontfinentáflfis kflímában (aflufl). A szaggatott vonafl mutatja a csapadékot, a 
foflytonos vonafl jeflzfi az ET-t; a csíkozott terüflet jeflzfi az ET-néfl kevesebb csapadékot; a sötétített terüflet jeflzfi az ET-t meghafladó csapadékot. (Gardner et afl., 

1985)

Az evapotranszspfirácfióra ható környezetfi faktorok

A vízfleadást a flégkörbe meghatározzák mfind a környezetfi és mfind a növény faktorok. A környezetfi hatást az ET-re flégkörfi szükségfletnek vagy 

evaporácfiós szükségfletnek hívjuk. Mfinéfl nagyobb a flégkörfi szükségflet, annáfl gyorsabb flehet a víz evaporácfiója a szabad vízfeflüfletrőfl. Az aflábbfi 

faktorok befoflyásoflják a flégkörfi figényt:

Napsugárzás. A flevéfl áfltafl abszorbeáflt napsugárzásnak 1-5%-át hasznáflja fefl a növény a fotoszfintézfisre és 75-85%-át a flevéfl hőmérsékfletének 

növeflését és transzspfirácfiót szoflgáflja. Növekvő napsugárzás növeflfi a flégkörfi szükségfletet. 

Hőmérsékflet. Növeflve a hőmérsékfletet, nő a flevegő képessége, hogy megtartsa a vfizet, amefly nagyobb flégkörfi szükségfletet jeflent. 

Reflatív páratartaflom. Mfinéfl nagyobb a flevegő víztartaflma, annáfl nagyobb a Ψ
flevegő
, amefly azt jeflentfi, hogy a flégkörfi szükségflet csökken a re-

flatív páratartaflom növeke désévefl.

Széfl. A transzspfirácfió bekövetkezfik, amfikor a víz dfiffúzfió révén távozfik a sztó mákon keresztüfl. A dfiffúzfiós gradfiens gátoflt a sztómák körüfl, 

amfikor a flevegő mozduflatflan. Amfikor a turbuflencfia (széfl) efltávoflítja a nedvességet a flevéflrőfl, a küflönbség a vízpotencfiáflban a sztómán beflüfl és 

közvetflenüfl a sztómán kívüfl nő és ezáfltafl nő a víz dfiffúzfiója a flevéflrőfl. 

Az evapotranszspfirácfióra ható növényfi faktorok

A növényfi faktorok, vaflamfint a flégkörfi szükségflet módosítják az ET rátáját azáfltafl, hogy befoflyásoflják a víznek a taflajbófl a flevegőbe történő 

mozgásávafl kapcsoflatos eflflenáflflásokat: 

Sztóma záródás. A flegtöbb transzspfirácfió a sztómákon keresztüfl következfik be, a kutfikufla vfiszonyflagos fimpermeabfiflfitása mfiatt, és kfismértékű 

a transzspfirácfió akkor, amfikor a sztómák zártak. Mfinéfl nyfitottabbak a sztómák, annáfl több víz távozfik efl, azonban a vízfleadás mértéke egyre kfi-

sebb a sztóma nyíflásának mfinden egységnyfi növekedésekor. Számos faktor befoflyásoflja a sztóma nyfitását és zárását, a flegfontosabbak szántóföfl-

dfi körüflmények között a fény és a flevéfl vízeflflátottsága. Legtöbb növénynéfl a fény a sztómák nyfitását okozza. A flevéfl aflacsony nedvességtartaflma 

(aflacsony Ψ
flevéfl
) a sztóma záródását eredményezfi.

A sztómák száma és mérete. A kufltúrnövények fleveflefi nagy számú sztómát tartaflmaznak, rendszerfint a fleveflek mfindkét ofldaflán. A sztómaszám 

és a méret, amefly függ mfind a genotípustófl és mfind a környezettőfl, sokkafl kfisebb hatássafl van az összes transzspfirácfióra, mfint a sztóma nyfitódása 

és záródása. 



Levéfl mérete. Mfinéfl nagyobb a flevéfl terüflete, annáfl nagyobb az ET. Amfikor a LAI nő szántóföfldön, az ET szfintén nő, azonban egyre kfisebb a 

vízfleadás a LAI mfinden egységnyfi növekedésekor. Bfizonyos kutatások arra utaflnak, hogy az ET nem nő a LAI növekedésekor abban az esetben, 

ha a LAI nagyobb annáfl, amfi a napsugárzás 80%-os feflfogásához szükséges.

Levéflszáradás vagy -csukódás. Számos növény rendeflkezfik oflyan mechanfizmusokkafl a fleveflekben, meflyek csökkentfik a transzspfirácfiót, ha 

a vízfeflvétefl korflátozottá váflfik. Néhány egyszfikű faj, mfint a kukorfica, csökkentfi a flevéflterüfletét a fleveflek átmenetfi vagy tartós fodrosodásávafl. 

A kétszfikű növények más mechanfizmusokkafl csökkentfik a vízveszteséget, pfl. a szója besodorja fleveflefit, hogy az ezüstös flevéflszőrök a flevéfl 

fonákján több fényt tudjanak vfisszavennfi. 

Gyökérméflység és -növekedés. A növény vízfeflvétefle nagymértékben függ attófl, hogy mfiflyen méflységre hatofl fle a gyökérzet és mfiflyen a 

gyökérzet növekedésének sebessége. Méflyebb gyökerzet eflősegítfi a vízfeflvéteflt és a gyökérzet gyorsabb növekedése fokozza a víz kfivonását 

egységnyfi taflajtérfogatbófl az áflflandó hervadás bekövetkezése eflőtt. Annak fismerete, ahogy a növény és a környezete befoflyásoflja az ET-t, segít 

megmagyaráznfi az ET napfi váfltozását szántóföfldön. 

Vízhfiány stressz

A szárazság a flegeflterjedtebb környezetfi stressz és a növényfi produkcfiót kb. 28%-kafl csökkentfi vfiflágvfiszonyflatban. A vízhfiány gyakran flfimfitáflja 

a növények növekedését és fejflődését. A növény reakcfiója a vízhfiány stresszre összefügg az anyagcsere működéssefl, a morfoflógfiávafl, a növeke-

dés stádfiumávafl és a terméspotencfiáflflafl. A reakcfiónak egy sorozata következfik be a kfiszáradásfi cfikflusra. A sejtnövekedés az a növényfi funkcfió, 

amefly flegérzékenyebb a vízhfiányra. A stressz hatására a vegetatív stádfiumban kfisebb fleveflek fejflődnek, amefly csökkenthetfi a LAI-t az érés fidő-

szakára és a növény kfisebb mértékű fény feflfogását eredményezfi. A kflorofiflflszfintézfist fis gátoflja a nagyobb mértékű vízhfiány. Vízhfiány stressznéfl 

flegtöbb enzfim kfisebb aktfivfitást mutat (pfl. nfitrát reduktáz). Redukáflt vízpotencfiáflnáfl a növényfi hormonok fis megváfltoztatják koncentrácfiójukat. 

Az ozmotfikus potencfiáflnak és a turgor nyomásnak van a flegnagyobb befoflyása arra, hogyan reagáfl a növény a vízhfiány stresszre. Magas tur-

gornyomás szükséges a sejtnövekedéshez; egyes növények képesek fenntartanfi magas turgornyomást még eflég aflacsony vízpotencfiáflnáfl fis, ofly 

módon, hogy növeflfik az ozmotfikus potencfiáflt a sejtekben az ofldat szfintjének növeflése révén (keményítő flebontása vagy káflfium-feflvétefl követ-

keztében), és ezt a foflyamatot ozmotfikus szabáflyozásnak hívjuk. Mérsékeflt és súflyos stressz esetén a proflfin amfinosav koncentrácfiója jobban nő, 

mfint más amfinosavaké. A proflfin úgy tűnfik, hogy hozzájárufl a szárazság-toflerancfiához. A stressz extrém szfintjefinéfl (vízpotencfiáfl nagyobb mfint 

–15 bar) a flégzés, a CO
2
 asszfimfiflácfió, az asszfimfifláták transzflokácfiója és a xfiflém transzport gyorsan csökken egy aflacsonyabb szfintre, mfiközben 

a hfidroflfisztfikus enzfimek aktfivfitása nő.

A  stresszeflt  növények,  ameflyek  az  áflflandó  hervadásfi  pontú  taflajnedvességnéfl  nőnek,  rendszerfint  vfisszanyerfik  eredetfi  áflflapotukat  öntözés 

esetén, amennyfiben a hervadás rövfid fidőszakú voflt. Az fidősebb, szeneszcens fleveflek azonban fleváflasztódhatnak, az új fleveflek kfisebb méretűek 

flesznek, és több nap szükséges ahhoz, hogy a flevéfl fotoszfintézfise eflérje a stressz eflőttfi szfintet.

A vízhfiány-stressz hatása a termésre

A vízhfiány-stressz hatása a termésre sokféfle. A vegetatív fejflődés fidőszakában még kfismértékű stressz fis képes csökkentenfi a flevéfl növekedésé-

nek (expanzfió) rátáját és a LAI-t a fejflődés későbbfi stádfiumafiban. Súflyos stressz a sztómák záródását okozza, amefly csökkentfi a CO
2
 feflvéteflt 

és a szárazanyag-produkcfiót. A stressz foflytatódása a fotoszfintetfikus ráta oflyan mértékű csökkenését eredményezhetfi, hogy több napfig tarthat, 

amíg a növény öntözést követően vfisszanyerfi az eredetfi fotoszfintetfikus rátát. 



9.8. ábra. Vízhfiány-stressz a kukorfica fejflődésének küflönböző stádfiumafiban és hatása a szem termésre (A), a terméskomponensekre (B) és a szár 
száraztömegére (C) (Gardner et afl. 1985)

A szemtermésre a vízhfiány stressz bekövetkezésének fidőpontja flegaflább oflyan fontos, mfint a stressz súflyossága. Egy determfináflt növekedésű 

növényre, mfint a kukorfica, egy 4-napos súflyos stressz a reproduktív cfikflus bfizonyos stádfiumafiban krfitfikus flehet. A nővfirágzás és azt követő 1–2 

hetes fidőszak a flegérzékenyebb a vízhfiány-stresszre; a csövenkéntfi szemszám az a terméskomponens, ameflyre a flegdrasztfikusabb a hatás. Három 

héttefl a beporzás után, a vízhfiánynak már nfincs hatása a szemszámra, azonban csökkentfi a szemtömeget, jeflezve, hogy a szemszám veszteség 

perfiódusa eflmúflt és a vízhfiány stressz csökkentette a flevéfl fotoszfintézfist és/vagy a transzflokácfiót (9.8. ábra). 

Egy hasonfló hatás figyeflhető meg búzánáfl fis, amefly egy másfik determfináflt növe ke désű növényfaj (9.9. ábra). A nem determfináflt növekedésű 

fajták, ameflyeknek flehető ségük van egy hosszabb fidőszakon keresztüflfi vfirágzásra, flehetséges, hogy nem oflyan érzékenyek a vízhfiány stresszre. 

Rövfid fidőszakú súflyos vízhfiány stressz a szója korafi vfirágzásának fidőszakában kfismértékű terméscsökkenést okozott, jóflflehet a vízhfiány vfirág-

zat-abortáflást eredményezett, a növénynek voflt fideje hogy több vfirágot képezzen a stressz eflmúflását követően (9.10. ábra). 

A vfirágzásfi fidőszak végén képződött vfirágok azonban kevésbé vaflószínű, hogy érett hüveflyeket képeztek a betakarítás fidejére. A vfirágzáskorfi 

vízhfiány-stressz áfltafl flegjobban befoflyásoflt terméskomponens a növényenkéntfi hüveflyek száma voflt. A vízhfiány stresszre flegérzékenyebb stádfi-

umok a későfi hüveflyfejflődés és a szemteflítődés vofltak. A későfi hüveflyfejflődésnéfl a vízhfiány stressz hüvefly abortáflást okozott, továbbá flassúbb 

hüveflyfejflődést (hüveflyenként kevesebb mag) és redukáflt fotoszfintézfist (kfisebb magtömeg). A magteflítődés későbbfi szakaszafiban, jóflflehet voflt 

bfizonyos hatása a növényenkéntfi hüveflyszámra és a hüveflyenkéntfi magszámra, a flegnagyobb hatás a mag tömegére voflt.

Az MTA ATK Mezőgazdaságfi Intézetében, Martonvásáron ötven éves tartamkísérfletekben mérjük az évjárat hatását a kukorfica és búza ter-

mésére és termésstabfiflfitására. A 9.11. ábrán bemutatjuk az fistáflflótrágya és műtrágya hatását a kukorfica termésére száraz és csapadékos években, 

kukorfica monokufltúrában. A vfizsgáflt kezeflések átflagában, a kukorfica termése szárat években 3.834 t ha-1, csapadékos években 6.036 t ha-1 voflt, 

vagyfis kedvező évjáratokban a termésnövekedés 2.202 t ha-1 voflt. Száraz évjáratokban magas trágyázásfi szfinten az fistáflflótrágyázott kezefléseknek 

nagyobb voflt a stabfiflfitása, mfint az NPK műtrágyázásban részesüflt kezefléseknek. 



9.9. ábra. Reflatív terméscsökkenés a vízstressz be következésekor egy gabonanövény efltérő fej flő  désfi stádfiumafiban. A termésváfltozások nem jeflen tenek 
kvantfitatív nagyságrendet, csupán a stressz hatását jeflzfik efltérő növe kedésfi stádfiu mokban (Gardner et afl. 1985)

9.10. ábra. Vízhfiány-stressz a szója küflön bö ző fejflettségfi stádfiumafiban és hatása a szem termésre és a terméskomponensekre (Gardner et afl. 1985)

9.11. ábra. Az fistáflflótrágya és műtrágya hatása a kukorfica termésére száraz (14 év) és csapadékos (23 év) évjáratokban monokufltúrában ( Berzsenyfi és 
Lap, 2004)

A  vízhfiány hatására jeflentősen csökken a küflönböző agrotechnfikafi tényezők hatékonysága és  a ráfordítások optfimáflfis szfintje, amefly tovább 

fokozza a termésveszteséget. A 9.12. ábra a vetésfidő × N-műtrágyázás köflcsönhatását mutatja száraz (12) és csapadékos (7) években. Jófl flátha-

tó, hogy az optfimáflfisnáfl későbbfi vetésfidőben mfindkét évjáratban csökken a N-műtrágyázás hatékonysága, meflynek mértéke nagyobb a száraz 

években. A kezeflések átflagában, csapadékos években 2.553 t ha-1-rafl nagyobb voflt a termés, mfint száraz években. 



9.12. ábra. A N-műtrágyázás × vetésfidő köflcsönhatása a kukorfica szemtermésére száraz (7 év) és csapadékos (12 év) években (1991–2009) (Berzsenyfi 
és Dang, 2008a). 

Száraz években flegnagyobb voflt a termés a korafi és az optfimáflfis vetésfidőben (7.083 és 6.880 t ha-1), és szfignfifikánsan csökkent a 10 nappafl és a 

20 nappafl későbbfi vetésfidőkben (6.273 és 5.925 t ha-1). Legnagyobb termést 60 kg ha-1 N dózfisnáfl kaptuk és az N
240
 kezeflésben szfignfifikánsan 

csökkent a termés. Csapadékos években szfignfifikánsan flegnagyobb voflt a termés az optfimáflfis vetésfidőben (t ha-1): korafi: 9.312, optfimáflfis: 9.5, 

későfi: 9.131, figen későfi: 8.431. Az optfimáflfis N-műtrágya dózfis 120 kg ha-1 voflt és ennéfl magasabb dózfisnáfl a termés szfignfifikánsan nem váflto-

zott.

Vízhasznosítás hatásfoka

A szárazanyag produkcfió a növény áfltafl feflhasznáflt víz egységnyfi mennyfiségére vetítve, függ a környezetfi fefltéteflekre adott növekedésfi és víz-

hasznosításfi reakcfióktófl. Ez a fontos ökoflógfiafi és agronómfiafi mutató kfifejezhető küflönböző efficfiencfia findexekkefl. A növény vízfeflhasznáflásfi 

hatásfoka kfifejezhető, mfint az összes bfiomassza, a termés vagy a gflükóz egyenérték és az evapotranszspfirácfió (ET) hányadosa. Legtöbb esetben 

megfefleflő az összes szárazanyagra vagy a termésre kfifejeznfi. A vízhasznosítás hatásfokát (WUE) a szántóföfldfi növényekre a következőképpen 

határozzuk meg:

WUE = szárazanyagprodukcfió / evapotranszspfirácó

                           

és g szárazanyag kg-1 víz, kg szárazanyag (ha/cm)-1 víz mértékegységben fejezzük kfi. WUE kfiszámítható a gazdaságfiflag hasznos termésre, vafla-

mfint az összes szárazanyagra. Egy rokon mutató, a vízszükségflet, a WUE recfiproka. 

A WUE a termésre vonatkozfik, a termés eflőáflflítására feflhasznáflt vízhez vfiszonyítva. A WUE-ra vonatkozó kutatások többsége arra firányuflt, 

hogy magas WUE-t érjenek efl, mfiközben fenntartják a magas produktfivfitást. Magas színvonaflú agrotechnfika és növénynemesítés jeflentősen 

növeflte a WUE értékét. Mfinden agrotechnfikafi tényező, amefly csökkentfi a növekedés korflátjafit anéflküfl, hogy jeflentősen növeflné az ET-t, növeflnfi 

fogja a WUE-t fis. Az oflyan faktorok, mfint a megfefleflő tápanyageflflátottság, gyomok és más károsítók eflflenfi védekezés, vízmegőrző taflajműveflésfi 

efljárások, fidőbenfi vetés és jobb vízhasznosítású növényfajták, jeflentősen növeflték mfind a termést és mfind a WUE-t. Passfioura (1977) vízhfiányos 

környezetben a szemtermés (GY) kfiszámítására a következő formuflát javasoflta: 

GY = W ∙ WUE ∙ HI

ahofl W a növény áfltafl eflpároflogtatott víz (pfl. 450 mm), WUE a vízhasznosítás hatásfoka (pfl. 4 g/m2/mm), HI a harvest findex (pfl. 0.45).



9.13. ábra. Az adaptácfióvafl összefüggő tuflajdonságok modeflflje. Vízhfiány-stressz környezetek – csoportosítva a termés fő meghatározófi szerfint 
szárazságban: Termés = vízfeflvétefl (WU) × víz hasz nosítás hatásfoka (WUE) × harvest findex (HI) (Reynoflds, 2010)

A produktfivfitásfi eflőnyök vízhfiányos környezetben magukban fogflaflnak több oflyan tuflajdonságot (9.13. ábra), ameflyek kompflex finterakcfiókat 

mutatnak számos környezetfi faktorrafl. A szárazságnak kfitett környezetek ugyancsak tág varfiácfiót mutatnak más kflfimatfikus jeflflemzőkben, bfiotfi-

kus és edafikus faktorokban. A nemesítők számára komofly kfihívás kfifejflesztenfi a tuflajdonságok oflyan kombfinácfióját, amefly bfiztonságot nyújt a 

szárazság évközfi és szezonáflfis fingadozásávafl szemben, ugyanakkor fenntartja a fajták reakcfióképességét a kedvező években. 

A  szárazsággafl  szembenfi  rezfisztencfia  kutatásokban  a  hangsúfly  gyakran  a  túfléflésre  heflyeződfik  a  magas  flégkörfi  figényű  és  az  aflacsony  víz 

feflvehetőségfi perfiódusban. Sok esetben a növénynek az a képessége, hogy eflflenáflfljon a súflyos vízhfiány stressznek, negatív korreflácfióban van 

a produktfivfitássafl. Számos növényfaj, amefly tofleráflnfi képes a súflyos vízhfiányt, nem képes a hatékony vízfeflhasznáflásra a stressz hfiányában. 

Néhány faj, amefly jófl adaptáflódott a súflyos vízhfiányhoz, mérsékeflt efficfiencfiávafl rendeflkezfik még a stressz bekövetkezése esetén fis. 

Nagy küflönbségek áflflapíthatók meg a WUE-ban, amfikor a fajokat a CO
2
 fixáflásfi út szerfint csoportosítjuk. A C

4
-es fajok WUE értéke áfltaflában 

magasabb, mfint a C
3
-as fajoké. A C

4
-es növények magasabb WUE értékéért fefleflős faktorok magukba fogflaflják a magasabb fotoszfintézfis rátát 

és a nagyobb növekedésfi rátát erős megvfiflágításnáfl és magas hőmérsékfleten. A C
3
-as és C

4
-es növények WUE értékefi azonban aflacsonyak, ösz-

szehasonflítva a CAM növényekkefl (pfl. ananász), meflyeknek WUE értéke 20 g szárazanyag/kg víz. 

A flegtöbb termesztett növény szabadföfldfi ET értékét jobban befoflyásoflja a flégkörfi figény, a feflszín növénnyefl borítottsága, és a víz hozzá-

férhetősége, mfint maga a növényfaj. A 9.3. tábflázat mutatja, hogy a jófl öntözött növények átflagos napfi ET értéke 4.2 és 5.7 mm . nap-1 között 

váfltozfik. Az eflsődfleges faktorok, meflyek befoflyásoflják a küflönböző fajok ET értékefit kedvező vízeflflátottságnáfl, az év fidőszaka (flégkörfi figény) 

és a flevéflzet fejflettségének mértéke. 

A tényfleges evaporácfió és a potencfiáflfis evaporácfió hányadosa a K növény koefficfiens, meflynek értéke 0.65 és 0.87 között váfltozfik. Eflsődfleges 

hatássafl van rá a taflaj növény áfltaflfi borítottsága az egész növekedésfi perfiódusban. A búzának kficsfi a K értéke, mfivefl a vfiszonyflag hűvösebb tava-

szfi fidőszakban nő és flassan fejflődfik a flevéfl terüflete. A flucernának magas a K értéke, mfivefl tavasszafl gyorsan fejfleszt flevéflterüfletet az eflraktározott 

szénhfidrátokbófl; jóflflehet az év foflyamán fis betakarítják, gyorsan regeneráflódfik a gyökérzet tartaflék szénhfidrátjafibófl és hosszú fidefig fenntartja a 

taflajborítottságot a növekedésfi fidőszakban. A cfirok és a szója közepes K értékkefl rendeflkezfik, mfivefl a mefleg tavaszfi és nyárfi évszakban nőnek, 

azonban vfiszonyflag flassú a flevéflterüflet fejflődése a magbófl.

9.3. tábflázat. Hét kufltúrnövény vízfeflhasznáflása és szárazanyag produkcfiója jó vízeflflátottságnáfl (Gardner et afl., 1985)

Növény- 
faj

CO2 meg- 
kötés  
útja

Növe-kedé-
sfi fidőszak 
(nap)

K-koef-ficfiens

ET Szárazanyag (DM) Víz- 
szük-ségflet
(g H2O/ g 
DM)

Vízhasznosítás
hatékonysága
(g DM/kg H2O)

Szezo-náflfis 
(mm)

Napfi  
átflagos (mm)

Szezo-náflfis  
(kg ha-1)

Napfi  
átflagos 
(kg ha-1)

Kukorfica C4 135 0.75 658 4.9 17 000126 388 2.58

Cfirok C4 110 0.78 583 5.3 14 500132 402 2.49

Burgonya C3 128 0.65 532 4.2 10 00078 532 1.88

Cukorrépa C3 190 0.72 876 4.6 14 50076 606 1.65

Búza C3 112 0.66 473 4.2 7 70069 613 1.63



Szója C3 113 0.78 599 5.3 8 50075 704 1.42

Lucerna C3 195 0.87 1112 5.7 11 20057 993 1.01

K koefficfiens = tényfleges ET/potencfiáflfis ET 
Vízszükségflet: ET/DM 

Vízhasznosítás efficfiencfiája = DM/ET

A növények adaptácfiója a korflátozott vízeflflátottságú környezethez

Szárazság úgy definfiáflható, mfint a száraz taflaj (csapadék hfiánya vagy eflkésett öntözés mfiatt) vagy mefleg, száraz flevegő (magas ET
o
) áfltafl okozott 

jeflentős csökkenés a növény tefljesítményében, kfifejezve akár a növény túfléflésében vagy a hasznos termésben vagy termés mfinőségében. 

Szárazság-eflkerüflésrőfl akkor beszéflünk, amfikor a növény fejflődésének szárazságra érzékeny szakaszafi (azaz a vfirágzás és termésképződés) 

befejeződnek az évszaknak abban a részében, amfikor a szárazság nfincs jeflen. A szárazsággafl szembenfi rezfisztencfia úgy definfiáflható, mfint egy 

fajtának az a képessége, hogy nagyobb termést áflflítson eflő (vagy jobb flegyen a túfléflése) mfint egy másfik fajta, amfikor taflaj vagy flégkörfi száraz-

ságnak van kfitéve, vagy egy fajtának az a képessége, hogy hatékonyabb (azaz jövedeflmezőbb) flegyen, mfint egy másfik fajta, amfikor taflaj- vagy 

flégkörfi aszáflynak van kfitéve.

9.4. tábflázat. A szárazság eflkerüflését vagy a szárazsággafl szembenfi rezfisztencfiát eflősegítő növényfi tuflajdonságok (Loomfis és Connor, 1992)

1. Szárazság eflkerüflése  
Gyors fenoflógfiafi fejflődés
 
2. Szárazsággafl szembenfi rezfisztencfia 
(a) Szárazság eflkerüflése (vízpotencfiáfljuk magasan tartásávafl) 
(fi) Vízveszteség csökkentése 
   magas sztóma és kutfikuflárfis rezfisztencfia 
   túflzott fintenzív napsugárzás eflkerüflése 
   kfis flevéflterüflet
(fifi) Vízfeflvétefl fenntartása 
   méflyre hatofló gyökerek 
   magas gyökérhosszúság sűrűség 
   magas hfidrauflfikus konduktancfia 
 
(b) Szárazságtoflerancfia (a növény vízpotencfiáfl aflacsonyan tartása) 
(fi) Turgor fenntartása 
   ozmotfikus potencfiáfl szabáflyozása 
   magas sejtfafl eflasztficfitás (rugaflmasság) 
   kfis sejtméret 
(fifi) Toflerancfia a dehfidratácfióvafl vagy a deszfikkácfióvafl szemben 
   protopflazma szfintű toflerancfia 
   sejtfafl tuflajdonságok 

Szárazságra  hajflamos  régfiókban  a  növények  sfikeresek  flehetnek  vagy  a  szárazság  fidőszakafinak  eflkerüflésévefl  vagy  a  szárazsággafl  szembenfi 

rezfisztencfiávafl. A szárazság eflkerüflése oflyan fejflődésfi tuflajdonságokon aflapszfik, ameflyek flehetővé teszfik az éfletcfikflus szfinkronját azokhoz a 

perfiódusokhoz, amfikor nagy vaflószínűséggefl megfefleflő körüflmények vannak a növekedésre. A szárazsággafl szembenfi rezfisztencfia a fejflődésfi, 

morfoflógfiafi és fizfioflógfiafi tuflajdonságok küflönböző kombfinácfiófivafl érhető efl, ameflyek flehetővé teszfik a növényeknek vagy a transzspfirácfió és 

a vízfeflvétefl egyensúflyát és ezáfltafl a beflső vízhfiány eflkerüflését vagy a növekedés és a víz-feflhasznáflás foflytatását és a vízhfiány tofleráflását (9.4. 
tábflázat).

A növényfajok közöttfi küflönbség a szárazsággafl szembenfi rezfisztencfiában függ a növényfaj hasznos produkcfiójának típusátófl. A flevéflzöfldség 

fajok, mfint amfiflyen a safláta rezfisztencfiája a szárazsággafl szemben kficsfi. A gumós növények, mfint amfiflyen a burgonya, jobban rezfisztensek a 

szárazságra, mfint a flevéflzöfldség-féflék, azonban termésük és mfinőségük csökkenhet enyhe vagy közepes szárazságnáfl. Gyakorfi öntözést vagy 

csapadékot figényeflnek, amfikor a gumók növekednek. Ezzefl szemben a száflastakarmány növények, mfint a flucerna, még jobban rezfisztensek a 

szárazsággafl szemben, és termésük csak akkor csökken, amfikor a szárazság közepessé váflfik. 

Ahofl a hasznos termés a reproduktív szerv, a szárazság-rezfisztencfia függ a reproduktív fejflődés stádfiumátófl, a hasznos termés (produktum) 

típusátófl és a növény determfináfltságának mértékétőfl. A növények gyakran rezfisztensebbek szárazságra a vegetatív stádfiumban, mfint a korafi vfi-

rágzás vagy termésképződés fidőszakában. Száraz szemtermésű növények rezfisztensebbek a későfi szárazságra, mfint a húsos termésű növények, 

meflyeknek  nagyobb  turgorra  van  szükségük. A  nem  determfináflt  növekedésű  növények,  mfint  amfiflyen  a  paradficsom,  tehénborsó  stb.  jobban 

adaptáflódnak a tenyészfidőszak közepén feflflépő szárazsággafl szemben, mfint a determfináflt növények (a kukorfica, köfles, rfizs, cfirok és búza). A 

determfináflt növények jófl adaptáflódhattak a későfi szárazsághoz a szemteflítődés fidőszakában, mfivefl a szénhfidrátok nagyobb mértékű remobfiflfizá-

cfiójára képesek a szemtermésbe, mfint a nem determfináflt növények. Péfldáufl a az antézfis eflőtt efltároflt asszfimfifláták 40%-kafl járuflhatnak hozzá az 

árpa és búza szemtermés szénhfidrát eflflátottságához, ha a szárazság tenyészfidőszak végén következfik be.

 A kukorfica rendkívüfl érzékeny a szárazságra a reproduktív stádfiumban. Ha a kukorficanövény rövfid fidőszakú szárazságnak van kfitéve a cí-

merhányáskor, egyébként jó vízeflflátásban részesüflt, jeflentős mennyfiségű bfiomasszát áflflíthat eflő, azonban a szemtermés mennyfisége nagyon afla-

csony flesz. A búza fis érzékeny a szárazság stresszre a vfirágzás korafi stádfiumában. A kaflászonkéntfi szemszámot búzában jeflentősen csökkenthetfi 



a szárazságstressz, amefly az antézfis eflőtt hét nappafl következfik be. A vfirág sterfiflfitás összefügg a poflflen sterfiflfitássafl, szemben a kukorficávafl, ahofl 

a poflflent nem károsította az aszáfly a vfirágzás fidőszakában. 

A nem determfináflt növények érzékenysége a szárazsággafl szemben rendszerfint kfisebb, mfint a determfináflt növényeké, mfivefl a nem determfi-

náflt növények több fleveflet tudnak fejflesztenfi, mfiheflyt a szárazság eflmúflt. A szárazság hatása a szemtömegre függ attófl, hogy mfiflyen a szárazság 

eflküflönüflt hatása a fotoszfintetfikus forrás és a reproduktív feflhasznáflás reflatív nagyságára. A későfi szárazság kfis magtömeget eredményez, mfi-

vefl kfismértékű hatása van a szemszámra, azonban jeflentősen csökkentfi a fotoszfintetfikus forrást a flevéfl szeneszcencfia gyorsításávafl. Ebben az 

esetben a magnak kficsfi flehet a vfigora, mfint ahogy ezt a modern cfirok fajtáknáfl megfigyeflték. A szárazság findukáflta redukcfió a szemtömegben 

kfifejezettebben érvényesüfl a determfináflt egyéves növényeknéfl, de későfi szárazság esetén bekövetkezhet nem determfináflt növényeknéfl fis. A 

növekedésfi fidőszak közepén bekövetkező szárazságnak kfis mértékű hatása van a mag tömegére a determfináflt és nem determfináflt növényeknéfl 

egyaránt, ha a szárazság egyformán csökkentfi mfind a szemszámot és a fotoszfintetfikus forrás nagyságát. 

Bfizonyos küflönbségek a szárazság rezfisztencfiában az egyéves kufltúrnövények között az aflábbfiak: 

Mefleg égövfi gabonaféflék: cfirok és afrfikafi-gyöngyköfles > kukorfica és rfizs

Mefleg égövfi hüveflyesek: tehénborsó > föfldfimogyoró > szója > közönséges bab

Hűvös égövfi növények: árpa > búza > burgonya.

Agrotechnfikafi stratégfiák a szárazság csökkentésére

(1) Korafi vetéssefl sok esetben eflkerüflhetjük a nyárvégfi szárazságot.

(2)  Vetésforgók, ameflyek magukba fogflaflnak dfiverzfitást a vízfeflhasznáflásban, a gyökérzet eflheflyezkedésében és a növény típusában (két-

szfikű vs. egyszfikű) áfltaflában hatékonyak a vízhasznosításban, és növeflfik a termést, összehasonflítva a monokufltúrávafl.

(3)  A redukáflt vagy a mfinfimáflfis taflajműveflés ugyancsak fontos stratégfia a WUE javítására és a szárazság csökkentésére.

(4)  Növényfi maradványok (rezfiduumok) fenntartása a taflajfeflszínen összefügg a redukáflt taflajerózfióvafl, taflajhőmérsékflettefl és a taflaj víztar-

taflmának növekedésévefl. 

(5)  Javított technoflógfiák vagy agrotechnfikafi efljárások (növényvédeflem, trágyázás) optfimáflfis kombfinácfiófinak bevezetése növeflfi a termést és 

a WUE-t.

(6) A fenoflógfia összhangba hozása a vízeflflátottsággafl fontos stratégfia a szárazság stressz csökkentésére a kufltúrnövényekben. 

(7) A terméspotencfiáfl (meflyet meghatároz a napsugárzás és a hőmérsékflet) és vízhfiány stressz közöttfi termésküflönbség mfintegy 20%-kafl mér-

sékeflhető növénynemesítéssefl. Továbbfi 20% termés megmenthető a fentfiekben feflvázoflt finnovatív, vfizet megőrző agrotechnfikafi efljárásokkafl. A 

termésküflönbség megmaradó 60%-a kfizáróflag öntözéssefl menthető meg.



10. A NÖVÉNYEK ÁSVÁNYI TÁPLÁLKOZÁSA

Az ásványfi tápfláflkozás magában fogflaflja a kufltúrnövények növekedéséhez és terméséhez néflküflözhetetflen tápeflemek feflvéteflét, transzflokácfióját 

és hasznosítását. A tudományos eflőrehafladás a növényfi tápfláflkozásban és a trágyázásban forradaflmasította a növénytermeflést. A kukorfica és más 

gabonaféflék nagy termésének (termésnövekedésének) mfintegy 30–50%-a tuflajdonítható a műtrágyázásnak, nem fis beszéflve a termés mfinőségé-

rőfl és tápfláfló értékérőfl. Számos országban az aflacsony termések fő okozója a növényfi tápanyagok hfiánya.

A taflajtermékenység és a növénytápfláflás fontos szerepet játszott a kufltúrnövények termésének növeflésében a mezőgazdaságfi tudományban a 

20. században. A 21. században ennek a tudományterüfletnek a fontossága várhatóan nő a flfimfitáflt természetfi forrásoknak (föfld és víz), a fenntart-

hatóbb mezőgazdaságfi rendszerek firántfi szükségfletnek és a környezetszennyezés mfiattfi aggodaflmaknak tuflajdoníthatóan. Ebben az összefüggés-

ben, a növények termésének növeflése jeflentős kfihívás flesz a mezőgazdaságfi kutatóknak áfltaflában, és a növénytermesztésfi kutatóknak küflönösen. 

A növények termésének növeflése fiflyen korflátok között szükségessé teszfi a műtrágyák racfionáflfis feflhasznáflását, a szerves tápanyag-források 

feflhasznáflásának növeflését, a növény rendeflkezésére áflfló tápanyagok körforgását, a növényfajok és fajták genetfikafi potencfiáfljának kfihasznáflását 

ahhoz, hogy a tápanyagok feflhasznáflása hatékony flegyen. 

A növényfi tápfláflás tudománya mfintegy 170 évvefl ezeflőtt kezdődött Lfiebfig, Lawes és Gfiflbert, de Saussure, Boussfingauflt és mások kísérflete-

fivefl. Vaflószínűfleg egyfik flegnagyobb reményünk marad a vfiflág tápfláflékeflflátottságfi krízfisének megofldására. Lfiebfig 1841-ben pubflfikáflta a növé-

nyek kémfiafi anaflízfisére és a taflajok tápanyag-szoflgáfltatására vonatkozó vfizsgáflatafinak eredményefit. Boussfingauflt Francfiaországban meghatá-

rozó korafi tanuflmányafiban fleírta a növények tápeflem összetéteflét. 1844-ben beszámoflt arrófl, hogy a nfitrogén a növények fő komponense és a 

taflajban a nfitrát jeflenfléte eflengedhetetflen a növénytápfláflásban. Lawes a Rothamstedfi Kísérfletfi Áflflomást flétesítette saját bfirtokán Angflfiában, hogy 

szántóföfldön vfizsgáflja az efltérő taflajtermékenység szerepét a termés növeflésében. Gfiflbert kémfikus kutatóvafl együtt tartamkísérfleteket áflflított 

be a taflajtermékenység és a termés közöttfi kapcsoflat tudományos vfizsgáflatára. A tartamkísérfleteket azóta fis fenntartják és ma már 170 évesek. A 

nfitrogén néflküflözhetetflenségének feflfedezését de Saussure kutatónak tuflajdonítják, akfi 1804-ben feflfismerte, hogy a nfitrogén a növények néflkü-

flözhetetflen aflkotóefleme és a nfitrogént főként a taflajbófl veszfik fefl a növények. 

Ezek a vfizsgáflatok kezdetét jeflentették a növények tápfláflkozására vonatkozó modern kutatásnak és rávfiflágítottak az egyes tápeflemek fontos-

ságára a növényfi növekedés stfimufláflásában. Ezekbőfl a tanuflmányokbófl fejflődött kfi az az eflgondoflás, hogy az ásványfi eflemek a növény növeke-

désfi potencfiáflját flfimfitáfló faktorok. Ezek a feflfedezések a műtrágyák hasznáflatának gyors növekedéséhez vezettek. A 19. század végére a káflfium, 

a szuperfoszfát és később a szervetflen nfitrogén nagy mennyfiségefit hasznáflták a mezőgazdaságban és kertészetben, hogy fokozzák a növények 

növekedését, küflönösen Európában. Mégfis a 17 néflküflözhetetflen tápeflem flfistája a 20. században váflt tefljessé és ekkor fejflesztették kfi a növény-

tápfláflás aflapvető fogaflmafit. A növénytápfláflás megértésének kutatása még napjafinkban sem tefljes (Kádár, 1992; Németh, 1996).

A magasabb rendű növények egyedüfláflfló szervezetek abban, hogy mfinden anyagot, ameflyre szükségük van, képesek szfintetfizáflnfi, befleértve 

az amfinosavakat, hormonokat és vfitamfinokat, ha adott a 14 néflküflözhetetflen ásványfi eflem, vaflamfint a széndfioxfid és a víz. A zöfld növények au-

totrofok, azaz képesek szfintetfizáflnfi mfinden szükséges növekedésfi komponenst az aflapeflemekbőfl. A zöfld növények a növekedés néflküflözhetetflen 

komponensefit a fény jeflenflétében szfintetfizáflják finorganfikus vagy taflaj eflemekbőfl.

Néflküflözhetetflen eflemek

A növények 90 vagy több eflemet tartaflmaznak kfis mennyfiségben, azonban csak 17 eflemrőfl fismert, hogy néflküflözhetetflen a normáflfis növényfi 

növekedéshez. Ezek a tápeflemek a következők: C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Fe, Zn, Cu, B, Mo, Cfl és Nfi. A néflküflözhetetflen eflemek feflfede-

zése, kémfia jeflöflésük és növény áfltaflfi feflvéteflük fő formáfit a 10.1. tábflázat tartaflmazza. Még akkor fis, ha ezeknek az eflemeknek egy része ősfidők 

óta fismert, néflküflözhetetflenségüket csupán a múflt században áflflapították meg. A szén, H és O fefleflős a növény tömegének kb. 95 százaflékáért, 

és ezek az eflemek a flevegőn és a vízen keresztüfl kerüflnek a növénybe. A kflórt fis szoflgáfltathatja a flégkörfi flevegő. A fennmaradó 13 tápeflemet 

szoflgáfltatnfi keflfl a növényeknek a megfefleflő növekedéshez. Tehát a természet fefleflős a növény közefl tefljes tömegének eflőáflflításáért, flegaflábbfis a 

tápanyagokat fiflfletően. Nfitrogén, P, K, Ca, Mg és S makro-tápeflemként fismert, míg a Mn, Fe, Zn, Cu, B, Mo, Cfl és Nfi mfikro-tápeflemként fismert. 

Mfinden tápeflem egyformán fontos a növény növekedéséhez, még akkor fis, ha néhányra csak kfis mennyfiségben van szükség. A küflönbségek a 

tápeflemek mfikroeflemekre és makroeflemekre vafló feflosztásában a növényeknek szükséges mennyfiségekre vonatkoznak. A növények kfis mennyfi-

ségű mfikro-tápeflem szükségflete megmagyarázható részvéteflükkefl az enzfimatfikus reakcfiókban és azzafl, hogy a növényfi hormonok aflkotórészefi 

sokkafl finkább, mfint a fő növényfi strukturáflfis és protopflazma termékek komponensefi, ahogy ez a makroeflemek esetében van. 

A mfikroeflem-hfiány a termesztett növényekben széfleskörűen tapasztaflható, a következők mfiatt: (1) az fintenzív termesztésfi gyakorflatban meg-

nőtt a mfikroeflem szükségflet és a nagy termőképességű fajtáknak fis flehetséges, hogy nagyobb a mfikroeflem-figénye, (2) a növények fokozott 

termesztése a margfináflfis taflajokon, ameflyek az esszencfiáflfis tápeflemek aflacsony szfintjefit tartaflmazzák, (3) fokozott hasznáflata az aflacsony mfik-

roeflem tartaflmú műtrágyáknak, (4) áflflatfi trágyák, komposztok és növényfi maradványok csökkenő feflhasznáflása, (5) oflyan taflajok hasznáflata, 

meflyeknek örökfletesen aflacsony a mfikroeflem-tartaflma, és (6) természetes és antropogén faktorok együttese, ameflyek flfimfitáflják a megfefleflő 

eflflátottságot és egyensúflytaflanságot képeznek az eflemek között. Számos taflaj, növény, mfikrobfiáflfis és környezetfi faktor van hatássafl a növény 



mfikroeflem feflvéteflére. Taflaj pH, redox potencfiáfl és a szerves anyag (OM) tartaflom jeflentős hatássafl van a mfikroeflem-eflflátottságra. A taflaj szer-

ves anyag kétségteflenüfl flegnagyobb tárháza a mfikroeflemeknek a taflajban.

10.1. tábflázat. Néflküflözhetetflen tápeflemek a növények növekedéséhez, feflvéteflük fő formáfi  
és feflfedezésük (Fagerfia et. afl., 2011)

Tápeflem Vegyjefl
Feflvétefl 
 fő formája

Feflfedezés éve A növények számára néflküflözhetetflen eflemnek feflfedezte*

Szén C  CO2 1882 J. Sachs
Hfidrogén H  H2O 1882 J. Sachs
Oxfigén O  H2O, O2 1804 T. De Saussure
Nfitrogén N NH4+, NO3– 1872 G.K. Rutherford
Foszfor P H2PO4–, HPO42– 1903 Posternak
Káflfium K  K+ 1890 A.F.Z. Schfimper
Kaflcfium Ca  Ca2+ 1856 F. Saflm-Horstmar
Magnézfium Mg  Mg2+ 1906 Wfiflflstatter
Kén S  SO2 1911 Peterson
Vas Fe  Fe2+, Fe3+ 1860 J. Sachs
Mangán Mn  Mn2+ 1922 J.S. McHargue
Bór B  H3BO3 1923 K. Warfington
Cfink Zn  Zn2+ 1926 A.L. Sommer and C.B. Lfipman
Réz Cu  Cu2+ 1931 C.B. Lfipman and G. MacKfinney
Moflfibdén Mo MoO42– 1938 D.I. Arnon and P.R. Stout
Kflór Cfl  Cfl– 1954 T.C. Broyer et afl.
Nfikkefl Nfi  Nfi2+ 1987 Weflch and Eskew

*A hfivatkozások az fidézett firodaflomban (Fagerfia et afl. 2011) tafláflhatók.

A néflküflözhetetflen tápeflemek úgy fis osztáflyozhatók, mfint fémek és nem fémek. Fémnek tekfinthető tápeflemek a következők: K, Ca, Mg, Fe, Zn, 

Mn, Cu és Mo. A nem fémekhez tartoznak: N, P, S, B és Cfl. A növényfi tápeflemek osztáflyozása bfiokémfiafi vfiseflkedésük és fizfioflógfiafi funkcfiójuk 

szerfint megfefleflőnek tűnfik a növényfi növekedéshez szükséges tápanyagok figyeflembe vétefléhez (Mengefl és Kfirkby, 2001). Ffizfioflógfiafi szem-

pontbófl a növényfi tápanyagok négy csoportba soroflhatók: C, H, O, N és S: a szerves anyagok fő aflkotórészefi és részt vesznek az enzfimatfikus 

foflyamatokban és a redukcfiós-oxfidácfiós (redox) reakcfiókban. P és B: részt vesznek az energfia száflflításfi foflyamatokban és az észterezésben egy-

szerű aflkohofl csoportokkafl. K, Ca, Mg, Mn, Cfl és Nfi: részt vesznek az ozmotfikus és az fion egyensúfly foflyamatokban, és specfifikus funkcfiójuk 

van az enzfim feflépítésben és kataflízfisben. Fe, Cu, Zn és Mo: részt vesznek a strukturáflfis keflátokban és kompflexekben, továbbá a fotoszfintetfikus 

és mfitokondrfiáflfis eflektron transzportban.

Három fontos krfitérfiumot hasznáflnak a tápeflemek néflküflözhetetflenségének bfizonyítására a magasabb rendű növények növekedésében: (1) A 

növények nem képesek befejeznfi éfletcfikflusukat (csírázástófl a termésérésfig), ha a tápanyag hfiányzfik a növekedésfi közegbőfl; (2) a tápeflem nem 

heflyettesíthető egy másfikkafl, és közvetflen hatása van a növekedésre vagy a metaboflfizmusra (anyagcsere), sokkafl finkább, mfint findfirekt hatások a 

növekedésre (pfl. egy másfik eflem jeflenflétének antagonfizmusa toxfikus szfinteken); és (3) a tápeflem moflekufláknak vagy növényfi aflkotóknak részét 

képezfi (pfl. maga a tápanyag néflküflözhetetflen a növényben).

Mfinden tápeflem egyformán fontos a növényfi növekedéshez. Ha bármefly tápeflem hfiánya bekövetkezfik a növekedésfi közegben, annak hátrá-

nyos hatása van a növény növekedésére. A taflaj- és növényanaflízfist hasznáfljuk áfltaflánosan, hogy azonosítsuk a tápeflemhfiányokat a növényter-

mesztésben. A flegjobb krfitérfium azonban a tápeflemhfiány dfiagnózfisára az egyéves növényekben a kfijuttatott tápeflemre adott növényfi reakcfió ér-

tékeflésén aflapufl. Ha egy adott növény reagáfl egy kfijuttatott tápeflemre egy adott taflajon, ez azt jeflentfi, hogy a tápeflemhfiányos az adott növényre. 

A reflatív csökkenés a termésben egy tápeflem hfiányakor, összehasonflítva a megfefleflő taflajtermékenységfi szfinttefl, jeflzést adhat a tápeflem-hfiány 

mértékérőfl.

A tápanyag-eflflátás hatását a főbb szántóföfldfi növények termésére, tápeflem-tartaflmára, fajflagos tápeflem-figényére, fiflfletve a taflajtuflajdonságok-

ra a hazafi növénytermesztésfi tartamkísérfletek eredményefi aflapján Debreczenfi és Debreczenfiné (1994), vaflamfint Debreczenfiné és Németh (2009) 

fogflaflta össze.

Más eflemek firántfi figény

Bfizonyos ásványfi eflemek csak egyes növényfajok számára néflküflözhetetflenek.  A növényfi éflet kezdetflegesebb formáfi kevesebb eflemet figé-

nyeflnek, mfint a magasabb rendű növények. A szfiflficfiumot szükségszerűnek nyfiflvánították a rfizsnéfl, annak a megfigyeflésnek az aflapján, hogy a 

növekedés nem voflt normáflfis, ha szfiflícfium hfiányzott a tápközegbőfl. Mfiközben az Sfi nyfiflvánvaflóan nem néflküflözhetetflen a kukorficának és más 

fűféfle növénynek, ezek a növényfajok mégfis nagy mennyfiségben akkumufláflják, az összes szárazanyag 1–4%-ában.

A Na-t mfint mfikroeflemet figényflfi az Atrfipflex vesficera, egy gyepnövény Ausztráflfiában. Cukorrépában és gyapotban a Na nagy részben heflyet-

tesítfi a K szükségfletet, nyfiflvánvaflóan az fion egyensúflyban betöfltött szerepe mfiatt. A Na ugyanakkor néflküflözhetetflen eflem az áflflatok részére. 

Bfizonyos növényfajok, ameflyek magas szeflén (Se) tartaflmú taflajokhoz adaptáflódtak, nemcsak tofleráflják azt, hanem figényflfik fis mfint tápeflemet. 

Az áflflatok ugyancsak figényflfik a Se-t. A szfimbfiotfikus és szabadon eflőfordufló nfitrogénmegkötő mfikroorganfizmusok Co-t figényeflnek. A növények 



aflacsonyabb rendű formáfinak kvaflfitatív és kvantfitatív tápeflem-figénye gyakran küflönbözfik a magasabb rendű növényekétőfl. Péfldáufl, kaflcfium 

(Ca) és magnézfium (Mg) mfikrotápeflemek a gombák részére és makroeflemek a magasabb rendű növényeknek. 

A tápeflemek forrásafi

Természetes organfikus és finorganfikus vegyüfletek a növényfi tápanyagok eflsődfleges forrásafi a mezőgazdaságfi és a természetes ökoszfisztémák-

ban. A  természetes  termékenység  kfiegészítése  műtrágyákkafl  a  modern  mezőgazdaságfi  gyakorflat. A  modern  társadaflom  egy  rétege  azonban 

vfisszautasítja a koncepcfiót, azt áflflítva, hogy a műtrágyák az emberfiségre, az áflflatokra és a környezetre káros toxfikus kemfikáflfiákat tartaflmaznak 

és a tápeflemeknek „természetes vagy organfikus” anyagokbófl keflflene származnfiuk. Azt a tényt, nyfiflvánvaflóan figyeflmen kívüfl hagyják, hogy a 

tápeflemek fion formájában kerüflnek be a növénybe, függetflenüfl attófl, hogy a tápanyag forrása szerves, mfint amfiflyen az fistáflflótrágya, vagy szer-

vetflen, mfint amfiflyenek a műtrágyák. Az organfikus gazdáflkodás fiflozófiája meflflőzfi azt a tényt, hogy a magasabb rendű növények autotrofok és 

nem figényeflnek szerves anyag eflflátást.

A növényben flevő mfinden kémfiafi eflem a taflajbófl, a vízbőfl és a flégkörbőfl származfik, ameflyet együttesen bfioszférának hívunk. A szfiflárd fázfis 

(taflaj) több mfint  75%-ban tartaflmaz Sfi-t, oxfigént (O) és aflumínfiumot (Afl), ameflyek nem növényfi táp eflemek. A flégkör 79% N-t tartaflmaz és a 

szén (C) egyedüflfi forrása, mfint széndfioxfid (CO
2
), jóflflehet a koncentrácfió csupán 0.034% körüflfi. A taflajvíz katfionokat és anfionokat tartaflmaz 

oflyan koncentrácfióban, amefly jeflflemző a taflajtípusra, azonban nagyon kfis koncentrácfióban. A szfikes taflajok azonban Na, karbonátok és kflorfid 

nagyobb mennyfiségét tartaflmazzák.

A bfioszféra tápeflemefi foflyamatosan fefltöfltődnek az újbóflfi tápeflem-cfikflusok révén; másküflönben tényflegesen tápanyagokban eflszegényedné-

nek. A növényfi tápanyagok mozgása kétfirányú; a tápanyagok beflépnek a növényekbe eflemek vagy fionok formájában és tényflegesen vfisszatérnek 

a környezetbe, mfint eflemek, a mfikroorganfizmusok bfiodegradácfiója révén (10.1. ábra). 

10.1. ábra. A tápeflemek áramflása a bfioszférában; a C vfisszatérése a szabad CO
2
 készflethez. Az oxfigén képződését a fotoszfintézfis során és feflvéteflét az 

aerob flégzésben nem tartaflmazza a dfiagram (Gardner et afl., 1985)

A szén és a foszfor (P) kficsapódhat (precfipfitácfió), mfint a Ca és Mg karbonátok vagy foszfátok tengerfi üfledékefi és következésképpen kfikerüflnek 

a cfikflusbófl. Napjafinkban a flégkör CO
2
 tartaflma nő 2 ppm év-1 rátávafl, főként a fosszfiflfis oflajok égetése következtében. A jeflenflegfi szfint 370 ppm 

körüflfi, az fiparfi központokbófl vafló távoflságtófl függően, összehasonflítva az fiparosítás eflőttfi 290 ppm-mefl. Városfi és fiparfi huflfladékok növeflfik a 

tápanyag tartaflmat a flevegőben és a vízben, küflönösen nő a S-tartaflom a flevegőben és a N- és P-tartaflom a vízben.



10.2. ábra. A mfikroeflemek körforgása a környezetben (Gardner et afl., 1985)

Emberfi és fiparfi huflfladékok ugyancsak jeflentősen hozzájáruflnak a mfikroeflemek újbóflfi körforgásához (10.2. ábra). A huflfladékok mezőgazdaságfi 

terüfleteken történő feflhasznáflását korflátozza az, hogy magas a nehézfém-tartaflmuk, így az óflom (Pb), kadmfium (Cd), cfink (Zn), nfikkefl Nfi) és 

mangán (Mn), ameflyek azután toxfikus mennyfiségben akkumufláflódhatnak a növényekben és a növényfi termékeket fogyasz- tókban.

Taflajban flevő tápanyagok

Áfltaflában, a taflajban flevő tápanyagok, függetflenüfl a taflaj eredetétőfl vagy típusátófl, a szervetflen ásványok (aflapkőzet) máflflásábófl és a szerves 

anyagok bfiodegradácfiójábófl származnak. A taflajok gflobáflfisan, flokáflfisan, vagy még kfis terüfleteken fis, mfint amfiflyenek a kísérfletfi parceflflák, kü-

flönbözhetnek morfoflógfiafi, fizfikafi, kémfiafi, bfioflógfiafi tuflajdonságafikban és ezáfltafl tápanyag-szoflgáfltató képességükben.

Péfldáufl, azok a taflajok, ameflyeknek magas a montmorfiflflonfit agyagásvány és/vagy a szervesanyag-tartaflmuk, magas katfion kficseréflésfi kapa-

cfitássafl (CEC) rendeflkeznek (25 meg 100 g-1). Ezek a taflajok hataflmas mennyfiségű tápanyagot tartanak kficseréflhető fionok formájában, ameflyek 

részben rendeflkezésre áflflnak a növények növekedéséhez (10.3. ábra). 

10.3. ábra. A növényfi tápanyagok taflajbófl vafló feflvehetőségének vázflatos ábrázoflása. A koncentrácfió a taflajofldatban aflacsony, azonban egyensúflyban van 
más frakcfiókkafl és ezáfltafl pótoflható (Gardner et afl., 1985)

Homoktaflajok, meflyek CEC értéke 5 meg 100 g-1 vagy kevesebb, aflacsony tápanyag-megkötő és tápanyag-szoflgáfltató képességgefl rendeflkez-

nek. A természetes gyepek aflatt képződött taflajok, mfint pfl. az amerfikafi kukorfica övezetben, magasak szerves anyagban, CEC-ben és gazdagok 

tápanyagban. Ezeknek a taflajoknak rendszerfint magas a káflfium (K), Ca és Mg tartaflma és a vfiflág flegtermékenyebb taflajafi közé tartoznak. A 

trópusfi Afrfika, D-Amerfika, DK-Ázsfia flaterfit taflajafi savanyúak vagy Afl-mafl teflítettek és szokatflanufl erősen kötfik meg a P-t az ofldható vas (Fe), 

mangán (Mn) és Afl-tartaflmuk magas szfintjének tuflajdoníthatóan. Az ofldódó Afl toxfikus flehet a növényekre, amefly gyakorfi probfléma ezeken a 

taflajokon. A sfivatagfi taflajok rendszerfint flúgosak és magas a Ca, Mg és K-tartaflmuk. Toxfikus mennyfiségben tartaflmaznak Na-t, Cfl-t, (SO
4
)-t és 

karbonátokat.



A tápanyagok feflvehetősége

Áfltaflában a tápeflemek feflvehetősége, sokkafl finkább, mfint az abszoflút mennyfisége határozza meg a növény tápanyag-eflflátottságát. A taflaj pH az 

eflsődfleges faktor, amefly befoflyásoflja az ofldhatóságot és ezáfltafl a növényfi tápanyagok feflvehetőségét (10.4. ábra). 

Legtöbb tápanyag jobban feflvehető 6.0 és 7.0 közöttfi tartományban. Kaflcfium, Mg, K és Mo jobban feflvehető flúgos taflajokban, míg a Zn, Mn 

és a B kevésbé feflvehető.  A vas, Mn és az Afl a toxficfitás mértékéfig ofldhatóvá váflfik erősen savanyú taflajokban. 

10.4. ábra. A pH befoflyása a növényfi tápanyagok feflvehetőségére szerves taflajban; a sötétített terüfletek flegszéflesebb sávjafi jeflzfik a feflvehetőség 
maxfimumát (Mengefl és Kfirkby, 1982)

Podzofl taflajok (erdők aflatt kép ződ tek és kfimosódtak) meszezése gyakran B-hfiányt findukáfl, küflönösen flucernában, ameflynek magas a mészfigé-

nye (10.2. tábflázat). Nagy adagú N-műtrágyázás, amefly áfltaflános kukorficában és búzában, növeflfi a taflaj savanyúságát és Afl tocfixfitást, vaflamfint 

Ca, K- és Mg-hfiányt findukáflhat. A N-műtrágyák nfitrfifikácfiója az eflsődfleges oka voflt a mezőgazdaságfi taflajok eflsavanyosodásának és Ca-, Mg- és 

K-hfiány gyakran kapcsoflódfik a nagy adagú N-műtrágyázáshoz.

A tápanyag gátoflt feflvehetőségének egy másfik fő oka a mfikrobfioflógfiafi fimmobfiflfizácfió. A N mfikróbák áfltaflfi fimmobfiflfizácfiója gyakran bekövet-

kezfik oflyan rezfiduumok nagy mennyfiségű vfisszajuttatása után, meflyeknek magas a C:N aránya (pfl. kukorficaszár vagy búzaszaflma). Hasonflóan, 

más tápanyagokat fis fimmobfiflfizáflhatnak a mfikróbák, pfl. rezet (Cu) szerves taflajokban. A taflaj sterfiflfizáflása, másrészrőfl, eflpusztítja a mfikroorga-

nfizmusokat és egyes mfikrotápanyagok, mfint a Mn toxfikus mennyfiségben történő szabaddá váflását eredményezhetfi.

A kedvezőtflen pH vagy más ok mfiatt a mfikroeflemek néha nem fefl vehetők oflyan mennyfiségben, amefly a növény egészséges fejflődé séhez 

szükséges. Mfivefl az oflyan eflemek, mfint a Fe és a Mn átaflakuflnak ofldhatatflan sókká a taflajban, áfltaflános módszer a flevéflre történő kfijuttatás 

(flevéfltrágyázás). A modern módszerek a keflátok (mfikroeflemeket tartaflmazó szerves vegyüfletek) taflajon vagy flevéflzeten történő aflkaflmazását 

jeflentfik. Mfikroeflemek képeznek keflátokat természetes úton a taflajban és szerves moflekuflákkafl a növényben, meflynek eredménye a nagyobb 

ofldékonyság és a könnyebb feflvehetőség. Péfldáufl a kflorofiflfl Mg-keflát. 

10.2. tábflázat. Küflönböző termesztett növények optfimáflfis pH tartományafi (KCfl kfivonatban) (Mengefl és Kfirkby,1982)

Kufltúrnövény pH tartomány

Lucerna 6.5–7.4

Árpa 5.3–7.4

Cukorrépa 6.4–7.4

Kukorfica 5.6–7.5



Kufltúrnövény pH tartomány

Lóhere 5.3–7.4

Búza 4.1–7.4

Borsó 5.3–7.4

Zab 4.0–7.0

Burgonya 4.1–7.4

Rozs 4.1–7.4

Csfiflflagfürt 4.1–5.5

Tápeflemek mozgása a taflajban

Mfiheflyt a gyökerek képesek a tápeflem feflvéteflére, a tápeflem koncentrácfiók a gyökerek körüfl fenntarthatók a tápeflemek mozgásávafl a taflajban 

a gyökerek firányába két mechanfizmussafl: dfiffúzfióvafl és tömegáramflássafl. A tápeflemek, ameflyek kfiürüflnek a gyökérhenger körüflfi térfogatban 

a feflvéteflen keresztüfl, aflacsonyabb koncentrácfióban vannak, mfint bfizonyos távoflságban a gyökerektőfl. Ez a koncentrácfió gradfiens findukáflja a 

tápeflem dfiffúzfiót a taflajofldatban a gyökerek firányába. Azok a tápeflemek, ameflyeknek aflacsonyabb az ofldhatósága a taflajofldatban, mfint amfiflyen 

a K és foszfor, gyakran dfiffúzfió útján flátják efl a növényt. Ezen kívüfl, a növény vízveszteségét a transzspfirácfió eredményeként a taflajbófl a gyökér 

közeflében a taflajofldat tömegáramflása pótoflja. Következésképpen, a tápeflemek száflflítása a taflajofldatban a gyökér feflüfletéhez ugyancsak meg-

történfik. A tömegáramflás könnyen száflflít tápanyagokat, ameflyek ofldhatók a taflajofldatban – Ca, Mg és nfitrát – a gyökerekhez és a gyökerekbe. 

A küflönbségek a taflaj és a tápeflemek közöttfi finterakcfióban közvetflenüfl befoflyásoflják a távoflságot, ameflybőfl tápeflemek szoflgáfltathatók a ta-

flajbófl a gyökerekhez, a tápeflemek taflajon beflüflfi reflatív mobfiflfitásának eredményeként. A mobfifl tápeflemek agrotechnfikájának küflönböznfie keflfl az 

fimmobfifl tápeflemek agrotechnfikájátófl. A mobfifl tápeflemek kfi vannak téve kfimosódásfi veszteségeknek, azonban eflheflyezésük a gyökérzónán beflüfl 

a megfefleflő növény feflhasznáfláshoz kevésbé krfitfikus flehet, mfint az fimmobfifl tápeflemek esetében. Míg az fimmobfifl tápeflemek, mfint a foszfor, 

kevésbé vannak kfitéve a kfimosódásfi veszteségeknek, mégfis eflmozduflhatnak a kfijuttatás heflyétőfl, a taflajrészecskékhez kötődve erózfió következ-

tében. A műtrágyák megfefleflő eflheflyezése a gyökérzónán beflüfl rendszerfint fontosabb az fimmobfifl tápeflemeknéfl, hogy bfiztosítsuk a megfefleflő 

növény áfltaflfi feflvéteflét.

A mobfiflfitás hatásának megértése céfljábófl két „zóna” vagy taflaj térfogat definfiáflható. A mobfifl tápeflemeknéfl, mfint a nfitrát, szuflfát és a bórsav, 

egy gyökér szorpcfiós zóna definfiáflható. Ez a zóna (10.5a. ábra) az a taflajtérfogat, ameflyen beflüfl egy mobfifl tápeflemet a növény gyökérrendszere 

feflvehet. Ez a zóna kfiterjed a növény tényfleges gyökérrendszerén túfl, mfivefl a gyökerekhez vonzott taflajvíz magávafl hozza a mobfiflabb tápefle-

meket. 

10.5. ábra. (a) Gyökér szorpcfiós zóna és (b) Gyökérfeflüflet szorpcfiós zóna a taflajban (Sfincflafir és Wefiss, 2010)

A gyökérfeflüflet szorpcfiós zóna (10.5b. ábra) fleír egy sokkafl korflátozottabb zónát, meflybőfl a gyökerek kfivonhatják az fimmobfifl tápeflemeket, mfint 

amfiflyen a foszfor, K, Ca vagy Mg. Foszfornáfl ez a zóna nem terjed kfi 0.2–0.3 mm-néfl távoflabbra a gyökértőfl. K-náfl, egy mobfiflabb tápeflemnéfl 

(a taflaj kémfiafi feflüfletétőfl függően), a zóna tízszer távoflabbra kfiterjedhet, egészen 2–3 cm-re a gyökértőfl.



Mennyfiségfi szükségflet 

A normáflfis növénynövekedéshez szükséges küflönböző néflküflözhetetflen tápeflemek mennyfisége nagy mértékben küflönböző. A mennyfiségfi szük-

ségflet függ a növényfajtófl, a termésszfinttőfl, és a szóban forgó tápeflemtőfl. A növények szén, H és O szükségflete több tonna ha-onként; N, P, K, 

S, Ca és Mg több tíz vagy száz kg-ban szükséges ha-onként, míg a mfikrotápeflemekbőfl az figény mfindössze néhány g ha-onként. Az aflacsony 

szükségflet mfiatt a mfikrotápeflemekbőfl áfltaflában nem keflfl trágyáznfi a flegtöbb mezőgazdaságfi terüfleten, jóflflehet bfizonyos taflajokon (pfl. fláp) áfl-

taflános gyakorflat.

A tápeflemek státusa a növényfi szövetben és ennek megfefleflően a növényfi növekedés (10.6. ábra) fleírható úgy, mfint (1) hfiányos, (2) átmenetfi, 

(3) eflegendő és (4) toxfikus. A krfitfikus koncentrácfió a szövetekben úgy határozható meg, amefly éppen az aflatt van, amefly az optfimáflfis növeke-

déshez szükséges; a mfinfimáflfis szövetfi szfint közefl maxfimáflfis növekedést ad. 

Ez képezfi az aflapját a tápanyag-eflflátottság vfizsgáflatának szövet vfizsgáflatokkafl, amefly firányeflvként szoflgáfl a műtrágyázásfi szaktanácsadáshoz. 

A néflküflözhetetflen eflemek krfitfikus szfintjét számos növényfajra meghatározták, azonban az abszoflút értékek csupán vezérfonaflnak tekfinthetők, 

mfivefl a genetfika, a környezet és a mfintavéteflfi efljárás számottevően megváfltoztathatja ezt a szfintet. Ha a tápanyag eflflátottság a „hfiányzónában” 

van, a tápanyag kfijuttatása nagyobb szárazanyag-produkcfiót eredményez, míg ha a tápanyag-eflflátottság a „megfefleflő zónában” van, a tápanyag 

kfijuttatása nagyobb eflemtartaflmat eredményez a növényfi szövetben, azonban csak kfismértékben vagy egyáfltaflán nem növeflfi a termést. A reakcfió 

görbének ezt a részét fluxusfogyasztásnak hívjuk. Az „átmenetfi zónában” tápanyag hozzáadása növeflfi mfind a termést, mfind a tápeflem koncent-

rácfiót.

10.6. ábra. A növekedésfi reakcfió és a növényfi szövet tápeflem koncentrácfiója közöttfi összefüggés (Jones, 2003)

Műtrágyázás bfizonyos tápeflemekkefl (pfl. K) erőtefljesebb fluxusfogyasztást eredményez, mfint más tápanyagoknáfl (pfl. P). A növényfajoknak efltérő 

a K abszorpcfiója; a fűféflék és egyes gyomfajok fluxusfogyasztók K-bófl, míg a hüveflyesek nem. Műtrágyázás a fluxusfogyasztás szfintjéfig ökonó-

mfiafiflag nem findokoflt, jóflflehet a K műtrágyázás magas szfintje flehet kívánatos, ha a Na káros szfintjét keflfl eflflensúflyoznfi. 



10.7. ábra. A növényfi tápanyagok feflvétefle: 1. kontakt kficseréflődés a gyökér-H és a taflajrészecske-K között. 2. A gyökér-H kficseréflődése K-ra a 
taflajofldatban. 3. Ca fion dfiffúzfiója a magas koncentrácfiójú zónábófl az aflacsony koncentrácfiójú zónába. 4. A K fion tömegáramflása vízben a gyökér firányába. 

5. Gyökérnövekedés az fion-tartaflmú zónába (Gardner et afl., 1985).

Tápeflem-feflvétefl

A gyökér fizfikafi vagy kémfiafi érteflemben vett közeflsége szükséges a tápeflem-feflvéteflhez. A kapcsoflat a gyökér és a tápeflem fion között végbeme-

het: (1) közvetflen (kontakt) kficseréflődés, (2) a taflaj fionok kficseréflődése H-nefl a gyökérben (mucfigefl), (3) az fionok dfiffúzfiója a kémfiafi gradfiensre 

reagáflva, (4) az fionok tömegáramflása a gyökérhez a nedvesség gradfiensre reagáflva, és (5) a gyökér növekedése az fion forrásba (10.7. ábra). 

A gyökérnövekedés újonnan képződött, abszorptív szöveteket, küflönösen a hajszáflgyökér zónát egy eddfig még nem hasznosított taflajközegbe 

heflyezfi, ezáfltafl növeflve az fion-feflvétefl flehetőségét.

Megfigyeflték, hogy a P műtrágyázás növeflte a termést és a P-feflvéteflt, azonban jeflentősen növeflte a gyökér hosszát és sűrűségét (denzfitását) 

fis. A P-feflvétefl fokozódása származhatott a nagyobb P koncentrácfióbófl a médfiumban, a fokozottabb gyökérnövekedésbőfl, vagy (nagy vaflószínű-

séggefl) mfindkettőbőfl. Mfindenesetre, a gyökérzetnek fefl keflfl vennfi a tápanyagot a fentfi foflyamatok egyfikévefl. 

A tápanyag-feflvétefl módjának reflatív fontossága a kukorfica tápanyag-feflvéteflére vonatkozóan, tápeflemenként váfltozott, azonban a tömeg-

áramflás (mozgás a vízzefl) voflt az eflsődfleges foflyamat a flegtöbb tápanyagfeflvéteflénéfl (10.3. tábflázat). Érdekes módon, a gyökérnövekedésbőfl 

származó tápeflem feflvétefl vfiszonyflag kfismértékű, flegtöbb tápeflemnéfl, kfivéve a Ca-t, amefly fimmobfifl a növényben. Mfivefl a pontos kvantfifikáflás 

módszerefi bonyoflufltak a hajszáflgyökerekkefl, a gyökérzet növekedésébőfl származó feflvéteflt vaflószínűfleg aflábecsüfljük.

A fent megnevezett foflyamatok csupán kapcsoflatot teremtenek a gyökérzet és a tápanyagok között, amefly egy szükségszerű eflőfefltétefle az 

abszorbcfiónak. Az abszopcfió foflya mata flehet aktív, amefly flégzésfi energfiát és aerob körüflményeket figényefl, vagy flehet passzív. 

10.3. tábflázat. A gyökér fintercepcfió, a tömegáramflás és a dfiffúzfió reflatív fontossága a kukorfica tápeflem szükségfletének eflflátásában egy tfipfikus termékeny 
váflyogtaflajbófl (Barber,1984)

Tápeflem
Szükséges mennyfiség 9500 
kg ha-1 terméshez (kg 
ha-1)

Küflönböző módon feflvett tápeflemek mennyfisége
Gyökér fintercepcfió 
 (kg ha-1)

Tömeg áramflás (kg ha-1)
Dfiffúzfió  
(kg ha-1)

Nfitrogén 187 2 185   0
Foszfor  38 1   2  30
Káflfium 192 4  38 150
Kaflcfium  38  66 165   0
Magnézfium  44  16 110   0
Kén  22 1  21   0
Réz    0.1    0.01    0.4   0
Cfink    0.3   0.1    0.1    0.1
Bór    0.2    0.02    0.7   0



A magas flégzésfi ráta fontos az aktív abszorpcfióban. Bfizonyos kezdetfi abszorpcfió után, az aflacsony hőmérsékflet és az anaerob körüflmények 

gátoflták a feflvéteflt. A napsugárzás és a magas fotoszfintetfikus ráta fontosságát ugyancsak hangsúflyoznfi szükséges. Az anaerob körüflmények a 

gyökérnövekedést jobban gátoflták, mfint a tápeflem-feflvéteflt. A passzív abszorpcfió egy fizfikafi foflyamat, amefly anaflóg a szfivacs vízfeflvéteflévefl. 

Az fionok mozognak a vízzefl, az anyagcsere részvétefle néflküfl. 

Az fionok köflcsönhatása (finterakcfiója)

Egy fion feflvehetőségét befoflyásoflja egy másfik fion jeflenfléte az ofldatban (Mengefl és Kfirkby, 1982). Kfimutatták, hogy a K-Ca, K-Mg arányokat 

a növényben növeflte a N-műtrágyázás fokozása. Lucernában a K-feflvétefl gátoflta a Mg-feflvéteflt, de ez fordítva nem áflflt fenn. Az fion-feflvétefl 

fokozódhat bfizonyos fionok, küflönösen a Ca jeflenflétében, a jeflenséget Vfiets hatásnak hívjuk. A K, a rubfidfium (Rb), a bróm (Br), Cfl, SO
4
 és a PO

4
 

feflvéteflét gyorsítja a Ca. A Ca szükséges a membrán fintegrfitáshoz (sértetflenség), azonban hatása nyfiflvánvaflóan nagyobb a membrán hatásnáfl.

Bfizonyos eflemek jeflenfléte antagonfista más eflemek abszorpcfiójávafl szemben.  A szóda (Na) csökkentette a K feflvéteflét, jóflflehet a cukorrépa 

termése nőtt a Na kfijuttatásakor. A Ca és Mg százaflék csökken a K-feflvétefl növekedésévefl. Növeflve a káflfium szfintjét, rendszerfint csökkentfi a 

magnézfium abszorpcfió mértékét, küflönösen ott, ahofl a magnézfium szfintek vfiszonyflag aflacsonyak. A káflfium hozzáadása csökkentfi a kaflcfium 

feflvéteflt. A csökkenés a kaflcfium-feflvéteflben vfiszont mfindössze a fefle annak, amfivefl a káflfium csökkentfi a magnézfium-feflvéteflt. Másrészt kfi-

mutatták, hogy a káflfium jeflenfléte nagymértékben fokozta a nfitrát-feflvéteflt. A foszfor nagymértékben gátoflhatja a Zn és a Fe feflvéteflét. Számos 

vfizsgáflatban kfimutatták, hogy a foszfát magas szfintjefi csökkentfik a cfink-feflvéteflt oflyan mértékben, hogy cfinkhfiány forduflhat eflő. Rendszerfint 

a katfionok versengenek más katfionokkafl; péfldáufl NH
4
+ csökkentfi más katfionok feflvéteflét. A katfion feflvétefl áfltaflában növeflfi az anfion- feflvéteflt.

Tápeflem toxficfitások

Bfizonyos tápeflemek túfl magas szfintjefi a taflajban, ameflyekre a növényeknek csak kfis mennyfiségben van szüksége, fitotoxficfitást okozhatnak 

egyes növényfajtákban. A taflaj kémfiafi sajátosságafi azonban szabáflyozzák bfizonyos mértékfig ezeknek a tápeflemeknek a koncentrácfióját, ame-

flyeknek a növények kfi vannak téve. A bór (B), réz (Cu), vas (Fe), mangán (Mn) és cfink (Zn) növények áfltaflfi feflvehetősége nagyobb a taflaj pH 

aflacsony szfintjefin. Ezáfltafl fitotoxficfitás flegnagyobb vaflószínűséggefl savanyú taflajokon következfik be. A moflfibdén (Mo) feflvehetősége nő a taflaj 

pH emeflkedésévefl, Mo toxficfitás azonban rfitka. B és Cu toxficfitás nem vaflószínű, hogy bekövetkezfik 6.5 taflaj pH feflett, míg a Mn toxficfitás fleg-

nagyobb vaflószínűséggefl 5.5 taflaj pH aflatt fordufl eflő. Fe és Mn fitotoxficfitás fleggyakorfibb a rossz vízgazdáflkodású taflajokon, ahofl az oxfigéntar-

taflom aflacsony. A túfl sok nedvesség azonban okozhat Fe-hfiányt a meszes taflajokon. Cfink toxficfitás rfitka, azonban eflőforduflhat föfldfimogyoróban, 

meflyet a korábbfi pekandfió után termesztettek. Toxficfitást fis megfigyefltek nagy adagú Zn-kefl trágyázott kukorfica után 6.0 aflattfi taflaj pH-náfl. 

Zn-hfiányt okozhat az Fe toxficfitás egyes növényfajoknáfl, míg a Fe gátoflhatja a Mn feflvéteflt. Tehát a taflaj pH szabáflyozásának fontos szempontja, 

hogy befoflyásoflja a tápeflem feflvéteflt a tápeflem ofldhatóságának szabáflyozásán keresztüfl. A tápeflem-hfiánnyafl és toxficfitássafl összefüggő probflé-

mák mfinfimaflfizáflhatók vagy tefljesen eflkerüflhetők a megfefleflő taflaj pH beáflflításávafl. 

A tápanyag-feflhasznáflás hatékonysága

A flegmegfefleőbb hatékonyságfi mutató kfiváflasztása szükségessé teszfi azoknak a foflyamatoknak az aflapos megértését, ameflyek résztvesznek a 

feflvéteflben, a megosztásban (aflflokácfió), az újra mobfiflfizácfióban és a veszteségekben a növényen beflüfl. A flegmegfefleflőbb hatékonyságfi mutató 

meghatározásakor a számfláfló flehet a szem (mag) tömeg, föfld feflettfi bfiomassza, összes növekedés, vagy tápanyag tartaflom, a növényfajtófl füg-

gően. A nevező flehet a kfijuttatott tápeflem mennyfisége műtrágya formájában, a kfivont tápeflem mennyfisége a műtrágyábófl és/vagy a taflajbófl, 

vagy a tápeflem-tartaflom váfltozása. Ezen kívüfl, a számfláfló és a nevező fis kfifejezhető arány formájában, küflönböző fidőskáflákban vagy mfint mar-

gfináflfis váfltozások a mért paraméterben. A nfitrogén vagy a foszfor és más tápeflemek feflhasznáflás hatékonysága meghatározható a vfisszanyerésfi 

hatékonysággafl (RE), a parcfiáflfis tápeflem egyenfleggefl (PNB), a beflső hasznosításfi hatékonysággafl (IE), az agronómfiafi hatékonysággafl (AE) és 

a parcfiáflfis faktor produktfivfitássafl (PFP) (10.4. tábflázat). Az utóbbfi flegfontosabb flehet a termeflőnek, mfivefl fintegráflja mfind a beflső és mfind a 

kfijuttatott tápeflemek feflhasznáflásának hatékonyságát és a betakarított termés képezfi az outputot. A RE és AE tápeflem feflhasznáflás hatékonyságfi 

mutatókat a „küflönbség” módszerrefl határozzák meg, mfivefl kezefléseket hasonflítunk össze a nuflfla műtrágya kezefléshez vfiszonyított küflönbség 

aflapján. Amfikor a hatékonyságot fidőben vagy térben vfizsgáfljuk, az „egyenfleg” módszert aflkaflmazzuk, mfint a PFP vagy PNB mutatóknáfl, ame-

flyek a szemtermésbőfl és a feflhasznűflt műtrágyábófl flevezetett mutatók. 

A martonvásárfi kukorfica tartamkísérfletben a N-műtrágyázás agronómfiafi hatékonysága csapadékos években nagyobb voflt, mfint száraz évek-

ben, másrészt az N80 kezeflésnéfl érte efl a flegnagyobb értéket, annáfl nagyobb N-dózfisnáfl csökkent. 1970-2002 közöttfi fidőszakban az agronómfiafi 

hatékonyság a következőképpen aflakuflt (kg kg-1): N80: 34.8, N160: 26.3, N240: 17.9; csapadékos években: N80: 45.8, N160: 31.2, N240: 20.6 

(Berzsenyfi és Lap, 2003). Fagerfia et afl. (2006) vfizsgáflatafi szerfint a trópusokon termesztett rfizsnéfl az AE 15-25 kg szemtermés kg-1 kfijuttatott 

nfitrogén voflt, a PE értéke 146 kg bfioflógfiafi hozam (szaflma pflusz szemtermés) voflt egységnyfi akkumufláflt nfitrogénre. DK-Ausztráflfiában vetés-

forgó tartamkísérfletben vfizsgáflták a N és P trágyázás hatékonyságát (Norton, 2013). A 20 kg ha-1 N és 18 kg ha-1 kezefléskombfinácfió mutatta a 



flegnagyobb hatékonyságot. A hatékonyságfi findfikátorok a következők vofltak: (fi) N-re: PFP: 115 kg kg-1 N, PNB: 2.60 kg N kg-1 N, AE: 16 ∆ kg 

kg-1 N, REg: 0.36∆ kg N kg-1 N; (fifi) P-re: PFP: 188 kg kg-1 P, PNB: 0.70 kg P kg-1 P, AE: 49 ∆ kg kg-1 P, REg: 0.19∆ kg P kg-1 P.

10.4. tábflázat. A tápanyag-feflhasznáflás hatékonyságának (efficfiencfia) mutatófi (Norton, 2013 aflapján)

Hatékonyságfi mutató Kfiszámítás Értéktartomány N-re cereáflfiáknáfl

Látszóflagos RE
[vfisszanyerésfi (recovery) efficfien-
cfia]

RE = kg növekedés a tápanyag feflvéteflben/kg kfijuttatott tápan-
yag
= (U – U

0
)/F (egész növény)

= (U
g
 – U

0g
)/F (csak szemtermésre)

0.3-0.5 kg/kg; 0.5–0.8 jó agrotechnfikánáfl, aflac-
sony N-feflhasznáflásnáfl vagy aflacsony taflaj N 
szoflgáfltatásnáfl

Ffizfioflógfiafi hatékonyság (efficfien-
cfia) (PE)

PE = kg termésnövekedés/kg műtrágya tápanyag-feflvétefl
= (Y – Y

0
)/(U – U

0
)

40–60 kg/kg; >50 jó agrotechnfikánáfl, aflacsony 
N feflhasznáflásnáfl vagy aflacsony taflaj N szoflgáfl-
tatásnáfl

Beflső hasznosuflásfi efficfiencfia (IE) IE = kg termés/kg tápeflem feflvétefl
   = (Y/U)

30–90 kg/kg; 55–65 az optfimáflfis tartomány 
arányos növénytápfláflásnáfl magas termésszfintek-
en.

Agronómfiafi efficfiencfia (AE) AE = kg termésnövekedés/kg kfijuttatott tápanyag
= (Y – Y

0
)/F = RE × PE

10–30 kg/kg; >25 jó agrotechnfikánáfl, aflacsony 
N feflhasznáflásnáfl vagy aflacsony taflaj N szoflgáfl-
tatásnáfl

PNB (tápeflem kfivonásfi arány) PNB = kg kfivont tápeflem/kg kfijuttatott tápeflem
= U

g
/F

0.1–0.9 kg/kg; >0.5 ahofl a háttér eflflátottság ma-
gas és/vagy ahofl a tápeflem veszteség kevés

PFP (parcfiáflfis faktor produktfivfitás) PFP = kg termés/kg kfijuttatott tápanyag
= Y/F = (Y

0
/F) + AE

40–80 kg/kg; >60 jó agrotechnfikánáfl, aflacsony 
N feflhasznáflásnáfl vagy aflacsony taflaj N szoflgáfl-
tatásnáfl

Jeflöflések: Y = növény termése tápeflemek kfijuttatásakor; Y
0
 = növény termése tápeflemek kfijuttatása néflküfl; F = kfijuttatott műtrágya mennyfisége; U = a növény tápeflem 

feflvétefle a föfld feflettfi bfiomasszában éréskor; U
0
 = a növény tápeflem feflvétefle trágyázás néflküfl; U

g
 = szemtermés tápeflem tartaflma tápanyagok kfijuttatásakor; U

0g
 = 

szemtermés tápeflem tartaflma tápanyagok kfijuttatása néflküfl.



11. A TÁPELEMEK FUNKCIÓJA A NÖVÉNYEKBEN

A növények növekedéséhez szükséges tápeflemeket négy csoportba oszthatjuk, a növény tápfláflásában betöfltött eflsődfleges szerepük szerfint: (1) 

aflapszerkezet, (2) energfia tároflás és energfia-átvfitefle, (3) töfltés-egyensúfly, (4) enzfim aktfiváflás és eflektron átvfitefl. 

Aflapszerkezet: szén, hfidrogén és oxfigén

Szénhfidrátokbófl (CH
2
O) épüfl fefl a növények váza vagy szerkezete és forrásafi az anyagcsere energfiának. A szénhfidrátok magukba fogflaflnak kü-

flönböző szerves savakat, egyszerű és összetett cukrokat, keményítőt, ceflfluflózt és hemficeflfluflózt. A szerves savak az eflőfutárafi az amfinosavaknak. 

Tömeg szerfint egy növény 45, 6 és 43%-ban áflfl C, H és O eflemekbőfl. Ezáfltafl, a növény száraz tömegének vagy termésének több mfint 90%-a 

származfik flevegőbőfl és vízbőfl.

Energfia tároflás és energfia átvfitefle

Nfitrogén

A  nfitrogén  a  flegfontosabb  néflküflözhetetflen  tápeflem  a  növények  termésének  meghatározásában  és  az  N  műtrágya  a  növénytermesztés  egyfik 

flegfontosabb ráfordítása. A néflküflözhetetflen növényfi tápeflemek között a N mennyfiségfifleg fis a flegfontosabb tápeflem, amefly a növény növeke-

déséhez szükséges. A nfitrogénhfiány sokkafl eflterjedtebb a kufltúrnövények között, mfint más tápeflem-hfiányok, és a flegtöbb agroökoszfisztéma 

produktfivfitását a rendeflkezésre áflfló N flfimfitáflja. Nagyon kevés taflajon tudunk magas szfintű növénytermesztést fenntartanfi bfizonyos N-források 

hozzáadása néflküfl. A hüveflyesek kfivéteflévefl, a flegtöbb kufltúrnövény nagy mennyfiségű N-műtrágya kfijuttatását teszfi szükségessé nagy termések 

efléréséhez. Ezáfltafl a N mennyfisége és potencfiáflfis feflvehetősége kuflcsfontosságú komponense a nagy termőképességű növénytermesztésfi rend-

szereknek.

A nfitrogén a flevegő 79%-át aflkotja és még több N van a taflajban, mfint szerves anyag. Sajnos sem a flégkör dfinfitrogénje (N
2
), sem a taflaj szer-

ves anyagban flevő  N nem feflvehető a növények számára. A küflönböző taflajok évenkéntfi nfitrogén kfibocsátását 28 kg ha–1-re becsüflfik homok-

taflajokon, 40–60 kg ha–1-re homokos váflyogtaflajokon és 70–100 kg ha-1-re barna agyagos váflyogtaflajokon. A növények csak az oxfidáflt (NO
3
) 

vagy a redukáflt (NH
4
) fionos formában képesek feflvennfi a nfitrogént. A hfidrogénhez kötődés, amefly redukáflja a N-t, végbemehet vfiflflámfláskor, a 

nfitrogént megkötő szervezetek révén vagy fiparfiflag a Haber-Bosch efljárássafl. Az ammónfia nfitráttá oxfidáflódfik a nfitrfifikáfló baktérfiumok révén: 

NH
4
→NO

2
→NO

3
 (11.1. ábra). Az fiflyen N-transzformácfió bfioflógfiafi és ezáfltafl érzékeny a taflaj pH-ra, a hőmérsékfletre és a nedvességre.



11.1. ábra. A N transzformácfiója a taflajban (Gardner et afl., 1986)

Gyakorflatfiflag 25 oC vagy magasabb taflajhőmérsékflet a flegkedvezőbb a nfitrfifikácfióra, míg az ammonfifikácfió kevésbé hőmérsékflet-érzékeny. Nem 

megy végbe nfitrfifikácfió a téflfi hónapokban a mérsékeflt égövben. Tavasszafl, amfikor a taflajok még hfidegek és nedvesek, a nfitrfifikácfió mfinfimáflfis 

és rendszerfint nem eflegendő az egészséges növény-növekedéshez. A gabonaféflék növekedése satnya és a növények sárgák, ha nem juttatunk kfi 

megfefleflő formában N-t. A denfitrfifikácfiót (a nfitrogén oxfidok bfioflógfiafi redukcfiója) eflősegítfi a mefleg hőmérsékflet és a redukáfló körüflmények, 

mfint amfiflyen a vízzefl borítottság. Mefleg flevegős taflajok kedvezőek a nfitrfifikácfiónak és a nfitrát veszteségnek kfimosódás révén. Védekezésként a 

nfitrát veszteséggefl szemben, kereskedeflmfi finhfibfitorokat, mfint pfl. nfitropyrfin hasznáflnak, hogy vfisszatartsák a N-t ammónfium (NH
4
) formájában, 

ameflyet adszorbeáflnak a taflajrészecskék és ezáfltafl kevésbé vannak kfitéve a kfimosódásnak. 

A növények N-tartaflma átflagosan 2–4% és flehet 6% fis. A nfitrogén koncentrácfió váfltozfik a növényfajjafl és fajtávafl a fajon beflüfl. Az egyéves 

növények nfitrogén koncentrácfiója termékeny taflajon rendszerfint meghafladja a kfifejflett fleveflek száraz tömegének 3%-át. A fűféflék fleveflefinek 

nfitrogén koncentrácfiója (1.55–3.5% N) tfipfikusan aflacsonyabb, mfint a hüveflyeseké (> 3% N). A nfitrogén koncentrácfió a fleveflekben, szárban és 

gyökerekben váfltozfik a tenyészfidőszak során. A növekedés korafi szakaszában a koncentrácfió magas mfindenütt a növényben. Ahogy a növény 

érése közefledfik, a nfitrogén koncentrácfió csökken ezekben a szervekben. A nfitrogén mobfiflfizácfiója az fidősebb fleveflekbőfl a merfisztémába, a fiatafl 

fleveflekbe, és a termésbe a nfitrogén koncentrácfió csökkenéséhez vezet a növény fidősebb, aflsó fleveflefiben.

A kufltúrnövények NO
3
– vagy NH

4
+ fionokat képesek feflvennfi és asszfimfifláflják azokat (11.2. ábra). Az abszorbeáflt N formát döntően megha-

tározza, mfiflyen forma van túflsúflyban és/vagy hozzáférhető adott fidőpontban. A NO
3
- domfináns a jófl flevegőző taflajokban, míg az NH

4
+ van túfl-

súflyban anaerob körüflmények között, hfideg kflímában.  Áfltaflában a NO
3
- formát abszorbeáflják a növények eflsődflegesen, mfivefl az NH

4
+ gyorsan 

átaflakufl NO
3
--ra a taflajban. Genetfikafi küflönbségek vannak az fion preferencfiában. Kukorfica azonos mértékben vette fefl az NH

4
+-t és a NO

3
- -t. 

A búza N
 
feflvétefle 35 százaflékkafl nőtt, amfikor az N egynegyedét NH

4
+ formájában juttatták kfi, összehasonflítva az NO

3
– 100 százaflékos kfijut-

tatásávafl. Összehasonflították két efltérő származású árpafajta N feflvéteflét. Az aflacsony hőmérsékflethez adaptáflódott fajtának nemcsak nagyobb 

voflt az N-feflvéteflfi képessége aflacsony hőmérsékfleten, hanem eflőnyben részesítette az NH
4
+ feflvéteflt a NO

3
– feflvéteflflefl szemben. A növény áfltafl 

feflhasznáflt forma függ részben a csapadéktófl és a pH-tófl; savanyú taflajok eflősegítfik a NO
3
– feflvéteflt és csökkentfik az NH

4
+ feflvéteflt. A fentfi 

faktorok figyeflembevéteflévefl, a NO3– a fő fion forma, meflyet a kufltúrnövények abszorbeáflnak, a rfizs kfivéteflévefl.

A nfitrogén flegnagyobb része, mfintegy 85%-a, a növényekben a fehérjékben van. A nukflefinsavak (DNS, RNS) az összes nfitrogénnek kb. 5%-át 

aflkotják és az összes nfitrogén 5–10%-a a küflönböző kfis moflekuflatömegű, vízofldható szerves vegyüfletekben van. A N asszfimfiflácfiója a növényfi 

szövetben szerves moflekuflákká (11.2. ábra) függ a NO
3
– redukcfiójátófl, a nfitrát reduktáz enzfim révén. A nfitrát redukcfióhoz, ameflynek be keflfl 

következnfi mfieflőtt amfinosavak és más N-tartaflmú kémfiafi vegyüfletek képződnek, eflektronok szükségesek; az eflsődfleges donorok a redukáflt nfi-

kotfinamfid adenfin dfinukfleotfid (NADH) vagy a nfikotfinamfid adenfin dfinukfleotfid foszfát (NADPH), ameflyek a fotoszfintézfis termékefi. Következés-

képpen, a jó fényeflflátottság és magas fotoszfintézfis ráta eflősegítfi a nfitrát reduktáz aktfivfitását. Az NO
3
– toxfikus szfintű akkumuflácfiója az áflflatokra 

bekövetkezhet takarmánynövényeknéfl feflhős fidőjárásban.  A kedvező hőmérsékflet ugyancsak szükséges a nfitrát redukcfióhoz, amefly jeflentősen 

küflönbözfik a növényfajok között. 



11.2. ábra. N-körfoflyamat a három fő N-frakcfió között a növényekben (Mengefl és Kfirgby, 1982)

A N-hfiány gátoflja a sejt növekedést és a sejt osztódást. A nfitrogén hfiánya korflátozza mfinden növényfi szervnek, így a gyökérnek, a szárnak, a fle-

véflnek, a vfirágnak és a termésnek a növekedését. A nfitrogénhfiányos növény satnya, a vegetatív szervek korflátozott növekedése mfiatt (11.1. kép). 

A nfitrogénhfiányos fleveflek vfiflágoszöfld vagy sárga színűek. A zöfld szín hfiánya áfltaflános az egész flevéflflemezen. Ha egy növény nfitrogénhfiányos 

tefljes éfletcfikflusa foflyamán, akkor az egész növény haflovány és satnya vagy nyurga. Ha a hfiány az éfletcfikflus során fejflődfik kfi, akkor a nfitrogént 

mobfiflfizáflja a növény az aflsóbb fleveflekbőfl és transzflokáflja a fiatafl fleveflekbe, meflynek következtében az aflsó fleveflek haflovány színűvé váflnak és 

súflyos hfiány esetén megbarnuflnak, fleszáradnak és flehuflflnak. 

A 11.3. ábra a martonvásárfi kukorfica monokufltúra tartamkísérflet 40 éves adatafi aflapján mutatja a N-műtrágyázás termésnöveflő hatását a 

kukorfica termésére 26 csapadékos (kedvező) és 14 száraz (kedvezőtflen) évjáratban. A 40 év átflagában a N-műtrágyázás hatására a termés 160 

kg ha–1 dózfisfig nőtt, utána szfignfifikánsan nem váfltozott. N-kezeflésenként a termés a következő voflt (t ha–1): N
0
: 3.88, N

80
: 7.13, N

160
: 8.46, N

240
: 

8.56. Csapadékos években – a N-kezeflések átflagában – a kukorfica termése 2.42 t ha-1-rafl voflt magasabb, mfint száraz években.

11.1. kép. A N-műtrágyázás hatása a kukorficanövény növekedésére a martonvásárfi tartamkísérfletben (baflrófl jobbra nő a N-dózfis: 0, 80, 160, 240 kg ha–1)

Az N-feflvétefl firántfi figény fismerete a növény fejflődésének mfindenegyes stádfiumában aflapvető az N ráfordítások hatékony szabáflyozásához és 

magas termésszfintek efléréséhez. A 11.4. ábra mutatja az N akkumuflácfió fidőbenfi dfinamfikáját a kukorficanövény küflönböző részefiben. Ffigyeflemre 

méfltó, hogy számos esetben a flegtöbb N-t a gabonaféflék az antézfis eflőtt abszorbeáflják.

A rfizs, a közönséges bab, a kukorfica és a szója nfitrogén feflhasznáflásának hatékonyságát és a termésbe történő N transzformácfiót a 11.1. táb-

flázat mutatja. A nfitrogén feflhasznáflás hatékonysága magasabb voflt gabonaféflékben, összehasonflítva a hüveflyesekkefl. Másrészrőfl, az N transz-

flokácfió a magba hüveflyeseknéfl magasabb voflt, mfint a gabonaféfléknéfl.



11.3. ábra. A N-műtrágyázás hatása a kukorfica szemtermésére száraz (14 év) és csapadékos években (26 év) 1970-2009 közöttfi fidőszakban (Berzsenyfi, 
2009)

11.4. ábra. A kukorfica N-feflvéteflének fidőbenfi dfinamfikája a küflönböző növényfi részekben (Hoeft et afl., 2000)

11.1. tábflázat. Négy termesztett növény nfitrogén feflhasznáflásfi hatékonysága és N transzflokácfió a szembe, fiflfl. magba (Fagerfia et afl., 2006)

Növényfaj
N-feflhasznáflás hatékonysága (kg szem-, fiflfl. 
magtermés/kg akkumufláflt Na)

N transzflokácfió a szembe, fiflfl. magba (az összes 
feflvétefl százaflékábanb)

Rfizs 30 50

Közönséges bab 19 78

Kukorfica 39 61

Szója  9 61

a Összes akkumufláflt N a szárban és a szemben, fiflfl. magban. 
b A szár és a szem, fiflfl. mag összes N-feflvétefle.



A nfitrogén harvest findex (NHI = N akkumuflácfió a szemben/N akkumuflácfió a szemben és a szárban) mérfi az N megoszflását, hogy jeflzést adjon 

arrófl, mennyfire hatékonyan hasznosítja a növény a feflvett N-t szemtermés képzésére. Az NHI genetfikafi varfiabfiflfitása fennáflfl a gabonafajok kö-

zött. Az NHI értékek tartománya 57 és 74 százaflék között van tavaszfi búzában, 57–86 százaflék durum búzában, 25–51 százaflék vadzabban és 

42–67 százaflék termesztett zabban. A magas NHI értékek összefüggnek az N hatékony hasznosításávafl és a szemtermés protefin hozamávafl. Ma-

gas NHI értékekre vafló szeflektáflás egyfidejű javuflást hozhat a szemtermésben és a szem protefin százaflékában vagy növekedést a szemtermésben 

konstans szem protefin százaflékkafl.  A szemtermés és az NHI értékek között pozfitív összefüggést tafláfltak három búza popuflácfióban. Szeflektáflás 

magas NHI értékekre növeflte a szemtermést 4.7-11.3 százaflékkafl tavaszfi búzában.

A tápeflem-feflvétefl efficfiencfiáját és a tápeflem hasznosítás efficfiencfiáját küflönböző fizfioflógfiafi mechanfizmusok szabáflyozzák. A fizfioflógfiafi fak-

torok az N-hasznosítás efficfiencfiájávafl összefüggésben a következők: gyökér növekedés; az NO
3
– feflvétefl efficfiencfiája; N transzflokácfió efficfien-

cfiája; nfitrát reduktáz enzfim efficfiencfiája és NH
4
+ toflerancfiája. A N feflhasznáflás efficfiencfiája kukorficában szorosan összefüggött a növényenkéntfi 

csövek számávafl. Kutatásfi eredmények bfizonyítják, hogy a többcsövűség kukorficában összefügg a nagyobb N feflvéteflflefl és az akkumufláflt N 

hasznosításának nagyobb hatékonyságávafl. 

Agrotechnfikafi stratégfiák a N-tápfláflás javítására

Az agrotechnfika (taflaj-növény szabáflyozás) hatássafl van a taflaj N egyenflegére, ameflynek közvetflen kfihatása van a taflajtermékenységre. A ha-

gyományos műtrágyákat NH
3
, NH

4
+, NO

3
–, CO (NH

2
)
2
 (karbamfid) formájában vagy ezek kettős vagy többszörös kombfinácfiójában aflkaflmazzuk. 

A növények azonban a N-t a taflajbófl NH
4
+és NO

3
- formájában abszorbeáflják, ameflyek a feflvehető N-formák. A kfijuttatott N-műtrágya növények 

áfltaflfi feflvétefle áfltaflában vfiszonyflag aflacsony, 25–50 százafléka a kfijuttatottnak. Vfiflágvfiszonyflatban, az N vfisszanyerésfi (recovery) efficfiencfia 

a gabonaféfléknéfl (búza, rfizs, árpa, kukorfica, rozs, zab és köfles) körüflbeflüfl 33 százaflék. Vfiflágszerte szükséges az N műtrágya feflhasznáflás ha-

tékonyságának javítása. A N kfimosódása, denfitrfifikácfió, NH
3
 eflpároflgása, feflszínfi eflfoflyás, N-fimmobfiflfizácfió, N transzformácfiós faktorok és 

források, eflheflyezés, megfefleflő dózfisok és az agrotechnfikafi efljárások fideje egyaránt befoflyásoflja az N műtrágyázás efficfiencfiáját. A flegjobb 

N agrotechnfikafi gyakorflat, ameflyet adaptáflhatunk, hogy javítsuk az N hasznosítás efficfiencfiáját és következésképpen növefljük a növényfi pro-

dukcfiót, a következő: optfimáflfis dózfis; megfefleflő forrás; megfefleflő kfijuttatásfi módszer; megfefleflő aflkaflmazásfi fidőpont; megfefleflő növényszám; 

kfiegyensúflyozott tápanyag-eflflátás; zöfldtrágya aflkaflmazása; hüveflyesek feflhasznáflása a vetésforgóban; növényfi maradványok feflhasznáflása; flas-

san ható N műtrágyák aflkaflmazása; nfitrfifikácfió finhfibfitorok hasznáflata; megfefleflő nedvesség eflflátottság; betegségek, kártevők és gyomnövények 

eflflenfi védekezés; az erózfió szabáflyozása és hatékony fajták hasznáflata.

A flegfontosabb nfitrogén műtrágyák: ammónfium nfitrát (34% N), pétfisó (25% N), ammónfium szuflfát (21% N), karbamfid (46% N), nfitrogén 

ofldatok (28–32% N), ammónfium foszfát (10–21% N), vízmentes ammónfia (82% N), ammónfia ofldat (21% N).

Kén

A kén a taflaj szerves anyagábófl származfik, továbbá a szervetflen sókbófl fis, mfint amfiflyen a kaflcfiumszuflfát és a magnézfiumszuflfát. A flégkör gáza-

flakú S-t (SO
2
) tartaflmaz, mfint ahogy az esővíz (savas eső) fis. A S mfineraflfizácfiója és a szuflfát fionok képződése (transzformácfió) szerves anyagbófl 

tefljesen hasonfló a N transzformácfióhoz szerves anyagbófl. Anaerob körüflmények között H
2
S (redukáflt) képződhet és akkumufláflódhat toxfikus 

koncentrácfiókban. Rossz flevegőzésfi körüflmények között ez a vegyüflet oxfidáflódfik eflemfi kénné a fotoszfintetfikus és kemotrofikus baktérfiumok 

tevékenysége révén; továbbfi oxfidácfió kénsavat (H
2
SO

4
) képez és taflajsavanyodást okoz (11.5. ábra).



11.5. ábra. A kén körforgása a természetben (Mengefl és Kfirkby, 1982)

A S szabáflyozatflan mennyfisége a flégkörfi szennyezésbőfl gyakran meghafladja a növény figényét, úgyhogy S-hfiányt rfitkán figyefltek meg a kufl-

túrnövényekben a korábbfi években. A savas esőnek a természetes ökoszfisztémákra gyakoroflt hatása firántfi aggodaflom mfiatt, amefly gyakorfi afla-

csony puffer képességű taflajokon a vfiflág küflönböző részefin, flépéseket tettek, hogy csökkentsék az SO
2
 kfibocsátást (emfisszfió). Péfldáufl az összes 

SO
2
 kfibocsátás az Egyesüflt Kfiráflyságban az 1970. évfi 6.4 mfiflflfió tonnárófl 1995-ben 2.9 mfiflflfió tonnára csökkent. Néhány más európafi ország 

még drasztfikusabb csökkenést ért efl ugyanebben az fidőszakban. Ezek a váfltozások a S-hfiány eflőforduflásának növekedését eredményezték szán-

tóföfldön. S-hfiányrófl számofltak be számos oflajrepce termesztő országban. Nagyobb gyakorfiságú kénhfiányrófl számofltak be, mfivefl nő a magas 

tfisztaságú, aflacsony S-tartaflmú műtrágyák hasznáflata, másrészt a nagy termő képességű fajtáknak magasabb az S-szükségflete.

A ként eflsődflegesen, mfint SO42– fiont veszfi fefl a növény, aktívan és passzívan transzflo ká flódfik. A fleveflek figyeflemreméfltó mennyfiségben 

képesek  abszorbeáflnfi  SO
2
  gázt.  Hasonflóan  a  N-hez,  mfinden  oxfidáflt  formának  eflőször  redukáflódnfi  keflfl  enzfimatfikus  úton,  mfieflőtt  a  növény 

asszfimfifláflná. A kén, hasonflóan a N-hez, az aflacsony energfiájú kötésekben és a fehérje szfintézfisben vesz részt. Tfiofl kötéseket képez, anaflóg 

módon,  energetfikafiflag,  a  N  peptfid  kötésekhez. A  szuflfhfidrfid  csoportokat  (SH)  tartaflmazó  stresszprotefinek  fontosak  a  protopflazma  hfideghez 

és szárazsághoz vafló edződésében. Az energfia transzferben a kénnek a P-hez hasonfló funkcfiója van. Aktfiváfl bfizonyos proteoflfitfikus enzfimeket 

fis és aflkotórésze a koenzfim A-nak, a gflutatfionnak és bfizonyos vfitamfinoknak. A kén aflkotórésze a cfisztfin, cfisztefin és metfionfin amfinosavaknak 

és számos más vegyüfletnek, mfint amfiflyenek a koenzfimek, tfioredoxfinok és szuflfoflfipfidek. Számos más S-tartaflmú vegyüflet, amefly eflőfordufl a 

növényekben, részt vesz a védekezésfi mechanfizmusokban a küflönböző növényfi károsítókkafl szemben vagy hozzájárufl az éfleflmfiszernövények 

specfiáflfis ízéhez vagy fiflflatához. A kénnek fontos befoflyása van a növényfi termékek mfinőségére, az amfinosavak, protefinek és néhány másodflagos 

metaboflfit szfintézfisében betöfltött szerepe mfiatt. 

A keresztesvfirágúak (Brassficaceae csaflád) tagjafi tartaflmazhatnak 1% feflettfi S-t, és a hüveflyeseknek fis vfiszonyflag magas az S tartaflma. Ma-

xfimáflfis flucerna szénatermést akkor kaptak, amfikor a fleveflek S tartaflma 0.15 és 0.20% között voflt. Egyes növények oflaja, küflönösen a Brassfica-

ceae csafládba tartozó növényeké és a hagymáé (Aflflfium), gazdag S-ben. Kfimutatták, hogy a S trágyázás növeflfi a flen és a szója oflajtartaflmát. A 

megfefleflő S koncentrácfió (mg g-1) átflagos értéke néhány termesztett növényfajban a vegetatív növekedés fidőszakában a következő: gabonaféflék: 

1.7, oflajrepce: 4.8, napraforgó, szója: 2.3, borsó, bab: 2.7, burgonya, cukorrépa: 3.0, flucerna, flóhere: 2.1 (Barker és Pfiflbeam, 2007).

A kén szükségfletet befoflyásoflja a termesztett oflajrepce fajta. A 11.6.a ábra négy canofla mfinőségű oflajrepce fajta efltérő S műtrágya reakcfióját 

mutatja. Szfignfifikáns genotípus × S műtrágya finterakcfió flátható a magtermésre, amefly összefügghet a fajták terméspotencfiáfljávafl. Súflyosan S-hfi-

ányos taflajokban a N műtrágyázás fokozza a S hfiányt, amefly terméscsökkenéshez vezet. A 11.6.b ábra mutatja, hogy erősen S-hfiányos taflajban 

a repcemag fokozottan S-hfiányos flett, amefly jeflentős terméscsökkenéshez vezetett, amfikor az N dózfisa 0-rófl 150 kg ha-1-re nőtt, S kfijuttatása 

néflküfl (Grant et afl., 2012).



11.6.a. ábra. Négy oflajrepce fajta (canofla) magtermése a S műtrágya dózfisátófl függően (Grant et afl., 2012)

11.6.b. ábra. Az oflajrepce (canofla) magtermése küflönböző N-dózfisoknáfl, a S dózfisátófl függően (Grant et afl., 2012)

A kénhfiány, hasonflóan a N-hez, kfifejeződfik, úgy mfint satnya növekedés és áfltaflános növénysárguflás; a szár vékony. Jóflflehet a S mobfifl a növény-

ben, a redfisztrfibúcfió az fidősebb fleveflekbőfl a fiatafl fleveflekbe nem oflyan kfifejezett a S-néfl, mfint a N-néfl és az aflsó fleveflek feflszáradása rendszerfint 

nem fordufl eflő. 

Agrotechnfikafi stratégfiák a S-tápfláflás javítására

Hatékony műtrágyák és műtrágyázásfi módszerek néflküflözhetetflenek ahhoz, hogy maxfimaflfizáfljuk a S eflőnyefit a termeflőknek. Kéntartaflmú műt-

rágyák, mfint a gfipsz és a sfingfle szuperfoszfát nem hatékonyak a magas csapadék-eflflátottságú terüfleteken és a kén hatástaflanságához hozzájárufl 

az SO
4
2– magas kfimosódásfi vesztesége. Lfizfiméteres vfizsgáflatok rendszerfint kfimutatják, hogy a gfipsz hatékonysága a növények S eflflátásában 

függ az agrokflfimatfikus faktoroktófl, küflönösen a csapadék fintenzfitásátófl, a kfijuttatás fidejétőfl, az SO
4
2– adszorpcfiós kapacfitástófl és a taflaj-mesze-

zéstőfl. Becsflések szerfint a gfipszben flevő S 80 százafléka eflveszfik kfimosódás révén egy tenyészfidőszakban azokban a taflajokban, ameflyeknek 

aflacsony az SO
4
2– adszorpcfiós kapacfitása. (NH

4
)
2
SO

4
 kfijuttatásávafl a növény N és S figényét egyaránt kfieflégítjük és nagyrészt eflkerüfljük az N és 

S kfimosódást. Az ammónfium szuflfát, a sfingfle szuperfoszfát és a trfipfle szuperfoszfát kb. 24 százaflék, 11.9 százaflék és 1.4 százaflék S-t tartaflmaz. 

Foszfor

A foszfor a taflaj szerves és szervetflen frakcfiófibófl származfik: (1) a taflajofldat rendkívüfl kfis mennyfiségű ofldható P-t tartaflmaz, mfint ortofoszfát 

(HPO42– vagy H2PO42–); (2) P-tartaflmú ásványok, mfint az apetfitek és a Ca-, Mg-, Fe- és Afl-foszfátok; (3) a flabfiflfis készflet, amefly tartaflmaz a 

taflajkoflflofidokhoz adszorbeáflt P-t, vaflamfint Fe- és Afl-foszfátokat, egyensúflyban az ofldatban flevő foszfáttafl (11.7. ábra). A P mennyfisége az ofl-

datban rendkívüfl aflacsony a flabfiflfis frakcfióhoz vfiszonyítva. Iflyen okbófl, a P rendszerfint a N után a másodfik tápeflem, amefly a növényfi növekedést 

flegjobban flfimfitáflja. 



11.7. ábra. A három fontos taflaj P frakcfió vázflatos bemutatása a növénytápfláflásban

(Gardner et afl., 1986)

11.8. ábra. A taflajofldat pH-jának hatása az ofldott foszfát fionos formáfira (Barber, 1984)

A foszfort a növény eflsődflegesen egy vegyértékű fionként (H
2
PO

4
2–) abszorbeáflja és kevésbé mfint két vegyértékű fiont (HPO42– ), amefly a kettő 

közüfl jobban túflsúflyban van semfleges pH-náfl vagy efeflett (11.8. ábra). A gyökerek aktívan abszorbeáflják a P-t nagyon aflacsony koncentrácfiók-

ban a taflajofldatbófl és megtartják a növényben egészen 1000-szeres koncentrácfióban. 

A  foszfor  mobfiflfis  a  gyökérben,  újra  át he flyeződfik (redfisztrfibucfió)  az  fidősebb  részek  bőfl a  fiataflabb  részekbe. A  fiatafl  fleveflek  vagy  fejflődő 

termés feflhasznáflhatja az fidő sebb szövetek flabfiflfis P forrását, amfikor a taflaj forrás megszakad. A geográfiafi heflytőfl függően, a krfitfikus szfint ku-

korficában 0.18–0.25% voflt a cső aflattfi flevéflben. A megfefleflő eflflátottságfi szfint 0.25 és 0.41% között voflt. A P megfefleflő eflflátottságfi szfintje (%) 

a növényfajokban a következő: árpa és zab: 0.2–0.5, borsó: 0.6–0.7, szója: 0.3–0.5, flucerna: 0.25–0.5, cfirok: 0.2–0.6, rfizs: 0.26-0.48 (Barker és 

Pfiflbeam, 2007).

A foszfor strukturáflfis komponense számos vfitáflfis vegyüfletnek: ADP és ATP (adenozfin dfi- és trfifoszfát) energfia száflflító moflekufláknak, NAD- 

és NADP-nek, DNS és RNS (dezoxfirfibo- és rfibonukflefinsav) genetfikafi finformácfiós rendszer vegyüfleteknek. Foszfát észterek képződnek cukrok-

kafl, aflkohoflokkafl, savakkafl vagy más foszfátokkafl (poflfifoszfátok). Ffitfinsav egy fontos foszfort tárofló vegyüflet, meflyet rendszerfint megtafláflunk 

a magvakban. A P-nak ez a tároflt formája mobfiflfizáflódfik, hogy eflősegítse a gyors anyagcserét a mag csírázásakor. A foszfor fontos aflkotórésze a 

foszfoflfipfideknek, mfint amfiflyen a flecfitfin és a koflfin, meflyeknek fontos szerepük van a membrán fintegrfitásában.

A foszforhfiány csökkentfi az egységnyfi flevéflterüfletre vetített fotoszfintétfikus aktfivfitást számos növényfajnáfl. Amfikor a P-eflflátottság nem meg-

fefleflő, a sejtosztódás fleflassufl és az egész növény satnya flesz, hasonflóan a N-hfiányhoz. A N-tőfl efltérően, a P nem aflkotóefleme a kflorofiflflnak, úgy-

hogy a kflorofiflfl koncentrácfió a fleveflekben vfiszonyflag magas marad és a fleveflek gyakran sötétzöfldekké váflnak, amfikor a P-eflflátottság hfiányos. 



Hüveflyeseknéfl a P fontos a hatékony szfimbfiotfikus N
2
 fixáfláshoz. A P-hfiány továbbfi vfizuáflfis szfimptómáfi, hogy a fleveflek vörösessé, bfiborszínűvé 

vagy narancsszínűvé váflnak az antocfián akkumuflácfiója mfiatt, végüfl a fleveflek szaflmasárga színűek flesznek és eflpusztuflnak. A hfiányos növények-

ben cukor akkumufláflódfik, ameflyet vfisszatükröz az antocfiános pfigmentácfió a szár aflapfi részefin, küflönösen kukorficában. Hasonflóan az N-hfiány-

hoz, az fidősebb fleveflek mutatnak eflőször P-hfiány tünetet, a P fiatafl szövetekbe történő redfisztrfibucfiója következtében. A megfefleflő P-eflflátottság 

növeflfi a gabonaféflékben a kaflászok vagy bugák számát, és hüveflyeseknéfl a hüveflyek számát. Jeflenfleg figyeflemre méfltó műveflt terüflet a vfiflágon 

hfiányos eflflátottságú a rendeflkezésre áflfló P-ban és ez a fő oka annak, hogy az éfleflmfiszertermeflés számos országban flfimfitáflt. A kukorficanövény 

küflönböző részefinek P feflvéteflfi dfinamfikáját a tenyészfidőszakban a 11.9. ábra szemfléfltetfi.

A növények jeflentősen küflönböznek növekedésfi képességükben aflacsony P-efl flátott ságú taflajokban, és ezt számos faktornak tuflajdonítják, 

befleértve a küflönbségeket a gyökérrendszer morfoflógfiában és gyökérszőr denzfitásban, továbbá a gyökér-mfikorrhfiza kapcsoflatokban. Egyfik fő 

eflőnye a gyökér-mfikorrhfiza kapcsoflatoknak, hogy a gombák növeflfik a P feflvéteflét. Néhány mfikorrhfiza fizoflátum nagyon hatékony a P-feflvétefl 

növeflésében oflyan növényeknéfl fis, ameflyek aflacsony pH-jú taflajban nőnek (pfl. 4.0 pH-náfl), ahofl a P feflvehetősége rendszerfint aflacsony. A mfi-

korrhfiza-gyökér kapcsoflatok növeflhetfik más néflküflözhetetflen eflemek feflvéteflét és enyhíthetfik néhány eflem toxfikus hatását. 

11.9. ábra. A kukorfica P-feflvéteflének dfinamfikája a küflönböző növényfi részekben (Hoeft et afl., 2000)

Egy másfik fontos faktor, amefly összefügg a növény növekedésfi képességévefl aflacsony P-eflflátottságú taflajon, a gyökér exudátumok képződése, 

ameflyek flehetővé teszfik a növényeknek, hogy az ofldhatatflan vagy aflacsony ofldékonyságú P vegyüfleteket, mfint amfiflyen az Fe- vagy Afl-foszfát, 

a növények fefl tudják vennfi és vaflószínűfleg egyfidejűfleg megvédfik a növényeket az Afl-toxficfitássafl szemben, keflát képzéssefl. Fehér csfiflflagfürt és 

a tehénborsó jófl adaptáflódott a savanyú P-hfiányos taflajokhoz.

A foszfor efficfiencfia a növényekben magában fogflaflja az abszorpcfió (feflvétefl) efficfiencfiát, a transzflokácfió (megoszflás) és a beflső hasznosítás 

(redfisztrfibucfió)  effi cfiencfiát. Az  összehasonflító  vfizsgáflatok  szerfint  a  foszfor  feflhasznáflás  efficfiencfiája  sok kafl magasabb  voflt  gabonaféflékben 

(rfizs és kukorfica), mfint hüveflyesekben (bab és szója). Ráadásufl, az akkumufláflt P nagyobb hányada transzflokáflódott a szemtermésbe, mfindegyfik 

növényfajnáfl, a szója kfivéteflévefl (11.2. tábflázat). A kukorfica P figénye magas voflt egész növekedésfi cfikflusa foflyamán. Betakarításkor a kukorfica 

akkumufláflt 26 kg P-t és 8150 kg ha-1 szemtermést, fiflfletve 13670 kg ha-1 szártermést áflflított eflő. A 26 kg akkumufláflt P-bófl 24 százaflék maradt 

vfissza a szárban és a maradék 76 százaflék transzflokáflódott a szembe, fiflfl. magba.

11.2. tábflázat. Négy növényfaj foszfor feflhasznáflásának hatékonysága és a foszfor transzflokácfiója  
a szembe, fiflfl. magba (Fagerfia et afl., 2006)

Növényfaj
P-feflhasznáflás hatékonysága (kg szem-, fiflfl. 
magtermés/kg akkumufláflt Pa)

P transzflokácfió a szembe, fiflfl. magba (az összes 
feflvétefl százaflékábanb)

Rfizs 360 70

Közönséges bab 251 79

Kukorfica 361 76

Szója  78 54

a Összes akkumufláflt P a szárban és a szemben, fiflfl. magban. 
b A szár és a szem, fiflfl. mag összes P-feflvétefle.



Agrotechnfikafi stratégfiák a P-tápfláflás javítására

Mfivefl a növények P-feflvétefle rfitkán hafladja meg az összes kfijuttatott P műtrágya 20 százaflékát, a növények nagyobb P-efficfiencfiája (hatékony-

sága) rendkívüfl fontos.  A P aflacsony fefltárása (recovery) összefügg a P-nek az aktív Afl és Fe fionok áfltaflfi megkötésévefl semfleges és savanyú 

taflajon. Az  aktív Afl  és  Fe  mennyfisége  sokkafl  nagyobb,  mfint  a  taflajba  kfijuttatott  P.  Megfefleflő  agrotechnfikafi  gyakorflat  aflkaflmazása  fontos  a 

P-efficfiencfia javítására a növénytermesztésben. Az agrotechnfika nagy része a taflaj környezet módosításávafl kapcsoflatos. Közüflük kfiemefljük az 

aflábbfiakat: optfimáflfis P dózfis aflkaflmazása; megfefleflő források; megfefleflő kfijuttatásfi módszerek; optfimáflfis taflaj pH; megfefleflő taflajnedvesség; a 

P műtrágyák rezfiduáflfis értékének számbavétefle; növényfi szerves anyag kfijuttatása; KCfl eflheflyezése P műtrágyávafl; szfintetfikus Fe- és  Afl-keflátok 

kfijuttatása; megfefleflő taflajflevegőzés; P-hatékony és Afl-tofleráns fajták hasznáflata; áflflatfi eredetű szervestrágyák kfijuttatása; finokuflácfió mfikorrhfi-

závafl.

A flegfontosabb foszfor műtrágyák: szuperfoszfát (17–18% P
2
O
5
), trfipfle szuperfoszfát (42–52% P

2
O
5
), dúsított szuperfoszfát (18–46% P

2
O
5
), 

dfikaflcfium foszfát (30% P
2
O
5
), Thomas saflak (14–40% P

2
O
5
).

Töfltés egyensúfly

Káflfium

A káflfium az eflsődfleges ásványokbófl és a másodflagos ásványokbófl származfik. Áfltaflában a magas agyagtartaflmú taflajoknak vfiszonyflag magas a 

K-tartaflma, míg a szerves és homoktaflajoknak aflacsony. A K fő forrása a növények számára a K-tartaflmú ásványok máflflásábófl származfik. A ta-

flaj-K három frakcfióban fordufl eflő: (1) kémfiafiflag megkötött az eflsődfleges és másodflagos taflaj ásványokban; (2) kficseréflhető, adszorbeáflva a taflaj 

részecskékhez; és (3) a taflajofldatban (11.10. ábra). Az ásványfi taflajokban (pfl. magas montmorfiflflonfit tartaflmú taflajok) a K nagy része az ásványfi 

rácskötésekben van. Az összes K-nak csupán 1–3%-a adszorbeáflható vagy kficseréflhető és még kfisebb frakcfió van a taflajofldatban. A kficseréflhető 

és a taflajofldat K egyensúflyban van. A növény áfltaflfi feflvétefl eflsősorban a taflajofldatbófl történfik, azonban a K bfizonyos mértékfig származhat a nem 

kficseréflhető formákbófl. A flegtöbb taflaj erősen kfiegyenflített K-ra; az évenkéntfi fingadozások kfismértékűek.

11.10. ábra. Káflfium összefüggések a taflajban a taflaj ásványok és a gyökerek között (Mengefl és Kfirkby, 1982)

A K feflvétefle egy vegyértékű katfion, K+ formájában történfik. A feflvétefl aktív és a transzflokácfió flehetséges erős kémfiafi gradfiens eflflenében. A 

taflajhőmérsékflet hatássafl van az abszorpcfióra; az optfimum flegtöbb fajra 25 oC körüfl voflt, azonban fajonként váfltozfik. A K redfisztrfibucfiója be-

következfik az fidősebb szervekbőfl a fiataflabbakba; K a flegmozgékonyabb növényfi tápeflem.

A káflfium fizfioflógfiafi funkcfiófi a növényekben az enzfim reguflácfió, ozmotfikus reguflácfió és a szénhfidrátok, nukflefinsavak és protefinek képzése, a 

fotoszfintézfis, a gyökeresedés fokozása, korafi fejflődés, hő/hfideg/szárazság toflerancfia, és a növény mfinőségének fenntartása. A K fontos funkcfió-

ja, hogy a növényfi sejteket duzzadt (turgoros) áflflapotban tartja az ozmotfikus foflyamatok szabáflyozásávafl a sejtnedvben. Fontos az fion egyensúfly 

fenntartásában a növényekben. 



Káflfium hfiány csökkentfi a nettó fotoszfintézfis és a transzflokácfió rátáját, és növeflfi a sötétben végbemenő respfirácfió rátáját. A káflfium ugyan-

csak hatássafl van a növény növekedésére, főként a sejtnövekedés befoflyásoflásán keresztüfl. A megfefleflő K eflflátottság a sejtfafl anyagok nagyobb 

mértékű szfintézfisét eredményezfi és így vastagabb sejtfaflak jönnek flétre, amefly segít a növénynek a megdőfléssefl szembenfi rezfisztencfiában és a 

betegségek és kártevők támadásávafl szemben. 

A káflfiumhfiány nem oflyan eflterjedt, mfint a N- és P-hfiány. A káflfium efficfiencfia a növényekben összefügg a gyökérnövekedéssefl és gyökér-

morfoflógfiávafl, a feflvétefl (finflux) efficfiencfiávafl, a transzflokácfióvafl és a hasznosítás efficfiencfiávafl. Génszabáflyozás fefleflős a növényfajok közöttfi 

efltérésért a maxfimáflfis K-feflvétefl efficfiencfiában. A kukorficanövény küflönböző részefinek K feflvéteflfi dfinamfikáját a tenyészfidőszakban a 11.11. 

ábra mutatja.

11.11. ábra. A kukorfica K-feflvéteflének dfinamfikája a küflönböző növényfi részekben (Hoeft et afl., 2000)

Négy növényfaj K-feflhasznáflásának hatékonyságát és a K transzflokácfióját a szembe a 11.3. tábflázat mutatja. A káflfium feflhasznáflás hatékony-

sága nagyobb voflt a gabonaféfléknéfl, mfint a hüveflyeseknéfl. Ez a paraméter flegnagyobb voflt a kukorficában és flegaflacsonyabb voflt szójában. A 

K transzflokácfió a szembe azonban a gabonaféfléknéfl aflacsony voflt, összehasonflítva a hüveflyesekkefl. Ez azt jeflentfi, hogy az akkumufláflt káflfium 

fő hányada a gabonaféflék és a hüveflyesek szárában maradt. Tehát a növény szárának megőrzésévefl és taflajba doflgozásávafl jeflentős mennyfiségű 

K-t tudunk vfisszajuttatnfi a növényeknek. A betakarított növénnyefl a tábflárófl eflvfitt káflfium mennyfisége (kg K/1000 kg növényfi anyag) Mengefl 

és Kfirkby (2001) aflapján a következő: búza szemtermés: 5.2, búza szaflma: 8.7, kukorfica szemtermés: 3.9, kukorficaszár: 13.5, repce mag: 11, 

repceszár: 40, napraforgó kaszat: 19, napraforgószár: 36.

11.3. tábflázat. Négy növényfaj káflfium feflhasznáflásának hatékonysága és a káflfium transzflokácfiója a szembe, fiflfl. magba (Fagerfia et afl., 2006)

Növényfaj
K-feflhasznáflás hatékonysága (kg szem-, fiflfl. 
magtermés/kg akkumufláflt Ka)

K transzflokácfió a szembe, fiflfl. magba (az összes 
feflvétefl százaflékábanb)

Rfizs 25  8

Közönséges bab 24 46

Kukorfica 64 15

Szója 19 36

a Összes akkumufláflt P a szárban és a szemben, fiflfl. magban. 
b A szár és a szem, fiflfl. mag összes P-feflvétefle.

A K-hfiány megdőfléshez, fokozott vízhfiány stresszhez, redukáflt fotoszfintézfis rátákhoz és a növény, vaflamfint a termés mfinőségének csökkené-

séhez vezethet. A káflfium bfiztosítja továbbá az ozmotfikus potencfiáfl fenntartását és a vízfeflvéteflt. A káflfium fontos számos növényfi funkcfióban 

és befoflyásoflhatja a növények betegségekkefl szembenfi érzékenységét. A K nemcsak növeflhetfi a növényszövetek rezfisztencfiáját, hanem csök-

kenthetfi a gomba popuflácfiókat a taflajban, csökkentfi a gombák patogenfitását és eflősegítfi a károsodások gyorsabb gyógyuflását. A káflfium nagyon 

mozgékony a floemben. Ennek eredményeként a K-hfiány szfimptómák rendszerfint eflőször az fidő sebb fleveflekben jeflennek meg. 

A K krfitfikus szfintje a növényfi szövetben vfiszonyflag magas, rendszerfint 1% körüflfi vagy négyszerese a P-nak. A megfefleflő K koncentrácfió (mg 

K/g szárazanyag) a fiatafl növény föfld feflettfi hajtásában a következő: búza (5–8 cm-es hajtás): 35–55, kukorfica vfirágzáskor (cső közeflfi kfifejflett 

flevéfl):  20–35,  repce  (flegfiataflabb  kfifejflett  flevéfl):  28–50,  napraforgó  vfirágzáskor  (flegfiataflabb  kfifejflett  flevéfl):  30–45,  burgonya  vfirágzáskor:  

50–66, flucerna (15 cm-es hajtás): 25–38 (Bergmann, 1993). Közefl mfinden K-t a növények a vegetatív növekedés során abszorbeáflnak; kevés 

száflflítódfik a termésbe. A búza reproduktív stádfiumában a káflfium kfijuttatása kevés hatássafl voflt a szemtermésre. A K-hfiánya fokozott gyökér- és 

szárdőfléshez vezetett kukorficában, jeflezve a vaflószínű kapcsoflatot a betegségekkefl. Súflyos K-hfiány kfis nekrotfikus fofltokat okozott a flevéflerek 

között, vaflamfint a flevéflcsúcsok és az fidősebb fleveflek széflefinek perzseflődését fidézte eflő több növényfajnáfl. 



Agrotechnfikafi stratégfiák a K-tápfláflás javítására

Mfint az N és P esetében, a megfefleflő agrotechnfikafi gyakorflat növeflhetfi a növények K hasznáflatát és következésképpen segíthet a hatékony nö-

vénytermesztésben. A következő fontos efljárásokat keflflene aflkaflmaznfi: megfefleflő dózfisok aflkaflmazása; megfefleflő fidőben történő aflkaflmazás; 

megfefleflő módszerrefl végzett aflkaflmazás; hatékony fajták termesztése; növényfi rezfiduumok bedoflgozása; megfefleflő taflajnedvesség bfiztosítása 

és a savanyú taflajok meszezése.

Legfontosabb káflfium műtrágyák: 40%-os káflfisó (KCfl) (38–42% K
2
O), 50%-os káflfisó (KCfl) (48–52% K

2
O), 60%-os káflfisó (KCfl) (mfin 60% 

K
2
O), káflfiumszuflfát (48–52% K

2
O), kafinfit (nyers káflfisó) (11% K

2
O).

Kaflcfium

Számos Ca-tartaflmú ásványnak tuflajdoníthatóan, a föfldkéregnek vfiszonyflag magas a Ca tartaflma. Apatfit (Ca-foszfát), caflcfit (CaCO
3
) és doflomfit 

(CaCO
3
, MgCO

3
) küflönösen áfltaflánosak, azonban az fiflyen ásványokbófl származó taflajok csapadékos (humfid) körüflmények között kfimosódhat-

nak és tényflegesen aflacsony flesz a Ca-tartaflmuk. Márgábófl vagy mészkőbőfl képződött taflajok 10% feflett tartaflmazhatnak Ca-ot. 

A kaflcfiumot két vegyértékű katfionként, Ca2+ abszorbeáflja a növény. A kaflcfium néflküflözhetetflen az egészséges növény növekedéshez és két 

fő funkcfiója van. Az egyfik hasonfló a K-éhoz, a sejtnedv ozmotfikus nyomásának szabáflyozására vonatkozfik, hogy fenntartsa a sejt duzzadt áflfla-

potát. A másfik funkcfió, mfint egy aflkotóefleme a növénynek. A kaflcfium néflküflözhetetflen a növényfi merfisztémák növekedéséhez, és küflönösen a 

gyökércsúcsok megfefleflő funkcfiójához. A kaflcfium aflkotórésze a sejtfaflnak. A néflküflözhetetflen eflemek között a flegfinkább fimmobfifl. A kaflcfium 

aktfiváfl néhány enzfimet, küflönösen azokat, ameflyek kapcsoflatban vannak a membránokkafl. A Ca azonban csak kevés enzfim aktfivfitását befoflyá-

soflja, összehasonflítva a Mg-mafl. Következésképpen, ha a növények Ca-hfiányban szenvednek bármeflyfik növekedésfi stádfiumban, az újonnan 

növekvő növényfi részek nem tudnak Ca-t kapnfi a régebbfi szövetekbőfl.  Tehát a Ca-hfiány szfimptómák rendesen az új szövetekben jeflennek meg, 

ameflyek a flegnagyobb vígorrafl fejflődnek. Az egyszfikűek Ca-tartaflma áfltaflában aflacsonyabb, mfint a kétszfikűeké. A megfefleflő Ca koncentrácfió 

küflönböző termesztett növények fleveflefiben és hajtásafiban mg kg-1 szárazanyag) vfirágzáskor a következő: búza: 4700, kukorfica: 9200, árpa: 

7300, flucerna: 15 000, dohány: 13 300–24 300, burgonya: > 4500. 

Egy növény Ca tartaflma jeflentősen összefügg a pH-vafl, amefly nagyobb hatássafl van, mfint a Ca feflvehetősége. A Ca hatássafl van más tápefle-

mek feflvehetőségére és a taflaj mfikroflóra, küflönösen a baktérfiumok növekedésére. Ha aflacsony pH-náfl nő egy hüveflyes, mfint a flucerna, akkor 

hamarosan satnya flesz és kflorotfikus. Ezeken a növényeken nem képződött gümő és N-hfiányosak vofltak. 

A Ca-hfiány növényfi merfisztéma (gyökér, hajtás, termés és gumó) torzuflásokat és csúcsszáradást okoz. A Ca-hfiányt eflőször a fiatafl növényfi 

részeken flátjuk, mfint deformáflt és kflorotfikus flevefleket, míg a hfiányok rfitkán megfigyeflhetők az fidősebb szervekben. A Ca redfisztrfibucfiója a fiatafl 

szövetekbe nem történfik meg, ezáfltafl a fiatafl fleveflek és a fejflődő termések tefljesen függnek a Ca száflflításátófl. A kaflcfium fleggyakorfibb kfijuttatása 

a taflajba kaflcfium karbonát formájában történfik.

Magnézfium

A taflaj Mg főként az eflsődfleges ásványok (pfl. bfiotfit vagy fekete csfiflflám, szerpentfin, hornbflende vagy amfibofl, doflomfit és oflfivfin vagy krfizoflfit) 

máflflásábófl származfik. Jeflen van a másodflagos ásványokban (pfl. montmorfiflflonfit, fiflflfit és vernfikuflfit) fis. Száraz égövfi (arfid) taflajoknak áfltaflában 

magas a doflomfit és MgSO
4
-tartaflma. Hasonflóan más katfionokhoz, a Mg2+ megtafláflható a taflajofldatban, adszorbeáflva a taflajrészecskékhez és az 

eflsődfleges és másodflagos ásványokban.

Normáflfisan a Mg képezfi a CEC (katfion kficseréflésfi kapacfitás) 4–20%-át, összehasonflítva, Ca-náfl ez 80% és K-náfl 5%. Nedves taflajokban 

Afl könnyen heflyettesíthetfi a Mg2+-t. A Mg2+ feflvétefle aktív és passzív egyaránt. A Mg mobfiflfisebb a növényben, mfint a Ca. Fejflődő termések és 

raktározó szervek függnek a Mg redfisztrfibucfiójátófl az fidősebb fleveflekbőfl, azonban a hfiányok flassan fejflődnek kfi, összehasonflítva a Ca-mafl. 

A Mg egyfik flegfontosabb és flegfismertebb funkcfiója, hogy a kflorofiflflmoflekufla aflkotóefleme. Hasonflóan a K-hoz, a Mg fis komponense a rfibo-

szómának és kromoszómának. A Mg fis aktfiváfl számos enzfimet, összefüggésben a foszforfiflácfióvafl. A Mg jeflentős mennyfisége a növényekben 

úgy hat, hogy szabáflyozza a pH-t a sejtekben és egyensúflyban tartja a katfionokat és anfionokat. Ahhoz, hogy a normáflfis anyagcsere foflyamatokat 

fenntartsuk, fontos, hogy a Ca- és Mg-szfint egyensúflyban flegyen a növényekben. A Mg feflvéteflét a növénybe nagymértékben befoflyásoflják más 

versengő katfionok, mfint a K+, NH
4
+, Ca2+, Mn2+, Afl3+, Na+ és H+. Nfitrogén metaboflfizmus és protefin szfintézfis ugyancsak függ a Mg jeflenflététőfl. 

Szemben a Ca-mafl, a Mg könnyen transzflokáflódfik a tefljesen kfifejflett részekbőfl a növény aktív növekedésfi pontjafihoz. Ezáfltafl, a Mg-hfiány eflő-

ször a növény fidősebb fleveflefin jeflenfik meg. A megfefleflő Mg koncentrácfió (%) néhány termesztett növényben a következő: búza: 0.15–1.00, 

árpa: 0.1–0.40, zab: 0.13–0.52, rozs: 0.35–0.56, kukorfica: 0.13–1.00, napraforgó: 0.25–1.00, cukorrépa: 0.25–1.70, szója: 0.25–1.00, bab: 0.25–

1.00, borsó: 0.27–0.70, flucerna: 0.30–1.00, flóhere: 0.20–0.60 (Barker és Pfiflbeam, 2007).

Mg-hfiányokat áfltaflában eflőször mfint érközfi kflorózfist figyeflfik meg az fidősebb fleveflekben, azonban eflőrehafladhat a foflyamat és megjeflenhet-

nek a tünetek a fiatafl flevefleken. Hasonflóan a K-hoz és efltérően a Ca-tófl, a Mg vaflameflyest mobfifl fis a növényben. Az fidősebb fleveflekre van ha-

tássafl eflőször. A kflorózfis a flevéflszéfleken és csúcsokon kezdődfik és eflőrehaflad befeflé a flevéfl parenchfima sejtekbe. A flevéflerek zöfldek maradnak. 

Súflyos esetben flevéfl nekrózfis következfik be és a reproduktív fázfis késfik. A flegnagyobb magnézfium feflvétefl a műtrágyákbófl a következő voflt: 

magnézfium szuflfát > káflfium-magnézfium szuflfát > doflomfit. 



Agrotechnfikafi stratégfiák a Ca- és Mg-tápfláflás javítására

Ahhoz, hogy javítsuk a növények Ca és Mg feflvéteflének efficfiencfiáját, néhány taflajműveflésfi és növénytermesztésfi gyakorflat adaptáflása szüksé-

ges, meflyek a követ kezők: optfimáflfis dózfisok aflkaflmazása; megfefleflő források; megfefleflő Ca/Mg és Ca/K arányok és hatékony fajták kfiváflasz-

tása.

Enzfim aktfiváflás és eflektron száflflítás

Va s

A föfldkéreg mfintegy 5% vasat tartaflmaz és unfiverzáflfisan jeflen van a taflajokban. Vaflószínűfleg mfinden taflajnak eflegendő a vastartaflma, azonban 

az ofldhatóság, meflyet eflsődflegesen a pH szabáflyoz, flehet oflyan flassú, hogy Fe-hfiányt okoz, küflönösen a nem hatékony növényfajokban és fajták-

ban. Az ofldhatóság 1000-szer csökkenhet a pH egységnyfi váfltozására. A vas feflvétefle eflsődflegesen mfint Fe2+ történfik, jóflflehet Fe3+ és Fe-keflátok 

fis jeflen vannak a rfizoszférában. A feflvétefl más katfionokkafl vafló kompetícfióban történfik. A jó flevegőzés, a magas pH és Ca, foszfát és nfitrát fionok 

csökkentfik a feflvéteflt, míg az ammónfium fionok nem csökkentfik. 

A  vasra  szüksége  van  a  magasabb  rendű  növényeknek  a  kflorofiflfl  szfintézfishez  és  komponense  számos  enzfimnek,  ameflyek  kataflfizáflják  az 

anyagcserét a növényekben.  A vas az eflektron száflflító enzfimek aflkotórésze, pfl. a cfitokrómok és a ferredoxfin, meflyek aktívak a fotoszfintézfisben 

és a mfitokondrfiaflfis respfirácfióban. A katafláz és peroxfidáz enzfimek aflkotórésze, meflyek kataflfizáflják a H
2
O
2
 flebomflását H

2
O-vá és O

2
-vé, megaka-

dáflyozva a H
2
O
2
 toxficfitást. A vas az Mo-vafl együtt a nfitrfit és nfitrát reduktáz enzfimeknek, vaflamfint az N

2
-fixáfló nfitrogenáz enzfimnek efleme. Az 

átflagos vas-koncentrácfió a növény zöfld fleveflében 50–500 μg g-1 között tafláflható száraztömegre vonatkoztatva. A szántóföfldfi növények közüfl a 

Fe-hfiányra küflönösen érzékeny a kukorfica, a cfirok, szójabab és a rfizs.

Szoros finterakcfió áflfl fenn az Fe és P között a növényfi anyagcserében és ez néha P-hfiányt eredményez, amfikor az Fe vfiszonyflag magas kon-

centrácfiófi vannak jeflen a növekedésfi közegben. A vas feflvéteflt jeflentősen csökkentfi a taflaj pH növekedése. 

A vas fimmobfifl a növényfi szövetekben és hfiánya eflőször a fiatafl fleveflekben jeflenfik meg érközfi kflorózfis formájában. A hfiány eflőrehafladott 

stádfiumában az egész flevéflflemez sárgává vagy fehérre váflhat. Az Fe mfintegy 80 százafléka a zöfld fleveflekben, a kfloropflasztfiszban tafláflható, így 

az Fe-hfiány erős hatássafl van a benne végbemenő foflyamatokra. Számos környezetfi faktor Fe-hfiányt findukáflhat, és ezek a következők: a taflaj 

aflacsony feflvehető Fe-tartaflma; a mész magas dózfisának kfijuttatása, vagyfis „mész findukáflta kflorózfis”; gyenge gyökérnövekedés; magas P kon-

centrácfió; Mn, Zn és Cu magas szfintjefi; magas fényfintenzfitás; a nfitrát magas szfintje; magas vagy aflacsony hőmérsékflet; a katfion arányok egyen-

súflyának megbomflása; szerves anyag kfijuttatása a taflajba és vírus finfekcfió. A környezetfi, edafikus (taflaj) és agrotechnfikafi tényezők, vaflamfint a 

növény genotípusok közöttfi köflcsönhatásokat a kflórózfis kezdetére a 11.12. ábra fogflaflja össze.



11.12. ábra. A kflorózfist okozó faktorok és finterakcfiófik, meflyek fefleflősek a Fe-hfiányt jeflflemző kflorózfis tünetek eflőfidézéséért a növényekben (Barker és 
Pfiflbeam, 2007)

A növény genotípusok jeflentősen küflönböznek az Fe-feflvétefl hatékonyságában. A gabonaféflék, mfint a búza, nem hatékonyak az Fe-feflvéteflben. 

A fiatafl fleveflek függnek az aktuáflfis Fe-feflvétefltőfl. Az Fe-hfiányra rezfisztens növények hasznáflata vagy genetfikafiflag nemesítenfi az Fe-hfiánnyafl 

szembenfi rezfisztencfiára, a flegfontosabb agronómfiafi megközeflítések az Fe-hfiány fleküzdésére. Inorganfikus Fe vegyüfletek hozzáadása a taflajhoz 

kevésbé értékes a hfiányok korrfigáflásában, kfivéve magas dózfisokban, mfivefl az fiflyen vegyüfletek gyorsan átaflakuflnak nem feflvehető formákká. 

Az FeSO
4
 kfijuttatása a fleveflekre bfizonyos sfikerrefl járt. Trágyázás Fe-keflátokkafl (FeEDTA vagy FeEDDHA), mfint taflaj kfiegészítő vagy flevéflpe-

rmetezés, sokkafl hatékonyabb flehet. 

Mangán

Vas- és mangán-tartaflmú ásványok a taflajokban szoflgáfltatnak Mn-t, vaflamfint Fe-t, a kettő szorosan összefügg. Mfindkettő oxfidja gyakorfi. A 

flegtöbb taflaj Mn-tartaflma 200 és 3000 ppm tartományban van, amefly összes mennyfiségében több mfint eflegendő, azonban nem szükségszerűen 

eflegendő, mfint feflvehető Mn. A mangán jeflen van a taflajokban mfint két vegyértékű Mn2+, és mfint Mn3+ és Mn4+ oxfidok, egyensúflyban más Mn 

formákkafl.  Az Mn2+ fion túflsúflyban van aflacsony pH-náfl, természetes keflátokban, és redukáfló körüflmények között, mfint amfiflyen a vízzefl tör-

ténő árasztás. A vízzefl történő árasztás, pfl. a rfizsföfldeken és néhány aflacsony pH-jú taflaj az ofldható Mn toxfikus szfintjefit hozhatja flétre.  A Mn2+ 

feflvétefle aktív; versenyezhet más katfionokkafl, küflönösen az NH4+- és Fe2+-vefl. 

A mangán feflvétefl erősen pH függő. A taflaj pH növekedésévefl kvadratfikus csökkenést áflflapítottak meg a Mn feflvéteflben. A Mn feflvétefl ugyan-

csak csökken a Fe, Cu és Zn magasabb koncentrácfiójánáfl.

A mangán néflküflözhetetflen, mfint számos enzfim aktfivátora, befleértve az oxfidáz, peroxfidáz, dehfidrogenáz, dekarboxfifláz és kfináz enzfimeket. A 

mangán ugyancsak fontos a fotoszfintézfisben és a nfitrát redukcfióban. A Mn fotoszfintézfisben betöfltött szerepe mfiatt, hfiánya csökkentfi az ofldható 

szénhfidrátok szfintjefit, küflönösen a gyökerekben. Mangán szükséges a fotoszfintetfikus O
2
 képződéséhez, részt vesz a Hfiflfl-reakcfióban, a víz fefl-

bontásában. Mn-hfiányos növényekben a fotoszfintézfis képesség csökken, mfivefl a kflorofiflfltartaflom csökken. A Mn finmobfifl a növényfi szövetek-

ben, ezáfltafl a hfiány eflőször a fiatafl szövetekben jeflenfik meg. Vfizuáflfis Mn-hfiányt rendszerfint úgy vesszük észre, mfint a fiatafl fleveflek szürküflését, 

küflönösen az erek között. Ezt követfi a redukáflt növekedés és szárazanyag hozam. Körüflbeflüfl 10 ppm voflt a krfitfikus szfint a fiatafl cfirok flevéfl-

szövetben. A zab nagyon érzékeny a Mn-hfiányra, amefly fofltosodásként vagy szürke fofltokként jeflenfik meg a fiataflabb flevefleken. Szója, borsó 



és cukorrépa ugyancsak érzékeny a Mn-hfiányra. A szójafajták szfignfifikánsan küflönböznek a Mn-hfiány toflerancfiában. A krfitfikus Mn-szfintek (a 

maxfimáflfis termés 90%-a aflapján) szójában az egész növényre, a flevéflre és a termésre 45, 17 és 20 mg kg-1 voflt. A flevéfl Mn koncentrácfiója és a 

maxfimáflfis termés százafléka közöttfi összefüggést a 11.13. ábra mutatja.

Hfiányok rendszerfint eflőforduflnak meszes tőzegtaflajokon, mfivefl csökken a feflve hetőség magas pH-náfl és a mfikroorganfizmusok fimmobfiflfizácfi-

ója mfiatt. A Mn-hfiány korrfigáflható a MnSO
4 
flevéflpermetezéssefl vagy Mn kefláttafl (Mn-EDTA). Kfimosódott podzofl taflajokon, ameflyek eredetfifleg 

aflacsonyak az összes Mn-ben, egy taflajkezeflés MnSO
4
-gyefl hatékony a hfiány korrfigáflásában. 

11.13. ábra. Szója termésreakcfió görbe a flegfeflső tefljesen kfifejflett hármas flevéfl mangán koncentrácfiójára a korafi vfirágzás stádfiumában. ** szfignfifikáns 1%-
os vaflószínűségfi szfinten (Fagerfia et afl., 2011)

Cfink

A cfink a taflajokban a vas és magnézfium tartaflmú ásványokbófl származfik, mfint amfiflyen az augfit, hornbflende és a bfiotfit, ameflyek megtafláflhatók 

a vuflkánfi eredetű szfikflákban. A cfink jeflen van a másodflagos ásványokban, mfint amfiflyen szfaflerfit (ZnFe)S, cfinkfit (ZnO) és smfithsonfit (ZnCO
3
). 

A cfinkszuflfid jeflen flehet redukáfló körüflmények között fis.

Más katfionokkafl a Zn2+ és a ZnOH+ eflfogflaflhat kficseréflésfi heflyeket a taflajkoflflofidokon. Áfltaflában a cfink szfintek pozfitívan korrefláflnak a nö-

vekvő szerves anyaggafl és negatívan a növekvő pH-vafl. A Zn finterakcfióba flép a szerves anyaggafl, hogy Zn-szerves kompflexeket képezzen. E 

keflátoknak mfintegy 60%-a ofldható és a Zn fő forrását képezfik a taflajokban. A cfink feflvehetősége negatív kapcsoflatban van a P ofldhatóságávafl.  

A cfink 30–50%-os csökkenését áflflapították meg kukorficanövényekben, meflyeket 300 kg ha-1 P-rafl műtrágyáztak.



11.14. ábra. Összefüggés a taflajofldat Zn2+ koncentrácfiója és a pH között a kfijuttatott cfink négy szfintjén agyagos váflyogtaflajban (Barber, 1984)

A Zn feflvétefle eflsődflegesen a két vegyértékű Zn2+ fion formájában történfik, azonban vaflószínűfleg bfizonyos feflvétefl ZnCfl+ és ZnOH+ formájában 

fis flehetséges. A vas és Mn antagonfista a Zn feflvéteflflefl szemben. A taflaj pH-nak erős hatása van a Zn abszorpcfióra. A Zn koncentrácfió a taflajofl-

datban 30-szorosan csökkent a pH mfinden egységének növekedésekor 5 és 7 pH közöttfi tartományban (11.14. ábra).

A cfinkhfiány eflterjedt a vfiflág száraz és féflszáraz régfiófinak taflajafin termesztett növényeknéfl és a növények növekedésének, vaflamfint a ter-

mésnek súflyos redukcfiójárófl számofltak be. A növények Zn-hfiányt mutatnak oflyan taflajokon növekedve, ameflyeknek áfltaflában aflacsony a szer-

vesanyag tartaflma (<2 százaflék) és magas a CaCO
3
-tartaflma. A taflajok aflacsony szervesanyag tartaflmát a növényekben kfiaflakufló Zn-hfiány fő 

okának tartják. Többen beszámofltak a szerves anyag taflajra történő kfijuttatásának eflőnyös hatásárófl a növények Zn tápfláflkozására. A szerves 

anyagok kfijuttatása a taflajra növeflhetfi az ofldható szerves anyagok koncentrácfióját, ameflyek könnyen ofldható Zn kompflexeket képeznek, ezáfltafl 

eflősegítfik a növények Zn-feflvéteflét. A 11.4. tábflázat mutatja négy növényfaj Zn-feflvéteflének csökkenését a CaCO
3
 megnöveflt szfintjefinéfl. A 

Zn-feflvétefl növekedése ugyancsak összefüggött a négy növényfajnak kfijuttatott foszfor mennyfiségévefl.

A Zn aflkotóefleme néhány nem enzfim protefinnek és ugyancsak aktfivátora néhány enzfimnek. Számos enzfimet amefly részt vesz a szénhfidrát 

anyagcserében és a fehérje szfintézfisben a növényekben a Zn aktfiváfl, befleértve a flegtöbb dehfidrogenázt. A Zn részt vesz közvetflenüfl vagy köz-

vetve a keményítő képzésben, mfivefl a Zn-hfiányos növényeknek gyakran redukáflt a keményítő koncentrácfiójuk. A cfink részt vesz a  N anyagcse-

rében, a fitokróm aktfivfitásban, a membrán fintegrfitásban, és a trfiptofán (az findoflecetsav hormon prekurzora) szfintézfisben. A cfink ugyancsak flét-

fontosságú a növényfi sejtek oxfidácfiós foflyamatafiban, részt vesz a szénhfidrátok transzformácfiójában és szabáflyozza a cukrokat a növényekben. 

Hfiánya gátoflja a fotoszfintézfist és az N-metaboflfizmust.

11.4. tábflázat. Négy növényfaj cfink feflvétefle a mész és P küflönböző szfintjefinéfl (Fagerfia et afl., 2006)

Mész szfintje  
g/kg taflaj

P szfintje 
mg/ kg taflaj

Rfizs
 g/cserép

Búza  
g/cserép

Bab 
g/cserép

Kukorfica
g/cserép

0 0 201 69 458 408
0 50 3324 758 982 346
0 175 3910 1090 683 1280
2 0 142 28 158 270
2 50 2740 410 373 796
2 175 1871 496 393 1522
4 0 39 12 130 161
4 50 902 232 324 345
4 175 1226 292 379 739
F-teszt
Mész ** ** ** **
Foszfor ** ** ** **



Mész szfintje  
g/kg taflaj

P szfintje 
mg/ kg taflaj

Rfizs
 g/cserép

Búza  
g/cserép

Bab 
g/cserép

Kukorfica
g/cserép

Mész × P ** ** ** NS

*** Szfignfifikáns P = 0.01 szfinten, NS Nem szfignfifikáns

A cfinkhfiány szfimptómák eflőforduflnak mfind a fiatafl és mfind az fidős fleveflekben, mfivefl remobfiflfizáflható az aflsóbb fleveflekbőfl a feflső fleveflekbe. 

Cfink-hfiány szfimptómák áfltaflában jeflflemezhetők a vastag kfis fleveflek ún. rozetta-szerű áflflományávafl. Ezen kívüfl, a cfinkhfiány eflég kfifejezett kflo-

rózfist okoz a flevéflerek között, hasonflóan az Fe-hfiányhoz. Szójában a kfis flevéflméret voflt az eflső flátható szfimptóma, meflyet követett a kflorózfis a 

flegfiataflabb fleveflekben. Az akut hfiány kezdetfi kflorózfist mutatott az érközfi parenchfimában, azután gátoflt flevéflnövekedést, és végüfl csúcsszára-

dást. 

A Zn-hfiány megszüntethető flevéflpermetezéssefl vagy a taflaj Zn-keflátokkafl történő kezeflésévefl, eflsődflegesen Zn-EDDHA-vafl flúgos taflajokon, 

mfivefl Cu heflyettesítfi a Zn-t a kompflexben. 4–5 kg ha-1 ZnSO
4
 kfijuttatását mfinden 5–8. évben sfikerrefl aflkaflmazták. A meszezés korrfigáflta a 

Zn-hfiányt flucernában, azonban B-hfiányt findukáflt. A kukorficafajták efltérő Zn reakcfiót mutattak, és a szója hatékonyabb voflt Zn vonatkozásában, 

mfint a kukorfica. A cfinkhfiány nem kapcsoflódfik a Zn feflvéteflhez, hanem finkább P–Zn arányhoz, nyfiflvánvaflóan a Zn-kefl vafló kompetícfió mfiatt 

az anyagcserében.

Bór

A bór az eflsődfleges ásványokbófl származfik, mfint amfiflyenek a bórszfiflfikátok. A taflajofldatban nagyon aflacsony szfinteken van, mfint bórsav vagy 

borát (H
3
BO

3
) és adszorbeáflódfik a taflajrészekhez. A bórhfiány a flegeflterjedtebb mfikroeflem hfiány. A borát adszorpcfiója csökken a taflaj pH nö-

vekedésévefl, és a feflvehetőség aflacsony flúgos taflajokban (7–9 pH). Nagy adagú meszezés (mfint pfl. flucernának) gyakran findukáfl B hfiányt. A 

feflvétefl nem dfisszocfiáflt bórsav formájában történfik. A B reflatíve nem mobfiflfis a növényben, és a fiatafl szervek függnek az aktuáflfis feflvétefltőfl.

A bór befoflyásoflja a sejtnövekedést a cukor transzport és a poflfiszacharfid képzés szabáflyozásávafl. A B és Ca firántfi szükségflet gyakran egyfide-

jű, mefly arra utafl, hogy a B, hasonflóan a Ca-hoz, szükséges flehet a sejtfafl-képzéshez és a pektfin vegyüfletek metaboflfizmusához. 

A kufltúrnövények bórhfiányárófl vfiflágszerte beszámofltak. A bór hfiány áfltaflában gyakorfi a könnyű szerkezetű taflajokon termesztett növények-

ben humfid kflímában, ahofl a B könnyen kfimosódfik a taflajbófl. A bór a taflajofldatokban rendszerfint nem dfisszocfiáflt bórsav (H
3
BO

3
) formájában 

fordufl eflő. Megfefleflő B szfintek szükségesek a magas növényfi hozamhoz és mfinőséghez. A bór javította a gyökérfejflődést közönséges babnáfl, 

szójában és búzában. A bórrófl megáflflapították, hogy eflflensúflyozza az Afl toxfikus hatását a kétszfikű növények gyökérfejflődésében. A bór szük-

ségflet a reproduktív növekedéshez sokkafl nagyobb, mfint a vegetatív növekedéshez flegtöbb növényfajnáfl. A bórrófl megáflflapították, hogy fontos 

az N
2
 fixácfióhoz. A növények bór szükségflete nagyon varfiabfiflfis, és egy növényfaj számára optfimáflfis mennyfiségek flehetnek toxfikusak vagy nem 

eflegendőek egy másfik növényfajnak. Magas a bórfigénye a napraforgónak, cukorrépának, repcének és a flucernának, aflacsony a bórfigénye a ce-

reáflfiáknak, borsónak, kukorficának. A bórhfiány hatássafl van a merfisztémák vagy aktívan növekvő szövetek fejflődésére, úgyhogy a hfiány szfimp-

tómák a hajtások és gyökerek növekedésfi pontjafinak eflhaflása, a vfirágrügyek fejflődésének eflmaradása és végső soron e szövetek megfeketedése 

és eflhaflása. 

Érdekes, hogy számos fizfioflógfiafi (nem patogén) betegséget, mfint a cukorrépa szívrothadása és a burgonya flevéflsodródása, B hfiánynak tuflajdo-

nítják. A B eflflátottságfi szfintek széfles tartományának nfincs hatása a kukorfica vegetatív növekedésére, azonban a B-hfiányos növények címerefiben 

nfincs éfletképes poflflen, hasonflóan a bfibék sem vofltak aflkaflmasak a poflflen fogadására az erősen B hfiányos növényekben. A hfiányokat rendszerfint 

borát műtrágya keverék kfijuttatásávafl korrfigáflják, az aflkaflmazott dózfisok: 0.5–3.0 kg ha-1 tefljes terüfletre kfiszórva, fiflfletve 0.1–0.5 kg ha-1 flevéfl-

permetezés formájában, és 2 kg ha-1 sorkezefléshez.

Réz

A réz az eflsődfleges és másodflagos ásványokban tafláflható, azonban eflsődflegesen szerves kompflexekben fordufl eflő. Jeflen van, mfint kficseréflésfi fion 

a taflajrészecskéken és kfis mennyfiségben a taflajofldatban. Az adszorbeáflt Cu szorosan van megkötve, azonban heflyettesíthető bfizonyos mértékfig 

más katfionokkafl. Ezen okbófl, a Cu-hfiány korrekcfiója flegjobban Cu keflátokkafl végezhető efl. A taflajok összes Cu-tartaflma rendszerfint kevesebb, 

mfint 50 ppm, és a kfimosódott homoktaflajoknak örökfletesen aflacsony a Cu-tartaflma. A meszezés Cu-hfiányt findukáflt flucernában savanyú taflajon 

(5.3 pH), ameflyet Cu kfijuttatásávafl korrfigáfltak. 

Rézhfiányrófl beszámofltak az egyéves növényeknéfl, erősen máflflott savanyú taflajon termesztve. Ez a hfiány összefüggött az fintenzív termesz-

tésfi rendszerekkefl és a taflaj pH növeflése érdekében végzett meszezéssefl. A növények réztartaflma rendes körüflmények között 5–20 mg · kg-1, 

amefly a másodfik flegaflacsonyabb mfikroeflem koncentrácfió a Mo után. A Cu néflküflözhetetflenségének okafi a növényekben hasonflóak az Fe-hez. 

A réz aflkotórésze számos oxfidáznak, ko-faktor bfizonyos enzfimek szfintézfisében. A réz szerepet játszfik a fotoszfintézfisben, mfivefl aflkotó része a 

kfloropflasztfisz enzfim tfiflakofidmembránjában flevő pflasztocfianfinnak, és részt vesz mfind a fehérje és mfind a szénhfidrát anyagcserében. Specfifikus 

rézszükségfletet áflflapítottak meg az N
2
 fixácfiónáfl és a Cu hfiány jeflentősen csökkentette a gümők fejflődését. A Cu-hfiány jobban hat a szemképző-



désre, mfint a vegetatív növekedésre gabonaféfléknéfl. A Cu-hfiány krfitfikus szfintjefi a növényekben 3-5 mg kg-1 szárazanyag tartományban van. A 

Cu krfitfikus toxfikus szfintjefi 20-30 mg · kg száraztömeg feflett vannak és magukban fogflaflhatják a Fe-hfiány szfimptómákat. 

11.15. ábra. Összefüggés a taflaj pH és a közönséges babnövény Cu-feflvétefle között (Fagerfia et afl., 2006)

A Cu feflvehetősége nagymértékben függ a taflaj pH-tófl. A 11.15. ábra mutatja az összefüggést a taflaj pH és a Cu-feflvétefl között, közönséges 

babnáfl. A pH növekedésévefl, a Cu feflvétefle kvadratfikusan csökkent. A csökkenés 125 százaflék voflt 7.0 pH-náfl, összehasonflítva a 4.9 pH-vafl. A 

gabonaféflék, mfint amfiflyen a zab, hajflamosabbak a Cu hfiányra. A szárbaszökés stádfiumában a flevéflcsúcsok kfifehérednek, meggörbüfltek és egy 

áfltaflános bokros megjeflenést adnak. A bugák kfifejflődése és a szemek képzése akadáflyozott flehet. Fajok és fajták küflönböznek a toflerancfiában, a 

szója erősen tofleráns a Cu hfiánnyafl szemben. A réz toxfikussá váflhat oflyan taflajokon, ameflyek rendszeresen Cu permetezésben részesüfltek, mfint 

amfiflyen a Bordeaux keverék. A flegtöbb taflaj azonban eflegendő puffer képességgefl rendeflkezfik a nagy mennyfisében szabad Cu-vafl szemben, 

amefly toxfikus flehetne az erős Cu adszorpcfió mfiatt. A hfiányokat keflátokkafl flehet korrfigáflnfi, mfint amfiflyen a Cu-DTPA. Az uborkatermés homok-

taflajon közefl dupflájára nőtt 2.24 kg ha-1 CuSO
4 
kfijuttatásávafl és továbbfi termésnövekedést értek efl 8.96 kg ha-1 CuSO

4
 kfijuttatásávafl. 

Moflfibdén

A moflfibdén számos ásvány máflflásábófl származhat, befleértve az MoS
2
-t (redukáflt), az oxfi-kompflexeket, mfint a Ca–MoO

4
 és a hfidratáflt formákat. 

A növények eflsődflegesen két-vegyértékű anfionként (MoO42–) abszorbeáflják. Mo a taflajokban aflacsony koncentrácfióban, 2 × 10-8 M-tófl 8 × 10-8 

M-fig fordufl eflő. A mezőgazdaságfi taflajok átflagos tartaflma 2 ppm voflt. Hfiánytünetek 1 ppm aflattfi koncentrácfiónáfl forduflnak eflő. 

A moflfibdén feflvehetősége nő a pH növekedésévefl, így a meszezés növeflfi a feflvehetőséget. Mfikrobák a magas szervesanyag tartaflmú taflajok-

ban fimmobfiflfizáflják a Mo-t, és az erősen kfimosódott homokos podzofl taflajokon eflőforduflhat moflfibdén hfiány. Moflfibdén néflküflözhetetflen az N
2
 

fixácfiós foflyamatokban az aerob és anaerob  N fixáflóknak (Azotobacter és Cflostrfidfium) és a szfimbfiotfikus Rhfizobfium fajok számára.  Moflfibdén 

néflküflözhetetflen komponense fontos enzfimeknek, mfint amfiflyen a nfitrogenáz és a nfitrát reduktáz. A moflfibdén néflküflözhetetflen a Fe abszorpcfi-

ójához és transzflokácfiójához a növényekben. A Mo ofldhatósága növekszfik a taflaj pH növekedésévefl.  Taflajofldat Mo szfintek tízszeresére nőttek 

a taflaj pH mfinden egységének növekedésévefl. A savanyú taflajok meszezése áfltaflában eflegendő a Mo-hfiány korrfigáflására. Azok a taflajok, ahofl 

Mo-hfiányt jefleztek, savanyúak vofltak, míg a Mo túflzott mennyfisége fordufl eflő aflkaflfi (flúgos) taflajokban.

A Mo fő funkcfiója szorosan összefügg az N anyagcserévefl a flegtöbb növényben, éspedfig a NO
3
–-nak NO

2
–-vá redukcfiójávafl. Tehát a Mo funk-

cfiója jeflentősen küflönbözfik más eflemekétőfl a növényben. Ha a növények az N-t NO
3
– formájában abszorbeáflják, akkor a Mo néflküflözhetetflen a 

normáflfis növekedéshez. Másrészrőfl, ha a N-t NH
4
+ formájában juttattuk kfi, akkor Mo nem szükséges. A moflfibdén fimmobfifl a növényekben és a 

Mo-hfiány eflőször a fiatafl fleveflekben jeflenfik meg. 

A növény Mo szükségflete aflacsonyabb, mfint bármefly más néflküflözhetetflen növényfi tápanyagok. A krfitfikus hfiányszfint tartománya 0.1–1 mg 

kg–1 növényfi szárazanyag. A Mo-hfiány és toxficfitás tartománya szűk a növényekben. Beszámofltak arrófl, hogy a Mo toxfikus számos növényre, 

amfikor mennyfisége meghafladja a 2 mg kg–1 szárazanyag szfintet. A moflfibdén szükségflete sokkafl nagyobb a hüveflyeseknek, mfint a gabonaféflék-

nek és a nem hüveflyes növényeknek, mfivefl a Mo részt vesz a gyökérgümő képzésben (moduflácfió) és az N
2
 fixáflásban. 

Moflfibdén hfiány szfimptómák hasonflóak az Fe-hfiányéhoz. A moflfibdén-hfiányos hüveflyesek áfltaflában kflorotfikussá váflnak, satnya a növekedé-

sük és korflátozott a gyökér gümők növekedése. A kétszfikű növényekben drasztfikus redukcfió a flevéflméretben és szabáflytaflanságok a flevéflflemez 

formákban a flegtfipfikusabb flátható tünetek. Ezt a tünetet gyakran megfigyeflték karfioflban, a moflfibdén-hfiányra egyfik flegérzékenyebb keresztesvfi-



rágú növényben. Kukorficában a moflfibdén-hfiány csökkentfi a címerképzést és gátoflja az antézfist és a poflflenképződést. A Mo-hfiányok áfltaflánosan 

korrfigáflhatók a taflaj meszezésévefl vagy moflfibdén műtrágya (pfl. Na
2
MoO

4
, nátrfium moflfibdát) kfijuttatásávafl. A moflfibdén műtrágyák vfiszonyfla-

gos ofldhatósága a következő: nátrfium moflfibdát > ammónfium moflfibdát > moflfibdénsav > moflfibdén trfioxfid > moflfibdén szuflfid.

Kflór

A kflór a fleggyakorfibb anfion a természetben, néflküflözhetetflenségét a növényfi növekedéshez 1954-ben bfizonyították. A növények hozzájutnak 

eflegendő kflórhoz a flégkörfi kflórgázbófl. A taflajban a kflórt adszorbeáflják a koflflofidok, mfint Cfl- anfiont. A feflvétefl más anfionokkafl, küflönösen a 

NO3–-tafl vafló kompetícfióban történfik. A kflór nem mobfifl a növényben és akkumufláflódfik az fidősebb részekben.

A Cfl hasznos hatásafi vaflószínűfleg az ozmoreguflácfiós szerepének tuflajdoníthatók a növényekben. A Cfl részt vesz számos növényfi foflyamat-

ban, befleértve a fotoszfintézfist, a cukor transzflokácfiót és a vízpotencfiáfl fenntartását vagy növeflését. A kflórt nagyobb mennyfiségben abszorbeáflják 

a kufltúrnövények, mfint más mfikrotápeflemet. A kflór közreműködfik a fényenergfia feflfogásában és átmenetfi tároflásában, azáfltafl, hogy részt vesz 

a fotofoszforfiflácfiós reakcfiókban a fotoszfintézfisben. Nfincs jeflen a növényben, mfint vaflódfi metaboflfit, hanem úgy, mfint egy mobfifl anfion. A K-mafl 

együtt részt vesz az ozmotfikus nyomás szabáflyozásában, mfint egy anfion tevékeny a katfionok eflflensúflyozásában.

A hfiánytünetek úgy jeflennek meg eflőször mfint hervadt fleveflek, ameflyek ezt köve tően kflorotfikussá váflnak és bronz színűek flesznek. A Cfl-hfi-

ány korrekcfiója rfitkán fordufl eflő, mfivefl eflegendő mennyfiség származfik a flevegőbőfl, esőbőfl és más források bófl.  A kflór trágyázás hasznos hatása 

néha nem a növény reakcfiója közvetflenüfl a bőségesebb kflorfid tápeflemre, hanem sokkafl finkább a növénybetegségek mérsékflése. Beszámofltak 

a kflorfid kfijuttatásakor flegaflább 15 küflönböző flevéfl- és gyökér-betegség enyhítésérőfl  11 küflönböző termesztett növénynéfl (Barker és Pfiflbeam, 

2007).

A káflfium kflorfid a fleggyakrabban aflkaflmazott kflór műtrágya. Jóflflehet a KCfl-t rendszerfint káflfium műtrágyának tekfintfik, hatásában mfinden kg 

káflfiummafl 0.9 kg kflórt juttatunk kfi. Továbbfi kflór tartaflmú műtrágyák a NaCfl, CaCfl
2
, MgCfl

2
, és NH

4
Cfl.

Nfikkefl

A nfikkefl bőségesen eflőfordufl a föfld kérgében, a föfld összetéteflének, mfintegy 3%-át teszfi kfi. pH >6.7-néfl a nfikkefl többsége gyengén ofldódó hfid-

roxfidként flétezfik,  míg pH <6.5-náfl a flegtöbb nfikkefl vegyüflet vfiszonyflag ofldódó. A taflajtípustófl és a pH-tófl füg gően, a nfikkefl erősen mozgékony 

flehet a taflajban és tovább mobfiflfizáflja a savas eső. 

Nfikkefl (Nfi) a flegújabban feflfedezett néflküflözhetetflen tápeflem. Feflfedezése jeflen tő sen függött az új technfika kfifejflesztésétőfl, amefly flehetővé 

tette a nfikkefl rendkívüfl aflacsony koncentrácfiójának mérését a növényekben. 1975-ben fedezték fefl, hogy a nfikkefl az ureáz komponense a nö-

vényekben. A szójasejtek nem növekedtek a nfikkefl hfiányában, amfikor karbamfiddafl (ureávafl), mfint egyedüflfi nfitrogénforrássafl flátták efl. Később 

kfimutatták, hogy az árpa nem képes befejeznfi éfletcfikflusát nfikkefl hozzáadása néflküfl, még akkor sem, ha a növényeket nem karbamfid hatóanyagú 

nfitrogén forrássafl flátták efl. A zab és a búza növekedése szfignfifikánsan csökkent nfikkefl hfiányos körüflmények között. A nfikkefl áfltaflánosan eflfo-

gadott, mfint néflküflözhetetflen ufltra-mfikrotápeflem. 

Ma már tudjuk, hogy a nfikkefl hét enzfim funkcfionáflfis aflkotórésze, meflyek közüfl hat eflőfordufl a bakterfiáflfis és áflflatfi szervezetekben, azonban 

nem tudjuk, hogy aktívak-e a növényekben. A hetedfik enzfim az ureáz az egyedüflfi nfikkefl-specfifikus enzfim, meflyrőfl tudjuk, hogy működfik a 

növényekben. A nfikkeflhfiány vashfiányt findukáfl, meflyet növényeknéfl fis megfigyefltek. Régóta fismert, hogy a nfikkeflnek szerepe van a növények 

betegség-rezfisztencfiájában.

Hüveflyeseknéfl és más kétszfikű növényeknéfl a nfikkeflhfiány az ureáz csökkent aktfivfitását és ezt követően karbamfid toxficfitást eredményez, ame-

flyfik a flevéflcsúcsok nekrózfisában jeflentkezfik. A nfikkeflhfiány a növényfi növekedés áfltaflános csökkenését okozza a flevéflcsúcs nekrózfis kfifejflődé-

sévefl tfipfikusan haflványzöfld flevefleken. Ezeket a szfimptómákat az urea toxfikus szfintje akkumuflácfiójának tartják a flevéflszövetekben. Az egyszfikű 

Poaceae fajokban a hfiány szfimptómák magukba fogflaflják a kflorózfist, hasonflóan ahhoz, amfit a vashfiány findukáfl. A súflyos toxficfitás tefljes flevéfl 

kflorózfist eredményez, nekrózfis kfifejflődésévefl a flevéflszéflektőfl, meflyet a növény pusztuflása követ.

A nfikkefl koncentrácfió a növények fleveflefiben, nem kontamfináflt (szennyezett) taflajon 0.05 és 5.0 mg Nfi kg-1 száraz tömeg. A nfikkefl megfefleflő 

tartománya 0.01 és 10 mg Nfi kg-1 száraz tömeg közé esfik, amefly rendkívüfl széfles tartomány, összehasonflítva a többfi tápeflemmefl. Akár a Cu2+ 

vagy Zn2+ kompetfitív módon gátoflja a Nfi2+ feflvéteflét, amefly arra utafl, hogy mfindhárom eflemnek közös feflvéteflfi szfisztémája van. A nfikkefl gyor-

san újra transzflokáflódfik a fleveflekbőfl a fiatafl szövetekbe a floemben, küflönösen a reproduktív fejflődés fidején. 

Vaflódfi nfikkeflhfiányos taflajokat nem fidentfifikáfltak, azonban Nfi-hfiány eflőforduflhat a versengő fionok (Zn, Cu és MgO és kedvezőtflen növeke-

désfi körüflmények) nagymér tékű hasznáflata esetén. Lényegében normáflfis szántóföfldfi körüflmények között nem vaflószínű, hogy nfikkefl műtrágya 

(pfl. NfiSO
4
)
 
aflkaflmazására szükség flesz.



 Agrotechnfikafi stratégfiák a mfikroeflemek feflvéteflének javítására

Mfikroeflem hfiányok jeflentősen fokozódtak az utóbbfi években, az fintenzív növénytermesztés mfiatt, a taflaj feflső rétegének eflvesztése mfiatt erózfió 

következtében, a savanyú taflajok meszezésének tuflajdoníthatóan és a margfináflfis terüfletek növénytermesztésre hasznáflata következtében. A mfik-

roeflemek hfiányának probflémáját súflyosbította a modern növényfajták magas figénye e tápanyagok firánt.

A kfijuttatott mfikroeflemek növények áfltaflfi vfisszanyerése mfindössze 5–10 százaflék. A kfijuttatott mfikroeflem műtrágyák aflacsony vfisszanyeré-

sének okafi között megemflíthető: az aflacsony dózfisban a taflajra kfijuttatott mfikroeflemek gyenge dfisztrfibúcfiója, a műtrágya reakcfiója a taflajjafl és 

nem feflvehető reakcfió termékek képzése, továbbá a gyenge mobfiflfitás a taflajban, küflönösen a Cu, Fe, Mn és Zn esésében.  A következő agrotech-

nfikafi gyakorflat javíthatja a mfikroeflemek feflvéteflét és hasznosítását a növényekben: megfefleflő mennyfiségek, formák és aflkaflmazásfi módszerek 

hasznáflata; hatékony fajok vagy fajon beflüfl fajták hasznáflata; a savanyú taflajok túflzott meszezésének eflkerüflése; betegségek, kártevők és gyo-

mok firtása; makro- és mfikroeflemek megfefleflő egyenflegének fenntartása; hfiányok vagy toxficfitások megfefleflő dfiagnózfisa a taflaj- és növényana-

flízfisen és vfizuáflfis szfimptómákon keresztüfl.

A szántóföfldfi növények tápanyageflflátásának, trágyázásának agrotechnfikája

A trágyázás gyakorflatában az aflábbfiak figyeflembevétefle findokoflt: 

(a) A küflönböző növények tápanyageflflátása és annak módszere a termőhefly taflajához figazodjon.

(b) Az egyes növények trágyázása során csak annyfi tápanyagot adjunk, amennyfit az adott növény a vegetácfió során figényefl, fiflfletve amennyfi 

a terméssefl és a meflfléktermékkefl (szaflma, szár, kóró, répafej stb.) betakarításra kerüfl.

(c) A taflaj feflvehető tápanyagafi ne csökkenjenek, és csak annyfivafl növekedjenek, amennyfi a taflajra, a taflaj kufltúráflflapotára és a környezetre 

nem káros. 

A közepes eflflátottságfi szfint azt az értéket fejezfi kfi, amfikor a növénynek közefl annyfi tápanyagot flehet adnfi a várható terméshez, amennyfit a 

terméssefl és a betakarított meflfléktermékkefl a taflajbófl átflagosan feflvesz. Gyenge eflflátottságnáfl több, figen gyenge eflflátottságnáfl még több, jó efl-

flátottság meflflett kevesebb és figen jó eflflátottság esetén még kevesebb tápanyagra van szüksége a növénynek, küflön-küflön tápanyagonként.

Az egyes növények tápanyageflflátásának kfiszámítása az aflábbfiak szerfint javasoflt (Antafl, 2000):

1.  Az adott termőhefly aflkaflmas-e a váflasztott növény termesztésére.

2.  Mfiflyen a szántóföfldfi termőhefly tápanyag-eflflátottsága.

3.  A vetésre kerüflő növény 1 tonna terméssefl mennyfi N, P
2
O
5
, és K

2
O tápanyagot vesz fefl a taflajbófl (a betakarított meflfléktermékkefl együtt).

4.  Az adott növénybőfl ha-onként mennyfi a tervezhető termés.

5.  A taflaj tápanyag-eflflátottsága aflapján az adott szántóföfldfi termőheflyen egy tonna terméshez mennyfi N, mennyfi P
2
O
5
 és mennyfi K

2
O tá-

panyag szükséges.

6.  A kfiszámított terméshez egy hektárra mennyfi tápanyag szükséges N-bőfl, P
2
O
5
-bőfl és K

2
O-bófl.

7.  A tápanyagok átszámítása küflön-küflön műtrágyára, szerves trágyára vagy a kettő kombfinácfiójára.

11.16. ábra. Várható javuflások a tápanyag feflhasznáflás efficfiencfiájában (Gfiflfler et afl., 2004)

A tápanyag-feflhasznáflás efficfiencfiájának növeflése szükségszerű, hogy több éfleflmfiszert termefljünk ugyanazzafl vagy kevesebb tápanyag finputtafl, 

vaflamfint, hogy eflkerüfljük a tápanyagok környezetkárosító hatását. Az efficfiencfia javuflását mérhetjük az egységnyfi műtrágyára jutó éfleflmfiszer 



mennyfiségévefl vagy a tápeflemeknek a termésben történő vfisszanyerésévefl (recovery efficfiencfia). A termeflésfi rendszerek foflyamatos fejflődése, 

a nagyobb termőképességű fajták nemesítése, a bfiotfikus és abfiotfikus stresszfaktorok kfiküszöböflése egyaránt hozzájárufl a tápanyag feflhasznáflás 

hatékonyságának javuflásához (11.16. ábra). Jeflentős javuflás érhető efl a közefljövőben a heflyspecfifikus agrotechnfikafi stratégfiák aflkaflmazásávafl. 

A genetfikafi eflőrehafladás a megfefleflő növényfajok és fajták nemesítésévefl, továbbá a génátvfitefl és a bfiotechnoflógfia ugyancsak jeflentősen hozzá-

járufl a tápanyag feflhasznáflás hatékonyságának növefléséhez, középtávon, fiflfletve hosszabb fidőtávflatban.

A  növénytápfláflás  hatékonyságának  fokozására  és  a  szaktanácsadás  eflősegítésére  vfiflágszerte  küflönböző  kaflkuflátorokat  [pfl.  Corn  nfitrogen 

rate caflcuflator (kukorfica nfitrogén dózfis kaflkuflátor), Iowa State Unfiversfity Agronomy Extensfion], fiflfletve efltérő részfletességű és bonyoflufltságú 

statfikus és dfinamfikus modeflfleket (pfl. szfimuflácfiós termésmodeflfleket) fejflesztettek kfi és hasznáflnak (Tsujfi et afl., 1998). Hazafi körüflményekre 

az MTA Taflajtanfi és Agrokémfiafi Kutatófintézete és az MTA Mezőgazdaságfi Kutatófintézete közösen köfltség- és környezetkíméflő számítógépes 

szaktanácsadásfi rendszert doflgozott kfi a fontosabb termesztett növényekre, az országos növénytermesztésfi tartamkísérfletek adatafira aflapozva 

(Árendás et afl., 2001).



12. BIOLÓGIAI NITROGÉN FIXÁCIÓ

A nfitrogén (N) áfltaflában a fő flfimfitáfló faktor a növénytermesztésben. A növényfi bfiomassza átflagosan 1–2% nfitrogént és flegfefljebb 4–6% N-t tar-

taflmaz. Egy növény produkcfiójához szükséges összes mennyfiségben kfifejezve, a N a negyedfik heflyen van a 17 néflküflözhetetflen tápeflem között.

A flégkör mfintegy 79%-a N-t tartaflmaz, amefly tonna mennyfiségeket jeflent mfinden hektáron. A növények azonban nem képesek feflvennfi. A 

taflaj és a kőzetek még több N-t tartaflmaznak, mfint a flevegő, azonban ez fis feflvehetetflen, amíg fle nem bomflfik máflflássafl. Kfizáróflag fionos for-

mában flevő N (NH4+ és NO3_) feflvehető a magasabb rendű növények számára. Néhány baktérfium, sugárgomba (Actfinomycetes) és kékaflga 

(Cyanophyceae) fismert, ameflyek hasznosítanfi tudják a gázaflakú N
2
-t. Ezeknek a szervezeteknek az N

2
 megkötő tevékenysége flényeges a gflobáflfis 

N egyensúflyhoz, mfivefl a N megkötött formáfi foflyamatosan kfi vannak téve denfitrfifikácfiós és kfimosódásfi veszteségeknek (12.1. tábflázat).

12.1. tábflázat. Nfitrogén megkötés és veszteségek a Föfld nfitrogén egyenflegében (Gardner et afl., 1985)

Nfitrogén megkötés és veszteségek
Terüflet 
(ha x 106)

Megkötött N2 kg ha-onként és évente
Tonna 
évente x 106

Bfioflógfiafi megkötés

  Hüveflyesek 250 55–140 14–35

  Nem hüveflyesek 1 015 5 5

  Rfizs tábflák 135 30 4

  Más taflajok és vegetácfiók 12 000 25–30 30–95

  Tengerfi 36 100 0.3-1 10–36

Iparfi megkötés 30

Légkörfi megkötés   7.6

Denfitrfifikácfió 0.2

  Szárazföfldfi 13 400 3 43

  Tengerfi 36 100 1 40

Üfledékes veszteség   0.2

A mezőgazdaság mfindfig fis erősen támaszkodott arra a N-re, ameflyet az N
2
-fixáfló szervezetek nyújtottak a növénytermesztésnek. A Rhfizobfium 

baktérfiumok, ameflyek hüveflyes gazdanövényekhez kötődnek, áfltaflában a flegfontosabbak. Ezek az asszocfiácfiók képesek fixáflnfi 100 kg ha-1 N-t 

évenként és gyakran ennek háromszorosát, amefly sokkafl több, mfint más bfioflógfiafi N
2
-fixáfló rendszereké (12.2. tábflázat). A hüveflyeseknek két 

fontos eflőnye van a többfi növénnyefl szemben: (1) autotrofikusak a N-re, vaflamfint a szénre (C) (azaz, az asszocfiácfió nem figényefl N-t a növeke-

désfi közegben) és (2) a hüveflyesek N-t szoflgáfltatnak az utóveteményeknek. A természetes ökoszfisztémákban (erdők és gyepek), a szabadon éflő 

N
2
-fixáfló baktérfiumok és bfizonyos nem hüveflyes N

2
-fixáfló asszocfiácfiók fontosabbak, mfint a hüveflyesek a N-egyensúflyban. 

12.2. tábflázat. Az N
2
 megkötés reprezentatív becsflésefi küflönböző növényekben (Gardner et afl., 1985)

Hüveflyes növények Becsüflt N2 megkötés (kg ha-1) Forrás†

Lucerna
90
260
40–350

Waksman 1952
Aflexander 1961
Nutman 1965; 
Beflfl and Nutman 1971

Lóherék

50
250–350
65
50–200

Fred et afl. 1932
Russeflfl 1950
Waksman 1952
Nutman 1965

Hüveflyesek réteken és flegeflőkön
10–550
30–170

Nutman 1965
Wfiflflfiams 1970

Borsó
400–500
30–140

Russeflfl 1950
Nutman 1965

Szója
20–200
65
40–120

Russeflfl 1950
Waksman 1952
Sundara Rao 1971

Trópusfi hüveflyesek
40 –80
40–360
20–260

Wetseflaar 1967
Whfitney 1967
Henzeflfl 1968

†A forrásokra hfivatkozást Gardner et afl. (1985) tartaflmazza.



Az ammónfia fiparfi eflőáflflítása

A vfiflág N szükségflete a növénytermesztésben mfintegy 125 × 106 t voflt évenként és 200–245 × 106 t-ra nőtt 2000-re. Az fiparfi termeflés, főként 

a Haber-Bosch efljárás, fefleflős e szükségfletnek kb. 40%-áért (30 × 106 t). Ez az efljárás nagy mennyfiségű fosszfiflfis energfia ráfordítást figényefl a 

hfidrogén adagofláshoz, a magas hőmérsékflet (5000 oC) és nyomás (200 bar) eflőáflflításához a gyártásfi foflyamatban. Hataflmas befektetés szükséges 

az fiparfi gyár flétesítéséhez fis.

A kémfiafi reakcfió a Haber-Bosch efljárásban a következő:

3N
2
 (flevegő) + H

2
 (természetes gáz) 

Légkörfi N
2
 fixáflás

Az ammónfia mennyfiségét, amefly évente vfiflflámflássafl kötődfik meg, 10 × 106 t-ra becsüflfik. A vfiflflámflásnak van eflegendő energfiája, hogy fionfizáflja 

a vízgőzt H+ és OH– fionokra, meflyek az oxfigénnefl (O
2
) együtt reakcfióba fléphetnek az N

2
 moflekuflákkafl, és saflétromsavat képeznek, amefly esővefl 

jut a föfldre. A bfioflógfiafi N
2 
fixáflássafl összehasonflítva, a vfiflflámflássafl megkötött mennyfiség kficsfi, azonban mégfis fontos a természetes ökoszfisz-

témákban, ameflyekben a fixáflt N akkumufláflódfik a bfiomasszában, majd mfineraflfizáflódfik és újra hasznosufl az fidő foflyamán. Egy trópusfi erdő 

vegetácfió hosszú ugarofltatása (12 vagy több éven keresztüfl) 500 kg ha-1 N-t fis akkumufláflhat a vfiflflámflásbófl és bfioflógfiafi N
2
 fixáflásfi forrásokbófl.

Bfioflógfiafi N
2
 fixáflás

Számos szabadon éflő baktérfium, vaflamfint asszocfiácfió (társuflás) a baktérfiumok és magasabb rendű növények között rendeflkezfik azzafl a képes-

séggefl, hogy redukáflja a flégkörfi N
2
-t ammónfiává (NH

3
). A következő reakcfió, meflyben részt vesz a nfitrogenáz enzfim, áfltaflános mfinden szerve-

zetre:

Az N
2
 fixáfló szervezetek eflsődflegesen baktérfiumok, továbbá kékaflgák. Az aflábbfiakban az N

2
-t fixáfló szervezetek osztáflyozását mutatjuk be 

Gardner et afl. (1985) aflapján. A bfioflógfiafi N
2
-fixácfiós rendszerek típusafit, energfia-forrását és N

2
-megkötő képességét a 12.1. ábra szemfléfltetfi.

I. Aszfimbfiotfikusak (szabadon éflők)

A) Baktérfiumok

1.  Aerob. Az Azotobacteraceae három génusza, az Azotobacter, Azospfirfiflflum és a     Befijerfinckfia, a flegfontosabbak.

2. Anaerob. Mezőgazdaságfiflag fontos és széfles körűen eflterjedt a Cflostrfidfium pasteurfianum és két fotoszfintetfikus genusz, a Rhodospfirfiflflum 

és a Chromatfium.

B) Kékaflgák (Cyanobacterfia). Két genusz, az Anabaena és a Nostoc a flegáfltaflánosabb.

II. Szfimbfitfikusak (gümőképzők)

A) Gyökéren gümőképzés.

1.  Rhfizobfium. Társuflnak a hüveflyesekkefl.

2.  Actfinomycetes (pfl. Frankfia). Társuflások a fás zárvatermőkkefl. Aflnus (éger) egy jófl fismert gazdanövény. 

3.  Kékaflgák. Társuflások a nyfitvatermőkkefl. Gümők képződnek a nyfitvatermők gyökérzetének feflüfletén (fény szükséges).

B) Levéflen gümőképzés (phyflflosphere). Számos baktérfium, befleértve néhány szabadon éflő  típust, képez gümőket a fásszárú növények fleve-

flefin a humfid trópusokon.

III. Szfimbfiotfikus (nem gümőképző; társufló = asszocfiatív)

A)  Kékaflgák. Társuflnak páfránnyafl (Azoflfla) és gombákkafl (zuzmók).

B)  Baktérfiumok (Azobacteraceae). Társuflnak a fűféflékkefl. A baktérfiumok magukba fogflaflják az Azospfirfiflflum brasfiflfiense, Spfirfiflflum flfipofe-

rum és Azotobacter paspaflfi fajokat, ameflyek áfltaflánosak a trópusfi és szubtrópusfi C
4
-es fűféflék aflkotta flegeflőkön.



12.1. ábra. Bfioflógfiafi N
2
-fixácfiós rendszerek típusa, energfia forrása és fixácfiós képessége a taflajokbófl (Marschner, 1986)

Rhfizobfium – hüveflyes növény asszocfiácfiók (társuflások)

Nagyszámú hüveflyes faj fixáfl N
2
-t szfimbfiotfikusan és ezáfltafl autotrofikusak N-re, vaflamfint C-re és jeflentősen hozzájáruflnak a gflobáflfis N egyen-

súflyhoz. Nagyszámú hüveflyes fejflődött kfi a mérsékeflt kflímában, amfikor a kaflcfium bőségesen rendeflkezésre áflflt; ezek a hüveflyesek, küflönösen 

a Rhfizobfium fajokkafl együtt, jófl adaptáflódtak az fiflyen körüflményekhez. A hüveflyes növények flegnagyobb száma (mfind fásszárú és flágyszárú) a 

trópusfi kflímában fejflődött kfi, kfimosódott, savanyú taflajokon és jófl növekednek fiflyen körüflmények között. E hüveflyesek többsége a Rhfizobfium 

tehénborsó típusávafl van társuflásban.

A hüveflyes asszocfiácfiók áfltafl fixáflt N
2
 mennyfisége erősen váfltozó, a hüveflyestőfl, a fajtátófl, a baktérfium fajtófl és törzstőfl és a növekedésfi fefl-

téteflektőfl, küflönösen a pH-tófl és a taflaj N-tőfl függően. Átflagos értékek nem áflflapíthatók meg, azonban becsflések tafláflhatók számos növényre a 

12.2. tábflázatban. Érdekes megemflítenfi, hogy oflyan magas értékeket mfint 500 kg ha–1 év–1, közöfltek borsóra, egy egyéves hüveflyesre. Szója és 

flucerna rekord termésefi 500 kg ha–1-néfl több N
2
 megkötését mutatják. A probfléma az fiflyen típusú becsfléseknéfl a taflajbófl kapott N komponens 

megfefleflő értékének a figyeflembe vétefle. 

Gümő képződés

A szfimbfiózfis tfipfikus péfldája egyes növények köflcsönösen eflőnyös, tartós együttéflése a gáznemű N
2
 moflekufla megkötésére és vízben ofldódó 

ammónfiává vafló redukáflására képes baktérfiumokkafl. A hüveflyes növények gyökerefibőfl fajspecfifikus flavonofidok jutnak a taflajba, ahofl a megfe-

fleflő baktérfiumfaj szabadon éflő, csfiflflós sejtjefiben befindítják oflyan serkentő anyagok kfiváflasztását, meflyek a fiatafl gyökérszakaszokon eflősegítfik 

a gyökérszőrök növekedését és begörbüflését (12.2. ábra). Ezt a baktérfiumok feflfismerése, behatoflása, vaflamfint a kéregszövetfi gümőképződés 

követfi. A baktérfiumok sejtjefi a taflajban csfiflflókkafl mozognak, míg efljutnak a nekfik megfefleflő hüveflyes növényfaj gyökérszőrefihez. 

A parenchfimatfikus sejtekben a bakterofidok finfekcfiós vakuóflumba zártan kezdfik efl a nfitrogéngáz redukcfióját, jeflflegzetes nfitrogenáz enzfimük 

áfltafl. Ez vas és moflfibdén fionok segítségévefl vfisz át eflektronokat a N
2
-re, amefly NH

4
+ fionná redukáflódfik.A foflyamatnak nagy az energfiafigénye 

(15 ATP/N
2
), ezt a gyökérgümők erőtefljes aerob flégzése fedezfi. 



12.2. ábra. Egy N
2
-fixáfló rendszer kfiaflakuflásának vázflatos bemutatása a hüveflyesek gyökérzetén (Marschner, 1986)

A baktérfiumok a nfitrogéngázbófl sokkafl több ammónfiumot termeflnek, mfint amennyfire szükségük van, így a növényt fis eflflátják készen redukáflt 

szervetflen nfitrogénforrássafl. A száflflítórendszer száflflítja a cukrokat, a vfizet és az ásványfi eflemeket a bak terofidoknak és eflvonja a fixáflt N
2
-t, mfint 

amfinosavakat, amfidokat, urefideket. A tápfláfl kozásfi szempontokon kívüfl a gümő funkcfiók kedvező környezetet bfiztosítanak a baktérfiumoknak, 

befleértve a nfitrogenáz oxfigén védeflmét.

A gümő méretek és aflakok jeflentősen váfltoznak, a hüveflyes faj merfisztematfikus jeflflemzőfitőfl függően (12.1. kép). Néhány hüveflyesnek (pfl. 

flucerna és borsó) termfináflfis és nem determfináflt gümőmerfisztémáfi vannak, ameflyek hosszúkás gümőket képeznek. Termfináflfis, azonban determfi-

náflt merfisztémák gömböflyű gümőket képeznek, korflátozott hosszúsággafl, mfint amfi tafláflható szójában és föfldfimogyoróban. Néhány faj gümőfi, 

mfint amfiflyen a seflyemmáflyva, flateráflfis merfisztémákat fejflesztenek, ameflyek eflágazásokat és szabáflytaflan aflakzatot eredményeznek. A normá-

flfisnáfl kfisebb gümők áfltaflában nem hatékony Rhfizobfium törzs finfekcfióját jeflzfik. A nem hatékony törzsektőfl származó gümőkbőfl hfiányozhat a 

fleghemogflobfin. 

12.1. kép. A Phaseoflus vuflgarfis (A) (bab) és az Ornfithopus satfivus (B) (szeradeflfla) gümős gyökerefi (Mengefl és Kfirkby, 1982)



Kereszt-finokuflácfiós csoportok

A hüveflyesek csoportokba oszthatók a Rhfizobfium spp.-re történt specfifikácfió aflapján. Péfldáufl a borsót (Pfisum) és a bükkönyt (Vficfia) beofltja a 

R. flegumfinosarum (12.3. tábflázat). A flucernán kívüfl a here és számos hüveflyes finokufláflható R. meflfiflotfi-vafl. Másrészrőfl, a R. japonficum specfifi-

kus a szójára. Emfiatt nevezfik egyes munkákban Bradyrhfizobfium japonficum-nak A kereszt-finokuflácfiós csoportosítás probflematfikus, mfivefl nagy 

váfltozatosság van a specfifikácfióban a baktérfium fajok törzsefi között. A törzsek hatékonyak flehetnek egy hüveflyesre, de hatástaflanok egy másfik 

hüveflyesre ugyanabban a csoportban.

Rhfizobfium törzsek

A Rhfizobfium spp. törzsek széfleskörűen váfltoznak specfifikusságban a hüveflyes fajokhoz, fajta gümőképzésfi módjához és a nfitrogenáz aktfivfitás-

hoz vfiszonyítva. Néhány törzs váfltozhat az N
2
 fixáflásban ugyanazon faj fajtáfivafl fis. A 24 borsócsoport törzsbőfl (R. flegumfinosarum) csak egy 

voflt kompatfibfiflfis a borsó csoportnak mfind a hét gazda hüveflyesévefl. Hat törzs hatástaflan voflt mfinden hüveflyesre a borsó csoportban. A törzs 

hatékonyság tuflajdonítható a gyökér finfekcfió hfiányának és/vagy aflacsony nfitrogenáz aktfivfitásnak vagy aflacsony hatékonyságnak.

12.3. tábflázat. A hüveflyes fajok kereszt-finokuflácfiós csoportjafi (Gardner et afl., 1985)

Gazda
növény típus Rhfizobfium faj

Néhány tagja a kereszt-finokuflácfiós csoportnak
MegjegyzésHüveflyes Génusz és faj

Borsó flegumfinosarum Borsó Pfisum sp.
Bükköny Vficfia sp.
Lednek Lathyrus sp.

Lóhere* trfifoflfifi Fehér here Trfifoflfium repens Lehetséges, hogy nem hatékony a trópusfi 
Trfifoflfium genusraVörös here T.pratense

Bíborhere T.fincarnatum
Föfldbemenő here T.subterraneum

Bab phaseoflfi Közönséges bab Phasesflus vuflgarfis
Tűzbab Ph.coccfineus

Lucerna meflfiflotfi Lucerna Medficago satfiva
Komflós flucerna M.flupuflfina
Somkóró Meflfiflotus sp.

Szója japonficum Szója Gflycfine max Specfifikus a szójára.
Csfiflflagfürt flupfinfi Csfiflflagfürt Lupfinus sp. Hatástaflan a Lotus cornficuflatusra 

(szarvaskerep)Kerep Lotus sp.
Tehénborsó (nfincs meghatározva) Tehénborsó Vfigna sfinensfis A tehénborsó típus rend--kívüfl hete-

ro-gén, megfertőz számos génuszt és fajtFöfldfimogyoró Arachfis hypogea
Bokorhere Lespedeza sp. 

*Csak mérsékeflt égövfi here (Trfifoflfium) fajok, pfl. vörös here, fehér here.

Inokuflácfió

A  mag  vagy  a  taflaj  finokuflásának  céflja,  hogy  hatékony Rhfizobfium  törzsek  megfefleflő  popuflácfióját  hozzuk  flétre  a  hüveflyesek  gyökerefin  vafló 

megteflepedésre és finfekcfióra. A kereskedeflmfi ofltóanyagok fefltehetően az éflő szervezetek szeflektáflt törzsefit tartaflmazzák. Az finokuflácfió szük-

ségességét jeflzfi, ha a Rhfizobfium faj hfiányzfik, kevés vagy nem hatékony. Iflyen heflyzetekben az finokuflácfió a hatékony törzsek popuflácfiófit képes 

flétrehoznfi, ameflyekbőfl megfefleflő gümőképző hüveflyes növények fejflődfik. Péfldáufl, savanyú taflajon a meszezés és a flucerna finokufláflása nagyon 

eflőnyös flehet.

Rhfizobfium túfléflése a taflajban

A Rhfizobfium túfléflése a természetben nagymértékben függ a taflaj tuflajdonságoktófl, küflönösen a pH-tófl, a taflajnedvességtőfl, a szervesanyagtófl 

és a gazdanövények közöttfi fidőszak hosszátófl. A durva homoktaflajok könnyen kfiszáradnak és eflveszthetfik az őshonos Rhfizobfiumokat és a sava-

nyú taflajok eflveszthetfik azokat a Rhfizobfiumokat, ameflyek magas pH-t figényeflnek. Kfimutatták, hogy Iflflfinofis déflfi részén a taflajokban eflegendő 

R. japonficum popuflácfió van a szója gümőképződéshez a kukorfica 10 éven keresztüflfi foflyamatos termesztése után, anéflküfl, hogy szóját fiktattak 

voflna a forgóba.



Rfizoszféra fixácfió fűféflékben

A vfiflág éfleflmfiszer-hfiánya és a növekvő N szükségflet az éfleflmfiszer- és takarmány-termefléshez kfiváfltotta az érdekflődést az N
2
 fixácfió flehetősé-

ge firánt fűféflékben.  A cereáflfiák termeflése, amefly az emberek áfltafl eflfogyasztott kaflórfia és fehérje mfintegy 75%-át szoflgáfltatja, függ a magas 

N-szfintektőfl, főként kereskedeflmfi műtrágyábófl fedezve a fejflett országokban. A N-műtrágyák azonban egyre köfltségesebbek és függnek a fosz-

szfiflfis energfia véges forrásafitófl. Továbbá, a kereskedeflmfi műtrágyák gyakran nem áflflnak rendeflkezésre a fejflődő országokban. A kutatás hosszú 

távú céflja, hogy az N
2
 fixáflás képességét (nfif gén) átvfigyék gabonaféflékbe és takarmány fűféflékbe. Az a feflfedezés, hogy az Azotobacteraceae 

bfizonyos fajafi megteflepednek és flaza társuflást képeznek a fűféflék gyökerefivefl és N
2
-t fixáflnak a rfizoszférában (gyökér környezet) kedvező körüfl-

mények között, az eflső flépés e céfl eflérésében. Azospfirfiflflum brasfiflfiense, Azotobacter paspaflfi, Spfirfiflflum flfipoferum fajokat fizofláfltak a rfizoszférábófl 

a trópusfi (C
4
–es) füvekkefl kfiaflakított társuflásokbófl. Jó fényeflflátottságú környezetben a C

4
-es füvek fefltehetően (a magasabb fotoszfintetfikus ráta 

eredményeként, összehasonflítva a C
3
-as füvekkefl) több C (szén) vegyüfletet váflasztanak kfi a rfizoszférába, hogy támogassák az N

2
 fixáflás energfia 

figényét. 

Megfigyeflték az A. brazfiflfiense nfitrogenáz aktfivfitását fizofláflt kukorfica gyökereken.  A szántóföfldfi kísérfletek 50%-ában az finokufláflás növeflte 

a gyökér tömegét és a N-tartaflmat. A N nyereség az A. brazfiflfiense-vafl vafló finokufláflásbófl 15 kg N ha–1 voflt, azonban az eredmény nem voflt kö-

vetkezetes. A hosszútávú megfigyeflések és tapasztaflatok a trópusfi füves flegeflőkön arra engednek következtetnfi, hogy a rfizoszféra asszocfiácfiók 

hozzájáruflnak a N egyensúflyhoz ezeken a terüfleteken.

Genetfikafiflag szabáflyozott faktorok

Bármefly fajnáfl vagy társuflásnáfl az N
2
 redukcfióját ammónfiává (N

2
 fixácfió) a nfitro genáz enzfim kompflexum szabáflyozza. A nfitrogenáz termeflését 

a nfif gén szabáflyozza. Nagyszámú, genetfikafi szabáflyozás aflatt áflfló faktor közös a N
2
-fixáfló szervezetekben: nfitrogenáz enzfim kompflex; reduk-

tánsok (az N
2
 átaflakítása NH4+-vá egy redukcfiós foflyamat, amefly eflektron finputot figényefl); ATP; védeflem az O

2
-tőfl (amefly gátoflja a nfitrogenáz 

aktfivfitást) a fleghemogflobfinnak köszönhetően, amfi oxfigénszegény, mficroaerofifl környezetet bfiztosít a bakterofidoknak.

Környezetfi faktorok

A következő környezetfi faktorok befoflyásoflják az N
2
 fixáflást:

1. Szén-N arány. A N nagy mennyfisége a C-hez vfiszonyítva a taflajban vagy más közegben eflnyomja a nfif expresszfióját, ezáfltafl csökkentfi a 

gümőképződést és/vagy a nfitrogenáz aktfivfitást. A gümőképződést és az N
2
 fixácfiót a hüveflyesekben gátoflta a rendeflkezésre áflfló N. 

A rendeflkezésre áflfló N gátfló hatása függ az N
2
 fixácfiót végző fajtófl és a környezettőfl. A rendeflkezésre áflfló N mérsékeflt mennyfiségefi eflőnyö-

sek flehetnek egyes hüveflyes növényeknéfl. A hüveflyesek N-műtrágyázásának gyakorflatfi eflőnyefi rendszerfint kficsfik vagy egyáfltaflán nfincsenek 

eflőnyefi, pfl. vfisszaszoríthatják a fixáflást. Átveszfi a szerepet a növény saját nfitrát- és nfitrfitreduktáza.

2. Ásványfi tápeflemek. Az N
2 
fixáfló szervezetek ásványfi tápeflem szükségflete flényegében ugyanaz, mfint más növényeké. Küflönös figyeflmet 

keflfl fordítanfi azokra a taflajokra, ameflyek hfiányosak moflfibdénben, vasban, vagy kénben, mfivefl ezek a tápeflemek a nfitrogenáz komponensefi. A 

nfintogenáz aktfivfitás váflaszreakcfiót ad más makroeflemekre fis (12.4. tábflázat). A hüveflyesek növekedése és az N
2
 fixáflás reakcfiót ad a foszforra 

(12.5. tábflázat). Megfigyeflték, hogy a réz fis szükséges a gümőképzéshez. Áfltaflában a Rhfizobfium – hüveflyes asszocfiácfiók érzékenyek az afla-

csony pH-ra, küflönösen érzékenyek a mérsékeflt kflímához adaptáflódott hüveflyesek.

12.4. tábflázat. A káflfium (K) és a kaflcfium (Ca) hatása a szöszös bükköny (Vficfia vfiflflosa) növekedésére  
és N

2
 fixáflására (Gardner et afl., 1985)

Mért paraméterek
Műtrágya

0 K Ca K+Ca

Föfld feflettfi száraz tömeg (g növény-1)     1.78     1.85     1.91     2.38

Frfiss gümő tömeg (mg növény-1)   552   745   678   926

Nfitrogenáz aktfivfitás (μmofl C
2
H
4
g-1 h-1)    22.5    32.5    20.9    36.1

Gümő enzfim aktfivfitás (μg g-1 gümő-1)  3361  5154  2563  5208

* A taflaj foszfor-eflflátottsága figen jó voflt. 

3. Pesztficfidek Bfizonyos pesztficfidek, így a csávázószerek csökkenthetfik az N
2
 fixáfló organfizmusokat és a gümőképzést.

4. Időjárásfi tényezők A hőség és a szárazság csökkenthetfi a baktérfium popuflácfiót és az N
2
 fixácfiót. A hfideg (5 oC) tényflegesen 0-vá csökkentette 

a gümőképződést.  A borsó gümőképződés jó voflt 26 oC-on, de nem voflt jó 20 oC-on. A gümő nedvességtartaflmának 80% feflett keflfl maradnfi a 

túfléfléshez.

12.5. tábflázat. Összefüggés a foszfor eflflátottság és a gyökerek, vaflamfint a gümők  
száraztömege között szójában (Marschner, 1986)



P-eflflátottság 
(μg flfiter-1)

Száraz tömeg (g növény–1)
Gyökerek Gümők Hajtások

      0.5 0.60 0.07 1.21

     20 0.76 0.10 1.55

     50 0.79 0.16 1.86

    200 1.23 0.35 4.22

    500 1.35 0.64 6.57

5. Kaflcfium (Ca) és pH. A pH hatása az N
2
 fixácfióra flehet dfirekt vagy findfirekt. Savanyú taflajok Rhfizobfiumtófl mentessé váfltak. A savanyú taflajon 

képződött gümők gyakran nem hatékony baktérfium törzstőfl származtak. A kaflcfium flényeges a növény és a gümő merfisztéma növekedéséhez.

6. Széndfioxfid. Normáflfisan, az N
2
 fixáfló baktérfiumok flevegője sokkafl gazdagabb CO

2
-ben (10×–100×) és aflacsonyabb O

2
-ben, mfint a környező 

flevegő.

Agrotechnfikafi stratégfiák a bfioflógfiafi nfitrogénmegkötés eflősegítésére

A mezőgazdaságfi növények termesztése szempontjábófl kétségteflenüfl flegjeflentő sebb a Rhfizobfium-féflék nfitrogénkötése, mfivefl fixáflt nfitrogénjük 

90%-át jórészben hüveflyes gazdanövényüknek adják át, kfisebb részben pedfig a taflajba juttatják. A pfiflflangósvfirágú növények a taflajt „jó erőben” 

hagyják vfissza, a gabonaféfléknek fis jó eflőveteményefi. A hüveflyes növények és a Rhfizobfiumok szfimbfiózfisát a szántóföfldfi növénytermesztés az 

ún. „zöfldtrágyázás” formájában fis hasznosítja, amefly a pfiflflangósvfirágú növénynek vfirágzás fidején (vagy később) történő taflajba szántását jeflentfi. 

Küflönösen homoktaflajon jeflentős. Haszna figen tetemes, mert fifly módon évente és hektáronként 50–250 kg nfitrogén kötődfik meg.

A nfitrogénkötés foflyamatát küflső és beflső fefltéteflek egyaránt befoflyásoflják. Küflső fefltéteflek: jófl flevegőző nedves taflaj, 20–25 oC-os hőmér-

sékflet, keflflő mennyfiségű foszfor és nfitrogénben nem bőveflkedő környezet. A foszfor műtrágyázás a gümők számát megtöbbszörözfi, az ásványfi 

nfitrogénben vafló bőség pedfig a baktérfiumműködést csökkentfi. A szfimbfiózfisos nfitrogénkötésben központfi szerepet játszó nfitrogenáz enzfim kép-

zését küflön gén firányítja, ameflyet nfif génnek neveznek. Növénytermesztésfi szempontbófl jeflentős az a törekvés, amefly a nfif gént az fiflyen génnefl 

nem rendeflkező növényfi szervezetekbe próbáflja átvfinnfi bfiotechnoflógfiafi módszerekkefl. Ha sfikerüflne, vfiflágjeflentőségű feflfedezés szüfletne!

A gazdanövények és a Rhfizobfiumok vfiszonya már jórészt tfisztázott. A baktérfiumok eflefinte nemcsak szénhfidrátokat vonnak efl a gazdanövény-

tőfl, hanem amfinosavakat fis, ezért még finkább „éflősködő” jeflflegűek. Működésükben hamarosan döntő forduflat következfik be, ameflyet a fleghe-

mogflobfin nevű fehérje –vas-kompflex vegyüflet megjeflenése jeflez. Ettőfl kezdve a gümőcskék sejtjefibőfl már aszparagfin és amfinosavak áramflanak 

kfi, s ettőfl kezdve vaflódfi szfimbfiózfisrófl beszéflhetünk. Vaflószínű, hogy a bakterofidok a nfitrogénfixáflás eflsődfleges termékefibőfl fis juttatnak a gaz-

danövénynek, fidősebb korukban pedfig már önofldódásuk, autoflfizfisük fis bekövetkezhet. 

Vfiflágszerte fintenzív kutatás foflyfik a taflajtermékenység fő forrásának, a taflaj mfikro bfiáflfis tevékenységének hasznosítására, s ezáfltafl a kukorfica 

és búza műtrágya-feflhasz náflásának csökkentésére. E kutatások a kukorficanövény számára hasznos mfikróbák szfinergfista társuflására fókuszáfl, 

amefly magában fogflaflja az Azospfirfiflflum (nfitrogén fixáflás) és Pseudomonas (foszfát ofldhatóság és fitohormon szabáflyozás) baktérfiumokat és a 

Gflomus mfikorrhfiza gombát (nfitrogén és foszfor mfineraflfizácfió). A kutatás céflja bemutatnfi, hogy a kukorfica termeszthető fenntartható módon, fefl-

hasznáflva a környezetbarát technoflógfiákat. A martonvásárfi szántóföfldfi kísérfletek eredménye aflapján úgy véfljük, hogy a műtrágya-feflhasznáflás 

csökkentése a taflaj mfikroorganfizmusok finnovatív szabáflyozásávafl hazafi vfiszonyok között fis egy reáflfis stratégfia, és a technoflógfia adaptáflható a 

környezetkíméflő kukorficatermesztésben, küflönösen kedvezőtflenebb taflajtermékenységnéfl (Berzsenyfi et afl., 2010).



13. GENETIKAI FORRÁSOK

A kufltúrnövények magukban hordozzák a fejflődésük (evoflúcfió) és a nemesítés során megszerzett finformácfiókat, ameflyek meghatározzák tefl-

jesítményüket a mező gazdaságfi termeflésben. Ezeket az finformácfiókat az éflő növények genetfikafi anyaga tartaflmazza, amefly kfi van téve váfl-

tozásnak a mutácfió és a rekombfinácfió révén, másrészt eflveszhet. Ennek a forrásnak a megfefleflő szabáflyozása magában fogflaflja a csírapflazma 

genetfikafi összetéteflének fenntartását és javítását, továbbá feflhasznáflását a termesztés gyakorflatában. A csírapflazma jeflentfi egy fajban tafláflható 

géneknek és a genetfikafi kombfinácfióknak az összességét, vagy nagyobb hányadát. Egy genetfikafi popuflácfió (néha „vonafl” vagy „törzs”) fleírja 

az egyedek (növények vagy magok) kfisebb csoportját, meflyeknek közös a származásuk és közösek a génjefik, és ezáfltafl a tuflajdonságafik fis. A 

popuflácfió kfifejezésnek ez a hasznáflata küflönbözfik az ökoflógusok áfltafl definfiáflt popuflácfiótófl, amefly a közeflfi kapcsoflatban (rokonságban) flevő, 

fidőben és térben együtt éflő egyedek kfifejezésére szoflgáfl.

Genetfikafi dfiverzfitás 

Faj dfiverzfitás

A genetfikafi dfiverzfitást a termeflésben több szfinten findokoflt meghatároznfi. A faj szfinten, a növényfajok ezrefit termesztették az emberek a korábbfi 

fidőkben vagy küflönböző heflyeken, és több százat hasznáflnak napjafinkban fis, mfint kufltúrnövényeket, mégfis a növénytermesztés döntő mérték-

ben csupán kevés növényfajra szorítkozfik. A szántóföfldfi növényeket nagy terüfleten termesztjük emberfi fogyasztásra, áflflatok takarmányozására 

és  az  fiparfi  termékek  nyersanyagafiként.  Rendszerfint  a  következő  növénycsoportokat  küflönböztetjük  meg:  gabonaféflék,  hüveflyesek,  oflaj-  és 

rostnövények, vaflamfint gyökér- és gyökgumós (a gyökgumó szár eredetű gyöktörzsön képződfik) növények. A flegfontosabb éfleflmfiszer- és takar-

mánynövények a gabonaféflék és a hüveflyesek. A takarmányozásra hasznáflt növények magukban fogflaflnak számos éfleflmfiszernövényt, vaflamfint 

takarmány- és gyepnövényt, továbbá a fefldoflgozásbófl származó éfleflmfiszer- és rostnövény meflfléktermékeket. 

A 13.1. tábflázat  a  fontosabb  kufltúrnövények  és  növénycsoportok  termőterüfletét  és  termésprodukcfióját  mutatja  vfiflágvfiszonyflatban  2010. 

évben. A szántóföfldfi növények közüfl flegnagyobb a gabonaféflék termőterüflete (682 mfiflflfió ha), sorrendben az oflajnövények (267 mfiflflfió ha), a 

hüveflyes növények (76 mfiflflfió ha), a gyökér- és gyökgumósok (52 mfiflflfió ha) és a rostnövények (35 mfiflflfió ha) következnek. A gabonaféflék (cere-

áflfiák), mfint a búza, rfizs és kukorfica, a vfiflág domfináns éfleflmfiszernövényefi. Összes gflobáflfis produkcfiójuk sokkafl nagyobb, mfint más éfleflmfiszer-

növényeké. A cereáflfiák domfinancfiája növekszfik, mfivefl egyre finkább heflyettesítfik a kfisebb termésű és az agrotechnfikára kevésbé reakcfióképes 

növényfajokat. A. 13.1. tábflázatban bemutatott produkcfió egyenflő 640 kg szárazanyaggafl (kb. 7.9 GJ) jeflenfleg a vfiflág egy flakósára vetítve. A 

produkcfió több, mfint 60%-a szemtermés, meflynek nagy része az áflflatok takarmányozására szoflgáfl és findfirekt módon, az áflflatfi termékeken ke-

resztüfl szoflgáfl emberfi tápfláflékként. Jeflentős a hozzájáruflás az éfleflmfiszer eflflátáshoz más áflflatfi takarmányokon (meflfléktermékek, takarmánynö-

vények, áflflandó flegeflők) keresztüfl fis. A FAO adatafi szerfint az áflflatfi termékek szoflgáfltatják étrendünkben az energfia 16%-át és a fehérje 34%-át. 

Továbbfi termékek származnak házfi kertekbőfl.

Négy faj a Poaceaae (Pázsfitfűféflek) csafládbófl – búza, rfizs, kukorfica és árpa – adja az összes produkcfiónak majdnem a feflét (13.1 tábflázat). 

Még akkor fis, ha fleszámítjuk az áflflatok takarmányozására hasznáflt mennyfiségeket, a cereáflfiák vaflóban az energfia és a fehérje fő forrásafi étren-

dünkben. A termesztett fajok száma csak akkor nő meg számottevően, amfikor bevonjuk a takarmánynövényeket, a gyepeket aflkotó fajokat és a 

kertészetfi növényeket. 

13.1. tábflázat. A fontosabb kufltúrnövények és növénycsoportok termőterüflete és termésprodukcfiója  
a vfiflágon 2010. évben (FAO Productfion Yearbook, 2011 adatafi aflapján)

Kufltúrnövények és növénycsoportok Termőterüflet (mfiflflfió ha) Termésprodukcfió (mfiflflfió t szárazanyag)

Búza 217 651

Rfizs 154 672

Kukorfica 162 844

Árpa 48 123

Zab 9.1 19.6

Rozs 5.3 12.3

Trfitfikáflé 3.9 13.2

Cfirok 41 56

Köfles 35.1 29.3

Burgonya 18.6 324

Cukorrépa 4.7 228

Szója 102 262



Kufltúrnövények és növénycsoportok Termőterüflet (mfiflflfió ha) Termésprodukcfió (mfiflflfió t szárazanyag)

Napraforgó 23.1 30.6

Oflajrepce 91.7 59.1

Gabonaféflék 682 2432

Hüveflyes növények 76 67.6

Oflajnövények 267 168.4

Rostnövények 35.1 28.4

Gyökér és gyökgumósok 52.2 727

Zöfldségnövények 52.7 966

Gyümöflcsféflék 55.6 609

Vfiflágvfiszonyflatban a fontosabb termesztett növénycsoportok vetésterüfletének váfltozását 1961 és 2010 között a 13.2. tábflázat mutatja. Látható, 

hogy a szántóföfldfi növények közüfl flegnagyobb mértékben az oflajnövények terüflete nőtt (135%), majd a hüveflyesek (19%), gyökér- és gyökgu-

mósok (9.6%) és a gabonaféflék (5.3%) következtek. A rostnövények termőterüflete csökkent (–9.5%). Nagyon jeflentős voflt ebben az fidőszakban 

a zöfldségnövények és a gyümöflcsféflék termőterüfletének növekedése (122%, fiflfletve 126%). 

13.2. tábflázat. A Fontosabb termesztett növény-csoportok vetésterüflete vfiflágvfiszonyflatban  
1961 és 2010 között (mfiflflfió ha) (FAO Productfion Yearbook, 2011 adatafi aflapján

Növény- 
csoportok

1961 1970 1980 1990 2000 2010
%-os váfltozás 
1961–2010

Gabonaféflék 648.00 675.47 717.20 708.47 672.72 682.54 5.3

Hüveflyesek 64.01 64.39 61.28 68.80 64.84 75.98 18.7

Oflajnövények 113.62 132.03 162.12 185.38 222.28 266.54 134.6

Rostnövények 38.73 40.87 40.77 37.79 35.19 35.07 –9.5

Gyökér és gyökgumósok 47.59 48.17 45.89 46.04 53.22 52.18 9.6

Zöfldségnövények 23.75 22.63 25.70 31.75 46.61 52.68 121.8

Gyümöflcsféflék 24.63 28.91 32.89 41.13 49.11 55.58 125.7

13.3. tábflázat. A fontosabb termesztett növényfajok termésátflaga (t ha–1) vfiflágvfiszonyflatban  
1961 és 2010 között (FAO Productfion Yearbook, 2011 adatafi aflapján)

Termesztett
növény

1961 1970 1980 1990 2000 2010
%-os váfltozás 
1961–2010

Búza 1.09 1.49 1.86 2.56 2.72 3.00 175.2

Rfizs 1.87 2.38 2.75 3.53 3.89 4.37 133.7

Kukorfica 1.94 2.35 3.15 3.68 4.32 5.22 169.1

Árpa 1.33 1.81 2.00 2.42 2.44 2.58 94.0

Zab 1.30 1.71 1.68 1.93 2.06 2.16 66.2

Rozs 1.16 1.38 1.56 2.27 2.05 2.31 99.1

Trfitfikáflé – – 1.83 3.57 3.65 3.35 83.1

Cfirok 0.89 1.13 1.30 1.37 1.36 1.38 55.1

Köfles 0.59 0.74 0.65 0.80 0.75 0.83 40.7

Burgonya 12.22 14.35 12.82 15.13 16.32 17.43 42.6

Cukorrépa 23.17 29.53 30.21 35.71 41.60 48.86 110.8

Szója 1.13 1.48 1.60 1.90 2.17 2.55 125.7

Napraforgó 1.03 1.15 1.10 1.33 1.25 1.32 28.2

Oflajrepce 0.57 0.82 0.98 1.39 1.53 1.86 226.3

A fontosabb termesztett növényfajok termésátflagának váfltozását 1961 és 2010 között vfiflágvfiszonyflatban a 13.3. tábflázat tartaflmazza. Az 50 éves 

fidőszakban flegnagyobb voflt az oflajrepce termésnövekedése (226%). A gabonaféflék közüfl a búza, kukorfica és a rfizs termésnövekedése sorrend-

ben 175, 169 és 134% voflt. A szántóföfldfi növények közüfl jeflentős voflt továbbá a szója (126%) és a cukorrépa (111%) termésnövekedése.

Az összes hüveflyes növény átflagtermése a vfiflágon csupán fefle, mfint a gabonaféfléknek, és kfisebb mértékű termésnövekedést mutat az utóbbfi 

fidőben. Ugyanakkor a 13.4. tábflázat adatafi mutatják, hogy a hüveflyesek protefin és flfipfid tartaflma sokkafl nagyobb, mfint a gabonaféfléké.

13.4. tábflázat. A fontosabb gabonaféflék és hüveflyes növények magjafinak fehérje és flfipfid tartaflma (Fagerfia et afl., 2011)

Növényfaj Protefin (g kg–1) Lfipfid (g kg–1)

Rfizs 105 22

Búza 113 17

Árpa 132 35

Kukorfica 102 41

Cfirok 88 35



Növényfaj Protefin (g kg–1) Lfipfid (g kg–1)

Zab 125 47

Gabonaféflék átflaga 111 33

Szója 314 201

Száraz bab 192 24

Csfiflflagfürt 251 41

Adzukfibab 216 13

Föfldfimogyoró 193 304

Borsó 233 15

Tehénborsó 173 51

Hüveflyesek átflaga 225 93

Az éfleflmfiszernövények között a gyökérnövényeknek, mfint a burgonya, édesburgonya és a manfióka, fontos szerepük van a vfiflág flakosságának 

kaflórfia  eflflátásában.  Áfltaflános  hfiedeflem,  hogy  a  gyökérnövényekbőfl  eflőáflflított  éfleflmfiszer  gyengébb  mfinőségű. Az  figaz,  hogy  a  gabonaféflék 

szemtermése 7–11% protefint tartaflmaz, mfiközben a gyökérnövények csupán 0.4–2.8%-ot. Az éfleflmfiszermfinőség meghatározásánáfl azonban 

más paramétereket fis mérnfi keflfl (Ca, Fe, vfitamfinok és vfitamfinszerű vegyüfletek). Ebbőfl arra következtethetünk, hogy a gabonaféflék nem kfivá-

flóbbak a gyökérnövényeknéfl az éfleflmfiszermfinőség tekfintetében.

Nagyon nagy dfiverzfitás áflfl rendeflkezésre a kertészetfi fajokban. A gyümöflcsök és zöfldségek fontos forrásafi a vfitamfinoknak, ásványfi anyagok-

nak és rostanyagoknak, és jeflentős dfiverzfitássafl járuflnak hozzá étrendünkhöz, mégfis heflyük a mezőgazdaságban és hozzájáruflásuk az éfleflmfi-

szereflflátottsághoz kfismértékű. 

A flfimfitáflt fajdfiverzfitás nem napjafink jeflensége a mezőgazdaságban; sokkafl finkább úgy tűnfik, hogy ez mfindfig fis így voflt. Archeoflógfiafi bfizonyí-

ték az, hogy a domesztfikácfió (honosítás) egy fokozatos foflyamat voflt és hogy a növények kfis száma feflefl meg az aflapéfleflmfiszer szükségfletnek 

mfinden régfión beflüfl, ahofl a mezőgazdaság kfiaflakuflt.  A fajoknak a terjesztése a Föfld körüfl a növények sokkafl nagyobb dfiverzfitását eredményezte 

mfinden régfióban, mfint amfi a korábbfi kufltúrákban rendeflkezésre áflflt. 

Számos oka van annak, hogy a cereáflfiák továbbra fis domfináns növények: megfefleflnek az aflapéfleflmezésfi figényeknek; mfint egyéves növények, 

jófl beflefiflflenek efltérő környezetbe; könnyen és bfiztonságosan termeszthetők. Az emberfi tápfláflkozás főként a fehérje és energfia étrendfi szükség-

fleteken aflapufl. A cereáflfiák, jó emészthetőséggefl, 8–14% fehérje és 60–80% szénhfidrát tartaflommafl, fehérjét és energfiát szoflgáfltatnak, flegaflább 

oflyan jófl vagy jobban, mfint a növények más csoportjafi. A búza, kukorfica és rfizs együtt az összes fehérje 37%-át és az összes kaflórfia 44%-át 

szoflgáfltatja az emberfi tápfláflkozásban (13.5. tábflázat). 

13.5. tábflázat. Kaflórfia és fehérje százaflék az emberfi tápfláflkozásban búzábófl, kukorficábófl és rfizsbőfl gflobáflfisan és a fejflődő országokban (FAOSTAT, 2009)

Gabonaféflék Régfió Kaflórfia (%) Fehérje (%)

Kukorfica
Vfiflág 5 4
Fejflődő országok 6 5

Búza
Vfiflág 19 20
Fejflődő országok 17 19

Rfizs
Vfiflág 20 13
Fejflődő országok 25 18

Összesen búzábófl, rfizsbőfl és kuko-
rficábófl

Vfiflág 44 37
Fejflődő országok 48 42

Jeflentős kutatásfi erőfeszítések történtek új növények eflőáflflítására és a régfiek javítására, azonban kevés sfikerrefl. A cukorrépa az egyfik növény, 

meflyet francfia kutatók növénynemesítéssefl fejflesztettek kfi, mfint cukornövényt a mérsékeflt égövre. Jóflflehet a nemesítés sfikeres voflt, a növény 

nem rendeflkezfik széfles körű rezfisztencfiávafl és fintenzív fenntartó kutatást szükséges foflytatnfi ahhoz, hogy versenyképes növény maradjon, mfint 

a cukornád. Az utóbbfi fidőben a szója, a napraforgó, a repce, a trfitfikáflé (búza és rozs hfibrfidje) jeflentősége megnőtt a növénynemesítés eredmé-

nyeként. 

Termesztett növényefink eredete (géncentrumok)

Számos növényfajnáfl flehetséges azonosítanfi a vfiflágnak oflyan terüfletefit, ahofl a fajok ősefi még vadon nőnek. Ezeket a terüfleteket, meflyeket a szár-

mazás centrumának (géncentrumnak) hívnak, meghatározzák a vad és a termesztett fajok közöttfi összefüggések, vaflamfint a növény geográfiafi 

eflterjedése. A flegkfiemeflkedőbb kutató a kufltúrnövények és következésképpen, a mezőgazdaságfi adottságok fefltárásában, Vavfiflov orosz genetfi-

kus voflt. Gyűjtőútjafi során vfizsgáflta azokat a heflyeket, ahofl a fő kufltúrnövényeket termesztették. Ezután megvfizsgáflta a dfiverzfitás mértékét a 

küflönböző növénytuflajdonságokra, mfint amfiflyen a morfoflógfia, a genetfika, rezfisztencfia a károsítókkafl szemben és adaptácfió a küflönböző kflfima-

tfikus fefltéteflekhez. Megvfizsgáflta továbbá azokat a növényfajokat, ameflyek a megflévő kufltúrnövények rokonafiként azonosított és fefltérképezte 

eflheflyezkedésüket. Kutatásafi aflapján Vavfiflov nyoflc származásfi centrumot (géncentrumot) azonosított. Ezeket a 13.1. ábra mutatja, számos oflyan 

növényfajjafl együtt, meflyek ezekbőfl a forrásokbófl származnak. 



13.1. ábra. A kufltúrnövények eredetének centrumafi Vavfiflov aflapján (Poehflman, 1987)

1.  Kínafi géncentrum: órfiás muhar, köfles, kender, rfizs, szója, zab, adzukfi bab, szezám

2.  Indfiafi géncentrum: rfizs, mong bab, bagoflyborsó, cukornád, findfiafi gyapot, juta, köfles, táró, jamsz gyökér

2.  A. Indo-Mafláj géncentrum: banán, kókuszdfió, jamszgyökér, cukornád

3.  Közép-Ázsfiafi géncentrum: bagoflyborsó, flen, flencse, borsó, rozs, sáfrányszekflfice, szezám, búza

4.  Közefl-Kefletfi géncentrum: flucerna, árpa, bagoflyborsó, flen, flencse, dfinnye, zab, borsó, rfizs, szezám

5.  Medfiterrán géncentrum: flóbab, káposzta, safláta, peflyvás zab, durum búza

6.  Etfiópfiafi (korábban Abesszínfiafi) géncentrum: árpa, bagoflyborsó, flen, flencse, köfles, borsó, szezám, tőtfippan, tetrapflofid búza

7.  Défl-Mexfikófi és Közép-Amerfikafi géncentrum: bab, kukorfica, napraforgó, csficsóka hegyvfidékfi gyapot, tökféflék, szízáfl agáve

8.  Défl-Amerfikafi (Perufi – Ecuadorfi – Boflívfiafi) géncentrum: flfima bab, perufi gyapot, burgonya, édesburgonya, dohány, paradficsom

8.  A) Chfiflefi géncentrum: burgonya

8.  B) Brazíflfiafi – Paraguayfi géncentrum: kakaó, manfiók(a), föfldfimogyoró, ananász, kaucsukfa

Mezőgazdaságfi fajták

Az emberfi szeflekcfióvafl és újabban nemesítéssefl végzett domesztfikácfió (honosítás) során a kufltúrnövényefink vad ősefinek genetfikafi dfiverzfitása 

szegregáflódott és fennmaradt vfiszonyflag szűk genetfikafi bázfissafl rendeflkező popuflácfiókban. A korábbfi fidőkben, amfikor a termeflők egyszerűen 

meghagyták a flegjobb és a flegszebb magot saját tábflájukrófl a vetéshez, eflküflönüflt heflyfi popuflácfiók jöttek flétre természetes szeflekcfióvafl a heflyfi 

környezetre és termesztésfi gyakorflatra. Párosuflva a nem kívánatos növénytípusok efltávoflításávafl, fiflfletve a kívánatos típusok pozfitív szeflekcfió-

jávafl, az fiflyen popuflácfiók eflküflönüfltek regfionáflfisan, mfint tájfajták. A tájfajták popuflácfiók, ameflyek számos örökfletesen efltérő típusbófl áflflnak, 

és genotípusos váfltozatosságuk következtében küflönösen jófl aflkaflmazkodtak eflterjedésfi terüfletükön az évente módosufló küflső tényezőkhöz. A 

kufltúrfajtákhoz képest csak közepes, de figen megbízható termést adnak. A tájfajták szeflekcfiós értékét nagymértékben annak a tájnak a geográfiafi 

heflyzete határozza meg, ahonnan származnak.

 A modern fidőkben, a tájfajtákat fokozatosan heflyettesítették a nemesített popuflácfiók, meflyek megküflönböztető tuflajdonságokkafl rendeflkez-

nek. Ezek a fajták. A fajta (termesztett varfietas, fiflfl. cufltfivar, a fajtakör pedfig covarfietas) eflnevezést hasznáfljuk szemben a varfietas-szafl (var.), 

meflyet a botanfikafi taxonómfiában hasznáflnak, hogy morfoflógfiafiflag és geográfiafiflag eflküflönítsék a fajok aflcsoportjafit. A varfietas-oknak flatfin 

neveket adnak, míg a fajtáknak nem. 

Egy fajta genetfikafi struktúrája függ attófl, hogyan szaporodfik, a faj megtermékenyítésfi szfisztémájátófl, és mfiflyen flehetőségeket enged meg a 

szaporodás típusa. A kflón vonaflak vegetatív úton szaporodnak, fivaros szaporodás és az oflyan flehetőségek néflküfl, ameflyeket a reprodukcfió kínáfl 

a genetfikafi kficseréflésre. Ennek eredményeként, a kflónozássafl szaporított növényfajok, mfint a burgonya, spárga és cukornád fajtáfi, áfltaflában 

egyetflen genotípust tartaflmaznak. Ugyanez figaz a flegtöbb fás növényre, szőflőre és számos dísznövényre. A kflónozássafl történő szaporítás egyfik 

eflőnye, hogy egy kfiváfló genotípus, flegyen az erősen heterozfigóta, végteflenüfl szaporítható váfltozás néflküfl. Ezzefl szemben, hfibrfidfizácfió, szegre-

gácfió és rekombfinácfió következhet be a magtermesztés mfindegyfik generácfiójában és jeflentős figyeflmet keflfl fordítanfi a genetfikafi struktúrában 

végbemenő váfltozás eflflenőrzésére. Eflőáflflíthatunk kflónokat éveflő takarmánynövényekbőfl (pfl. flucerna, vöröshere) fis. A szövettenyésztéses tech-

nfika aflkaflmazása a kflón-szeflekcfió flehetőségefinek növeflését ígérfi. 

A megporzás módja szerfint termesztett növényefink két csoportba oszthatók, vannak fidegenmegporzássafl (fidegentermékenyüflő) és önmegpor-

zássafl (öntermékenyüflő) szaporodó fajok. Idegentermékenyüflő fajok (reprodukcfió bármefly közeflfi növény poflflenjévefl) normáflfis fidegen terméke-



nyüflő és szeflektáflt popuflácfiók, meflyek erősen heterogének, kfivéve, ha a poflflenforrás és a szüflőfi mag eflflenőrzött, más forrásoktófl vafló fizoflácfióvafl. 

Öntermékenyüflő fajok (reprodukcfió ugyanazon növény poflflenjévefl), nagyrészt befltenyésztettek és ezáfltafl homozfigóták a flegtöbb gén flókuszban 

(de nem tökéfletesen, mfivefl 1–2%-os fidegen megtermékenyüflés gyakorfi). Idegentermékenyüflő fajok a következők: cukorrépa, napraforgó, repce, 

a gabonaféflék közüfl a rozs, a kukorfica; a takarmánynövények közüfl a flucerna és a flóhere (Trfifoflfium). Az öntermékenyüflő fajok közé a következő 

jeflentősebb termesztett növényefink tartoznak: a gabonaféflék közüfl a búza, a zab, az árpa, a rfizs, a cfirok, a trfitfikáflé; a pfiflflangósvfirágúak közüfl a 

flencse, a bab, a borsó; továbbá a flen, a gyapot, a paprfika, a paradficsom és a dohány. Számos fontos termesztett növény szaporodásfi rendszerét és 

a fajta nemesítésének és szaporításának módszerefit a 13.6. tábflázat fogflaflja össze. 

Váfltozás a genetfikafi struktúrában

Szeflekcfió

Egy növénypopuflácfió genetfikafi struktúráját meghatározzák a sajátos gének, reflatív gyakorfiságuk a popuflácfióban és kombfinácfiójuk más gének-

kefl. A gén struktúra kfi van téve váfltozásnak a reprodukcfió során, a gének természetes vagy mesterséges mutácfiója révén, a gének eflvesztésén 

keresztüfl, gének bevezetésévefl más popuflácfiókbófl vagy a gének új mfintázata révén. A szeflekcfió a fő foflyamat, amefly hatássafl van a gének reflatív 

gyakorfiságára. A növénynemesítők mesterségesen szeflektáflnak új popuflácfiókat, ameflyek oflyan növényegyedek popuflácfiófibófl tevődnek össze, 

ameflyek rendeflkeznek bfizonyos tuflajdonságokkafl. Mesterséges szeflekcfió aflapvető a növény tefljesítményének javítására firányufló mfinden erőfe-

szítésnéfl. Szeflekcfió ugyancsak eflőfordufl természetesen a magrófl szaporodó növényeknéfl a környezetfi hatásra adott reakcfióban a mezőgazdaságfi 

tábflákon.

Mesterséges szeflekcfió. A kfiváflogatás (szeflekcfió) módszerefi közüfl a tömeg- és egyedkfiváflogatás módszerefi flegfismertebbek. A céfl az, hogy fizo-

fláfljuk a kedvező vagy ked vezőt flen genotípusokat a popuflácfióbófl. A tömegkfiváflogatás módszerének flényege a következő: a növényáflflományok-

bófl kfiemefljük a flegmegfefleflőbb egyedeket, ezeknek a termését egyedenként takarítjuk be, és eflbíráflás után összekeverve együttesen szaporítjuk 

tovább (13.2. ábra). Az egyedkfiváflogatás az egyes kfiváflogatott egyedek utódafinak eflküflönített szaporítását, egyedfi eflbíráflás aflapján történő 

továbbvfiteflét jeflentfi. Napjafinkban az ön- és fidegentermékenyüflő növényfajoknáfl egyaránt a szeflekcfió fleghatékonyabb útja. A kfiváflogatásnak 

többszörösnek, rendszeresnek és következetesnek keflfl flennfie (Matuz és Széfl, 2004).

13.6. tábflázat. Fontosabb termesztett növények szaporodásának és vetésének módjafi, vaflamfint a fajták típusafi (Loomfis és Connor, 1992)

Termesztett növény Szaporodás Szaporító anyag Fajta típus

Búza IB mag IBL

Rfizs IB mag IBL

Kukorfica OB mag HYB, OPP

Árpa IB mag IBL

Cfirok IBOB mag HYB, OPP-IBL

Zab IB mag IBL

Burgonya OB kflón HYB1

Manfióka OB kflón HYB1

Cukornád OB kflón HYB1

Cukorrépa OB mag HYB, PP

Száraz bab IB mag IBL

Szója IB mag IBL

Föfldfimogyoró IB mag IBL

Gyapot IBOB mag IBL

Napraforgó OB mag HYB, OPP

Lucerna OB mag SYN, OPP

Lóhere OB mag SYN, OPP

HYB: hfibrfid; IB: öntermékenyüflő; IBL: befltenyésztett vonafl (törzs); IBOB: öntermékenyüflő, némfi fidegen termékenyüfléssefl; OB: fidegentermékenyüflő; OPP: 
szabadeflvfirágzású; PP: poflfipflofidok; SYN: szfintetfikus. Megjegyzés: 1 Ezek a fajok gyengén vfirágoznak.



13.2. ábra. Tömegszeflekcfiós módszer (Barabás, 1987)

A szeflekcfió sfikere számos faktortófl függ, befleértve azt, hogy a kívánatos tuflajdonságot egyetflen domfináns vagy recesszív aflfléfl szabáflyozza vagy 

poflfigénfikus. A poflfigén kfifejezés oflyan tuflajdonságokra utafl, ameflyeket számos gén flókusz befoflyásofl, mfindegyfik csak kevés szabáflyozássafl 

rendeflkezfik a tuflajdonság feflett. A faj szaporodásfi szfisztémája fis fontos. Az erősen homozfigóta öntermékenyüflő fajok esetében a növényegyedek 

szeflekcfiója hatékony flehet mfind az egyetflen gén vagy poflfigénes szabáflyozás esetén, ha szemmefl flátható (feflfismerhető) a fenotípusban, azonban 

számos egyed tömegszeflekcfiójának fisméteflt cfikflusafira flehet szükség ahhoz, hogy befogjunk egy kívánatos tuflajdonságot egy erősen heterozfigóta 

popuflácfióbófl. 

Keresztezéses nemesítés. A sfikeres szeflekcfió csupán egy része a növénynemesítésnek. A befogott géneket ezután oflyan kombfinácfiókba keflfl 

heflyeznfi, ameflyek agronómfiafiflag hasznos fenotípusokat eredményeznek. Ez rendszerfint specfifikus keresztezésekkefl (F
1
 generácfió) történfik. A 

genetfikafi varfiabfiflfitás firányított növeflésének fleghatékonyabb formája az egyes fajokon beflüfl a fajták, fiflfletve az azonos és más nemzetséghez tarto-

zó fajok keresztezése. A keresztezéseket céfltudatosan keflfl végeznfi a keresztezendő szüflők tuflajdonságafinak fismeretében. A szüflőpárok tervszerű 

összeváflogatása a nemesítő munka flegfőbb bfiztosítéka. A szüflőpárok összeváflogatása után következfik az F1 nemzedék eflőáflflítása, feflneveflése. 

A szeflekcfió áfltaflában az F2 nemzedékben kezdhető efl. 

Önmegporzó növényeknéfl az egyedkfiváflogatás két aflapvető módszerét, a pedfigré és a ramsch módszert aflkaflmazzák. A pedfigré módszer a kfi-

váflasztott eflfitnövények genetfikafi értékének utódok aflapján történő eflbíráflását jeflentfi. A ramsch módszernéfl a kfiváflogatást az 5–8. nemzedékben 

kezdfik efl. Az fidegenmegporzóknáfl a csafládtenyésztés küflönböző típusafi és a párostenyésztés az aflapvető szeflekcfiós módszer. Az ön- és fidegen-

termékenyüflőknéfl egyaránt aflkaflmazzák a vfisszakeresztezéses módszert. A módszer aflapeflve a genetfikában fismert vfisszakeresztezés (A × B) × 

A. A backcross oflyan vfisszatérő keresztezésfi módszer, amefly egy egyébként kfiváfló fajtához egyetflen tuflajdonság hozzáadását teszfi flehetővé. A 

rekurrens szeflekcfió céflja fidegentermékenyüflő növények fajtáfiban egyes kvantfitatív jeflflegek (termőképesség, fehérje- és oflajtartaflom növeflése 

kukorficában, napraforgóban) génjefinek koncentráflása, a genetfikafi váfltozékonyság eflvesztése néflküfl (Báflfint, 1966).

A rekombfinácfió gyakorfisága a közeflfi rokon szüflőktőfl származó kromoszómák között eflég nagy ahhoz, hogy megbízható flegyen a génátvfi-

teflben. Ha a kromoszómák távoflfi szüflőktőfl származnak, specfiáflfis kromoszóma manfipuflácfiók (befleértve a sugárkezeflést) flehetnek szükségesek, 

hogy hatássafl flegyenek a rekombfinácfióra. A bfiotechnoflógfia nagy ígérete az, hogy jeflentősen eflősegíthetfi a genetfikafi finformácfió fintraspecfifikus 

átvfiteflét. A flehetőségek magukba fogflaflják a gének hasznáflatát távoflfi forrásokbófl, így baktérfiumokbófl és áflflatokbófl. 

Természetes szeflekcfió és genetfikafi váfltozás. A heterogén mezőgazdaságfi popuflácfiók kfi vannak téve a természetes szeflekcfiónak. Ez bekö-

vetkezfik a genetfikafi kombfinácfiók közöttfi küflönbségek mfiatt a sfikeres reprodukcfióban. Azok a fenotípusok, ameflyek jófl aflkaflmazkodtak egy 



sajátos környezethez, nagyobb reproduktív rátát érnek efl, mfint a gyengébben aflkaflmazkodott fenotípusok, és génjefik gyakorfisága nő a popuflácfi-

óban generácfiónként. Ezt a foflyamatot genetfikafi váfltozásnak hívjuk. A sfikeres genotípusok áfltaflában nagyobb fitness-szefl rendeflkeznek a heflyfi 

körüflményekhez, befleértve az agrotechnfikafi gyakorflatot. A kflfimatfikus adaptácfió péfldáufl magában fogflaflhat váfltozásokat a fenoflógfiában vagy 

toflerancfiát az extrém hőmérsékflettefl szemben. Hasonflóan bekövetkezhet adaptácfió az oflyan faktorokra, mfint a betegség, taflaj pH, aflumínfium 

vagy nehézfém toxficfitás, és tápeflem hfiányok. Legtöbb esetben egy fokozatos efltérést (dfivergencfia) figyefltek meg az eredetfi és a szeflektáflódott 

popuflácfiók között. Erős szeflekcfiónáfl azonban gyors és jeflentős genetfikafi váfltozások flehetségesek. Ugyanaz a tuflajdonság megfigyeflhető öko-

típus kfiaflakuflásávafl a természetes popuflácfiókban. Egy fajon beflüfl gyakran eflőforduflnak morfoflógfiafiflag efltérő típusok. Ha ezek fizfioflógfiafiflag 

fis eflküflönüflnek egymástófl, és ezáfltafl a heflyfi ökoflógfiafi fefltéteflekhez küflönösen jófl aflkaflmazkodnak, akkor ökotípusrófl beszéflünk. Ökotípusok 

tafláflhatók az éveflő here-, flucerna- és fűfajok között. Ökotípusok a vad fajok aflpopuflácfiófi fis a közös tuflajdonságok sorozatávafl, amefly flehetővé 

teszfi az aflkaflmazkodást a heflyfi környezethez. 

A természetes szeflekcfió ugyancsak feflfismerhető a génveszteségben, a károsítók hfiánya esetén, fiflfletve a rezfisztens gének gyakorfiságának nö-

vekedésében a károsítók jeflenflétekor. A kártevőkre, betegségekre és gyomnövényekre kfifejtett szeflekcfiós nyomás a termesztésfi gyakorflat követ-

keztében nagyon erős és ezek a károsítók adaptáflódnak az új környezethez. Gyomnövény popuflácfiók péfldáufl gyakran megváfltoznak és nagyobb 

toflerancfiávafl rendeflkeznek a herbficfidekkefl és a műveflésfi efljárásokkafl szemben, ameflyeket a termesztésfi rendszerben aflkaflmazunk. Amfikor a 

szeflekcfiós screen-ek nagyon erősek, evoflúcfiós váfltozások eflég gyorsan bekövetkezhetnek.

Fajtanemesítés

A kfiváfló, eflőre jeflezhető tefljesítmény bármefly fajta aflapvető tuflajdonsága, és ezáfltafl a fő céfl a növénynemesítésben. Adaptácfió a heflyfi környe-

zethez, befleértve a rendszeresen eflőfordufló stresszekkefl szembenfi toflerancfiát, a megfefleflő kártevő és betegség rezfisztencfiát, a magas termést és 

a megfefleflő mfinőséget a feflhasznáfláshoz, oflyan tuflajdonságok, ameflyek meghatározzák a kfiváflóságot. Számos küflönböző módszere van az új 

fajták eflőáflflításának, meflyet meghatároz a fajta szaporodásfi sajátossága és genetfikafi struktúrája. A flegtöbb esetben magában fogflaflja a genetfikafi 

struktúra továbbfi szűkítését, úgy hogy mfinden egyed mutassa a kívánatos fenotípusos tuflajdonságokat. 

Az fidegentermékenyüflő fajok fajtáfi 

A szeflekcfió és az fizoflácfió a fő efljárások, meflyeket hasznáflunk a dfiverzfitás korflátozására a szabadeflvfirágzású fajoknáfl. Az fizoflácfiót az fidegen 

poflflentőfl hasznáflják fefl a szabad eflvfirágzású fajták fenntartásában. Új kombfinácfiók képezhetők hfibrfidfizácfióvafl, meflyet fisméteflt tömegkereszte-

zés követ. Egy fontos nehézség, ameflflyefl összetafláflkozunk a szabadeflvfirágzású fajtáknáfl az, hogy a növények áfltaflában nagyon heterozfigóták 

és a szeflekcfiós hatékonyság (azaz a szeflektáflt tuflajdonság örökflődése) nagyon gyenge flehet. A probfléma könnyen eflkerüflhető, amfikor szeflektáflt 

fenotípusokat kflónokként szaporítjuk, azonban más megközeflítések szükségesek a magrófl szaporodó fajoknáfl. A két módszer, meflyeket a sza-

badeflvfirágzású fajtáknáfl aflkaflmazhatunk, bemutatható a flucernávafl és a kukorficávafl. 

A flucerna ön-finkompatfibfiflfitásfi rendszerrefl rendeflkezfik, úgyhogy csak fidegen poflflent fogad a bfibe, és mfinden mag hfibrfid. Az utódok sokféflék, 

a gaméta (fivarsejt) kfiváflasztás mfiatt a mefiozfis (redukcfiós sejtosztódás) foflyamán a magban és a poflflen szüflőkben és amfiatt, hogy a beporzó 

méhek küflönböző poflflen forrásokat flátogatnak. Ha a méhek mozgása nem szabáflyozott, akkor a poflflen források magukban fogflaflhatnak mfinden 

heflyfi flucerna tábflát. Aflternatív módon, a flucernanövények szabad beporzása specfifikus kfiváfló forrásokbófl, pfl. kflón vonaflak magvafibófl történfik, 

fizofláflt tábflákon. Az fiflyen tábflákrófl betakarított magok, jóflflehet genetfikafiflag nagyon efltérőek, kontrofláfltabb eredményt képvfiseflnek és szfintetfikus 

fajtaként kerüflnek a forgaflomba.  A szfintetfikus fajtákat rendszerfint újbófl eflőáflflítják meghatározott fidőszakokban az eredetfi anyafi vonaflakbófl, 

ebben az esetben kflónokbófl. Újbóflfi eflőáflflítás néflküfl, a szfintetfikus fajták tényflegesen az eredetfi szabadeflvfirágzású fajtákká váflnak. A flucerna és 

a küflönböző hereféflék takarmánytermesztésben hasznáflt nemesített fajtáfinak többsége szfintetfikus fajta.

A kukorficát, a flucernávafl és flóherévefl eflflentétben, a szemtermésért termesztjük, és a kfiegyenflítettség a szaporításban nagyon fontos. A kukorfi-

ca fidegen megtermékenyüflő növény (széfl útján történfik a megporzás), de önmegporzás fis flehetséges 1-2%-ban, vagyfis fogadja a saját és fidegen 

poflflent egyaránt. 1930-at megeflőzően, a kukorficafajták mfindegyfike szabadeflvfirágzású voflt. Néhányuk tájfajta voflt, míg mások, az fizoflácfió és 

az fisméteflt szeflekcfió következtében, eflküflönüflt fajtákká formáflódtak. A tömeg- és egyedszeflekcfiós módszerek azonban nem vofltak hatékonyak. 

A probfléma, hogyan flehet tovább szűkítenfi a szabadeflvfirágzású popuflácfiókat kfiváfló genotípussá, megofldódott a befltenyésztés útján, amefly a 

géneket homozfigóta kombfinácfióba fixáflja, meflyet specfifikus hfibrfidek eflőáflflítása követ. Két erősen homozfigóta befltenyésztett vonafl keresztezése 

genetfikafiflag és fenotípusra kfiegyenflített (és heterozfigóta) F
1
 hfibrfid maghoz vezet, amefly közvetflenüfl hasznáflható vetőmagként vagy szüflőként 

továbbfi keresztezésekben kompflexebb fajtákra, mfint amfiflyenek a kettős keresztezések (F
1 
× F

1
). 

Az F
1
 hfibrfid kukorfica vetőmag-eflőáflflítása szántóföfldön, az apafi és az anyafi szüflő befltenyésztett vonaflak váfltakozó sorokba történő eflveté-

sévefl történfik. Korábban, az anya szüflők címerefibőfl származó poflflen kontamfinácfióját úgy kerüflték efl, hogy efltávoflították ezeket a címereket a 

növényekrőfl a poflflenszórást megeflőzően. A nőfi befltenyésztett vonaflakat újabban genetfikafi úton hímsterfiflflé teszfik, kfifiktatva ezáfltafl a kézfimun-

ka-figényt. Az F
1
 hfibrfidet eflőnyben részesítfik, mfint vetőmagot, és mfinthogy az eflőáflflítás most magában fogflaflja a vfigoros befltenyésztett vonaflakat 

és a hímsterfifl nőfi szüflőket, a flegtöbb F
1
 hfibrfid most F

1s
. Az F

2
-ben bekövetkező genetfikafi hasadás mfiatt, vaflamfint a későbbfi generácfiók kfisebb 

kfiegyenflítettsége és aflacsonyabb termése következtében, a termeflők újonnan eflőáflflított hfibrfid vetőmagot vásároflnak mfinden évben. A kukorfi-

ca hasadó F
2
 popuflácfiófibófl kapott szemtermés 20–30%-kafl kevesebb, mfint a megfefleflő F

1
 hfibrfid szemtermése. Az USA-ban a kukorfica hfibrfid 

gyorsan heflyettesítette a szabadeflvfirágzású fajtákat, a foflyamat befejeződéséhez Iowában csupán 10 évre voflt szükség. Ugyanez a foflyamat ha-



zánkban mfintegy 5–6 évet vett figénybe. Míg a „hfibrfid vfigort” tartják gyakran a gyors eflterjedés egyedüflfi okának, továbbfi fontos ok voflt, hogy 

az új hfibrfidekkefl megofldódott számos régebbfi probfléma, így a szárkorhadást okozó gombabetegségekkefl szembenfi rezfisztencfia és a nagyobb 

áflflomány kfiegyenflítettség révén.

Heterózfis vagy hfibrfid vfigor. A gyapottófl és néhány más növénytőfl efltekfintve, a kukorfica befltenyésztett vonaflafit nem hasznáfljuk a termesztés-

ben, mert áfltaflában a növények kfisebbek és kevésbé vfigorosak, mfint a szabadeflvfirágzású szüflők, a „befltenyésztéses fleromflásnak” tuflajdonítha-

tóan. 

Egy fontos flépés a hfibrfid eflőáflflításban a kfiváfló „kombfináflódó képesség” keresése a befltenyésztett vonaflak közöttfi specfifikus keresztezések-

ben. A gének kedvező kombfinácfiója az F
1
 utódban heflyreáflflítja a növény vfigort ugyanoflyan vagy magasabb szfinten, mfint a szabadeflvfirágzású 

szüflőkben. A jeflenséget heterózfisnak vagy hfibrfid vfigornak hívjuk. A heterózfis eredménye az F1 nemzedékben a termésmennyfiségben, a kora-

fiságban, az abfiotfikus és bfiotfikus tényezőkkefl szembenfi eflflenáflflóságban megmutatkozó hfibrfidföflény (hfibrfidvfigor). Nem konstans, csak az eflső 

generácfióban jeflentkezfik. 

Kfi keflfl emeflnfi, hogy 1953-ban kapott Magyarországon áflflamfi mfinősítést a Martonvásárfi 5 (Mv 5) kukorficahfibrfid, amefly Európa eflső, beflte-

nyésztett törzsek keresztezésévefl eflőáflflított hfibrfidje voflt (Marton és Árendás, 2003).

Az öntermékenyüflő fajok fajtáfi

A 13.6. tábflázat mutatja, az öntermékenyüflés áfltaflános az egyéves növényeknéfl, míg az fidegen megtermékenyüflés eflterjedtebb az éveflőknéfl. 

A növények szeflekcfiója egy befltenyésztett popuflácfióbófl eflvezethet közvetflenüfl egy tfiszta vonaflhoz. Az önter mékenyüflő fajták több-kevesebb 

genetfikafiflag kfiegyenflített (homozfigóta) formábófl áflflnak, ameflyeknek egyedfi fleszármazottafit tfiszta vonaflaknak nevezzük. A fefladat a nemesítés-

ben ekkor főként a gének átvfiteflére vonatkozfik a tfiszta vonaflak közöttfi keresztezéssefl. Új tfiszta vonaflakat áflflítanak eflő a hasadó popuflácfiókbófl 

fisméteflt szeflekcfióvafl. Hasznos módszer a vfisszakeresztezéses nemesítés, amefly magában fogflaflja az fisméteflt keresztezést a kívánatos szüflővefl. 

Ennéfl a szeflekcfiót a rekombfinánsokra végezzük, ameflyek a kívánatos szüflő fenotípusávafl rendeflkeznek, párosítva az átvfitt tuflajdonsággafl. Egy 

kívánatos fenotípussafl, a termeflőknek csak kfis módosításokat keflfl tennfi a termesztésfi gyakorflatban, amfikor feflhasznáflják az új fajtát. 

A tfiszta vonaflakat széfleskörűen hasznáflják a mezőgazdaságban. A flegtöbb rendeflkezfik a genetfikafi heterogenfitás bfizonyos fokávafl, mfint ezt 

demonstráflja a szeflekcfiós nyomásra adott reakcfió. A foflyamatos génmutácfió és az fidegen termékenyüflők kfis mennyfisége képezfi az aflapját a hete-

rogenfitásnak. Néhány esetben a heterozfigótáknak eflőnye van a kompetficfióban és ezáfltafl nagyobb a szaporodásfi rátájuk, amefly segít áflflandósítanfi 

a dfiverzfitást. Iflyen heterogenfitás rendszerfint nem probfléma a termesztésben (Báflfint, 1966).

Többvonaflas fajták és fajtakeverékek 

Vannak péfldák, amfikor a fajták a genetfikafi dfiverzfitást mesterségesen fogflaflják magukban, éspedfig fajtapopuflácfiók, vagy genotípusok vagy fajták 

fizfikafi keverékének formájában. A bonyoflufltabb keverékek oflyan fajtákbófl vagy vonaflakbófl áflflnak, ameflyeket hasonflóságuk vagy kompatfibfiflfi-

tásuk mfiatt váflasztottak kfi, ezeket esetenként hasznáflják a mezőgazdaságban. Ugyanannak a fajtának közeflfi rokon fizovonaflafibófl áflfló keveréket, 

amefly csak betegség-rezfisztencfia génben küflönbözfik, többvonaflas fajtának hívjuk. Az eflméfletet támogatják azok a megfigyeflések, meflyek sze-

rfint a betegség probflémák csökkennfi flátszanak egy fajta növekvő dfiverzfitásávafl (kflón > öntermékenyüflő > fidegenmegtermékenyüflő). A zab és 

árpa többvonaflas fajtáfit, meflyek rezfiszetensek a szárrozsda küflönböző rasszafivafl szemben, hasznáflják a mezőgazdaságban.

Fajtafenntartás

A fajtafenntartás oflyan nemesítőfi tevékenység, meflynek céflja a fajta szaporító-anyagának kívánt mértékű eflszaporítása ofly módon, hogy a fajta 

örökflődő tuflajdonságafi az eflszaporított utódnemzedékben ne váfltozzanak. A fajtafenntartás fefladata a természetes szeflekcfió mfiattfi génváfltozás 

egyensúflyozása, hogy az új generácfió genetfikafi szerkezete és genotípusos összetétefle megegyezzen az eflőző generácfióévafl. 

A  fajtafenntartásfi  rendszer  eflsősorban  az  adott  fajnak  a  szaporodásfi  tuflajdonságafitófl  (öntermékenyüflő,  fidegentermékenyüflő,  széflporozta, 

rovarporozta, szaporodásfi hányados stb.) függ. Ezért természetesen efltér az öntermékenyüflő fajok (búza, durum búza, árpa, zab, rfizs) fajtáfinak 

és az fidegentermékenyüflő fajok (kukorfica, cfirokféflék, napraforgó, repce) fajtáfinak, hfibrfidjefinek fajtafenntartásfi rendszere. Az ön ter mékenyüflő 

gabonafajok fajtafenntartására két rendszert aflkaflmaznak fleggyakrabban, a pedfigré- és a tömegszeflekcfiós módszert. Az fidegentermékenyüflő 

növények  fajtáfinak  a  fenntartására,  megfefleflő  fizoflácfiós  efljárássafl,  szfintén  aflkaflmazható  a  pedfigré  módszer  és  a  tömegszeflekcfió. A  hfibrfidek 

fajtafenntartása tuflajdonképpen a hfibrfidet aflkotó vonaflak (befltenyésztett törzsek, hímsterfifl anya, hímsterfiflfitást fenntartó apa, restorer apa) fenn-

tartását jeflentfi.

Öntermékenyüflő gabonák fajtafenntartása. Az öntermékenyüflő kaflászos gabonák fajtafenntartásában aflapjában véve két módszert aflkaflmaz-

nak: a pedfigré és a tömegszeflekcfiós efljárást. A tömegszeflekcfió az egyfik flegrégebben aflkaflmazott módszer, meflynek flényege: az áflflománybófl kfi-

jeflöfljük a flegmegfefleflőbb növényeket, ezeknek termését egyedenként takarítjuk be, és eflbíráflás után összekeverve együttesen szaporítjuk tovább. 



Idegentermékenyüflő növények fajtafenntartása. Az fidegentermékenyüflő növényeknéfl fajonként váfltozóan ma már vagy csak befltenyésztéses 

hfibrfideket (napraforgó, kukorfica, takarmánycfirok), vagy hfibrfideket és fajtákat vegyesen (repce, rozs, kender), vaflamfint csak fajtákat (seprűcfirok, 

flucerna, vöröshere) termesztenek. 

Az fidegentermékenyüflő növényeknéfl, az öntermékenyüflő növényekhez hasonflóan, az egyed- és tömegszeflekcfió a fajtafenntartás aflapvető 

módszerefi. Az egyedszeflekcfiót az fidegentermékenyüflőknéfl csafládtenyésztésnek fis nevezzük, mert a popuflácfióbófl kfiemeflt növények heterozfigó-

ták, utódafik nem aflkotnak tfiszta vonaflakat, hanem csafládokat. 

Lucerna. Az fidegentermékenyüflő flucernában szfintetfikus fajtákat áflflítunk eflő, hogy eflkerüfljük a befltenyésztésbőfl származó káros hatásokat. 

Egy flucernafajta tehát több küflönböző genotípus kombfinácfiójábófl származfik. 

13.3. ábra. A kukorfica befltenyésztéses fleromflása (1–8 év)

Hfibrfidek fajtafenntartása. A hfibrfidek fenntartása aflapvetően két flépcsőbőfl áflfl: (fi) a hfibrfid eflőáflflításhoz feflhasznáflt szüflők (nemesített fajták vagy 

befltenyésztett vonaflak) fenntartása és (fifi) hfibrfid vetőmag (F1 nemzedék) eflőáflflítása. A befltenyésztett vonaflakat 8–10 éves befltenyésztéssefl és 

kfiváflogatássafl áflflítjuk eflő (13.3. ábra). A befltenyésztés eredménye a homozfigóta vonafl, amefly bár a környezetfi tényezők hatására érzékeny flehet, 

de genetfikafi szerkezete stabfifl. Sok növényfajnáfl (napraforgó, cfirok, cukorrépa) szfinte kfizáróflag hímsterfiflfitásra aflapozva flehetséges üzemfi méretű 

hfibrfidvetőmag termesztés. 

Kukorfica. A kukorfica hfibrfidek eflőáflflításához a törzseket (vonaflakat) 5–8 éves öntermékenyítéssefl és egyfidejű fenotípusos szeflekcfióvafl, a spe-

cfiáflfis kombfináflódó képesség meghatározásávafl hozzuk flétre. A kukorfica cfitopflazmatfikusan hímsterfifl vonaflafinak fenntartása cfitopflazmatfikusan 

hímsterfifl anaflóg és a befltenyésztett vonafl fertfifl, a hímsterfiflfitást fenntartó anaflógjának keresztezésévefl történfik. 

Napraforgó. A  napraforgónáfl,  mfint  fidegentermékenyüflő  növényfajnáfl  nagyon  fontos  a  fajták  foflyamatos  fenntartása. A  szabadeflvfirágzású 

fajták esetében a flegrégebbfi módszer a tömegszeflekcfió eflvét követfi. A nagy oflajtartaflmú szabadeflvfirágzású fajták eflőáflflítása és fajtafenntartása 

az egyedszeflekcfió körébe tartozó csafládtenyésztés küflönböző módszerefihez kapcsoflható. A napraforgó hfibrfid vetőmag eflőáflflítása hím sterfifl, tehát 

vfirágport nem termeflő (anyafi partner) és a hímnős és a hímfertfiflfitást a követ kező utódgenerácfióban egyúttafl vfisszaáflflító (restorer apafi partner) 

befltenyésztett vonaflak segítségévefl flehetséges. A hímsterfiflfitás eflérhető specfiáflfis génfikus és cfitopflazmás genetfikafi háttérrefl, fiflfletve kémfiafi fin-

dukcfió útján.  A gyakorflatban a cfitopflazmás (cms) aflapon működő genetfikafi rendszer terjedt efl. E rendszer működéséhez három befltenyésztett 

vonafltípusra van szükség: hímsterfifl anyavonafl, hímfertfifl fenntartó anaflóg vonafl és hímsterfiflfitást feflofldó, azaz restorer fertfifl apavonafl (Matuz és 

Széfl, 2004). 

Bfiotechnoflógfia

A génátvfitefl új módszerefit, meflyek küflönböző moflekuflárfis módszereken aflapuflnak, hasznáflják napjafinkban a növénynemesítés hagyományos 

módszerefinek kfiegészítésére. Ezek a bfiotechnoflógfiafi módszerek küflönösen hasznosnak bfizonyuflnak egyetflen génnek finterspecfifikus átvfiteflére, 

péfldáufl rezfisztencfia vagy toflerancfia egy betegségre vagy herbficfidre, mfiheflyt ezek a gének fismertté váfltak. Az oflyan tuflajdonságok, mfint a be-

tegség és herbficfid toflerancfia áfltaflában csak egy vagy flegfefljebb néhány géntőfl függ. Ezzefl szemben, a növény növekedés és fejflődés kvantfitatív 

aspektusafi, mfint a termés és a vfigor, az egész növény fintegráflt tuflajdonságafi.  Az fiflyen tuflajdonságok szabáflyozása rendszerfint erősen poflfigénfi-

kus és kevésbé megértett. Csak korflátozott flehetőségünk van eflőrejefleznfi a növényáflflományok tefljesítményét az fiflyenféfle új genetfikafi kombfi-

nácfiókkafl. Az eflőrehafladás a közvetflen génátvfiteflen keresztüfl vaflószínűfleg nem sokkafl hatékonyabb, mfint az findukáflt mutácfió. Ezáfltafl mfinden 



új genetfikafi kombfinácfiót értékeflnfi keflfl efltérő kflfimatfikus és agrotechnfikafi környezetben, mfieflőtt potencfiáflfis hasznosságát fismernénk. Ezek az 

ökoflógfiafi és morfogenetfikafi szempontok korflátoznfi fogják az új moflekuflárfis módszerek aflkaflmazását. A moflekuflárfis növénynemesítés céflja a 

növényfi genom DNS színtű, tervszerű, tudatos módosítása, megváfltoztatása gazdaságfiflag fontos tuflajdonságok flétrehozása érdekében. Szükség 

van a hagyományos és a moflekuflárfis növénynemesítés fintegráflására, mert a moflekuflárfis nemesítésfi fázfis megkezdése eflőtt hagyományos neme-

sítéssefl agronómfiafiflag értékes homozfigóta genotípust keflfl flétrehoznfi, ameflyet egy gén vagy genomszakasz géntechnoflógfiafi efljárássafl történő 

bevfiteflévefl módosítanak. Ezt követően szfintén hagyományos nemesítésfi módszerekkefl szeflektáflják a transzgénfikus növényfajtát (Bedő, 2004). 

Bfiotechnoflógfiafi szempontbófl a növénytermesztés végüfl fis nem több mfint néhány tucat növényfaj éfletfoflyamatafinak hasznosítása a társadaflom 

számára. A moflekuflárfis megközeflítésen aflapufló bfiotechnoflógfia flehetővé teszfi, hogy a növények sejtjefinek működését vezérflő genetfikafi progra-

mot mfi váfltoztassuk meg az emberfiség figényefinek mrgfefleflően (Dudfits és Heszky, 2000).

13.4. ábra. A genetfikafiflag módosított növények vetésterüflete 1996 és 2010 között mfiflflfió ha-ban (James, 2010)

A génmódosított (GMO vagy GM) növények termesztése a vfiflágon 

A génmódosított növények vetésterüflete 2011. évben eflérte a 160 mfiflflfió ha-t. 2011 év voflt a GMO növények termesztésének 16. éve. 2011-ben 

a GMO növényeket termesztő 29 ország közüfl 19 voflt fejflődő ország és 10 voflt fiparfi ország. Az eflső 9 ország mfindegyfike 2 mfiflflfió ha feflett 

termesztett GMO növényeket. Összesen 16.7 mfiflflfió farmer termesztett GMO növényeket 2011-ben, közüflük 15 mfiflflfió farmer, vagyfis 90% voflt 

a fejflődő országokbófl (közüflük 7 mfiflflfió Kínábófl és 7 mfiflflfió Indfiábófl). A fejflődő országokban termesztették az összes GMO növény 50%-át. A 

GMO növények termesztésében éflen járó 5 fejflődő ország, vagyfis Kína, Indfia, Brazíflfia, Argentína és Défl-Afrfika termesztette gflobáflfisan a GMO 

növények 44%-át (71.4 mfiflflfió ha). Brazíflfia a 2. heflyen van az USA után, 30.3 mfiflflfió ha-on termesztenek GMO növényeket. 

Az USA termesztfi a GMO növényeket a flegnagyobb terüfleten, 69 mfiflflfió ha-on (gflobáflfisan a GMO vetésterüflet 43%-án). Küflönösen jeflen-

tős voflt a GMO kukorfica és a gyapot termesztése 2011-ben. Az RR(gflfifozát rezfisztens) – flucerna a negyedfik flegnagyobb terüfleten termesztett 

növény az USA-ban (~ 8 mfiflflfió ha) a kukorfica, szója és búza után. Az RR – cukorrépa a fleggyorsabban eflfogadott GMO növény, 95%-os az 

eflfogadása (475 000 ha). 

Az EU-ban 114 490 ha-on termesztettek Bt-kukorficát. Hat EU ország (Spanyoflország, Portugáflfia, Csehország, Lengyeflország, Szflovákfia és 

Románfia) 114 490 ha-on termesztett GMO kukorficát. Közüflük Spanyoflországban a flegnagyobb a Bt-kukorfica vetésterüflete, 28%-os eflfogadott-

sággafl. A Bt-kukorfica vetésterüflete Spanyoflországban, Portugáflfiában és Csehországban nőtt. Továbbfi két ország (Svédország és Németország) 

mfinőségfi keményítő tartaflmú GMO burgonyát (Amflóra) termesztett. Egy új GMO burgonya, a Fortuna, rezfisztens a fitoftóra betegséggefl szem-

ben és 2014-ben kerüfl forgaflomba.

GMO szója a domfináns növény és 47%-át (75.4 mfiflflfió ha) fogflaflja efl a GMO növények vetésterüfletének vfiflágvfiszonyflatban. Követfi a GMO 

kukorfica az összes GMO terüflet 32%-ávafl (51.0 mfiflflfió ha), a GMO gyapot 15%-kafl (24.7 mfiflflfió ha) és a GMO oflajrepce 5%-kafl (8.2 mfiflflfió ha) 
(13.4. ábra).

Herbficfid toflerancfia a domfináns tuflajdonság a kezdettőfl fogva foflyamatosan. 2011-ben a herbficfid tofleráns szója, kukorfica, oflajrepce, gyapot, 

cukorrépa és flucerna a 160 mfiflflfió GMO vetésterüfletbőfl 59%-ban (93.9 mfiflflfió ha) részesüflt. A kettes és hármas rezfisztencfiávafl rendeflkező nö-

vények az összes GMO vetésterüflet 26%-át (42.2 mfiflflfió ha) fogflaflták efl, míg a rovar rezfisztencfiávafl rendeflkező fajták részaránya 15% (23.9 



mfiflflfió ha) voflt (13.5. ábra). Magyarországon az ún. géntörvény 1999-tőfl mfinden genetfikafiflag módosított éflőflénnyefl kapcsoflatos tevékenységet 

engedéflyhez köt.

13.5. ábra. A herbficfid tofleráns, rovar rezfisztens és kettős/hármas rezfisztencfiávafl rendeflkező genetfikafiflag módosított növények aránya 1996 és 2010 között 
a vfiflágon (James, 2010)

A genotípusok jeflflemzése

A genotípus a szervezet kromoszómáflfis génjefiben tároflt genetfikafi finformácfiók összessége, amefly a pflazmonnafl (extrakromoszómás, nem-men-

deflező örökflődés) és a környezetvfiszonyokkafl köflcsönhatásban meghatározza a szervezet küflső megjeflenését, fenotípusát. Ugyanaz a genotípus 

küflönböző környezetben küflönböző fenotípusok aflakjában reaflfizáflódhat. A genotípus tehát nem közvetflenüfl a fenotípust, hanem a szervezet 

reakcfiómódját,  reakcfiónormáját  determfináflja.  Növénytermesztésben  a  növényfajok  vagy  fajták  megküflönböztetésére  hasznáfljuk  a  genotípus 

megnevezést.

A  genetfika  és  a  növénynemesítés  eflflátta  a  növénytermesztést  küflönböző  növénytípusokkafl. A  tuflajdonságok  foflyamatos  módosítása,  mfint 

amfiflyen a növényfi archfitektúra és fejflődés; source és sfink (forrás és feflhasznáflás); az adaptácfió a szárazsághoz és más stresszhatásokhoz; a be-

tegségrezfisztencfia és a termék mfinősége; flehetővé tette az emberfiségnek, hogy fenntartsa az éfleflmfiszertermeflést oflyan szfinten, amefly egyenflő 

vagy meghafladja a vfiflág növekvő flakosságának fokozódó figényét. A genetfikafi eflőrehafladás önmagában rfitkán váfltoztatta meg a termést. Sokkafl 

finkább egy flehetőséget teremtett, amefly hatássafl voflt a növénytermesztésre. Mfint Evans (1993) hangsúflyozta, a szfisztematfikus és széfles körű 

növekedés a mezőgazdaságfiflag műveflt terüfletben és a termésben az egész történeflem során a genetfikafi módosítás és az agronómfia együttes ha-

tásának eredménye. Még akkor fis, ha ezeket a dfiszcfipflfinákat nem koordfináflták, az egyfik megnyfitotta az utat és a másfik követte. 

A növényáflflomány ún. arhfitektúráflfis tuflajdonságafit eflsősorban az asszfimfifláfló szervek – vertfikáflfis és horfizontáflfis – eflheflyezkedése határozza 

meg. A méret, struktúra és más archfitektúráflfis tuflajdonságok okozzák a fő küflönbségeket a forrás feflvéteflben. Mfinden strukturáflfis tuflajdonság 

végső soron függ azoknak a foflyamatoknak rátájátófl (sebességétőfl) és fidőtartamátófl, ameflyek szabáflyozzák a növekedést. Az archfitektúrávafl 

összefüggő tuflajdonságok közüfl három aflapvető fontosságú: (fi) fázfis fidőtartamok; (fifi) a vegetatív és reproduktív szervek centraflfizácfiójának mér-

téke; (fififi) a szénhfidrátok és a tápanyagok raktározásának képessége. 

Számos efltérő fejflődésfi perfiódus azonosítható az éfletcfikflusban. Egy tfisztán vegetatív fázfis utat nyfit a reproduktív fázfisnak és ez vfiszont a 

termésképzésfi fázfisnak.  A determfináflt gabonaféflékben a három fázfis egymás utánfi sorrendben következfik be és aflfig van átfedés egyetflen főhaj-

táson. A nem determfináflt hüveflyesekben a vegetatív és reproduktív fejflődés foflytatódfik azt követően, hogy a termésérés eflkezdődött.

Egy faj fejflődésfi stádfiumafinak sorrendje (a fenoflógfia) küflönösen fontos annak meghatározásában, hogy a faj termeszthető-e egy sajátos kör-

nyezetben. A növényfajok küflönböznek abban, hogy fenoflógfiájuk mennyfire érzékeny a környezetfi faktorokra, mfint amfiflyen a hőmérsékflet és a 

fotoperfiódus. Ezek a küflönbségek jóflflehet nem fő dfiszkrfimfinánsafi a növényfajoknak, azonban áfltaflában megküflönböztetfik a trópusfi és a mérsé-

keflt égövfi fajokat.

A forrás úgy tekfinthető, mfint a szénhfidrát-eflflátottság, ameflyet meghatároznak az oflyan tuflajdonságok, mfint az áflflomány archfitektúra, éflettar-

tam és a fotoszfintézfis.  A feflhasznáflás az agronómfiafi vfizsgáflatokban a reproduktív vagy tárofló szervek száma és kapacfitása (befogadóképesség), 

ameflyek rendeflkezésre áflflnak a szénhfidrátok feflvéteflére a forrásokbófl (source). Egy növényfaj forrás-feflhasznáflás (source-sfink) reflácfiójának 

négy fő sajátossága gyakorofl hatást a nemesítésre és az agronómfiára. Az eflső az, hogy a termés source-flfimfitáflt vagy sfink-flfimfitáflt; a másodfik a 

vegetatív és reproduktív szervek (sfink) strukturáflfis pflasztficfitása; a harmadfik a forrás (source) és a feflhasznáfló (sfink) közöttfi kapcsoflat mértéke 



és típusa; és a negyedfik az, hogy vajon egyfik vagy másfik, jóflflehet rendszerfint a feflhasznáflás (sfink) az, ameflyfik örökfletesen nem stabfifl bfizonyos 

környezetben.

A növénynemesítés hatása mfinden fő gabonaféflénéfl az voflt, hogy módosította a növényeket túflnyomóan a forrás (source) flfimfitácfió firányába, 

néhány esetben a feflhasznáflás (sfink) flfimfitáflás korábbfi áflflapotábófl. A reproduktív és vegetatív szervek (sfink) közöttfi egyensúfly szfisztematfikusan 

megváfltozfik, ha a kedvezőtflen környezet a növényegyedenkéntfi bfiomassza csökkenéséhez vezet. A strukturáflfis pflasztficfitás egy fő megküflönböz-

tető tuflajdonság. Jóflflehet flegtöbb termesztett genotípus aflapvetően forrás-flfimfitáflt, sfink-korflátozás fis bekövetkezhet kedvezőtflen környezetben. 

Azok a tuflajdonságok, ameflyek eflősegítették a stabfiflfitást, magukba fogflaflják: több kfis szem (mag), mfint kevesebb nagy szem (mag); szoros fi-

zfioflógfiafi kapcsoflat a „source” és „sfink” között; az eflraktározott asszfimfifláták újbóflfi transzflokácfiójának képessége, és a sfink kfisebb érzékenysége 

az extrém hőmérsékfletre.

A genotípusokat jeflflemző néhány fő tuflajdonság

A  termesztett  növények  környezetfi,  növekedésfi  és  termésreakcfiójának  tárgyaflásakor  a  genotípusokat  összehasonflítottuk  fizfioflógfiafi  tuflajdon-

ságokban kfifejezve, ameflyek firányítják reakcfiójukat a környezetfi faktorokra. Ezeknek a reakcfióknak az fismerete nem egyforma. A fejflődésfi 

reakcfiók a hőmérsékfletre és a fotoperfiódusra fleírhatók néhány jeflflemzővefl (T
b
, Θ

fl
 stb.). A flevéflzet növekedése hasonflóan fleírható, amennyfiben 

a vízeflflátottság megfefleflő. Számos reakcfió azonban csak részben írható fle kvantfitatív módon. Más reakcfiók csupán kvaflfitatív módon jeflflemez-

hetők. Legtöbb növényfaj nem a reakcfió aflapformájában küflönbözfik, hanem azokban a paraméterekben, ameflyek meghatározzák a reakcfió mfin-

tázatát. Ennek eflflenére flehetséges jeflflemeznfi a fő termesztett növények genotípusafit. A tuflajdonságoknak egy sorozatát, ameflyek jeflflemezhetfik 

a genotípusok küflönböző környezetfi reakcfiófit (a növényáflflomány szfintjén), a 13.7. tábflázat tartaflmazza. A következőkben rangsorofljuk a fő 

tuflajdonságokat a szárazanyag produkcfió és a termés meghatározásának fontosságfi sorrendjében.

(1) Túfléflés. A növény képességét, hogy befejezze fejflődését aflacsony vagy magas hőmérsékfleten, vagy szárazságban, számos tuflajdonság 

szabáflyozza, meflyekre kevés kvantfitatív összefüggést tafláfltak. Sok varfiácfió van mfindegyfik fő csoporton (pfl. C
4
-es gabonaféflék, hüveflyesek és 

más C
3
-asok) beflüfl. Ezek a tuflajdonságok meghatározzák, hogy egy genotípus termeszthető-e hátrányos körüflmények között, azonban kevés 

befoflyásuk van a termésre átflagos hőmérsékfleten és ha a vízeflflátottság bőséges.

(2) Determfináfltság és éveflő típus. Annak mértéke, hogy a flegtöbb foflyamat egy genotípusban determfináflt vagy nem determfináflt, befoflyásoflja 

mfind a flfimfitáfló források feflfogását és ezáfltafl a kumuflatív szárazanyag-produkcfiót (pfl. 75 napos növény és egy 30 éves páflma), mfind a megosztásfi 

faktort a reproduktív termésre (a prfiorfitást a vegetatív struktúra kapja számos nem determfináflt növénynéfl). A determfináfltság specfiáflfis az fitt feflso-

roflt tuflajdonságok között, mfivefl befoflyásoflja nemcsak a reakcfió nagyságát egy váfltozóra, hanem a reakcfió firányát fis, küflönösen a hőmérsékfletre.

(3) Feflhasznáflás (sfink)-érzékenység. Azok a foflyamatok, ameflyek a reproduktív sfinket képezfik, áfltaflában érzékenyebbek a hőmérsékfletre és a 

szárazságra, mfint azok a foflyamatok, ameflyek a szárazanyag produkcfiót szabáflyozzák. Jóflflehet a genotípusok jeflentősen küflönböznek érzékeny-

ségükben, kvantfitatív reakcfiókat csak néhány fajnáfl határoztak meg, és keveset tudunk a szenzfitfivfitás fő fizfioflógfiafi okafirófl a növényáflflomány 

szfintjén.

(4)  Vegetatív  pflasztficfitás. Annak  mértéke,  ahogy  a  növényegyedek  csökkentenfi  képesek  flevéflterüfletüket  és  a  vegetatív  száraztömegüket, 

erősen befoflyásoflja a termést, amfikor az összes növényfi tömeget csökkentfik a hátrányos körüflmények vagy a sűrű növényáflflomány. Áfltaflános-

ságban, a növényenkéntfi flevéflterüflet vagy száraz tömeg recfiproka flfineárfisan nő a növényszámmafl egy széfles tartományban (úgyhogy a reakcfió 

fleírható az egyenes és a Y-tengefly metszéspontjávafl és a meredekséggefl). 

(5) Nfitrogén fixáflás. Tápanyagban szegény környezetben, a gümőképző hüveflyeseknek az a képessége, hogy megkötfik a flégkörfi nfitrogént, 

eflőnyt jeflent. A C
4
-es növények szárazanyagának kétszeresét és a nem gümőképző C

3
-as növényeknek többszörösét áflflítják eflő tápanyagban 

szegény környezetben.

(6) Fotoszfintetfikus efficfiencfia. A C
4
-es fotoszfintetfikus úttafl rendeflkező genotípusoknak következetesen kétszerese az átaflakításfi rátájuk (szára-

zanyag/napsugárzás), mfint a C
3
-as növényeknek. Bfizonytaflan, hogy az átaflakításfi ráták mennyfiben váfltoznak a genotípusok között e két csoport 

bármeflyfikében. Legaflábbfis néhány flegtöbbet vfizsgáflt genotípusnak a hosszú fidőtartamú átaflakításfi rátája hasonfló fotoszfintetfikus csoportjának 

maxfimumához. A küflönbség csökkenhet, sőt tényflegesen efltűnhet a következő évszázadban, ha a széndfioxfid koncentrácfiója a flevegőben foflya-

matosan nő.

(7) Tuflajdonságok, meflyek összekapcsoflják a „feflvevő” feflüflet nagyságát a vegetatív tömeggefl. Az oflyan tuflajdonságok, mfint a szárazanyag 

mennyfisége,  ameflyet  a  növények  az  egységnyfi  gyökérhosszúságra  vagy  flevéflterüfletre  fordítanak,  fontos  szerepet  játszanak  az  asszfimfifláták 

megosztásában és küflönösen a csökkenő összes növényfi tömegre adott reakcfióban (pfl. a növényszám növeflésekor). Ezek a tömeg/terüflet (vagy 

tömeg/hosszúság) arányok áfltaflában kevésbé váfltoznak, mfint a tömeg, terüflet vagy hosszúság önmagukban, azonban küflönböznek a növényfajok 

között körüflbeflüfl kétszeres nagyságrenddefl. 

(8) Fejflődésfi fidőtartamok. Egy adott kflfimatfikus övezethez (pfl. trópusfi vagy a mérsékeflt égövfi) adaptáflódott fajok kevésbé küflönböznek a 

fejflődés bázfis vagy optfimum hőmérsékfletében. Küflönbségek a fejflődésfi rátában kapcsoflódnak a foflyamatok termáfl fidőtartamában flevő küflönb-

ségekhez és a fotoperfiódus reakcfiót firányító tuflajdonságokhoz (prefinduktív fázfis, fotoperfiódusos fidő stb.). Ezek a küflönbségek tfipfikusan két-há-

romszoros efltéréseket adnak a szárazanyag-produkcfióban egy faj genotípusafi között (víz nem flfimfitáfló).

(9) Növekedésfi (expanzfió) ráták. Az egyes fleveflek és a növények növekedésének (expanzfiójának) rátája jeflentősen küflönbözhet a genotípusok 

között (pfl. cereáflfiák és hüveflyesek), azonban áfltaflában az egész áflflomány expanzfiós rátáját főként a növényszám firányítja. A flevéflnövekedés 

rátája a produkcfiónak nem fontos megküflönböztetője (dfiszkrfimfinánsa).



(10) A reproduktív sfink (feflhasznáflás) összetétefle. A fehérje és az oflaj vagy zsír aránya a termés struktúrában hatássafl van a szárazanyag-pro-

dukcfió efficfiencfiájára, azonban fontosabb a termés tápfláflkozásfi értékének vagy kereskedeflmfi mfinőségének meghatározásában.

13.7. tábflázat. A genotípusokat jeflflemző fontosabb tuflajdonságok (Squfire, 1990 aflapján)

Fejflődés

T
b

T
o

T
c

–
–
Θ
1

Θ
2

-
P
c

P
ce

P
b

Φ
–

bázfis hőmérsékflet
optfimáflfis hőmérsékflet
maxfimáflfis hőmérsékflet
egyenflet, ameflyfik fleírja a csírázás vagy más események fidőtartamát 
determfináfltság fokának áfltaflános fleírása
termáfl fidőtartam (°C nap) T

o
 aflatt a csírázáshoz, 

kefléshez (standard taflajméflység),
flevéflkezdemények kfiaflakuflásához, flevéfl expanzfióhoz,
eflágazáshoz, bokrosodáshoz,
vfirágzásfi foflyamathoz, amefly nem érzékeny a fotoperfiódusra,
az egyes magok, szemek, hüveflyek teflítődéséhez, 
az egész reproduktív növekedéshez.

termáfl fidőtartam (°C nap) T
o
 feflett a

csírázáshoz,
kefléshez (nagyon bonyofluflt a későbbfi foflyamatokra).

nappaflhosszúság érzékenység áfltaflános fleírása
krfitfikus fotoperfiódus
maxfimáflfis fotoperfiódus
bázfis fotoperfiódus
fotoperfiódfikus fidő
ahofl findokoflt, a bázfis hőmérsékflet és a fotoperfiódus közöttfi összefüggést fleíró egyenfletek
standard hőmérsékfletnéfl és fotoperfiódusnáfl (pfl. 28 °C és P

c
-néfl) a szükséges fidő

a kefléshez, 
vfirág finficfiáflódáshoz, vfirág/mag, szem, hüvefly kötődéshez,
érésfig (ha determfináflt).

Növekedés

T
b
 stb.
p
fl

p
c

–

a
r

fl
v

rendszerfint úgy, mfint a fejflődésre
a növekedés és az egész áflflomány fidőtartama (rendszerfint a fejflődés szabáflyozása)
a flevéfl termáfl expanzfiós rátája reprezentatív ontogenetfikafi stádfiumokban
termáfl növekedésfi ráta az egész flevéfláflflományra optfimáflfis növényszámnáfl
fiflyen finformácfió a flevéfl szeneszcencfiárófl (kvaflfitatív)
adott fizfikafi tuflajdonságú taflajban:
gyökérnövekedés sebessége optfimáflfis növényszámnáfl
végső gyökeresedésfi méflység reprezentatív méflységekben (pfl. 0.1-0.3 m, 1.0-1.2 m)

Források feflfogása

k
–
f
–

extfinkcfiós koefficfiens
flevéflmozgásfi, flevéflsodródásfi hajflam (kvaflfitatív)
szezonáflfis napsugárzás átflagos feflfogásának hányada, a fleggyakorfibb körüflményeknéfl, standard hőmérsékfleten és fotoperfiódusnáfl.
finformácfió a gyökeresedésfi jeflflemzők és a víz, fiflfl. tápanyagok feflvétefle közöttfi összefüggésrőfl 

Szárazanyag arányok

ε
s

ε
w D

ε
n

–

a napsugárzás maxfimáflfis átaflakításfi aránya (vegetatív növekedés fidején, víz és tápanyagok nem flfimfitáflóak)
b. maxfimáflfis hosszú fidőtartamú érték a vegetatív és reproduktív növekedés foflyamán
szárazanyag/eflpároflogtatott víz aránya és teflítődésfi hfiány.
szárazanyag/tápeflem arány (specfifikáflt tápeflem, pfl. N) (a) amfikor nem juttatunk kfi tápeflemeket az adott taflajba, és (b) a tápeflemek nem flfimfitáflóak.
N fixáflásfi képesség fleírása

Szárazanyag (tápeflemek) megoszflása

–
–
–
–
p
W
v

–

1/növényenkéntfi flevéflterüflet és a növényszám közöttfi összefüggést fleíró függvény paraméterefi
vegetatív szárazanyag/egységnyfi flevéflterüflet (és gyökérhossz)
reproduktív egységek száma/ egységnyfi termáfl növekedésfi ráta
reproduktív egységek maxfimáflfis átflagos száraztömege
megosztásfi faktor a fő strukturákra, amfikor a víz és a tápanyagok nem flfimfitáflóak
a reproduktív (vagy raktározó szerv) és a növényenkéntfi összes száraztömeg közöttfi összefüggést fleíró függvény tengeflymetszete (növényszám kísérfletbőfl)
tápeflem koncentrácfiók a fő struktúrákban



14. FOTOSZINTÉZIS ÉS A KULTÚRNÖVÉNYEK TERMÉSE

A fotoszfintézfis azoknak a foflyamatoknak az összessége, meflyek során a növényfi szervezetek szerves vegyüfleteket szfintetfizáflnak szervetflen ve-

gyüfletekbőfl, a fényenergfia feflhasznáflásávafl. A fotoszfintézfisnek az ad rendkívüflfi jeflentőséget, hogy az egész éflővfiflág számára az energfiát végső 

soron a fotoszfintézfis során átaflakított fényenergfia szoflgáfltatja. A fotoszfintézfis jeflentősége akkor fis könnyen beflátható, ha arra gondoflunk, hogy 

a Föfld jeflenflegfi flégkörének oxfigéntartaflma fotoszfintetfikus eredetű.  A mező gazdaság flényegében a napenergfiát a fotoszfintézfisen keresztüfl hasz-

nosító rend szer. A kufltúrnövények termése aflapvetően függ a fotoszfintetfikus rendszer nagyságátófl és efficfiencfiájátófl. 

A növény nettó fotoszfintézfisének rátáját, vagyfis a szárazanyag produkcfiót meghatározza a bruttó fotoszfintézfis, a fotorespfirácfió és a mfito-

kondrfiáflfis respfirácfió („sötét” flégzés) rátája. Ezek a foflyamatok végső soron meghatározzák a feflfogott fotoszfintetfikusan aktív sugárzás (PAR) 

efficfiencfiáját a CO
2
 szárazanyaggá történő átaflakításában. A nettó fotoszfintézfis a következőképpen írható fefl: 

P
n
 = P

g
 – PR – R 

ahofl P
n
 a nettó fotoszfintézfis, P

g
 a bruttó-gross – fotoszfintézfis, PR a fotorespfirácfió és R a mfitokondrfiáflfis respfirácfió. 

A nettó fotoszfintézfis, vagy szárazanyag produkcfió a CO
2
 feflvétefl (gross fotoszfintézfis) és a CO

2
 fleadás (fotorespfirácfió és „sötét” respfirácfió) 

foflyamatafi közöttfi egyenfleg. A fleveflek a növény fotoszfintézfisének fő funkcfionáflfis egységefi; efficfiencfiájuk a napenergfia feflfogásában és hasz-

nosításában meghatározza a produktfivfitást. A CO
2
 dfiffúzfió útján az atmoszférábófl a kfloropflasztfiszt tartaflmazó szervekbe, főként a fleveflekbe, a 

fixácfió heflyére jut, csökkenő koncentrácfió gradfiens mentén és a fotoszfintézfist a bfiokémfiafi fixácfió findítja efl a kfloropflasztfiszokban. A dfiffúzfiót 

korflátozza a fleveflet körüflvevő flevegő határrétege, a sztómanyíflások a flevéfl epfidermfiszben és a fleveflek beflső struktúrája. 

A flevéflterüflet findex (LAI) és a fleveflek eflrendeződése, vagyfis az áflflomány archfitektúrája, határozza meg a napsugárzás növény áfltaflfi feflfogását 

és a napsugárzás dfisztrfibucfióját az egyes fleveflek között. Az áflflomány geometrfiája, ameflyet a növények sor- és tőtávoflsága és morfoflógfiája afla-

kít kfi, meghatározza a növényáflflomány struktúráját. A maxfimáflfis termésprodukcfióhoz a beeső napsugárzás tefljes mértékű feflfogása szükséges, 

amefly csak kedvező víz- és tápanyag-eflflátottságnáfl érhető efl. Ha a víz- vagy tápanyag-eflflátottság hfiányos, a produktfivfitást csökkentfi a napsu-

gárzás nem tefljes mértékű feflfogása és/vagy kfisebb hatékonyságú hasznosítása. A növény fotoszfintézfise térben és fidőben váfltozfik a környezetfi 

faktorokra reagáflva.

Fotoszfintézfis reakcfiók 

A fotoszfintézfis aflapvető sajátossága szervetflen szubsztrátumok átaflakítása organfikus produktumokká. A fotokémfiafi reakcfiókban szénhfidrátok 

képződnek és O
2
 és víz szabadufl fefl a következő egyenfletnek megfefleflően:

A fotoszfintézfis három részfoflyamatbófl áflfl, ameflyek: (1) a CO
2
 dfiffúzfiója a kfloropflasztfiszokhoz, (2) fotokémfiafi reakcfiók és (3) sötétben vég-

bemenő reakcfiók (Yoshfida 1981). A CO
2
-nek a kfloropflasztfiszokhoz történő dfiffúzfiója során, a flevegő CO

2
-je (normáflfisan 300 mg kg-1 vagy 

0.03 százaflék v/w) a széflnek tuflajdonítható turbuflencfia és a koncentrácfiós gradfiensnek tuflajdonítható dfiffúzfió következtében száflflítódfik a flevéfl 

sztómákon és az finterceflfluflárfis járatokon keresztüfl a kflorpflasztfiszokhoz. A fotokémfiafi reakcfiókban, a fényenergfiát hasznáflja fefl a növény a víz 

feflbontására (fotoflízfise révén eflektront, protont és oxfigént szoflgáfltat), hogy képezzen moflekuflárfis O
2
-t, továbbá redukáflt nfikotfinamfid adenfin 

dfinukfleotfid foszfátot (NADPH), és adenozfin trfifoszfátot (ATP) a következő egyenflet szerfint (Yoshfida 1981):

A sötétben végbemenő reakcfiókban, a napfény reakcfiókban eflőáflflított NADPH-t és ATP-t hasznáflja fefl a növény, hogy a CO
2
-t szénhfidráttá re-

dukáflódjon, majd mfinden más vegyüflet képződését flehetővé tegye a következő egyenfletnek megfefleflően:



Ez a foflyamat nem figényefl napfényt és végbemegy sötétben, mfiheflyt az energfiát feflfogta és tároflta a növény megfefleflő vegyüfletekbe. P
fi
: finor-

ganfikus foszfor

A CO
2
 kficseréflés a fotoszfintézfis mérésének gyakorflatfi módját jeflentfi finfravörös gáz anaflfizátorrafl (IRGA), amefly flehetővé teszfi a CO

2
 könnyű 

és pontos mérését a flégáramban. Mfint a neve utafl rá, CO
2
 mérése az finfravörös sugárzás abszorpcfiója aflapján történfik. Nfincs hasonflóan megfe-

fleflő módszer a fotoszfintézfis O
2
 kficseréflés aflapján történő mérésére (14.1. kép).

Dfiffúzfiós modeflfl

A flevéfl nettó CO
2
 feflvétefle (nettó fotoszfintézfis, P

n
) bemutatható dfiffúzfiós foflyamatként, amefly magában fogflafl CO

2
 gradfienseket és eflflenáflfláso-

kat:

P
n
 = (C

a
-C
c
)/(r

b
 + r

fl
 + r

fi
) 

= (C
a
-C
fi
)/(r

b
 + r

fl
) 

= (C
fi
-C
c
)/r
fi

ahofl C
a
, C

fi
 és C

c
 jeflöflfi CO

2
-t a flevegőben, a flevéfl beflső terében és a kfloropflasztfiszban. A transzport a flevéfl határrétegen és a flevéflfeflszínen ke-

resztüfl következfik be dfiffúzfió útján; az eflflenáflflások erre a két flépésre r
b
 és r

fl
. C

fi
 függ az r

fl
 és a száflflítássafl szembenfi beflső eflflenáflflás (r

fi
) közöttfi 

egyenflegtőfl. Az utóbbfi mezofiflflum eflflenáflflásként fis fismert. 

14.1. kép. Hordozható fotoszfintézfis mérő rendszerek (baflra: LCA-4, jobbra: LI 6400) kukorficaáflflományban a martonvásárfi tenyészkertben

Fotoszfintetfikus csoportok

A növények három küflönböző kemo-anatómfiafi szfisztémát (C
3
, C

4
 és CAM) fejflesztettek kfi, ameflyek megfefleflő beflső környezetet jeflentenek a 

fotoszfintézfis reakcfióknak. A szárazföfldfi növények a C
3
-as rendszerű aflgákbófl fejflődtek és többségük megtartotta a fotoszfintézfisnek ezt a típusát. 

Bfizonyos fajok azóta C
4
-es vagy CAM rendszert fejflesztettek kfi. A C

3
-as és C

4
-es típusok florfisztfikafi dfisztrfibúcfiója arra utafl, hogy eflküflönüflten 

fejflődtek kfi, egynéfl több aflkaflommafl. A termesztett növényeknéfl, hasonflóan a flórához, a C
3
-as növények a domfinánsak. A három út közüfl a C

3
-

as tefljesen unfiverzáflfis, a másfik kettő a növények szűkebb körében fordufl eflő (14.1. tábflázat). 



A C
3
-as és C

4
-es eflnevezés a két fotoszfintézfis út eflső, prfimer termékfinek szénatom számára, míg a CAM rövfidítés (Crassuflacean Acfid Me-

taboflfism, varjúhájféflék savas anyagcseréje) a Crassuflaceae csafládra utafl, ahofl ez az út uraflkodó. A fotoszfintetfikus szénhfidrát szfintézfis mfinden 

növényben a Caflvfin-Benson cfikflus révén vaflósufl meg, a C
4
-es és a CAM növényekben ez a cfikflus kfiegészüfl egy továbbfi, a Caflvfin-Benson cfikflust 

megeflőző foflyamattafl, amfi a C
4
-es növényekben egy másodflagos, kfiegészítő cfikflust képezve, hatékonyabb CO

2
 megkötést, míg a CAM növé-

nyeknéfl rendkívüfl hatékony vízfeflhasznáflást bfiztosítva, a CO
2
 éjszakafi feflvéteflét teszfi flehetővé.

14.1. tábflázat. Küflönböző termesztett növényfajok fotoszfintetfikus rendszerefi (Haflfl, 2001)

Fotoszfintetfikus rendszer Növényfajok

C
3
-as rendszer

Mfinden egyéves hfideg évszakokhoz aflkaflmazkodott növény (pfl. búza, árpa, zab, rozs, 
burgonya és cukorrépa), mfinden hüveflyes (pfl. hfideg évszakhoz adaptáflódott fajok, mfint a 
bagoflyborsó, flencse, flóbab, és a mefleg égövhöz adaptáflódott fajok, mfint a szója, bab, tehén-
borsó, föfldfimogyoró és a gaflambborsó), mfinden éveflő fásszárúak (fák és szőflő) és néhány 
nem hüveflyes meflegégövfi egyéves (pfl. gyapot, paradficsom, tökféflék, rfizs, édesburgonya és a 
napraforgó)

C
4
-es rendszer

Néhány trópusfi Gramfineae (pfl. kukorfica, négerköfles és cukornád) és néhány meflegégövhöz 
adaptáflódott kétszfikű  
(pfl. magnak termesztett Amaranthus sp. 

Átmenetfi (C
3
-as és C

4
-es rendszer) manfióka

CAM rendszer Ananász, szfizáfl, hódfarkú kaktusz (Opuntfia basfiflarfis)

A növények jeflentős része a Caflvfin-Benson áfltafl feflderített úton fixáflja és redukáflja a CO
2
-t, ezeket a kefletkező prfimer termék (gflficerát-3-foszfát) 

szénatom száma  (3 C-atom) aflapján C
3
-as növényeknek nevezzük. A C

3
-as fotoszfintézfisre jeflflemző, hogy a sztómák csak nappafl vannak nyfitva 

és a rubfisco (rfibuflóz-1,5-bfifoszfát-karboxfifláz/oxfigenáz) enzfim fefleflős a CO
2
 kezdetfi fixáflásáért, amefly nappafl következfik be. A növények másfik 

része vfiszont ettőfl efltérő módon, az ún. dfikarbonsav-cfikflusban kötfi meg a CO
2
-t, és ekkor a prfimer termék 4 szénatomos moflekufla (maflát), ezért 

ezeket a növényeket C
4
-es növényeknek nevezzük. Néhány fontos, főként Poaceae növénynek C

4
-es fotoszfintézfis rendszere van, ameflyeknéfl a 

sztóma ugyancsak nappafl van nyfitva, de ebben az esetben a CO
2
 kezdetfi fixáflását a PEP (foszfo-enofl- pfiruvát) karboxfifláz enzfim végzfi, amefly 

úgy hat, hogy koncentráflja a CO
2
-t a flevéfl beflsejében a nap foflyamán, és ezt követően a rubfisco enzfim újbófl fixáflja. Kfimutatták, hogy az egyér-

teflműen C
4
-típusúak meflflett átmenetfi típusúak fis tafláflhatók, ezek vaflószínűfleg mfindkét úton képesek hatékony CO

2
-redukcfióra és a környezetfi 

fefltéteflektőfl függ, hogy meflyfik cfikflus működése váflfik domfinánssá.

A C
3
-as és a C

4
-es úttófl kfissé efltérő CO

2
 fixácfióvafl rendeflkeznek a Crassuflaceae és egyéb csafládba tartozó fajok (CAM rendszer). Ezekben 

a CO
2
 fixácfió a C

3
-as és a C

4
-es út jeflflegzetességefit fis mutatja, de a kétféfle út fidőben efl van váflasztva egymástófl. Fotoszfintézfisük metaboflfikus 

adaptácfiója révén éjjefl a CO
2
 aflmasavban (maflát) tároflódfik. Nappafl a maflát dekarboxfiflázódfik, és a feflszabadufló CO

2
 asszfimfifláflódfik a C

3
-as út 

Caflvfin-Benson cfikflusa révén. Ez flehetővé teszfi, hogy a sztómák nappafl zárva maradjanak, amfikor a magas nappaflfi hőmérsékflet következtében 

a vízveszteség nagymértékű flenne. A CAM növények több vfizet tudnak megtartanfi az éjjefl történő CO
2
 megkötés révén, mfintha a CO

2
-t nappafl 

kötnék meg. 

A  fotoszfintézfis  evoflúcfiójának  forrását  a  CO
2
  fiflyen  típusú  asszfimfiflácfiójának  szeflektív  eflőnyében  keflfl  keresnfi. A  C

3
  fotoszfintézfis  jeflflemző 

enzfimje, a rubfisco (rfibuflóz-bfifoszfát-karboxfifláz) ugyanfis bfizonyos ökoflógfiafi körüflmények között (nagy O
2
- és kfis CO

2
-koncentrácfióban) figen 

gyenge hatásfokkafl működfik, sőt fényflégzés (fotorespfirácfió) esetén oxfigént fis képes fixáflnfi a rfibuflóz-bfifoszfátra; a C
4
-típusú fajokban vfiszont, a 

nyaflábhüvefly sejtekben reflatív aflacsony O
2
-koncentrácfió meflflett hatásfoka nagyobb. Másrészt a C

4
-es típusú fajokra jeflflemző enzfim a foszfo-en-

ofl-pfiruvát (PEP) karboxfifláz affinfitása a széndfioxfidhoz magasabb, mfint az eflőző enzfimé. Ennek küflönösen oflyan ökoflógfiafi fefltéteflek között van 

jeflentősége, mfikor a vízeflflátás gyenge, a zárt gázcsere-nyíflások mfiatt korflátozott a gázcsere, így az finterceflfluflárfisok CO
2
-koncentrácfiója kficsfi.

C
3
-as és C

4
-es fotoszfintézfis összehasonflítása

A C
3
-a és C

4
- típusú növények több jeflflemző sajátosságban térnek efl egymástófl (Szabó, 1996; Fodorpatakfi és Szfigyártó, 2009) (14.2. tábflázat). 

Amfi a C
3
-as és a C

4
-es növények fotoszfintetfikus produktfivfitását fiflfletfi, azt áflflapíthatjuk meg, hogy a C

4
-es növények produktfivfitása eflsősorban 

magasabb hőmérsékfleten (30–40 °C) és nagy fényfintenzfitáson feflüflmúflja a C
3
-as produktfivfitását. A C

4
-es növények flegnagyobb része trópusfi 

eredetű és jófl aflkaflmazkodtak a magas hőmérsékflethez és a nagy fényfintenzfitáshoz. Jeflflemző még rájuk, hogy aflacsony a CO
2
 kompenzácfiós 

pontjuk (0.1–1 ppm), azaz figen aflacsony CO
2
 koncentrácfiónáfl tapasztafljuk azt, hogy a flégzés áfltafl termeflt és a fotoszfintézfis áfltafl fixáflt CO

2
 meny-

nyfisége fidőegység aflatt azonos. A C
3
-as növényeknéfl ez jóvafl magasabb (kb. 50 ppm) CO

2
 koncentrácfiónáfl figyeflhető meg.  A transzspfiráflt víz és 

a termeflt szerves anyag tekfintetében fis a C
4
-es növények mutatják a kedvezőbb mérfleget. A C

3
-as növényekben 1 g szervesanyag-produkcfióhoz 

átflagosan 450-900 g víz eflpároflogtatására van szükség, míg a C
4
-es növényekben ehhez eflegendő 250-350 g víz fis. 

Vfiflágéfleflmezésben fis fontos, nagy termőképességű növények, mfint a kukorfica, cukornád és a köfles fis C
4
-típusú. Másrészt ebbe a csoportba tar-

toznak egyéb termesztett növényefink (pfl. C
3
-típusú gabonáfink) agresszív gyomnövényefi (Cynodon, Dfigfitarfia, Setarfia, Amaranthus stb. fajok). 

Küflönösen a Poaceae csafládra jeflflemző a C
4
-es CO

2
-fixáflás, de sok Amaranthaceae és Chenopodfiaceae csafládba tartozó gyomfaj fis fide tartozfik. 

Áfltaflában ezekre a növényekre jeflflemző, hogy jobban tűrfik a széflsőséges éghajflatfi hatásokat, a magas hőmérsékfletet, a nagy fényerősséget és a 

szárazságot.  A fotorespfirácfió mértéke fis jóvafl kfisebb, mfint a C
3
-as növényekben. A sfivatagok szűkös vízeflflátásához adaptáflódott a CO

2
-megkö-

tésnek a C
4
-típussafl rokon, harmadfik váflfaja, a CAM típus (savas anyagcsere). A CAM-típusú növények a többé-kevésbé konstans arfidfitáshoz 



aflkaflmazkodtak. A C
4
-típusú növények finkább szavannák-sztyeppék flakófi, ahofl a széflsőségesen száraz fidőszakok jó vízeflflátású fidőszakokkafl 

váfltakoznak.

A C
3
-as és C

4
-es fotoszfintézfis összehasonflítása számos fontos evoflúcfiós és ökoflógfiafi kérdést vet fefl. Az egyfik fontos ökoflógfiafi küflönbség a 

C
3
-as és C

4
-es fotoszfintézfis között az, hogy a C

4
-es csoport enzfim rendszerefi gyengén adaptáflódtak a 10oC aflattfi hőmérsékflethez, míg a C

3
-as 

rendszerek fenntartják működésüket 0oC közeflében. Ennek eredményeként a C
3
-as fajok széfles körben eflterjedtek, míg a C

4
-esek áfltaflában a 

mefleg kflímákhoz korflátozódnak és fő eflterjedésfi terüfletük a trópusok és szubtrópusok. Számos C
3
-as fis produktív azonban magas hőmérsékfleten, 

mefly annak tuflajdonítható, hogy a C
3
-asok tág tartományban adaptáflódtak a hőmérsékflethez (Szabó, 1996; Fodorpatakfi és Szfigyártó, 2009). 

A másodfik fő küflönbség a két csoport között az O
2
 reakcfiójukban van. O

2
 hfiányában hasonfló a tefljesítményük, azonban flégkörfi (21%) O

2
-néfl 

a C
3
-as növények P

n
 értékét csökkentfi a fotorespfirácfió. A Föfld flégkörének magas [O

2
]-tartaflma hátrányos a C

3
-as fajok részére. A C

4
-esek nyfifl-

vánvaflóan jobban aflkaflmazkodtak a flégkör aflacsony [O
2
]-tartaflmához.

A C
4
-es fotoszfintézfis vaflószínű, hogy adaptáflódott az aflacsony nfitrogén eflflátottsághoz. A küflönbség a flevéfl nfitrogén tartaflomban a C

3
-as és a 

C
4
-es növények között megflepő, hasonflóan ahhoz, hogy a hüveflyesek nagy csafládja, amefly szfimbfiotfikusan megkötfi a nfitrogént, nem tartaflmaz 

C
4
-es fajt.

14.2. tábflázat. A C
3
-as és C

4
-es növények fotoszfintézfisének összehasonflítása (Szabó, 1996; Fodorpatakfi és Szfigyártó, 2009)

Ffizfioflógfiafi mutató C3 C4

Kfiaflakuflásuk vaflószínű fideje
Szfiflur korszak közepe 

(400 mfiflflfió éve)

Kréta korszak közepe 

(150 mfiflflfió éve)

Bfiztos jeflenflétük flegrégebbfi nyoma Szfiflur korszak
Mfiocén korszak közepe 

(16 mfiflflfió éve)

Néhány fontosabb termesztett növényfaj búza, árpa, rfizs, burgonya kukorfica, köfles, cfirok, cukornád

A föfld flórájának 

(fajszám) %-a*
kb. 85% kb. 5% (C

3
–C

4
 fintermedfierekkefl együtt)

A prfimer CO
2
-fixáflás enzfime

Rubfisco 

(kfloropflasztfiszokban)

PEP-karboxfifláz (mezofiflflumsejtek cfitoszofljában) és Rubfisco (nyafláb-

hüveflyfi sejtek kfloropflasztfiszafiban)

CO
2 
fixáflás prfimer terméke 3-foszfogflficerfinsav oxáflecetsav

Fotorespfirácfió a fotoszfintézfis akár 40%-a nem mérhető

CO
2
 kompenzácfiós pont (vppm) 50–100 <5

Fényteflítődésfi pont
a tefljes megvfiflágítás

25–50%-a
gyakorflatfiflag nfincs

Levéfl fotoszfintézfis maxfimáflfis rátája (g CO
2
 /m2/h) 1.5–4.5 >3.5

Optfimáflfis hőmérsékflet oC 15–25 30–47

Transzspfirácfiós együttható 

(g víz g szárazanyag-1)
450–950 250–350

Nfitrogén feflhasznáflás hatékonysága aflacsony magas

Áflflomány fotoszfintézfis maxfimáflfis rátája (g CO
2
/m2/h) 3.5–9 5–10

Maxfimáflfis produktfivfitás 

(t/ha/év)
10–30 60–80

A flégkörfi CO
2
-szfint emeflkedésének vaflószínű hatása

fidefigflenesen eflőnyös, széflesebb körű eflterjedés, nagyobb nettó 

bfiomassza-termeflés

semmfi közvetflen hatás, hátrány a C
3
 fajokkafl vafló versengésben 

mérsékeflten száraz termőheflyeken

A gflobáflfis feflmeflegedés vaflószínű hatásafi
hátrányos heflyzet, csökkenő produktfivfitás a magasabb hőmérsékflet 

és a fokozódó szárazság mfiatt
terjeszkedés az emeflkedő hőmérsékfletű éflőheflyek feflé

*CAM növények aránya kb. 10%

Környezetfi tényezők hatása a flevéfl fotoszfintézfisre

A fotoszfintézfis kémfiafi termékefi transzflokáflódnak a feflhasznáflásfi heflyekre és beépüflnek a gazdaságfiflag hasznos növényfi részekbe, mfint amfiflyen 

a szemtermés a gabonaféfléknéfl. A fényenergfia gazdaságfiflag hasznos termékekké történő átaflakításának hatékonysága küflönböző faktoroktófl 

függ, mfint amfiflyen a CO
2
-eflflátottság, a fényfintenzfitás, a fény feflfogása, a taflajtermékenység, a vízeflflátottság, hőmérsékflet és a genetfikafi fak-

torok, ameflyek magávafl a növénnyefl függnek össze. A környezetfi tényezőkre adott fotoszfintetfikus váflaszoknak két típusa küflöníthető efl: a te-

flítődésfi görbe és az optfimum görbe szerfintfi váflasz. Teflítődésfi váflasz esetében a fotoszfintézfis fintenzfitása ugyanazon a maxfimáflfis szfinten marad 

a küflső tényező mennyfiségfi váfltozásának széfles optfimum fintervaflflumában (pfl. fényerősség, széndfioxfid-tartaflom ásványfi tápanyag-eflflátottság 

esetében). Optfimum görbe szerfintfi váflasz észfleflhető oflyan környezetfi tényezők váfltozásafira, ameflyeknek túfl kficsfi és túfl nagy mennyfiségefire 

egyaránt fokozottan érzékeny a fotoszfintézfis (pfl. vízmennyfiség, hőmérsékflet módosuflásakor). Az optfimum fintervaflflum széflessége a fotoszfintézfis 

ökofizfioflógfiafi flexfibfiflfitásának mértékét jeflzfi, amfi az éflettanfi aflkaflmazkodóképesség fontos összetevője. Mfinden esetben erőtefljesen érvényesüfl a 

küflönböző környezetfi tényezők köflcsönhatása. A növények fotoszfintézfisének sajátosságafi flevezethetők az egyes fleveflek reakcfiófibófl.



Fény

Az egyes fleveflek nettó fotoszfintézfise (P
n
) közefl hfiperboflfikus reakcfiót mutat a fényfintenzfitás növekedésére (14.1. ábra). A széndfioxfid képződés 

sötétben mérfi a mfitokondrfiáflfis respfirácfió rátáját. A fény-fotoszfintetfikus görbék kardfináflfis pontja a fénykompenzácfiós pont: az a fényerősség, 

meflynéfl a képződött szerves anyag eflflensúflyozza a flégzésfi veszteséget. 

14.1. ábra. Levéfl széndfioxfid kficseréflésfi ráta (P
n 
vagy R) az abszorbeáflt foton fluxus denzfitástófl függően. A széndfioxfid képződés sötétben mérfi a 

mfitokondrfiáflfis respfirácfió rátáját (R = –1.3 μmofl m–2 s–1). A görbe kezdetfi meredeksége, meflyet az aflsó szaggatott vonafl jeflöfl, a kvantum hasznosuflása 0.05 
mofl CO

2
 mofl–1 foton értékkefl. A P

n
 fényteflítettségfi rátáját a feflső szaggatott vonafl írja fle, amefly 21.4 μmofl m–2 s–1 (Haflfl, 2001) 

Ökoflógfiafiflag fontos, mert ez aflatt az érték aflatt a fajok nem képesek tartósan megéflnfi. Ahogy a fényfintenzfitás a fénykompenzácfiós pont föflé 

emeflkedfik, P
n
 gyors ütemben nő. A P

n
 reakcfiója a fényfintenzfitásra flfineárfis aflacsony PFD szfinteken, ezután görbe vonaflú és P

n
 a maxfimáflfis ér-

téket – növényfajtófl függően – küflönböző PFD szfinteken érfi efl. A P
n
 fényteflítettségfi értékéhez szükséges PFD a tefljes megvfiflágításhoz (2000 

µmofl foton m-2 s-1 vagy 500 Wm-2) vfiszonyítva kevesebb flehet 50%-náfl több növényfajnáfl és 50%-tófl 100 %-fig váfltozhat más fajoknáfl. A görbe 

meredeksége a kvantum hasznosuflás (feflvett mofl CO
2
 per abszorbeáflt PFD foton). A kvantumhasznosuflás értéke kb. 0.05 mofl CO

2
 per mófl foton 

számos fajnáfl optfimáflfis termesztésfi körüflmények között. Ez azt jeflentfi, hogy a beeső fény (PFD) szénhfidráttá (CH
2
O) történő átaflakításának 

hatékonysága kb. 5 %.

A flevéfl fotoszfintézfis (P
n
) maxfimáflfis rátáját eflegendően erős napsugárzásnáfl kapjuk, optfimáflfis tápanyag- és vízeflflátottságnáfl és hőmérsékfleten. 

A fényfintenzfitás növekedésévefl a C
3
 típusú növények fotoszfintézfisének fintenzfitása a fényteflítődésfi pontnak megfefleflő értékfig emeflkedfik. Ezután 

a fényfintenzfitás növekedése nem jár a fotoszfintézfis fintenzfitásának emeflkedésévefl. A C
4 
típusú növényeknéfl nfincs fényteflítődésfi pont, fotoszfinté-

zfisük tehát képes a fényfintenzfitássafl együtt növekednfi extrém nagyságfig. A C
3
-as növények energfiahasznosítását tehát a fényteflítődésfi pont fejezfi 

kfi. A P
n
 maxfimáflfis értéke nagymértékben váfltozfik a C

3
-as és C

4
-es fajok között és a csoportokon beflüfl. 



14.2. ábra. C
3
-as és C

4
-es növényfajok flevéfl fotoszfintézfisének reakcfiója (a) a napsugárzásra optfimáflfis hőmérsékfleten és flégkörfi (CO

2
) szfinten, (b) a 

(CO
2
) váfltozására fintenzív napsugárzásnáfl és (c) a hőmérsékfletre fintenzív napsugárzásnáfl és flégkörfi (CO

2
) szfinten. A szaggatott vonaflak (b)-ben jeflzfik a 

sztómazáródást (Loomfis és Connor, 1992)

A C
4
-es növények flevéfl fotoszfintézfisének maxfimáflfis rátája a napsugárzásra áfltaflában nagyobb, mfint a C

3
-as növényeké (14.2a. ábra). A P

n
 ér-

tékek nagymértékben váfltoznak a fajok között mfindkét csoportban, továbbá éfletkortófl és környezetfi fefltéteflektőfl függően. A C
4
-es növények 

sokkafl produktívabbak erős megvfiflágításnáfl, mfivefl kevésbé váflnak fényteflítettekké. 

Fotofinhfibficfió

Legtöbb kufltúrnövény napos körüflményekhez aflkaflmazkodott és mfindössze néhány aflkaflmazkodott az árnyékhoz. A napos körüflményekhez 

adaptáflódtak között azok, ameflyeknek C
4
-es fotoszfintetfikus rendszerük van, rendeflkeznek a P

n
 flegnagyobb fényteflítettségfi rátájávafl és néhány 

tefljes napfényt figényefl egyetflen flevéflre ahhoz, hogy eflérje ezt a rátát. A C
3
-as fajok között az egyéveseknek nagyobb a fényteflítettségfi P

n
 érté-

kük, mfint az éveflő fajoknak, másrészt a mefleg évszakokhoz adaptáflódott egyéveseknek nagyobb a P
n
 értékük fényteflítettségnéfl, mfint a hűvös 

évszakokhoz adaptáflódottaké, továbbá a nem hüveflyes fajoknak gyakran nagyobb a fényteflítettségfi P
n
 értékük, mfint a flégkörfi nfitrogént megkötő 

hüveflyes növényeknek. Az árnyéktűrő fajok jobban adaptáflódtak az árnyékos környezethez, mfint a napfénynövények, mfivefl méfly árnyékban 

nagyobb az egységnyfi flevéflterüfletre vetített P
n
 értékük, mfint a fénykedveflő fajoknak.

Az obflfigát árnyéktűrő fajok fotoszfintetfikus rendszerefi nem akkflfimatfizáflódnak, ha fintenzív napfénynek vannak kfitéve és károsodhatnak, ha ez 

a kfitettség eflegendő hosszú fidefig tart. Ezt a károsodást fotofinhfibícfiónak hívjuk. Aflacsony hőmérsékflet, magas sótartaflom, vízstressz fis fogékony-

nyá tehetfi az eflsődfleges fotoszfintetfikus heflyeket a túfl erős fény kártéteflére. A károsodás hatása flehet a kvantum hasznosuflás vagy a P
n
 csökkené-

se. A kflorofiflfl fluoreszcencfia mérése hatékony és gyors módszer annak meghatározására, hogy a fotofinhfibficfió bekövetkezett-e. A fotofinhfibícfió 

hatása a növények produktfivfitására nem fismert, jóflflehet vaflószínű, hogy a növények rezfisztencfiát fejflesztettek kfi vefle szemben. Az eddfigfi vfizs-

gáflatokbófl vaflószínűtflennek flátszfik, hogy agronómfiafi jeflentősége flenne.

14.3. tábflázat. Néhány növénycsoport fotoszfintézfisének fénykompenzácfiós és fényteflítettségfi értéke (Larcher, 1980 aflapján)

Növénycsoport
Fénykompenzácfiós fényfintenzfitás
mmofl m–2 s–1

Fényteflítettségfi fényfintenzfitás
mmofl m–2 s–1

C
3
-as mezőgazdaságfi növények 20–50 400–1000

C
4
-es növények 20–80 >1500

C
3
-as fénynövények 20–50 600–1000

C
3
-as árnyéknövények 5–10 100–250

Az áflflományszerkezetek kfiaflakításakor (a sor- és tőtávoflságtófl függ) figyeflembe keflfl vennfi az áflflományokban megflévő fényeflosztást, összefüg-

gésben a növényfaj vagy fajta árnyéktűrő képességévefl. Ugyanfis gyakran eflőforduflhat, hogy az áflflomány flegaflsó flevéflemefletén méflyárnyék-

ban flévő fleveflek már oflyan kevés fényt kapnak, hogy nfincs fis CO
2
-beépítés (produkcfiógyarapodás), hanem csak flégzésfi veszteség van. Ez az 

áflflomány produkcfiója szempontjábófl sokszor jeflentős C-veszteséget jeflenthet.  Néhány növénycsoport fotoszfintézfisének fénykompenzácfiós és 

fényteflítettségfi értékét a 14.3. tábflázat tartaflmazza.



Széndfioxfid koncentrácfió

A fotoszfintézfis reagáfl a széndfioxfid koncentrácfió [CO
2
] váfltozására és ennek van bfizonyos jeflentősége a növények jeflenflegfi és jövőbenfi adaptá-

cfiójában. Az 1800-as éveket megeflőző 220 000 év foflyamán az atmoszférfikus [CO
2
] (jeflöflése: C

a
) 180 és 280 ppm között fluktuáflt. Az 1800-as 

évek óta C
a
 gyorsufló növekedést mutatott 280 ppm-rőfl 300 ppm-re az 1900-as évekre és 360 ppm-re az 1990-es évekre és várható a növekedés 

foflytatódása a huszonegyedfik században flegaflább 700 ppm-re. 

14.3. ábra. Egy C
3
-as és egy C

4
-es növény flevéfl fotoszfintézfis rátájának függése a flégkörfi széndfioxfid koncentrácfiótófl tefljes napfényben (Haflfl, 2001)

A P
n
  tág  tartományban  reagáfl  a  [CO

2
]-re,  figyeflembe  véve  az  atmoszféra  jeflenflegfi  összetéteflét  és  a  jövőbenfi  váfltozásokat. A 14.2.b. ábra a 

fényteflítettségnéfl összehasonflítja a maxfimáflfis nettó fotoszfintézfist (P
n
) a [CO

2
] tág tartományában, 0-tófl 600 μfl fl-1-fig. Itt a P

n
 flfineárfis reakcfiót 

ad a [CO
2
]-re. A C

4
-es fleveflek P

n
 értéke pozfitív egészen 5 μfl fl-1 CO

2
-fig, azonban a C

3
-as fleveflek P

n
 értéke negatív, ha a flevegő kevesebb, mfint 

50-100 μfl fl-1 CO
2
-t tartaflmaz. A kufltúrnövényeknek efltérő a fotoszfintetfikus reakcfiója a [CO

2
]-re, a C

3
-as fajok P

n
 értéke növekedést mutat a C

a
 

(flégkörfi CO
2
 koncentrácfió) növekedésévefl egészen kb. 1000 ppm-fig és a C

4
-es fajok maxfimáflfis P

n
 értéke kb. 360 ppm-néfl van, amefly a 2000 évfi 

atmoszférfikus CO
2
 szfintet jeflentfi. 

Optfimáflfis hőmérsékfleten, a C
3
-as fajok P

n
 értéke a C

a
 növekedésére reagáfl egészen 1000 ppm aflattfi szfintfig, a napsugárzás (PFD) mfinden 

természetes szfintjén (14.3. ábra). Következésképpen, a C
3
-as termesztett növények fotoszfintetfikus rátája és produktfivfitása várhatóan jeflentősen 

nő ebben az évszázadban, míg a C
4
-es fajok várhatóan sokkafl kfisebb reakcfiót mutatnak. A C

3
-as fajok jeflenflegfi fajtáfi azonban úgy tűnfik, hogy 

nem jófl adaptáflódtak a C
a
 jeflenflegfi szfintjefihez sem, mfinthogy ezek a fajok évezredeken keresztüfl fejflődtek kfi 290 ppm-néfl kfisebb C

a
 értéknéfl, és 

szükséges flehet oflyan fajták nemesítése, ameflyek specfifikus adaptácfióvafl rendeflkeznek a C
a
 jövőbenfi emeflt szfintjefire.

A C
a
 (flégkörfi CO

2
 koncentrácfió) jeflenflegfi szfintjén a C

4
-es növényeknek eflőnyük van a C

3
-as növényekkefl szemben erős megvfiflágítású (magas 

PFD), magas hőmérsékfletű környezetben, megfefleflő víz- és tápanyag-eflflátottságnáfl (kukorfica és cukornád nagyon produktív fiflyen környezet-

ben) és erős megvfiflágítású, magas hőmérsékfletű környezetben, ahofl a víz- és nfitrogén-eflflátottság flfimfitáflt (cfirok és négerköfles adaptáflódott fiflyen 

környezethez). 

Hőmérsékflet

A fleveflek fotoszfintetfikus reakcfióját nagymértékben befoflyásoflja a hőmérsékflet. A fotoszfintetfikus reakcfió a hőmérsékfletre egy nem szfimmetrfikus 

optfimum görbévefl jeflflemezhető. A P
n
 reakcfió a hőmérsékfletre összefüggésben van azzafl a nappaflfi hőmérsékflettefl, ameflyhez a növények adaptá-

flódtak. Áfltaflában, a C
4
-es fajok nettó fotoszfintézfise nagyobb magasabb hőmérsékfleten és tofleránsak a magas hőmérsékfletre (14.2.c ábra). Kevés 

C
4
-es fajnak jó a tefljesítménye aflacsony hőmérsékfleten és flegtöbb firreverzfibfiflfis membránkárosodást szenved (hfideg kártétefl) aflacsony 10–12 oC 

hőmérsékfleten. Számos C
3
-as növény, mfint a gyapot és a napraforgó, jó tefljesítményt nyújt magas (30–40 oC) hőmérsékfleten és néhány mefleg 

égövfi C
3
-as (pfl. banán) érzékeny a hfideg hőmérsékfletre. Legtöbb C

3
-as flevéfl azonban eflflenáflfl az aflacsony hőmér sék fletnek, egészen 0 oC-fig. Az 

összefüggés a fotoszfintézfis és a hőmérsékflet között egy produktfivfitásfi eflőnyt ad a C
4
-es fajoknak 25 oC feflett. 

A növények fotoszfintézfisének aflsó és feflső hőmérsékfletfi kompenzácfiós pontját és hőmérsékfletfi optfimumát a 14.4. tábflázat mutatja. A magas 

hőmérsékfletet jobban eflvfiseflő, azt tofleráfló fajok – mfint pfl. a C
4
-es növényfajok – feflső hőmérsékfletfi kompenzácfiós pontja 50–60 °C között tafláfl-

ható, ezzefl szemben a C
3
-as fajoké 40–50 °C között van. A hőstressz egyaránt csökkentfi a fotoszfintézfis és a flégzés fintenzfitását fis. A fotoszfintézfis 

azonban érzékenyebben reagáfl a magas hőmérsékfletfi stresszre, mfint a flégzés. 



Nfitrogén

A C
4
-es fleveflek áfltaflában aflacsonyabb nfitrogén tartaflmúak, mfint a C

3
-as fleveflek, mfivefl a PEP karboxfifláz kfisebb moflekufla, mfint a rubfisco és 

kevesebb nfitrogént tartaflmaz. A C
3
-asokban, rubfisco fefleflős a flevéflben flevő nfitrogén kb. 25%-áért. Ennek eredményeként a C

4
-es növényeknek 

nagyobb az egységnyfi flevéfl nfitrogénre vetített fotoszfintézfisük, mfint a C
3
-as növények. Nagyon szoros összefüggés van a CO

2
 asszfimfiflácfiós ráta/

egységnyfi flevéflterüflet és a flevéfl nfitrogén tartaflom/ egységnyfi terüflet között, jóflflehet az összefüggés nem flfineárfis (14.4. ábra). 

14.4. tábflázat. A növények fotoszfintézfisének aflsó és feflső hőmérsékfletfi kompenzácfiós pontja és hőmérsékfletfi optfimuma (Larcher, 1980 aflapján)

Növénycsoportok
Nettó fotoszfintézfis
Aflsó hőmérsékfletfi határa, °C Hőmérsékfletfi optfimum, °C Feflső hőmérsékfletfi határa, °C

C
4
-es növények mefleg éflőheflyen 0–5 30–40 (50) 50–60
C
3
-as termesztett növények –2–0 20–30 (40) 40–50
Heflfiofiták –2–0 20–30 40–50
Scfiofiták –2–0 10–20 40
Sfivatagfi növények –5–0 (20) 25–35(45) 40–50 (60)
CAM növények
  nappaflos –2–0 (20) 30–40 45–50
  éjszakás –2–0 10–15 (23) 25–30
Téflfi egyévesek –5– –2 10–20 40–45
Tavaszfi geofitonok –5 12–18 45
Sarkvfidékfi és hegyfi növények –6– –3 (10) 12–18(25) 38–42
Hajtásos vízfinövények 0 (15) 20–30(35) 45–52

14.4. ábra. A flevéfl CO
2
 asszfimfiflácfiós ráta ábrázoflása az egységnyfi flevéflterüfletre vetített flevéfl nfitrogéntartaflomtófl függően, három növényfajra (Sfincflafir és 

Horfie, 1989)

A nfitrogéntartaflom aflacsony szfintjefinéfl gyors növekedés van a CO
2
 növekedés rátájában, ahogy a flevéfl nfitrogénszfintek nőnek. Csökkenő meg-

térüflés van azonban a nagyobb nfitrogéntartaflomra, ahogy a CO
2
 asszfimfiflácfiós ráta közeflít a maxfimáflfis értékhez. A flevéfl fotoszfintézfis reakcfió 

aflakja a flevéfl nfitrogéntartaflomra váfltozfik a fajok között. Az egyfik fő küflönbség ebben az összefüggésben a C
3
-as és C

4
-es fajok között van. A 

C
4
-es fajok hasonfló CO

2
 asszfimfiflácfiós szfintet érnek efl sokkafl kevesebb nfitrogénnefl egységnyfi flevéflterüfleten. Ráadásufl, a flevéfl CO

2
 asszfimfiflácfió 

maxfimáflfis rátája a C
4
-es növényeknéfl gyakran sokkafl nagyobb, mfint a C

3
-as fajoké, a CO

2
-re nagyobb affinfitásuknak tuflajdoníthatóan (Sfincflafir 

és Horfie, 1989). 

Növényáflflomány fotoszfintézfise

A szántóföfldfi növények fotoszfintézfisének értékefit eflsődflegesen meghatározza az egységnyfi flevéflterüflet vagy az egész növényáflflomány fotoszfin-

tetfikus kapacfitása, a flevéflterüflet findex, és a flevéfláflflomány fényfeflfogásának efficfiencfiája. A flevéflterüflet findex és a fényfeflfogás mértéke számos 



növénynéfl szorosan összefügg a szemterméssefl.  A flegtöbb növényfaj áflflományafi, ameflyek flegaflább LAI = 4 értéket értek efl, a terüfletegységre 

vetített P
n
 megközeflítőfleg flfineárfis reakcfiót ad a PFD tefljes napsugárzásfi szfintjéfig.

Az áflflomány fotoszfintézfis fleírja a fotoszfintetfikus aktfivfitást egységnyfi föfldterüfleten és egyesítfi a genotípus efficfiencfiát, a flevéfl morfoflógfiát és 

az áflflomány archfitektúrát. Mfiheflyt az áflflomány flevéflterüflet fejflődésének exponencfiáflfis fázfisa befejeződött, az egyes fleveflek eflkezdenek száradnfi 

és ha ez nem egyenflítődfik kfi új fleveflek képzésévefl, akkor az áflflomány-fotoszfintézfis csökken. A flevéfl szeneszcencfia hozzájáruflását az áflflomány 

fotoszfintézfis csökkenéséhez és a C-nek a terméshez vafló rendeflkezésre áflflását fidentfifikáflták a növénytermesztés potencfiáflfis korflátafinak. A fo-

toszfintézfis fintenzfitását szántóföfldfi körüflmények között számos küflső és beflső tényező befoflyásoflja, és ezek hatásafinak eredője határozza meg a 

nettó fotoszfintetfikus rátát. A kufltúrnövények nettó fotoszfintetfikus rátája váfltozfik a flevéfl-pozícfióvafl, a tápanyag-eflflátottsággafl, a vízeflflátottsággafl, 

növényfajjafl, fajtávafl és a növekedésfi stádfiummafl. 

Tanaka és Osakfi (1983) meghatározta a fotoszfintetfikus rátát egységnyfi flevéflterüfletre néhány fontos szántóföfldfi növénynéfl (14.5. tábflázat). 

Nfincs vfiflágos küflönbség a fotoszfintetfikus rátában a növényfajok között, kfivéve a kukorficát és a flucernát. A kukorficának kb. kétszer akkora fo-

toszfintetfikus rátája van, mfint több más növénynek, és a flucernának egy közbenső fotoszfintetfikus rátája van. Aktív, egészséges rfizs flevéfl szfintű 

(C
3
-as növény) nettó fotoszfintézfis rátája 40–50 mg CO

2
 dm-2 h-1 fényteflítődésfi körüflmények között.

14.5. tábflázat. Levéfl szfintű fotoszfintetfikus ráta küflönböző termesztett növényekben (Tanaka és Osakfi, 1983)

Kufltúrnövény
Fotoszfintetfikus ráta
(mg CO2 dm-2 h-1)

Lucerna 50–55

Bab (közönséges) 30–40

Kukorfica 60–80

Borsó (szántóföfldfi) 25–30

Burgonya 25–35

Rfizs (aflföfldfi) 40–50

Szója 30–35

Cukorrépa 30–35

Napraforgó 40–42

Búza 28–39

Küflönböző C
3
-as és C

4
-es fajok növényáflflomány szfintű fotoszfintézfis reakcfióját a fényfintenzfitásra az 14.5. ábra mutatja. Az adatok naponkéntfi 

szabadföfldfi fotoszfintézfis mérésekbőfl származnak, optfimáflfis víz- és tápanyag-eflflátottságnáfl. A hőmérsékflet növényfajonként efltérő voflt, azonban 

mfinden faj optfimáflfis hőmérsékflet tartományában. A reakcfiók tág tartományát mutatja az ábra az aszfimptotfikustófl a kvázfi-flfineárfis reakcfiófig. 

Növényáflflományok esetében, szemben az egyes fleveflekkefl, a fotoszfintézfis flfineárfis reakcfiója a tefljes napfényre nem korflátozódfik a C
4
-es fa-

jokra. Ezekben a kísérfletekben a búza, a napraforgó és a flucerna ugyancsak kfifejezetten flfineárfis reakcfiót mutatott. Iflyen reakcfiókat akkor kapunk, 

amfikor az egyes fleveflek megvfiflágítása nem érfi efl a fényteflítettséget az áflflományban (pfl. kukorfica, és kfisebb mértékben a napraforgó esetében). 

Ezzefl szemben búzánáfl és flucernánáfl a kvázfi-flfineárfis reakcfió a magas flevéfl hajflásszögön aflapufl, továbbá a flucernánáfl a kfis fleveflek flehetővé 

teszfik a fény egyenfletes efloszflását a flevéfl feflüfleteken aflacsony megvfiflágításnáfl. Aszfimptotfikus reakcfiók tfipfikusak azokra a C
3
-as növényfajokra, 

ameflyek fleveflefi gyenge fénynéfl fis teflítettekké váflnak és a fleveflek aflacsony hajflásszögűek az áflflományban (dohány, bab és burgonya). Iflyen ese-

tekben a feflső fleveflek jeflentős hányada fénnyefl teflített.

Ishfifi (1988) nem áflflapított meg szfignfifikáns küflönbséget a rfizs flevéfl szfintű fotoszfintetfikus rátájában a növekedés bugahányás szakaszában 32 

japán fajtánáfl, meflyeket 1880 és 1976 között nemesítettek. Azonban 25 százaflékos növekedést figyefltek meg az áflflomány fotoszfintézfisben az 

új rfizsfajtákban (1949 és 1976 között nemesített) összehasonflítva a régfi fajtákkafl (1880 és 1913 között nemesített). Az áflflomány fotoszfintézfis 

javuflását az áflflomány fényfeflfogás nagyobb efficfiencfiájának tuflajdonították, a flevéflhajflásszög váfltozása mfiatt.



14.5. ábra. C3-as és C
4
-es fajok növényáflflományának fotoszfintetfikus reakcfiója a fényre jó víz- és tápanyag-eflflátottságnáfl. A méréseket növényáflflomány 

fotoszfintézfis mérővefl szántóföfldön végezték (Loomfis és Connor, 1992)

14.6. ábra. Búzanövények napfi (24h) CO
2
 feflvéteflének reakcfiója három efltérő vízeflflátottságra: R: csapadékeflflátottságra, W2: kéthetenkéntfi öntözésre, 

W1: hetenkéntfi öntözésre. A taflajnedvesség öntözés néflküfl jeflentősen flecsökkent a 120. napra, ezt követően az asszfimfiflácfió gyorsan csökkent és a 
fotoszfintézfis fleáflflt a 170. napon (Loomfis és Connor, 1992)

A 14.6. ábra mutatja három búzaáflflomány napfi (24 h) nettó fotoszfintézfisét a vetés utánfi (DAS) 110. naptófl, a növények bokrosodásátófl. A há-

rom növényáflflomány küflönböző vízeflflátottságban részesüflt. Az R jeflű csak a csapadékot kapta, W1 kezeflés hetente voflt öntözve és W2 kezeflést 

kéthetente öntözték. A feflső görbe mutatja a W1 kezeflés szezonáflfis asszfimfiflácfiós mfintázatát. Ebben a növényáflflományban a naponkéntfi asszfimfi-

flácfió 75 g CO
2
 m-2 nap-1-re nőtt vfirágzáskor és fokozatosan zéróra csökkent éréskor (185 DAS), amfikor a fleveflek fleszáradtak. Ez a növényáflflo-

mány nem mutatott átmenetfi vízhfiányt az öntözések közöttfi fidőszakban. A W2 áflflományban végzett mérések száradásfi cfikflusok hatását mutatják 

az öntözések közöttfi fidőszakban.  A vetéstőfl számított 140. naptófl a W2 áflflomány fotoszfintézfise csökkent a vízhfiány kfiaflakuflása mfiatt mfinden 

öntözést követő másodfik héten. A W2 növényáflflományok nettó fotoszfintézfisét összehasonflítva a W1 áflflományévafl, flátszfik, hogy öntözés után az 

áflflomány tefljesen vfisszanyerte fotoszfintetfikus kapacfitását. A csapadékeflflátottságnáfl (öntözés néflküfl) fejflődő áflflományban jeflentősen flecsökkent 



a taflajnedvesség a vetés után 120. napra és ezt követően az asszfimfiflácfió gyorsan csökkent, egészen a 170. napfig, amfikor a fotoszfintézfis zéróra 

csökkent.

Az asszfimfifláták megoszflása

A fotoszfintézfis rátája és az asszfimfifláták dfisztrfibúcfiója a vegetatív és reproduktív szervekben fizfioflógfiafi foflyamatok, ameflyek meghatározzák a 

termést. A fotoszfintetfikus produktumok szfintézfise, transzflokácfiója, megoszflása és akkumuflácfiója a növényen beflüfl genetfikafiflag szabáflyozza és 

befoflyásoflja a környezet (Snyder és Carflson 1984). Az öntermékenyüflő cereáflfiáktófl efltérően, ahofl a javított megoszflás magasabb szemtermést 

eredményezett, hasonfló javításokat nem eredményezett a magnak termesztett hüveflyeseknéfl. Áfltaflánosságban a cereáflfiáknak erősebb a reak-

cfiójuk a megnövekedett finputokra, mfint amfiflyen az N-műtrágyázás, amefly fefleflős a javított fajta tefljesítményért, a reakcfiót adó genotípusok 

szeflekcfiója révén. Azonban, sem a javított megoszflás, sem a reakcfióképes fajták nem bfizonyufltak hasznos szeflekcfiós krfitérfiumnak a hüveflyesek 

termésének javításához.

Respfirácfió a fotoszfintézfis foflyamán

A fitomassza produkcfió vonatkozfik a ráták közöttfi egyenflegre, ameflynéfl a növények megkötfik a C-t a fotoszfintézfis foflyamán és eflvesztfik a C-t 

a respfirácfió során.  A CO
2 
váfltozás mérése a flégkör és a vegetácfió között egy dfirekt módszer a rövfid távú növényfi produktfivfitás kvantfifikáflására. 

Ez a kficseréflés hozzájárufl a fejflődésfi és funkcfionáflfis összefüggések megértéséhez a fotoszfintézfist és a flégzést szabáflyozó faktorok között. Ifly 

módon, a növény növekedése szorosan kapcsoflódfik a respfirácfióhoz. Nfincs növekedés respfirácfió néflküfl. A respfirácfió foflyamán O
2
-t hasznáfl fefl 

a növény és CO
2
 képződfik a szénhfidrát metaboflfizmuson keresztüfl és energfia szabadufl fefl ATP formájában. Tehát a respfirácfió flényegében a foto-

szfintézfis eflflentéte, mfiközben energfia képzés és tároflás megy végbe. A respfirácfió egyenflete: 

C6H12 O6 + 6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energfia

Mfitcheflfl (1970) 25–50%-os CO
2
 veszteséget becsüflt a szántóföfldfi növények respfirácfiójábófl, és az átflagos veszteséget 33%-nak fefltéteflezte. A 

sötét perfiódusok foflyamán a respfirácfió foflytatódfik, jóflflehet a fotoszfintézfis már nem aktív. A „sötét” respfirácfión  kívüfl a fény respfirácfió vagy 

fotorespfirácfió fis végbemegy.



14.7. ábra. A szója, burgonya és kukorfica fotoszfintézfisének reakcfiója a CO
2
 szfint növekedésére SPAR típusú kflímakamra kísérfletben (Fflefisher et afl., 2011)

Taflaj – növény – flégkör (SPAR, FACE) kutatások kflímakamrákban és szabadföfldön

Nagyszámú szántóföfldfi, szabáflyozott kflímakamra és szabadföfldfi kísérfletet foflytatnak, hogy értékefljék a fontos mezőgazdaságfi növények reak-

cfiófit az abfiotfikus faktorokra, meflyeket várhatóan befoflyásofl a kflímaváfltozás, befleértve a flégkörfi széndfioxfid (CO
2
) koncentrácfiót és a hőmérsék-

fletet. A flegtöbb kísérfletet szabáflyozott környezetben, kflímakamrákban végezték, befleértve a taflaj – növény – flégkör kutatásfi (SPAR) kamrákat 

(az ún. nyfitott tetejű kamrákat) és a szabadföfldfi CO
2
 dúsításfi (FACE) technoflógfiát. A következőkben eflőször összegezzük néhány kufltúrnövény 

reakcfióját a CO
2
 dúsításra és a hőmérsékfletre, a SPAR kísérfletek aflapján (14.7.A. ábra). 

Szója. A CO
2
 330-rófl 800 μmofl mofl-1-re történő dúsítására adott reakcfióban az egész tenyészfidőszakban a nettó CO

2
 fixácfió közefl 53%-kafl nőtt 

és együtt járt a gross fotoszfintézfis ráta hasonfló növekedésévefl (14.7.B. ábra). 

Burgonya. Az áflflomány fotoszfintézfisre vfizsgáflták két efltérő CO
2
 szfint (370 és 740 μmofl mofl-1) és küflönböző öntözésfi szfintek (a szükségflet 

10%-átófl 100%-áfig) hatását. A növényáflflomány fotoszfintetfikus rátája szfignfifikánsan nagyobb voflt az emeflt szfintű CO
2
 kezeflésekben az egész 

tenyészfidőszakban, a flegtöbb öntözésfi kezeflésben (14.7.C. ábra). 
Kukorfica. A CO

2
 dúsításra nem tapasztafltak szfignfifikáns áflflomány fotoszfintézfis reakcfiót. A fléghőmérsékfletnek erős befoflyása voflt a gáz kficse-

réflésre és a szárazanyag reakcfióra, azonban nem tapasztafltak finterakcfiót a CO
2
-vefl. Levéfl szfinten az emeflt CO

2
 csökkentette a sztóma eflflenáflflást 

és a transzspfirácfiós rátát a vfizsgáflt hőmérsékflet tartományban (20–38 °C) (14.7.D. ábra). 



FACE (szabad flevegő CO
2
 dúsítás) kísérfletek eredményefi

Az emeflkedő flégkörfi CO
2
 koncentrácfió termesztett növényekre és a természetes vegetácfióra gyakoroflt várható hatásának nyfitott terüfleten 

történő vfizsgáflatára szabad-flevegő CO
2
 dúsításfi (FACE, free-afir CO

2
 enrfichment) technoflógfiát fejflesztettek kfi az 1990-es években az USA-ban. 

Azóta számos kutatócsoport a vfiflág küflönböző részefin áflflított be FACE kísérfleteket küflönböző kufltúrnövényekben. Eredményefikbőfl Kfimbaflfl 

(2011) aflapján mutatunk be néhányat.

14.8. ábra. Fényteflített nettó fotoszfintézfis reakcfió a megemeflt CO
2
-re (+200 ppm) a FACE kísérfletekbőfl, küflönböző növényekre. Zárójeflben az adatpontok 

száma, meflyeken az átflagok aflapuflnak. (Kfimbaflfl, 2011)  
14.9. ábra. Fotoszfintézfis (A

sat
) és sztóma eflflenáflflás (g

s
) reakcfió a megemeflt CO

2
-re (+200 ppm) a FACE kísérfletekbőfl, küflönböző stressz-hatásoknáfl 

(Kfimbaflfl, 2011)

Nettó fotoszfintézfis. Nyfitott terüfletű FACE kísérfletfi körüflmények között, a CO
2 
megemeflt koncentrácfiója 550 ppm-fig, 200 ppm-mefl a környezet 

szfintje föflé (353 ppm voflt 1990-ben), növeflte a nettó fotoszfintetfikus rátát átflagosan 13%-kafl a C
3
-as növényeknéfl (14.8. ábra). A C

3
-as füvek 

fotoszfintetfikus rátája nagyobb mértékben nőtt (38%-kafl) és a fáké még nagyobb mértékben (45%-kafl). Másrészrőfl, összhangban a C
4
-es növé-

nyek bfiokémfiájávafl és CO
2
 koncentráflásfi mechanfizmusávafl, a C

4
-es füvek fotoszfintetfikus rátájára nem voflt szfignfifikáns hatássafl a megemeflt CO

2
 

szfint, azonban megflepően a C
4
-es kufltúrnövényeké átflagosan 12%-kafl nőtt. 

A megemeflt CO
2
 szfint jobban stfimufláflta a fotoszfintézfist 25 °C-náfl, magasabb hőmérsékfleten, mfint 25 °C aflatt (14.9. ábra). Ez megegyezfik 

a fotoszfintézfis optfimum hőmérsékfletének feflfeflé történő efltoflódásávafl a CO
2
 koncentrácfió növekedésekor. Aflacsony taflaj N csökkentette a CO

2
 

stfimuflácfiót, összehasonflítva a nem stresszeflt növényekkefl. 

Sztóma eflflenáflflás. A megemeflt CO
2
 a FACE kísérfletekben részfleges sztóma-záródást okozott a C

3
-as és C

4
-es kufltúrnövényekben és füvekben 

egyaránt. Stressz-mentes  körüflmények között a sztóma-eflflenáflflás 15%-kafl csökkent átflagosan, a megemeflt CO
2
-néfl. Aflacsony taflaj-N-néfl, az 

eflflenáflflás csökkenése közefl megdupflázódott, mfintegy 29%-kafl csökkent. 

Agrotechnfikafi stratégfiák a fotoszfintézfis maxfimaflfizáflására

Genotípusos küflönbségeket a fotoszfintézfisben és komponensefiben megfigyefltek és feflhasznáflták szeflekcfiós krfitérfiumként a növénynemesítés-

ben. Ez jeflentfi megfefleflő genotípusok hasznáflatát adott környezetfi fefltéteflekhez, amefly javíthatja a fotoszfintetfikus rátát és következésképpen a 

termést. A növénynemesítés fontos a fotoszfintetfikus hatékonyság javításában a növény archfitektúra megfefleflő módosítása révén. 

A fotoszfintézfishez rendeflkezésre áflfló összes napsugárzás és a fotoszfintézfis fidő tartama kétségteflenüfl fontos faktorok a végső növényfi produk-

cfió meghatározásában. Néhány agrotechnfikafi efljárás, mfint az adott környezetfi fefltéteflekhez adaptáflódott fajták, megfefleflő növényáflflományok, 

növényszámok és tenyészterüfletek, megfefleflő szfintű trágyázás (küflönösen N-trágyázás), megfefleflő taflajnedvesség a növény növekedésének fidő-

szakában, és a vetésfidő hozzáfigazítása az optfimáflfis hőmérsékflethez a növekedés fidőszakában egyaránt javíthatják a fotoszfintetfikus efficfiencfiát 

és következésképpen növeflhetfik a termést.

A nfitrogén eflflátottság hatássafl flehet a növény növekedésére és produktfivfitására, a flevéflterüflet és a fotoszfintetfikus kapacfitás megváfltoztatá-

sávafl. Szoros korreflácfiót áflflapítottak meg a fény-teflített flevéfl CO
2
 asszfimfiflácfiója és a flevéfl N-tartaflma között, és a hfiperboflfikus összefüggés 

jeflentősen küflönbözött a növényfajok között. Tehát, eflegendő N hasznáflata fontos stratégfia a fotoszfintézfis javítására a kufltúrnövényekben. A 

fotoszfintetfikus ráta kukorficában flfineárfisan nőtt a flevéfl N-tartaflmávafl, egészen a krfitfikus flevéfl N-tartaflom efléréséfig, ezt követően a fotoszfintetfi-

kus ráta konstans maradt. Mfivefl a N flfimfitáflnfi képes a növény növekedését számos környezetben, a fotoszfintetfikus ráta és a flevéfl ofldható protefin 



tartaflma közöttfi szoros korreflácfió jeflzfi, hogy a flevéfl N egy jó krfitérfium flehet a fotoszfintetfikus kapacfitás becsflésére. Az N-hfiányos növényeknek 

aflacsonyabb a fotoszfintetfikus rátájuk, kevesebb szárazanyagot akkumufláflnak és kevesebb termést produkáflnak. 

A búza növekedésévefl összefüggésben számos fizfioflógfiafi foflyamatot befoflyásofl az N-eflflátottság. Sok búzatermő terüfleten, az N-műtrágya 

dózfisának növeflése maxfimáflfis LAI-t, vegetatív száraztömeget és flevéfl N-koncentrácfiót eredményez. A zászflós flevéfl CO
2
 kficseréflésfi rátája a 

szemteflítődés fidőszakában rendszerfint pozfitívan korrefláfl az N-koncentrácfióvafl. A zöfld flevéflterüfletek fenntartása a tenyészfidőszak végén gyakran 

eredményez hosszabb szemteflítődésfi fidőt és nagyobb búzatermést. 

A kukorfica növekedését befoflyásoflja a vetésfidő, és az optfimáflfis fidőpont eflőttfi vagy utánfi vetés kfisebb LAI-t, flevéflterüflet tartósságot, összes 

szárazanyag produkcfiót és szemtermést eredményez. Úgy tűnfik, hogy a mérsékeflt régfiókban, a kukorfica potencfiáflfis produktfivfitását jobban flfimfi-

táflja a napsugárzás mennyfisége, amefly rendeflkezésre áflfl a nővfirágzás fidőszakában (meghatározza a szemszámot), mfint a szemteflítődés fidején 

(meghatározza a szemtömeget). A korafi és a közbenső vetések jobban hasznosítják a napsugárzást a szemterméshez. A megfefleflő fidőpontban 

történő vetés fontos a LAI, a RUE, és következésképpen a fotoszfintézfis és a termés növeflésére.

A megfefleflő sortávoflság és növényszám továbbfi agrotechnfikafi stratégfiák a kufltúrnövények fotoszfintetfikus efficfiencfiájának és következéskép-

pen a termésnek a javítására. Nagyobb szójatermés voflt a szűk sortávoflságnáfl (50 cm, szemben a 100 cm-refl) a megnövekedett hüveflyszámnak 

tuflajdoníthatóan, meflyet a nagyobb fényfeflfogás és termésnövekedésfi ráta fidézett eflő a korafi reproduktív fejflődés fidőszakában (R1-R5 stádfium). 

Mfivefl a termésnövekedésfi ráta vfisszatükrözfi az áflflomány fotoszfintézfisét, a nagyobb hüveflyszám közvetflen reakcfió a nagyobb asszfimfiflácfiós 

kapacfitásra. 

A növényszám növeflése egy agrotechnfikafi efljárás a napsugárzás feflfogásának növeflésére az áflflományon beflüfl. A növényáflflományok a beeső 

napsugárzásnak mfindössze 5 százaflékát aflakítják át kémfiafi energfiává a növény növekedésfi cfikflusában. A növényszám növeflése a napsugárzás 

jobb hasznosítását eredményezfi a kukorfica áflflományban.

Oflyan növényfajták kfifejflesztése, ameflyek flevéflterüflete gyorsan fejflődfik és tofleráflják a magas növényszámot, növeflhetfi a termést. A nemesí-

tésfi stratégfia a növényenkéntfi flevéflterüflet növeflésére a fleafy (flevefles) tuflajdonság beépítése a befltenyésztett vonaflakba. A fleafy tuflajdonságokat 

hordozó növényeket jeflflemzfik az extra fleveflek a cső feflett, aflacsony cső eflheflyezkedés, magas flfignfintartaflmú kukorficaszár és flevéfl, korafi érés 

és magas terméspotencfiáfl.

A növények növekedése optfimáflfis hőmérsékfletnéfl egy másfik stratégfia a fotoszfintetfikus efficfiencfia javítására. A búza fotoszfintézfisének és 

reproduktív növekedésének optfimáflfis hőmérsékflete péfldáufl 20 oC közeflében van és a magasabb hőmérsékflet csökkentfi a fotoszfintetfikus aktfi-

vfitást. Tehát csökken az asszfimfifláta-eflflátottság a szemben. A termeflők feflhasznáflhatják a vetésfidőt és a fajták tenyészfidejének fidőtartamát arra, 

hogy mfinfimaflfizáflják a növény kfitettségét a szupraoptfimáflfis hőmérsékfletnek. 

A növényáflflományok összes szárazanyag produkcfiójában kfifejezve, a LAI, az áflflomány fotoszfintetfikus ráta és a RUE a termésnövekedésfi ráta 

fontos determfinánsafi.  E paraméterek közüfl a LAI a flegjobban váfltozó és nagymértékben szabáflyozható a növényszám, és a megfefleflő műtrá-

gyázás, küflönösen az N és P trágyázás heflyes megváflasztásávafl. Vaflóban, az agrotechnfikafi gyakorflat fő céflja a megfefleflően nagy LAI értékek 

fenntartása a maxfimáflfis produkcfió efléréséhez.



15. NÖVÉNYÁLLOMÁNY-ARCHITEKTÚRA

A növényáflflomány archfitektúra egy flátható, azonban pfiflflanatnyfi kfifejezése a növényfi formának. Amfikor arra hasznáfljuk, hogy fleírjuk a növé-

nyeket, az archfitektúra a föfld feflettfi növényfi szervek térbeflfi konfigurácfiójára vonatkozfik és utafl arra, hogy ennek a konfigurácfiónak funkcfionáflfis 

jeflentősége van. A növényáflflományok dfinamfikusak és áflflandóan váfltoznak fidőben és térben, a környezetre adott reakcfiónak tuflajdoníthatóan.

A növényáflflományok eflsődfleges funkcfiója a fény feflfogása a fotoszfintézfishez és más anyagcsere foflyamatokhoz. A fényfeflfogás küflönböző 

hatékonysággafl történfik, ameflyet meghatároz főként a flevéflterüflet, konfigurácfió (eflrendeződés) a napfény firányába, és kfisebb mértékben a fleve-

flek térbeflfi eflrendeződése. Más fontos morfoflógfiafi áflflományjeflflemzők magukba fogflaflják a flevéfl növekedését, a növénymagasságot, az ofldaflhaj-

tás képzést (bokrosodást), továbbá a flevéfltuflajdonságokat (az egyes fleveflek nagysága és aflakja). 

A magasabbrendű növények bfiomasszájának flegaflább 90 százafléka származfik a CO
2
 asszfimfiflácfióbófl a fotoszfintézfis foflyamán. Mfivefl a növény 

növekedését és a termést túflnyomóan meghatározza a fotoszfintézfis, ezáfltafl nagymértékben függ a feflfogott fény mennyfiségétőfl. Oflyan környe-

zetben, ahofl a növény növekedését és a termést flegjobban flfimfitáfló faktor a fény, azok az áflflomány tuflajdonságok, ameflyek a napfény nagyobb 

mértékű feflfogásához vezetnek, áfltaflában növeflfik a fotoszfintézfist és következésképpen a termést és a szárazanyag hozamot. Eflflenkezőfleg, azok 

a tuflajdonságok, ameflyek gyenge fényfeflfogáshoz vezetnek, flassúbb növekedést és kfisebb termést eredményeznek. 

Amfikor a növényáflflományrófl vagy más növényfi tuflajdonságrófl beszéflünk, gyakran hasznos az fideáflfis formárófl gondoflatban képet aflkotnfi. A 

korábbfi fidőkben a termeflők bfizonyos kívánatos tuflajdonságokkafl rendeflkező növényegyedeket váflasztottak kfi.  Ez a foflyamat foflytatódfik napja-

finkban fis a modern növénynemesítéssefl. A nemesítőknek gyakran van egy eflképzeflésük az fideáflfis növényrőfl vagy fideotípusrófl, amefly firányítja 

a nemesítésfi programjukat. Az „fideotípusra nemesítés” céflja, hogy meghatározzuk eflméfletfifleg a fleghatékonyabb növénytípust egy adott növény-

fajra és környezetre, és ezután nemesítsünk e céfl eflérése érdekében. Donafld (1968) úgy határozta meg az fideotípust, mfint egy bfioflógfiafi modeflflt, 

amefly várhatóan tefljesít, vagy eflőre jeflezhető módon vfiseflkedfik egy meghatározott környezetben. Még specfifikusabban, egy „növény fideotípus” 

oflyan növényfi modeflfl, amefly várhatóan nagyobb mennyfiségű és/vagy mfinőségű szemtermést, oflajt vagy más hasznos produktumot áflflít eflő egy 

sajátos környezetben, amfikor kfifejflesztfik, mfint fajtát. 

Egy növényfaj vagy fajta áflflomány archfitektúrájának anaflízfise segít érteflmeznfi, hogyan hasznosítják a növények a föfld feflettfi környezetüket. 

Egy növény föfld feflettfi vegetácfiójának finterakcfióját a környezettefl nagymértékben szabáflyozza az áflflomány archfitektúra, kfifejezve a fleveflek, 

hajtások (szár) és vfirágok dfisztrfibúcfiójában, terüfletében és aflakjában. A következőkben a növény archfitektúrát jeflflemezzük, kfifejezve a flevéflnö-

vekedéssefl, a növénymagassággafl, hajtásképzéssefl és flevéfl jeflflemzőkkefl. 

Levéflterüflet növekedése

A növény flevéflterüfletét egy adott fidőben meghatározza (Hay és Porter, 2006): 

(a) a növény keflésének fideje;

(b) a flevéfl megjeflenés rátája;

(c) a flevéflflemez növekedésének rátája a flevéfl megjeflenése után;

(d) a flevéflflemez növekedésének fidőtartama; és 

(e) flevéfl szeneszcencfia, efltávoflítás vagy kártétefl fideje (meghatározza a flevéfl éflettartamát). Mfindegyfiket szabáflyozza a genetfikafi, környezetfi 

vagy agronómfiafi faktorok közöttfi finterakcfió.

A csírázás rátáját és a növény keflés eflőttfi növekedését meghatározza a taflajhő mér sékflet. A növény keflése ezáfltafl eflőrejeflezhető egyszerű mo-

deflflekkefl, meflyek kombfináflják a vetésfidőt és a taflajhőmérsékflet adatokat.

A fleveflek megjeflenésének rátáját egyedüfl a fléghőmérsékflet (fűféfléknéfl finkább a taflajfeflszín hőmérsékflete) szabáflyozza, fefltéve, hogy a nö-

vény növekedését nem korflátozza súflyos víz vagy nfitrogén stressz. Megáflflapították, hogy a flevéfl megjeflenés jeflflemezhető a phyflflochron (finter-

vaflflum az egymás utánfi fleveflek megjeflenése között) értékkefl (°C nap) (15.1. tábflázat). 

15.1. tábflázat. Néhány tfipfikus flevéfl megjeflenésfi jeflflemző a küflönböző növények főhajtására (Hay és Porter, 2006 aflapján) 

Növényfaj
Phyflflochron
(°C nap)

Bázfis hőmérsékflet (°C)Növényfaj
Phyflflochron
(°C nap)

Bázfis hőmérsékflet
(°C)

Búza (flevéflcsúcs) 70–160 0 Borsó 46 2

Kukorfica (flevéflcsúcs) 25–55 8 Brassfica sp. 40–50 5

Burgonya 28–31 0 Napraforgó 20–55 4

Szója 39–79 5 Cukorrépa
27–31 (korafi)
34–68 (későfi)

1

A fleveflek számát a száron meghatározza a flevéfl megjeflenés rátája és fidőtartama. Az oflyan növényeknéfl, mfint a cukorrépa és a burgonya, ameflyek 

vegetatívak maradnak vagy a szár fejflődésének későfi szakaszában vfirágoznak, a foflyamat megszakítás néflküfl foflytatódhat az egész tenyészfidő-

szakban, és 40–50 flevéfl képződhet egy főszáron. Gabonaféfléknéfl a flevéfl megjeflenés rendesen befejeződfik a fotoperfiódus szfignáflra adott reak-

cfióvafl. Nem determfináflt növényeknéfl a flevéflképződés foflytatódhat a flevéfl fejflődéséhez szükséges források, küflönösen a nfitrogén kfiürüfléséfig. 



Mfinden növényfajra van egy határozott ontogenetfikafi trend a flevéfl méretében, azonban mfivefl egy adott száron képződött fleveflek száma váfl-

tozhat a termesztésfi körüflményekkefl és a fajtávafl, a flevéfl dfimenzfiók egy adott nódusznáfl nem váfltozatflanok. Péfldáufl, a kukorfica fajták nagyon 

efltérő fenoflógfiávafl, azonos körüflmények között termesztve, 16 és 30 közöttfi fleveflet képeztek növényenként, és a flevéflterüflet egy adott nódusznáfl 

100%-fig váfltozott. Amfikor azonban a flevéflméreteket normaflfizáflták (a flegnagyobb fleveflet egységnyfinek véve, függetflenüfl a nódusz eflheflyez-

kedésétőfl), a fajták ontogenetfikafi trendje összetartott (konvergáflt), vagyfis a flegnagyobb fleveflet a csőnéfl flevő vagy ahhoz közeflfi egyfik nódusz 

képezte (15.1. ábra). A foflyamatos növekedés a flevéflméretben a kefléstőfl a csőnéfl flevő flevéflfig és azt követő csökkenés flegtöbb esetben fleírható 

egy közefl szfimmetrfikus harang aflakú görbévefl. A búza és az árpa egyszerűsített ontogenetfikafi trendekkefl rendeflkezfik, a flevéflméret rendesen 

foflyamatosan nő a szár fejflődése foflyamán, efltekfintve az utoflsó két vagy három flevéfltőfl, küflönösen a zászflós flevéfltőfl, amefly sokkafl kfisebb flehet 

árpánáfl. Számos kétszfikű növényfaj a kukorficához hasonfló trendekkefl rendeflkezfik, a flegnagyobb flevéflméret eflérése után csökkenés következfik 

(pfl. napraforgóban, cukorrépában). Szfignfifikáns küflönbség van a szójafajták ontogenezfisében, ugyanfis a nem determfináflt típusok oflyan trendet 

mutatnak, hogy kfisebbek a fleveflek a feflsőbb nóduszoknáfl, míg a determfináflt típusokra nagyobb unfiformfitás jeflflemző.

15.1. ábra. A kukorfica kfifejflett flevéflterüflete, normaflfizáflva a növényenként flegnagyobb flevéflterüflet figyeflembevéteflévefl, a flevéflszámtófl függően (Dwyer és 
Stewart, 1986)

Egy adott növényfajnáfl ezáfltafl a száranként képzett fleveflek száma egy fontos meghatározója a flevéflméret feflső flfimfitjének egy sajátos nódusz-

náfl; a környezetfi faktorok meghatározzák azt, hogy a flevéfl eflérfi-e a potencfiáflfis dfimenzfiókat. A tényfleges flevéflméret egyaránt függ a növekedés 

rátájátófl és fidőtartamátófl. Kardfináflfis hőmérsékfletek (bázfis, optfimum és maxfimum) a flevéflnövekedés rátájára hasonflóak, mfint a flevéfl megjefle-

nésénéfl, és mfinthogy a flevéflméret egy adott nódusznáfl flfimfitáflt, egy fordított összefüggés van a növekedés rátája és fidőtartama között kedvező 

körüflmények között. 

Optfimáflfis körüflmények között, a flevéflnövekedés fidőtartama egy adott nódusznáfl, az finficfiáflódástófl vagy megjeflenéstőfl a tefljes fejflettségfig 

konstans, termáfl fidőben kfifejezve. Mérések szabáflyozott és szántóföfldfi körüflmények között figazoflták a flevéflnövekedés fidőtartamának áflflan-

dóságát  termáfl  fidőben,  kfivéve  stressz  körüflmények  között. A  fleveflek,  ameflyek  vízstressz  körüflményefi  között  növekedtek,  kfisebbek,  mfint  a 

potencfiáflfis flevéflméret annáfl a nódusznáfl, a növekedésfi ráta csökkenésének tuflajdoníthatóan, azonban a tényfleges dfimenzfiók függnek a stressz 

súflyosságátófl. A burgonyánáfl egy vfiflágos összefüggés voflt a flevéflterüflet és a növekedés rátája között mérsékeflt szárazságnáfl (15.2. ábra). Ha-

sonfló összefüggést mutattak kfi a flevéflterüflet növekedésére napraforgó növénynéfl, váfltozó öntözésfi kezeflések meflflett, száraz környezetben. Egy 

adott nódusznáfl flevő flevéflre a növekedés rátája és nem az fidőtartama csökkent a vízstressz növekvő súflyosságávafl, egészen a 15. flevéflfig. Tehát a 

3. flevéfl tefljesen kfifejflett terüflete 69 cm2-rőfl (tefljesen öntözött) flecsökkent 62 cm2-re (száraz a vfirág képződésfig), 38 cm2-re (csapadéknak kfitett), 

egészen 31 cm2-re (nfincs öntözés antézfis eflőtt). A megfefleflő értékek a 12. flevéflre: 207, 200, 62 és 54 cm2. 



15.2. ábra. Összefüggés a burgonyanövény végső flevéflterüflete és a flevéflterüflet növekedés maxfimáflfis rátája között öntözésnéfl (●) és mérsékeflt 
szárazságnáfl (●), 19 fajta adatafi aflapján (Jefferfies, 1993)

Efltekfintve a vetésfidőtőfl és ahofl flehetséges, az öntözéstőfl, a flevéflméretet flegjobban befoflyásofló agrotechnfikafi tényező a nfitrogén műtrágyázás. 

A 15.3. ábra mutatja a nfitrogén eflflátottság növekvő befoflyását a burgonyanövény egyedfi flevéflterüfletére, jeflezve egy teflítődést a flegmagasabb 

dózfisnáfl a 10. flevéflre.

15.3. ábra. A burgonyanövény 8. és 10. fleveflének növekedésfi foflyamata üvegházban, öt nfitrogén dózfisnáfl (□ 250; ◊ 500; + 1000; ♦ 1500; ■ 2000 mg N 
növény-1 hét-1). A vertfikáflfis vonaflak az SZD

5%
-ot mutatják (Vos és van der Putten, 1998)

Növénymagasság

A növénymagasság a távoflság taflajszfinttőfl a flegfeflső flevéfl csúcsáfig a csíranövények vagy fiatafl növények esetében. Terméséréskor, a távoflság 

a taflajszfinttőfl a flegmagasabb buga(vfirágzat), kaflász vagy hüvefly csúcsáfig gabonaféfléknéfl és hüveflyeseknéfl. Rövfid és erős szár, jobban mfint 

bármefly más jeflflemvonás, kedvező a megdőfléssefl szembenfi rezfisztencfiánáfl. Három típusa van a megdőflésnek: a szár efltörése, a szár eflhaflása és 

a kfidőflés, (gyökérdőflésnek fis hívják), amfikor az egész növény gyökérzete kfiszakad a taflajbófl. Egy magas növényfajtának nagyobb a megdőflésfi 

hajflama, mfint egy aflacsonynak, a szármagasság mfiatt. Magas, vékony szárak (főhajtások) korafi meg dőflése zavarja a fleveflek eflrendeződését, 

növeflfi a köflcsönös árnyékoflást, megszakítja a tápanyagok és asszfimfifláták száflflítását, szemsterfiflfitást okoz, és csökkentfi a termést. Továbbá, erős 



szeflek és esők a növekedés reproduktív és szemteflítődésfi szakaszában dőflést okozhatnak az egyéves növényeknéfl. Dőflés a szemteflítődésfi stádfi-

umban csökkentfi a termésmfinőséget.

A rövfid és erős szár eflősegítfi a kedvező szem–szár arányt, a megfefleflő N-reakcfiót és a nagy termőképességet. A magasabb N-dózfis aflapvető a 

nagy terméshez, azonban az aflsó finternódfiumok megnyúflását okozza, ezáfltafl a növényt érzékenyebbé teszfi a megdőflésre. Ezen kívüfl, a vetésfidő, 

a sortávoflság és a vetőmag mennyfiség (növényszám) egyaránt hatássafl van a megdőflésre. 

A megdőfléssefl szembenfi rezfisztencfia fontosságát a nagy termőképesség szempontjábófl régóta feflfismerték, és beépítették ezt a tuflajdonságot 

pfl. a rfizsbe, búzába, árpába és cfirokba. A megdőfléssefl szembenfi rezfisztencfia eflsősorban az aflacsony mérettefl függ össze, azonban függ más tu-

flajdonságoktófl fis, mfint amfiflyen a szár átmérő, a szár sejtfaflak vastagsága és a flevéflhüvefly mfiflyen mértékfig borítja az finternódfiumot. 

15.4.a. ábra. Összefüggés a szár magasság és a harvest findex között öt gabonaféflében: búza (Austfin et afl. 1980,□, 1989■); árpa (Rfiggs et afl. 1981,●); 
kukorfica (Ffisher és Paflmer, 1983, ◊) és a regresszfió becsflése zabra (szaggatott vonafl) és rfizsre (foflytonos vonafl)

15.4.b. ábra. Összefüggés a szemtermés és a szaflma tömege között küflönböző magasságú és érésfidejű búzafajtákkafl végzett kísérfletekbőfl. Austfin et efl. 
(1980), 12 fajta (1 a flegrégebbfi, 12 a flegújabb) magas (■) és közepes (●) szfintű trágyá zásnáfl. Roberts (1847, ∆) flegrégebbfi adatafi, összehasonflításként. A 

pontozott vonaflak az átflagos hajtástömeget mutatják

A féfl-törpe fajták eflőáflflítása küflönösen megnöveflte számos növényfaj termő képes ségét, mfint amfiflyen pfl. a rfizs és a búza. Az észrevehető növeke-

dés a harvest findexben és a növényenkéntfi szem produkcfióban összefügg a csökkent növénymagassággafl és a korábbfi érésfidővefl (15.4.a.–15.4.b. 

ábra). A törpeség örökflődése gabonaféfléknéfl erős és könnyű fidentfifikáflnfi, erre szeflektáflnfi és rekombfináflnfi más tuflajdonságokkafl. Jóflflehet a 

termésnövekedés a törpeség gének bevezetésének tuflajdoníthatóan figyeflemre méfltó gabonaféfléknéfl, kevés bfizonyíték van az egyfidejű javu-

flásra a fotoszfintetfikus rátában, a termésnövekedésfi sebességben (CGR) vagy a szemtömegben.  A féfltörpe gének bevezetése eflőnyös a termés 

szempontjábófl, azonban a rendkívüfl aflacsony növényméret egyáfltaflán nem eflőnyös, mfivefl a fleveflek nagyon közefl heflyezkednek efl egymáshoz a 

rövfid száron, amefly nagymértékű árnyékoflást okoz a növényáflflományon beflüfl. Ezáfltafl egy optfimáflfis növénymagasság a fontos, amefly váfltozhat 

növényfajonként és a környezettőfl függően.

Ofldaflhajtás képzés 

Az ofldaflhajtások oflyan eflágazások, ameflyek a flevéfl hónafljbófl fejflődnek a főhajtás mfindenegyes nem meghosszabbodott nóduszánáfl vagy más 

ofldaflhajtásokbófl a vegetatív növekedés foflyamán. Az ofldaflhajtások fejflődésére a dfifferencfiáflódás után nagy hatássafl vannak a környezetfi fefltéte-

flek, vaflamfint a genotípusos jeflflemzők. A környezetnek kedvezőnek keflfl flennfi az ofldaflhajtások fejflődésére. Lényeges a megfefleflő víz-, asszfimfiflá-

ta-, tápanyag-eflflátottság és szükséges a hormonok jeflenfléte, vaflamfint, hogy a stressz-hatás mfinfimáflfis flegyen. Az ofldaflhajtás képződés mértéke, 

meflyet nagyban meghatároz az agrotechnfika (növényfaj vagy fajta kfiváflasztása, növényszám, nfitrogén eflflátottság), kfiterjed az egyetflen hajtást 

(szárat) fejflesztő kukorficátófl a gyepterüfletek fűfajafifig, meflyeknek ofldaflhajtás képzését stfimufláflja a kaszáflás és flegefltetés pfl. 30 000–35 000 ofl-

daflhajtás/m2 a foflyamatosan flegefltetett éveflő angoflperjénéfl. A flegtöbb magnak termesztett növénynéfl azonban bármefly varfiácfiót a fajták között 

az ofldaflhajtás képzés örökfletes tuflajdonságafiban eflfedfi a magas növényszám hatása. A szomszédos növények közöttfi kompetficfió bfiztosítja, hogy 

a potencfiáflfis ofldaflhajtások nagy része ne fejezze be éfletcfikflusát.

15.2. tábflázat. A növényszám hatása az őszfi búza (cv. Lefly) terméskomponensefire Hoflflandfiában (Darwfinkefl, 1978)



Növény (m-2) Kaflász (m-2) Kaflász/növény
Ofldaflhajtások száma/
növény

Hajtás pusztuflás (%)

5 118 23.6 29.0 18.6

25 272 10.9 19.7 44.7

50 322 6.4 13.8 53.6

100 430 4.3 9.8 56.1

200 490 2.5 4.7 46.8

400 582 1.5 3.1 51.6

800 777 1.0 2.2 54.5

A 15.2 tábflázat és a 15.5. ábra mutatja az őszfi búza demográfiáját magas szfintű agrotechnfikánáfl. Tág téráflflású növények, kompetficfió néflküfl 

termesztve, tefljes bokrosodásfi hajflamot mutattak, képezve kb. 30 ofldaflhajtást növényenként, meflyeknek több mfint 80%-a éfletben maradt és ka-

flászt hozott (2. tábflázat). Másrészrőfl, az fintenzív kompetficfió a növények között 800 növény m-2-néfl azt eredményezte, hogy csak egy ofldaflhajtás 

képződött növényenként és mfindegyfik eflhaflt betakarítás eflőtt. Termesztett növények 200–300 növény m-2 vetésfi sűrűségnéfl, rendesen két-három 

termékeny ofldaflhajtást  fejflesztenek kfi növényenként. A nfitrogén eflflátottság növeflése stfimufláflnfi képes az ofldaflhajtás képződést, azonban hatása 

az ofldaflhajtás eflhaflásra az finternódfium megnyúflás fidején, közvetflenüfl a termfináflfis kaflászka stádfium után sokkafl nagyobb jeflentőségű.  A 15.5. 

ábra mutatja, hogy a nfitrogén eflflátottság növekedése 90-rőfl 330 kg ha-1-re kfis hatássafl voflt a mfindenegyes nódusznáfl képződött ofldaflhajtások 

számára, azonban 35%-kafl növeflte a túfléflő kaflászt hozó ofldaflhajtások számát. 

15.5. ábra. Az őszfi búza (cv. Avaflon) hajtásszámának fidőbenfi foflyamata Angflfiában a nfitrogén műtrágyázás efltérő szfintjefinéfl: (a) 90 kg N ha-1; (b) 330 kg N 
ha-1. ms a főhajtásokat, t1-t4 az ofldaflhajtásokat, t>4 az ofldaflhajtásokat a feflsőbb nóduszoknáfl jeflöflfi. ts mutatja a főhajtás termfináflfis kaflászka stádfiumának 

fidejét. A végső produktfiv hajtások száma: (a) 389, (b) 526 m-2. (Bfiscoe és Wfiflflfington, 1984)

A flehetőség az axfiflflárfis eflágazásra a magasabb nóduszoknáfl áfltaflában nagyobb a kétszfikű növényeknéfl; péfldáufl, eflágazás egészen a 10. nó  duszfig 

bekövetkezhet szójánáfl, jóflflehet a nem determfináflt fajták hajflamosak kevesebb eflágazást képeznfi. A fű  féflék hez hasonflóan, az eflágazás mértékét 

a kétszfikű növényeknéfl fis meghatározza a növényszám és a nfitrogén eflflátottság (15.6. ábra). A flegeflők hüveflyes növényefinéfl, mfint pfl. a fehér-

here, ahofl a sztóflók fejflődése rendesen méfly árnyékban megy végbe, az eflágazás kfiaflakuflását szabáflyozza az áflflományba behatofló napsugárzás 

spektráflfis efloszflása.



15.6. ábra. A növényszám hatása a szójanövények eflágazására Mfinnesota áflflamban, három évben: ● 1973; ○ 1974; + 1975 (Lueschen és Hficks, 1977)

Az ofldaflhajtások száma kvantfitatív módon örökflődfik. Az ofldaflhajtások számának örökflődése gyenge, közepes. Akár genetfikafi, hormonáflfis vagy 

más mechanfizmusok firányítják az ofldaflhajtás-képzést, az ofldaflhajtás-képzés (vagy eflágazás) tefljes expresszfióját főként a növény tápanyag és 

asszfimfifláta eflflátottsága határozza meg. A hajtás túfléflése és vfirágzat képzése a flegfontosabb a termés szempontjábófl. A növényen beflüflfi kompetí-

cfió a tápanyagokért és a asszfimfiflátákért határozza meg, hogy mennyfi ofldaflhajtás érfi efl a tefljes fejflettség áflflapotát. A túfléflő ofldaflhajtások aránya, 

ameflyek szemtermést képeznek, függ a genotípustófl, az N-eflflátottságtófl, a vízháztartástófl, a növényszámtófl, a fény mfinőségében bekövetkezett 

váfltozásoktófl a növekedés fidőszakában és a növény térbeflfi eflheflyezkedésébőfl. A gabonaféfléknéfl, mfint amfiflyen a rfizs és a búza, az ofldaflhajtás 

képzés nő a növény fejflődésévefl, egészen egy maxfimáflfis érték efléréséfig, ezután csökken. Tanuflmányozták az összefüggést a rfizs növény kora és 

az ofldaflhajtás-képzése között. A hajtásképzés 18 nappafl a vetés után kezdődött és egy másodfokú összefüggést követ a növény növekedésének 

fidőszakában. A maxfimáflfis hajtásképzést a másodfokú függvény aflapján a vetés utánfi 75. napon érte efl, ezt követően csökkent. 

Megáflflapították, hogy a fényeflflátottság növeflése csökkentfi a hajtás eflhaflást. A növényszám egy másfik fontos faktor, amefly hatássafl van az 

ofldaflhajtás-képzésre, mfivefl kfihat a fényért és más forrásokért foflytatott kompetícfióra. Ahogy a növényszám és a kompetícfió a forrásokért nő, a 

másodflagos és harmadflagos hajtások száma csökken. Számos növényfajnáfl a hajtás-képzés egy mechanfizmus, amefly bfiztosítja, hogy az eflőáflflí-

tott bfiomassza mennyfisége egyensúflyban flegyen a növény rendeflkezésére áflfló források mennyfiségévefl.

Levéfltuflajdonságok

A flevéfltuflajdonságok, mfint amfiflyenek a vertfikáflfis flevéfláflflás, a hosszúság, a széflesség, a vastagság, a keménység, a szín és szeneszcencfia, gyak-

ran összefüggnek a növényfajok vagy fajták termőképességévefl. E tuflajdonságok közüfl a fleveflek feflfeflé (vertfikáflfis) áflflása összefügg a nagy ter-

mőképességgefl. A feflfeflé áflfló fleveflek megengedfik a fény nagyobb penetrácfióját és egyenfletesebb efloszflását az áflflományban és ezáfltafl a nagyobb 

fotoszfintetfikus aktfivfitást. A növények a feflfeflé áflfló fleveflekkefl kevesebb fizfikafi teret figényeflhetnek, mfint a horfizontáflfis flevéfláflflású növények és 

adaptáflódhatnak a szűk sortávoflsághoz. A flevéfl hajflásszög szorosan korrefláflt az N-reakcfióvafl rfizsben, árpában és búzában. A feflfeflé áflfló (erec-

ted) fleveflek, úgy tűnfik, hogy a törpeség gén pflefiotrofikus* hatásának tuflajdoníthatók. Ezáfltafl, ez a tuflajdonság egyszerű recesszív örökflődésfi 

módot követ. A feflfeflé firányufló flevéfláflflás erősen örökflődfik, könnyű megfigyeflnfi korafi vfirágzásnáfl és könnyű vfizuáflfisan rangsoroflnfi.

A flevéflvastagság ugyancsak egy kívánatos flevéfltuflajdonság. A vastagabb flevefleknek rendszerfint nagyobb a kflorofiflfl sűrűségük egységnyfi 

flevéflterüfleten és ezáfltafl nagyobb a fotoszfintetfikus kapacfitásuk, mfint a vékonyabb flevefleknek. A vfigoros flevéflnövekedés a kufltúrnövényekben 

áfltaflában összefügg a fotoszfintetfikus potencfiáfl javuflásávafl. 

A flevéflméret közvetflenüfl összefügg a flevéfl hajflásszöggefl, a rövfidebb fleveflek jobban fefláflflnak, mfint a hosszabb fleveflek. Továbbá, a rövfidebb 

fleveflek rendszerfint egyenfletesebben efloszflanak az áflflományban, amefly a fleveflek kfisebb köflcsönös árnyékoflását és a fény hatékonyabb feflhasz-

náflását eredményezfi a fotoszfintézfisben. Ahogy a fleveflek hosszabbá váflnak, a középső főérnek egyre nehezebb fenntartanfi és ezáfltafl gyakran 



flefeflé hajflanak. Áfltaflában a törpe gabonafajtáknak rövfid a fleveflük és a magas fajtáknak hosszú a fleveflük, jóflflehet némeflyfiknek flehet rövfid flevefle. 

Ezek a szoros összefüggések jeflzfik, hogy a flevéfl hosszúság mfind a törpe és mfind a magas fajtákban pflefiotrofikus génhatás a növénymagasságra.

Számos péflda áflfl rendeflkezésre arrófl, hogy a nagyobb termés összefügg a kfisebb flevéfl mérettefl és a feflfeflé áflfló flevéfl hajflásszög efloszflássafl. A 

kukorfica termése nagyobb voflt a feflfeflé áflfló flevéflzettefl rendeflkező fajtáknak, mfint a horfizontáflfis flevéflzet orfientácfiójú fajtáknak. A feflfeflé áflfló 

flevéflzetű áflflományba beflépő fény nagyobb fotoszfintetfikus terüfleten terjedt szét, mfint a horfizontáflfis flevéflhajflásszögű áflflományban, és ezáfltafl 

nagyobb fotoszfintetfikus efficfiencfiát eredményezett. 

A flevéflszéflesség kevésbé váfltozó, mfint a hosszúság. A keskeny fleveflek kívánatosabbak, mfint a széflesebbek, a növényáflflományban egyenflete-

sebb efloszflásuknak tuflajdoníthatóan. Hasonflóan, a vastag fleveflek összefüggnek a növényfajták nagyobb termőképességévefl. Ezt a tuflajdonságot 

azonban nehéz mérnfi vfizuáflfisan szántóföfldfi körüflmények között és áfltaflában nem értékeflfik a nemesítésfi programokban. A flevéflvastagság mér-

hető mfikroszkópfikusan, azonban megfefleflő kfifejeznfi specfifikus flevéflterüfletként (terüflet per tömeg) vagy specfifikus flevéfltömegként (tömeg per 

terüflet). 

Más flevéfltuflajdonságok, ameflyek összefüggnek a terméssefl, magukba fogflaflják a flevéfl keménységet, szfint, és szeneszcencfiát (eflszáradást). A 

flevéfl keménység, amefly fontos a flevéfltörés megakadáflyozásában erős széfl és eső esetén, összefügg a flevéflszövetek vastagságávafl és flfignfifiká-

cfiójávafl.

Egy flevéfl potencfiáflfis éflettartama (a megjeflenéstőfl az eflhaflásfig) növényfajonként efltérő. Kukorficánáfl áflflandóan nő a flevéflszámmafl, egészen a 

csőnéfl flevő flevéflfig ,e feflett vfiszonyflag konstans marad (emeflkedfik 20–30 naptófl 60–80 napfig). Mérsékeflt övfi rétfi füveknéfl és gabonaféfléknéfl a 

flevéfl megjeflenés, növekedés és eflhaflás szabáflyos mfintázata azt jeflentfi, hogy mfindegyfik főhajtás vagy ofldaflhajtás háromtófl hat flevéflflefl rendefl-

kezfik a vegetatív fejflődés fidején (pfl. búzánáfl a 15.7. ábra mutatja). A kétszfikű növényeknéfl fis flehetséges egy fokozatos növekedés a szárankéntfi 

flevéflszámban a tenyészfidőszak eflső feflében. Burgonya növénynéfl a főhajtáson a flevéfl éflettartam az eflső nóduszon kb. 30 naprófl (450 C° nap) 

100 nap föflé (1500 C° nap) emeflkedett a 12–18. nódusznáfl. A magnak termesztett hüveflyesek későbbfi fleveflefinek éflettartama, küflö nösen a nem 

determfináflt fajtáknáfl, megszakad a fehérje újra mobfiflfizácfiójakor a fleveflekbőfl a magokba a szeneszcencfia foflyamán.

A szeneszcencfia (eflszáradás) a degeneratív váfltozásokra utafl, ameflyek összefüggnek a flevéfl és/vagy az egész növény fizfioflógfiafi aktfivfitásá-

nak csökkenő fázfisávafl.  A szeneszcencfia gazdaságfiflag fis fontos, mfivefl hatássafl van a növény produktfivfitására az aktív fotoszfintetfizáfló terüflet 

csökkentése révén. A szeneszcencfia foflyamatát gyakran úgy tekfintfik, hogy genetfikafi szabáflyozás aflatt áflfl, azonban a környezetfi faktorok, mfint 

amfiflyen a hőmérsékflet, tápanyagok és a vízeflflátottság, módosíthatják a flevéfl szeneszcencfiát. Fefltéteflezfik, hogy a fokozott flevéfl szeneszcencfia 

antézfis után, a vízhfiány stressz körüflményefi között, a nem megfefleflő asszfimfifláta és N-eflflátottság eredménye a reproduktív szervekbe firányufló 

fintenzív asszfimfifláta feflhasznáflás (sfink) fidőszakában. Megáflflapították, hogy a flevéfl szeneszcencfiát kukorficában befoflyásoflja a vízeflflátottság és 

vízfigény közöttfi egyenfleg, ameflyre hatássafl flehet az áflflomány mérete és az N-eflflátottság, továbbá a reproduktív feflhasznáflás (sfink) mértéke. 

Széfles körű vfizsgáflatok kfimutatták, hogy a vízhfiány korafi szeneszcencfiát eredményez egyéves növényekben. 

15.7. ábra. A búzanövény (cv. Marfis Hustfler) egymás utánfi fleveflefinek (1–8) megjeflenése, növekedése és eflszáradása Angflfiában 1978–1979-ben. Mfinden 
görbe csökkenő szakaszát a zöfld flevéflterüflet vfizuáflfis becsflése aflapján rajzoflták meg (Hay és Tunnficflfiffe Wfiflson, 1982)

A vízhfiány áfltafl kfiváfltott korafi szeneszcencfia azonban csökkentfi a fotoszfintézfist, rövfidítfi a szemteflítődésfi fidőszakot és végüfl a szemtömeg csök-

kenését eredményezfi.  A szeneszcencfia a monokarpfikus növényekben, mfint amfiflyen a búza és rfizs, a végső stádfium a növekedésben és fejflődés-

ben. Ez egy aktív, rendezett foflyamat, amefly magában fogflaflja az efltároflt asszfimfifláták remobfiflfizácfióját a vegetatív szövetekbőfl a szemtermésbe.

Áfltaflában a későbben képződött fleveflek, ameflyek az asszfimfifláták fő forrásafi a szem- és gumóképződéskor, többnyfire hosszabb éflettartamúak. 

Továbbá, bfizonyíték van arra, hogy a termés növeflésére firányufló nemesítés, fintenzív termesztésfi körüfl mé nyeknéfl, növeflte a későbbfi fleveflek 



funkcfionáflfis  éfletét.  Péfldáufl,  USA-ban  és  Kanadában  1950  és  1990  között  termesztett hfibrfidek  összehasonflításakor  megáflflapították, hogy  az 

újabb hfibrfidek, meflyeket termésre szeflektáfltak magas növényszámnáfl, feflsőbb fleveflefi kfisebb eflhaflásfi rátávafl rendeflkeztek. Számos stressz képes 

csökkentenfi a fleveflek éflettartamát, befleértve a szárazságot, a nfitrogénhfiányt, a magas és aflacsony hőmérsékfletet, továbbá a betegségek és kárt-

evők hatását.

Ideotípus

A növény fizfioflógusok javasofltak növény fideotípusokat (fideáflfis növénytípusokat) vagy modeflfl fajtákat, meflyeknek növény archfitektúráját úgy 

tervezték, hogy maxfimaflfizáflja a termést a maxfimáflfis fotoszfintézfissefl és a szárazanyag szemterméssé történő átaflakításávafl. Donafld és Hambflfin 

(1976) javasoflta, hogy az fideotípus fő jeflflemzőfi mfinden egyéves, mag útján szaporodó növényre a következők flegyenek:

 1.  Szfigorúan egyéves habfitus, hogy eflősegítse a szénhfidrátok és tápanyagok transz flokácfióját a növény vegetatív részefibőfl a magba, amfikor 

a mag teflítődfik és a növény éfletcfikflusa befejezéséhez tart.

 2.  Függőfleges növekedésfi forma – a napsugárzás efloszflásához a maxfimáflfis flevéflterüfleten. 

 3.  Féfltörpe (dwarf) növénymagasság – a megdőflés mfinfimaflfizáflásához és a szár képzéséhez szükséges strukturáflfis szénhfidrát mennyfiségé-

nek csökkentéséhez.

 4.  Erős szárak – a megdőflés csökkentéséhez. 

 5.  Nem eflágazó vagy ofldaflhajtásokat nem képző aflkat – a feflesfleges (sterfifl) ofldaflhajtások képzéséhez hasznáflt szénhfidrátok és tápanyagok 

csökkentésére.

 6.  Redukáflt flombozat (kfisebb, rövfidebb, keskenyebb vagy kevesebb flevéfl) – a szénhfidrátok és tápanyagok csökkentésére, amefly szükséges 

flenne túfl sok flevéfl képzésére, az összes beeső napsugárzás feflfogásához szükséges flevefleken túflmenően. 

 7.  Feflfeflé írányufló flevéfláflflás – a napsugárzás efloszflásához a maxfimáflfis flevéflterüfleten. 

 8.  Determfináflt növekedés – hogy eflősegítse a szénhfidrátok és tápanyagok transzflokácfióját a növény vegetatív részefibőfl a magba, magteflí-

tődés fidején és amfikor a növény éfletcfikflusa a befejezéshez tart. 

 9.  Magas harvest findex – a bfiomassza szemterméssé történő átaflakításának maxfimaflfizáflásához. 

10. Fotoperfiódusra közömbösség a flegtöbb, de nem mfinden heflyzetben – küflönböző föfldrajzfi széflességekhez és vetésfi fidőkhöz vafló adaptáfl-

hatóság eflősegítéséhez. 

11.  Korafi vfirágzás a flegtöbb, de nem mfinden heflyzetben – a szemteflítődéshez rendeflkezésre áflfló fidő maxfimaflfizáflásához. 

12.  Magas növényszám (denzfitás) – a fényfeflfogás növefléséhez, küflönösen a tenyész fidőszak kezdetén.

13.  Szűk sortávoflságok vagy négyzet aflakú tenyészterüflet – a fényfeflfogás fokozásához.

14.  Reakcfió a magas tápeflem szfintekre – a terméspotencfiáfl növefléséhez kedvező körüflmények között.

15. Tág kflfimatfikus adaptácfió – küflönböző föfldrajzfi széflességekhez és vetésfidőkhöz vafló aflkaflmazkodóképesség fokozásához.

Új növénytípusok

Az újabb eflőrehafladás a növénynemesítésben jeflentősen hozzájáruflt az új növénytípus fogaflmához. A sfikeres erőfeszítések a növények morfo-

flógfiájának megváfltoztatására, hogy aflkaflmasak flegyenek magas taflajtermékenység körüflményefi közöttfi termesztésre, új távflatokat nyfitott meg 

oflyan fajták nemesítésére fintenzív termesztésfi körüflményekre. 

Az új növénytípusokat jeflflemzfi morfoflógfiafiflag aflacsony növekedésfi habfitus, erős és kemény szár, a feflfeflé áflfló és sötétzöfld fleveflek hosz-

szabb fidefig tartó aktfivfitása. Agronómfiafiflag jó reakcfiót adnak a magas műtrágya dózfisokra. Az fiflyen fajtáknak fizfioflógfiafiflag képesnek keflfl flennfi 

nagyobb szárazanyag produkcfióra és termésre. Emeflflett flegyenek adaptáflhatók küflönböző agro-kflfimatoflógfiafi fefltéteflekhez és rövfid flegyen a 

növekedésfi fidőtartamuk.

Az eflmúflt négy évtfizedben vfiszonyflag jeflentős eflőrehafladás történt oflyan új fajták eflőáflflításában, meflyek megfefleflnek az új növénytípusnak. 

Többek között rendeflkezünk fiflyen búza, rfizs és kukorfica fajtákkafl. Az új típusú gabonaféflék fontos jeflflemvonásafi az aflábbfiak (Panda, 2012):

1. Aflacsony növénymagasság, 2. Hatékony flevéfl eflrendeződés, 3. Szfinkronfizáflt (egy fidejű) ofldaflhajtás képzés, 4. Aflacsony vfirág sterfiflfitás, 5. 

A növekedés rövfidebb fidőtartama, 6. Aflkaflmazkodás a küflönböző termesztésfi évszakokhoz, 7. A mag dor mancfia (nyugaflmfi áflflapot) hfiánya, 8. 

Az asszfimfifláták hatékony transzflokácfiója a növény küflönböző részefibőfl a szembe, 9. Reakcfió a magas műtrágya dózfisokra, 10. Megdőfléssefl 

szembenfi rezfisztencfia, 11. Magas terméspotencfiáfl, 12. Betegségekkefl szembenfi rezfisztencfia. 

A nagyobb termésre törekvésben a nagy termőképességű fajták agrotechnfikájának döntő szerepe van. Az új növénytípusoknak nemcsak na-

gyobb a terméspotencfiáfljuk, hanem jófl aflkaflmazkodnak az efltérő agro-kflfimatfikus körüflményekhez fis. Ugyanakkor az új növénytípusok figénye-

fitőfl vafló bármfiflyen efltérés a ráfordítás mennyfiségében vagy fidejében, jeflentős fingadozásokat okozhat a termésben és a ráfordítások megtérüflé-

sében egyaránt. Ezeknek a fajtáknak az agrotechnfikája kompflexebb és küflönös  figyeflmet figényeflnek az aflábbfiak: (fi) megfefleflő tápanyageflflátás, 

(fifi) megfefleflő vízeflflátottság, (fififi) hatékony növényvédeflem.



Új növénytípusok és a száraz gazdáflkodás 

Efltekfintve a bfizonytaflan és nem eflegendő csapadéktófl, a hosszú száraz perfiódusok az esők között, az aflacsony páratartaflom, a víz eflfoflyása, 

egyaránt jeflentősen hozzájárufl a termés részfleges vagy tefljes eflvesztéséhez ezeken a terüfleteken. A mezőgazdaságfi produkcfió növeflése fiflyen te-

rüfleteken nagy termőképességű fajták bevezetésévefl flfimfitáflt, kfivéve, ha megfefleflő agrotechnfikát fejflesztettünk kfi. Az új növénytípus fogaflma fitt 

efltérő. Az oflyan fajtát, ameflyfik rendeflkezfik széfles aflkaflmazkodóképességgefl, rövfid növekedésfi fidőtartammafl, szárazság toflerancfiávafl, és magas 

terméspotencfiáflflafl, tekfinthetjük új növénytípusnak a száraz gazdáflkodás körüflményefi között. Gyakran hasznáfljuk az fideotípust az új növénytípus 

heflyett. A száraz gazdáflkodásban aflkaflmas fideotípusokat jeflflemzfi a rövfid növekedésfi fidőtartam, hatékony gyökérrendszer, szárazság toflerancfia, 

magas terméspotencfiáfl, a növények megváfltozott morfoflógfiája, amefly eflőnyös száraz körüflmények között. A nemesítők erőfeszítéseket tettek, 

hogy beépítsék a fajtákba a kívánatos tuflajdonságokat. Néhány eflért kfiemeflkedő eredmény az aflábbfi:

1.  Méflyre hatofló gyökerek hatékony növekedése kívánatos száraz körüflmények között a tápanyagok és a taflajnedvesség megfefleflő haszno-

sításához.

2.  A gyökér penetrácfió (behatoflás) és a kaflász megjeflenés között korreflácfiót áflflapítottak meg búzában. Azok a fajták, ameflyek kaflásza 90 

és 100 nap között jeflent meg, méflyebb gyökérrendszerrefl rendeflkeztek, mfint azok a fajták, meflyek kaflászoflása 70 és 90 nap között voflt. 

3.  A növények kevés flevéflflefl, amefly éppen eflegendő a fotoszfintézfis és a növekedés fenntartásához, jobban képesek takarékoskodnfi a vízfo-

gyasztássafl.

4.  Száraz körüflmények között a horfizontáflfis flevéfláflflás kedvezőbb a fényfeflfogásra, öntözött körüflmények között azonban a vertfikáflfis flevé-

fláflflás hatékonyabb. 

5.  Száraz körüflmények között a kaflászonkéntfi szemszám és az ezer-szemtömeg a hatékony terméskomponens. Megfefleflő vízeflflátottságnáfl 

a növényenkéntfi kaflászok száma az eflsődfleges terméskomponens a termés meghatározásá ban. 

Kedvező, hogy majdnem mfindegyfik nagy termőképességű fajta aflacsony növénymagasságú. Ez önmagában flehetővé teszfi a növénynek, hogy 

eflkerüflje a szárazságot. A nagy termésű új növénytípusokban a gyökér-hajtás arány szűk és ez nagyobb toflerancfiát nyújt a szárazsággafl szemben. 

Krfitfikus perfiódusokat határoztak meg, amfikor a növények flegjobban károsodnak egy adott kedvezőtflen faktortófl, küflönösen a vízhfiány stresz-

sztőfl. Ha a krfitfikus perfiódusban vízhfiány stressz flép fefl, a növényre súflyos hatássafl van, még akkor fis, ha a körüflmények kedvezőek vofltak a 

növekedésfi fidőszak többfi részében. A krfitfikus perfiódus meghatározása a vízhfiány stresszre ezekben a növénytípusokban hasznosnak bfizonyuflt 

a vetés ütemezésében, a termőhefly csapadék-efloszflásának megfefleflően, hogy eflkerüfljük a szárazságot a krfitfikus fidőszakban. Búzában a krfitfikus 

perfiódus vízhfiányra kaflászhányás eflőtt 15 nappafl van, kukorficában a hímvfirágok megjeflenését követően 15 nappafl. Ideotípus modeflfl búzában 

száraz gazdáflkodás körüflményefi között a következő:

Gyökér növekedés: rendeflkeznfi keflfl méfly gyökérrendszerrefl, flegaflább 120 cm méflységben, és összefüggésben keflfl flennfi a a kaflászoflás fidejé-

vefl.

Leveflek: horfizontáflfis flevéfláflflás és hozzávetőfleg hét flevéfl flegyen, nagy zászflós  flevéflflefl.

Levéflnyéfl: flegyen eflég hosszú ahhoz, hogy befedje a szár nagy részét.

Kaflász: flegyen hosszú, kaflászonként sok szemmefl. Ofldaflhajtásokon a kaflászok termékenyek flegyenek.

Kaflászoflás fideje: a kaflász megjeflenése oflyan fidőben történjék, hogy a szemek flegaflább öt hétfig fejflődnfi tudjanak, 25 °C maxfimáflfis hőmér-

sékfletnéfl. 

Nemesítésfi és agrotechnfikafi stratégfiák az fideáflfis növény archfitektúrára

Az fideáflfis növény archfitektúra eflérhető növénynemesítéssefl és megfefleflő agrotechnfikafi efljárások aflkaflmazásávafl. 

Nemesítés

A növénynemesítők kfifejflesztettek nagy termőképességű, féfltörpe gabonafajtákat erős szárrafl, hogy csökkentsék a megdőflésfi hajflamot. A meg-

dőflés tefljes kfiküszöböflését azonban nem érték efl a terméspotencfiáfl szfignfifikáns csökkentése néflküfl, mfivefl szoros összefüggés van a szemtermés, 

a növénymagasság és az összes bfiomassza között (Austfin et afl. 1980). Magas finputra (víz, műtrágya) reakcfióképes gabona és hüveflyes fajták 

flehetővé teszfik a gyorsabb kezdetfi növekedést és áflflomány-záródást és csökkentfik a megfefleflő gyökérrendszer kfifejflődéséhez szükséges fidőt, 

ezáfltafl flehetővé váflfik a raktározásfi fázfis korábbfi kezdete. A növények morfoflógfiáját módosították, hogy megfeflefljen a monokufltúrának, éspedfig 

hüveflyeseknéfl a hajtás eflágazások csökkentésévefl, míg gabonaféfléknéfl a feflfeflé áflfló flevéflzettefl. A növény gazdaságfiflag hasznos szervefinek a 

mérete jeflentősen nőtt és az a képesség, hogy a növény asszfimfiflátákat transzportáfljon a küflönböző szervekbe, ugyancsak nőtt a nemesítés ered-

ményeként az eflmúflt néhány évtfizedben. Számos péflda van a nemesítésen keresztüfl az fideáflfis növény archfitektúra eflérésére. 



Rfizs

15.8. ábra. Az öntözött rfizs új növénytípusafi. A: az új növénytípusok áfltaflános generácfiója, 12–13 t ha-1 termés efltérése; B: ugyanaz a növénytípus, 
azonban 15 t ha-1 feflettfi termésszfinttefl; C: új generácfiós növénytípus 15 t ha-1 feflettfi terméssefl, nagyobb fényfeflfogássafl és a dőfléssefl szemben nagyobb 

rezfisztencfiávafl (Fagerfia et afl., 2006)

A 15.8. ábra mutatja a modern nagy termőképességű rfizsfajták kfifejflesztését a korábban eflterjedt tradficfionáflfis fajtákbófl és a rfizsnövény jövőbenfi 

fideotípusát. Mfint a 15.8. ábra mutatja, az öntözött rfizst úgy tervezték, hogy eflérjen 12–13 t ha-1 termést.  A termésnöveflés 12 t ha-1 föflé szüksé-

gessé tesz új növény archfitektúrákat, két fő probfléma mfiatt: A fleveflek, ameflyek fefleflősek a szemteflítődésért, árnyékoflva flesznek a bugák sűrű 

takarása aflatt, és a bugák nagy tömege súflyos dőflést eredményez. Egy megofldás mfindkét probflémára az, hogy csökkentsük a buga magasságot 

az áflflományban. Iflyen adaptácfiók fontosak flehetnek más rfizs ökoszfisztémák, vaflamfint más cereáflfiák részére. 

Búza

A búzanövény archfitektúra módosítása nemesítésen keresztüfl egy másfik péflda az fideáflfis növénytípuson keresztüfl a termés növeflésére. A bú-

zatermés szfignfifikánsan nőtt a huszadfik században, az átflagos gflobáflfis növekedés 250 százaflék voflt az eflmúflt 50 évben (1-tőfl 2.5 t ha-1-ra). Ez 

figyeflemre méfltó, ha számba vesszük, hogy a búzatermés gyakorflatfiflag váfltozatflan maradt a huszadfik század eflső feflében. Jobb növény archfi-

tektúra a nemesítésen és az agrotechnfikafi keresztüfl fefleflős ezért a tefljesítményért.

Az évtfized részfletes anaflízfise az 1980-as évek közepétőfl az 1990-es évek közepéfig azt mutatta, hogy vfiflágszerte a búzatermés egy feflső határ-

hoz közeflít, mfivefl az átflagtermés nem nőtt 1990-tőfl 1995-fig. Azonban a CIMMYT fajták terméspotencfiáfl adatafi, ameflyeket az 1960-as évektőfl 

nemesítettek (15.9. ábra) nem mutatott terméstetőzést. Vaflóban az évenkéntfi átflagos növekedés 0.9 százaflék voflt. Ez a genetfikafi eflőrehafladás a 



terméspotencfiáfl növekedésében szorosan összefüggött a fotoszfintetfikus aktfivfitás növekedésévefl az fideáflfis növényáflflományon keresztüfl. Mfind a 

fotoszfintetfikus aktfivfitás és mfind a terméspotencfiáfl 25 százaflékkafl nőtt az eflmúflt 30 éves perfiódusban.

15.9. ábra. A kenyérbúza fajták történeflmfi sorozatának átflagtermésefi 1960 és 1990 között, Mexfikóban (Fagerfia et afl., 2006)

Hasonflóan, az USA búzatermésének 50 százaflékra becsüflt növekedése 1954-tőfl 1979-fig a genetfikafi eflőrehafladásnak tuflajdonítható. Féfl-törpe bú-

zafajták bevezetésének nagy hatása voflt a búza produktfivfitására. Az 1960-as évek kezdetétőfl az őszfi búza szemtermése 120 kg ha-1-rafl nőtt évente 

Francfiaországban. Ez a növekedés főként a fajták genetfikafi eflőrehafladásávafl, vaflamfint a megfefleflő mennyfiségű N trágyázássafl függött össze. 

Kukorfica

Kukorfica hfibrfidek szemtermésének genetfikafi eflőrehafladása É-Amerfikában és Európában a huszadfik század utoflsó három-öt évtfizedében széfles-

körűen dokumentáflva flett. A kukorfica hfibrfidek szemtermésének genetfikafi növekedése úgy tűnfik, hogy a megnövekedett szárazanyag-akkumuflá-

cfió eredménye. A szárazanyag-növekedés tuflajdonítható vagy a beeső fotoszfintetfikusan aktív sugárzás (PAR) nagyobb mértékű abszorpcfiójának 

és/vagy az abszorbeáflt PAR szárazanyaggá történő átaflakítása nagyobb efficfiencfiájának. Van bfizonyíték arra, hogy a modern hfibrfidek szezon-

áflfisan több beeső PAR-t abszorbeáflnak, mfint a régfi hfibrfidek. A modern hfibrfidek maxfimáflfis LAI értéke nagyobb, mfint a régebbfi hfibrfideké, és a 

modern hfibrfidek fleveflefi hosszabb fidefig maradnak zöfld színűek (stay green) növekedésfi cfikflusuk végső fázfisában. 

Agrotechnfikafi gyakorflat

A nemesítésen kívüfl a növény-archfitektúra módosítható bfizonyos mértékfig az agrotechnfikafi efljárásokkafl, mfint amfiflyen az optfimáflfis tenyész-

terüflet, a növényszám, a trágyázás és a vízháztartás. A rfizs áflflománysűrűségének növeflése 120 növény m-2-rőfl 450 növény m-2-re flfineárfisan 

csökkentette a növényenkéntfi maxfimáflfis hajtásszámot hétrőfl háromra. A vízgazdáflkodás színvonafla befoflyásoflta a növény túfléflését és a hajtások 

megjeflenését. 

A 15.10. ábra mutatja a kenyérbúza termésnövekedését a fajta forgaflomba kerüflésének évétőfl és az N-műtrágyázás szfintjétőfl függően. Látha-

tó, hogy 300 kg ha-1 N-műtrágya dózfisnáfl nagyobb a termés és a termésnövekedés mértéke, összehasonflítva a N-műtrágyázás néflküflfi kezefléssefl.



15.10. ábra. A kenyérbúza fajták történeflmfi szemtermése 0 és 300 kg ha-1 N-műtrágya dózfisnáfl Mexfikóban (Fagerfia et afl., 2006)



16. GYÖKÉR ARCHITEKTÚRA 

A gyökér archfitektúra a növény fontos morfoflógfiafi tuflajdonsága, amefly specfiáflfis figyeflmet figényefl a termés-fizfioflógfiafi vfizsgáflatokban, mfivefl a 

gyökérzet számos esetben szabáflyozza az egész növény fejflődését. A gyökér archfitektúra vonatkozfik a gyökérrendszer térbenfi konfigurácfiójára, 

befleértve a gyökér hosszát, átmérőjét és a gyökérszőröket. A gyökér archfitektúra nagyon kompflex és dfinamfikus természetű. Összefügg a növény-

fajjafl és fajon beflüfl fajtávafl és módosíthatják a környezetfi faktorok (Eghbaflfl et afl., 1993; Costa et afl., 2002). A gyökérrendszer jeflentős szerepet 

játszfik a növényfi növekedés és fejflődés szabáflyozásában, küflönösen a víz és tápanyagok feflvéteflén keresztüfl (Barfley, 1970; Lynch, 1995). 

A tápanyagok feflvéteflét nemcsak a taflaj kémfiafi, fizfikafi és bfioflógfiafi faktorafi határozzák meg, hanem aktívan befoflyásoflják a növény gyökerefi 

fis. Egy tápeflem dfiffúzfióvafl, tömegáramflássafl jut efl a gyökérzethez és/vagy a gyökér feflüflete közvetflenüfl kontaktusba kerüfl a tápeflemmefl és úgy 

veszfi fefl. A vfiszonyflag fimmobfifl tápanyagoknáfl, mfint amfiflyen a P, a flegtöbb mfikroeflem és bfizonyos mértékfig a K, a növény áfltafl kfifejflesztett 

gyökerek mennyfisége (a gyökérfeflüflet) egy szabáflyozó faktorrá váflfik e tápanyagok összes feflvéteflének meghatározásában. 

A  gyökérrendszerek  áfltaflában  a  taflajtérfogatnak  csak  nagyon  kfis  frakcfiójávafl  (1–2%)  vannak  kontaktusban.  Ezáfltafl,  a  gyökérrendszerek 

effektfivfitását az fimmobfifl tápeflemek abszorpcfiójában jeflentősen befoflyásoflja a gyökérrendszer kfiterjedése, az egységnyfi gyökérhossz képessége, 

hogy abszorbeáflja a tápanyagokat a taflajofldatbófl, és azok a váfltozások, ameflyek a növény növekedésekor bekövetkeznek a gyökerek növekedésfi 

rátájában és tápanyag feflvéteflének hatékonyságában (Adepetu és Akapa, 1977). Továbbá, a gyökerek mechanfikafi támaszt adnak a növényeknek 

a csíranövény kortófl az érésfig. A víz- és tápanyagfeflvéteflen és a mechanfikafi támaszon kívüfl a gyökerek fontosak az N-anyagcserében, mfiáfltafl az 

N transzportáflható a hajtásokhoz a xfiflémen keresztüfl, akár mfint szervetflen N, vagy amfinosavak és amfidok formájában. A gyökerek szfintetfizáfl-

hatnak továbbá növekedésfi anyagokat és hormonokat, mfint a cfitokfinfinek, ameflyek fontosak flehetnek a flevéfl funkcfióban és vaflószínűfleg a mag 

fejflődésében (Evans és Wardflaw, 1976).

A gyökér archfitektúra és a gyökér fejflődésfi dfinamfika aflaposabb megfismerése döntő az egyéves növények produktfivfitásának javításához az 

agroökoszfisztémákban. Az egyéves növények gyökér archfitektúrájának és növekedésfi dfinamfikájának jobb megértése a kfijutatott tápanyagok 

és víz növények áfltaflfi hatékonyabb feflhasznáflását eredményezhetfi. A gyökér dfinamfika számos aspektusa, mfint amfiflyen a gyökér morfoflógfia, 

hajtás-gyökér arány, a gyökérnövekedés paraméterefi, gyökér dfisztrfibúcfió a taflajméflység szerfint, és a növény növekedésfi stádfiumafi közvetflenüfl 

összefüggnek a környezetfi faktorokkafl, vaflamfint a víz és a tápanyagok abszorpcfiójávafl és következésképpen a terméssefl. 

Hajtás-gyökér arányok

A hajtás és gyökér arány a növények tefljes föfld feflettfi és föfld aflattfi részére vonatkozfik. Korábban gyakrabban hasznáflták, hogy jeflflemezzék a 

növény reakcfióját a tápanyag-eflflátottság váfltozására. A gyökér növekedése szorosan összefügg az egész növény növekedésévefl. Ezt az összefüg-

gést aflflometrfiának vagy reflatív növekedésnek hívjuk. A gyökér tömege összefügg az egész növény tömegévefl, ameflyet az aflábbfi egyenflet fejez 

kfi (Yoshfida, 1981):

WR = HWTh

ahofl W
R
 a gyökér száraz tömeg, W

T 
az összes száraztömeg (hajtás száraztömeg + gyökér száraz tömeg), és H és h konstansak. Az (1) egyenflet 

átaflakítható flogarfitmus formába: 

 flogWR = flogH + h flogWT

Ez az összefüggés a gyökér és az összes száraztömeg között becsflését adja a taflajban maradt gyökértömegnek, ha a hajtás tömege fismert. A 

szárazanyag megoszflása a gyökerekben a hajtáshoz vfiszonyítva magas a növekedés csíranövény stádfiumában és áflflandóan csökken a fejflődés 

foflyamán. A hajtás-gyökér arány növekedése jeflzfi, hogy a hajtásnak nagyobb a prfiorfitása az asszfimfifláták akkumuflácfiójára, mfint a gyökérnek. 

Ha a hajtás-gyökér arány csökken fidővefl, a gyökereknek eflőnyük van az asszfimfifláták hasznosításában az adott növény növekedésfi körüflmények 

között. Környezetfi stressz növeflfi a gyökerek reflatív tömegét a hajtáshoz vfiszonyítva. 

Jóflflehet számos ásványfi eflem hfiánya befoflyásoflja a növény növekedését és a gyökér-hajtás összefüggést, váfltozatflanufl a víz és a N-hfiány 

flfimfitáflja a flegjobban a növény növekedését. A 28 napos kukorficanövény gyökér-hajtás aránya 0.27, 0.15 és 0.18 voflt, amfikor a térfogatban kfife-

jezett taflajnedvesség tartaflom sorrendben 0.22, 0.27 és 0.32 m3m-3 voflt (Mackay és Barber, 1985). Áfltaflában, amfikor az aflacsony tápeflem szfintek 

nem csökkentfik a kukorfica szemtermését több mfint 20 százaflékkafl, az N kfijuttatása csökkentenfi fogja az összes gyökértömeget, jóflflehet a hajtás 

tömeg növekszfik. Amfikor a növények N-hfiányosak, vfiszonyflag több asszfimfiflátát hasznáflnak a gyökerek, mfivefl nagyobb hosszúságot fejflesz-

tenek, hogy hozzásegítsék a növényt több N feflvétefléhez. Egy kísérfletben 18 napos búza csíranövénnyefl, amefly N-hfiányban voflt hét napfig, az 

ofldható cukortartaflom a gyökerekben magasabb voflt, mfint annak a csíranövénynek a megfefleflő gyökerefiben, ameflyek foflyamatosan tefljes tápofl-

datban neveflkedtek (Tafloufizte et afl., 1984). Beszámofltak arrófl, hogy N-hfiánynáfl a asszfimfifláták transzflokácfiója a hajtásbófl a gyökerekbe nőtt, a 

gyökerek megnövekedett feflhasznáflás (sfink) kapacfitása mfiatt, összehasonflítva a hajtás feflhasznáflás (sfink) kapacfitásávafl. A kukorfica növények 

gyökér-hajtás aránya magasabb voflt, amfikor aflacsony taflaj N-néfl nőttek, összehasonflítva a megfefleflő N-eflflátottsággafl. Az NPK műtrágyázás 

küflönböző dózfisafinak hatását a kukorficanövény gyökér-hajtás arányára a martonvásárfi tartamkísérfletben az 16.1. tábflázat mutatja. 



A taflaj sótartaflom egy másfik fontos taflajkémfiafi tuflajdonság, amefly befoflyásoflja a hajtás-gyökér arányt. A sótartaflom gyökérnövekedést csök-

kentő hatása áfltaflában kevésbé súflyos, mfint hatása a hajtás növekedésére. Shaflhevet et afl. (1995) összegezte tíz kísérflet eredményét, meflyekben a 

hajtás és a gyökér növekedését vfiszonyították a sótartaflomhoz. Mfind a gyökér és mfind a hajtás reakcfiót úgy értékeflték, hogy mérték a zöfld vagy 

száraztömeget a kísérfletfi perfiódus végén. Mfindegyfik kísérflet vagy azonos, vagy erősebb hajtás reakcfiót mutatott a gyökérreakcfiónáfl.

16.1. tábflázat. A műtrágyázás küflönböző szfintjefinek hatása a kukorfica növény gyökér-hajtás arányára a martonvásárfi tartamkísérfletben 2008. évben, két 
fidőpontban (Berzsenyfi et afl., 2010)

Műtrágyázásfi kezeflések
Gyökér-hajtás arány (száraz anyag g növény–1 aflapján)

Kukorfica 4-flevefles stádfiuma Kukorfica 8-flevefles stádfiuma

N
0
P
0
K
0

1.601a 0.221a

N
50
P
24
K
43.5

1.587a 0.233a

N
100
P
48
K
87

1.576a 0.215a

N
200
P
96
K
174

1.173b 0.185b

N
300
P
144
K
261

1.099b 0.203b

Az NPK aflsó findexében a számok a műtrágya dózfisát jeflzfik. Egy-egy oszflopon beflüfl az azonos betűvefl jeflöflt kezeflések szfignfifikánsan nem küflönböznek egymástófl a 
Duncan teszt aflapján.

Az asszfimfifláták megoszflását és hatásukat a szárazanyag dfisztrfibucfióra (megosztásra) befoflyásoflta számos környezetfi faktor, így az aflacsony 

hőmérsékflet, szárazság és ásványfi tápanyaghfiány (Wardflaw, 1990). A P és N ásványfi tápanyagok jeflentős hatássafl vofltak a asszfimfifláták és a 

szárazanyag megosztására a hajtások és a gyökerek között (Costa et afl., 2002). A foszfor- és N-hfiányos növények rendszerfint több szárazanyagot 

juttattak a gyökerekbe, mfint a hajtásokba. Ismert, hogy a flevéflnövekedés nagyon érzékeny az aflacsony P koncentrácfióra a szövetekben, amefly 

a cukor és a keményítő magasabb koncentrácfiójához vezet a P-hfiányos fleveflekben, a csökkent szükségflet mfiatt (Freeden et afl., 1989). Tehát a 

gyökerek versenyképesebbekké váflnak a asszfimfiflátákért, mfint a hajtások, amefly eflvezet a szénhfidrátok magasabb exportjához a gyökerekbe és 

ennek megfefleflően aflacsonyabb hajtás-gyökér száraztömeghez. 

A gyökérnövekedés paraméterefi 

Áfltaflánosan hasznáflt paraméterek a gyökérnövekedés és a dfisztrfibucfió kfifejezésére a következők: gyökérszám, -tömeg, -feflüflet, -térfogat, -át-

mérő, -hossz és a gyökércsúcsok száma (Bohm, 1979). A flegtöbb növénykutatásban a gyökerek tömege, hossza, és denzfitása (sűrűsége) a flegy-

gyakrabban mért paraméterek. A gyökértömeg a fleggyakrabban hasznáflt paraméter a gyökérnövekedés tanuflmányozására a környezet vonat-

kozásában. A kfimosott gyökereket áfltaflában megszárítják és a tömeget meghatározzák. A nyers tömeget gyakran fefljegyzfik a növénypatoflógfiafi 

vfizsgáflatoknáfl, amfikor kutatják a nematódák és a gombák hatását a gyökerekre. 

Ahhoz, hogy meghatározzák a száraztömeget, a megmosott és megtfisztított gyökereket megszárítják szárítószekrényben 105 oC-on, kb. 10–20 

órán keresztüfl, a gyökerek tömegétőfl függően. A szárítás történhet 60–75 oC-on fis, amefly hosszabb fidefig tart, azonban eflőnye, hogy meggátoflja 

a gyökerek eflporfladását. A gyökértömeg jó paraméter a taflajban a gyökerek összes tömegének jeflflemzésére. A gyökértömeg azonban kevésbé 

megfefleflő paraméter a taflajban a gyökerek abszorbeáfló képességének jeflflemzésére. A hajszáflgyökerek az összes gyökértömegnek csupán egy kfis 

frakcfióját képvfiseflfik, azonban a gyökérrendszer flegaktívabb részefi (Bohm, 1979). 

A gyökérhossz az egyfik flegfontosabb és széfles körben hasznáflt paraméter a hajszáflgyökér rendszer fleírására és a környezetfi váfltozásokra adott 

gyökérreakcfió eflőre jeflzésére. A hossz és a tömeg aránya (specfifikus gyökérhosszúság) ugyancsak széfles körben hasznáflt paraméter a hajszáflgyö-

kér morfoflógfiafi findfikátoraként (Bauhus és Messfier, 1999). A gyökérhossz jobb paraméter a víz és a tápanyagok gyökerek áfltaflfi abszorpcfiójára 

vonatkozóan. Mengefl (1985) szerfint az aflábbfi tuflajdonságok képvfiseflfik a flegfontosabb paramétereket a P-feflvétefl becsflésére: gyökérhossz> P 

koncentrácfió a taflajofldatban> gyökér rádfiusz >P puffer erő> dfiffúzfiós koefficfiens. Ez hangsúflyozza a gyökérhosszúság fontosságát a P-nek a 

taflajbófl vafló gyökér abszorpcfiója mérésére. 

A gyökérhossz (L) váfltozása a kukorficanövény korávafl mutatja, hogy a  kukorficagyökerek maxfimáflfis hossza a kukorfica 50%-os hímvfirág-

zásakor következett be (16.1. ábra). A gyökérhossz exponencfiáflfisan nőtt az fidővefl a csíranövény növekedésének eflső három hetében és ezután 

flfineárfis növekedés következett be egészen a vegetatív növekedésfi stádfiumbófl a reproduktív növekedésbe vafló átmenetfig, a 80. napon.  A nettó 

gyökérnövekedés konstans voflt két hétfig a vfirágzáskor, azután erő tefl jesen csökkent. Éréskor a gyökérhossz csupán egyharmada voflt a maxfimáflfis 

gyökérhossznak. 

A gyökérsűrűség (denzfitás) egy másfik fontos paramétere a gyökérzet mű kö désének. A gyökérhosszúság egységnyfi taflajterüfletre vagy taflajtér-

fogatra vetítve, definfiáflható úgy, mfint gyökérsűrűség. A gyökérhossz nagyságát mfinden egységnyfi taflajterüflet aflatt, L
A
-vafl jeflöfljük és mértékegy-

sége cm cm-2. A gyökérhossz nagysága/egységnyfi taflajtérfogat jeflöflése L
V
 és mértékegysége cm cm-3. A gyökérsűrűség növényfajonként váfltozfik. 

A gyökérsűrűséget több növényfajra a 16.2. tábflázat tartaflmazza.  A szójának a flegkfisebb a gyökérsűrűsége, kukorficának és más egyszfikű gabo-

nának hasonfló közepes értéke van. Az éveflő fűféfléknek sokkafl nagyobb a gyökérsűrűsége a taflaj feflső 15 cm-es szeflvényében. 



16.1. ábra. Összefüggés a gyökérhossz és a kukorfica növény kora között szántóföfldön. A címerhányás a 75. napon kezdődött (Mengefl és Barber, 1974)

Rfizotron

Néhány fintézet (pfl. Raboud Unfiversfity) kfifejflesztett rfizotron kamrákat, hogy megvfizsgáflják a növény gyökérrendszerét (16.1. kép). A rhfizotron 

(a görög rhfizos = gyökér és thron = műszer szavakbófl származfik) úgy definfiáflható, mfint egy berendezés a föfld aflattfi növényfi részek megfigyeflé-

sére és mérésére átflátszó feflüfleteken keresztüfl. Ezek a berendezések flehetővé teszfik a növények gyökeréhez és hajtásafihoz az egyfidejű hozzáfé-

rést és a növények növekedését a szabadföfldfi körüflményekhez hasonflóan.  Az eflső rfizotronokat az 1960-as évek eflején építették és feflhasznáflták, 

hogy foflyamatosan megfigyefljék (monfitorfing) a szezonáflfis és naponkéntfi váfltozásokat a gyökérrendszer növekedésben és funkcfióban, a fajta kü-

flönbségeket a gyökérnövekedésfi paraméterekben és a taflajkezeflések hatását a gyökérnövekedésre és a vízfeflvéteflre (Kflepper és Kaspar, 1994). 

Más hasonfló módszereket fejflesztettek kfi az utóbbfi években, ameflyek magában fogflaflják a mfinfirfizotronokat és a kapcsoflódó mfikrovfideo kamera 

módszereket, hogy flehetőséget adjanak kvantfifikáflnfi fin sfitu a termesztett növények gyökérrendszerét (Murphy et afl., 1994).

16.2. tábflázat. Gyökérhossz/egységnyfi taflajterüflet (L
A
) és gyökérhossz/egységnyfi taflajtérfogat (L

V
)  

több növényfaj szántóföfldfi növekedésekor (Barber, 1984)

Növényfaj
Növény kora
(nap)

LV (0–15 cm)  
(cm cm–3)

LA
(cm cm–2)

Kukorfica (Zea mays L.) 79 4.1 145

68 3.5 170

Szója (Gflycfine max L.) 85–92 2 80

Nádképű csenkesz (Festuca arundfinacea L.) 400+ 50 930

Búza (Trfitficum aestfivum L.) 94 3.3 113

Zab (Avena satfiva L.) 94 3.4 113

Árpa (Hordeum vuflgare L.) 94 4.2 126

Pántflfikafű (Phaflarfis arundfinacea L.) 400+ 100 2500



16.1. kép. Mfinfirfizotron (Radboud Unfiversfity, Nfijmegen, Hoflflandfia)

A gyökér efloszflása a taflajban

Mfivefl a gyökérefloszflás mfintázata a taflajban meghatározza a növények vízhez és táp anyagokhoz vafló hozzáférhetőségét, a gyökérefloszflás fis-

merete nagyon fontos. Küflönbségek a gyökérhosszúságban, a gyökértömegben küflönböző taflajméflységekben, és a gyökeresedés mértékében a 

csíranövény stádfiumban a küflönböző búzafajták között összefüggésben vofltak a termésküflönbséggefl és a szárazság eflkerüflésének képességévefl 

(Hurd, 1974). Azok a rfizsfajták, ameflyek tofleránsabbak a szárazságra, méflyebb gyökérzettefl és gyorsabban növekvő gyökérrendszerrefl rendefl-

keztek. A méflyen gyökerező babfajták pozfitív összefüggést mutattak a magterméssefl, a növekedésfi sebességgefl, az aflacsonyabb áflflományhőmér-

sékflettefl és a taflajbófl a vízfeflvéteflflefl, fefltéve, hogy a taflajtípusok nem korflátozták a gyökeresedésfi potencfiáflt (Sponchfiado et afl., 1989).

Homokos váflyogtaflajon termesztett kukorfica K- és P-feflvéteflének 90 százafléka a feflső 20 cm-es taflajrétegben következett be. A szója P-feflvé-

teflének 80 százafléka és K-feflvéteflének 54 százafléka a 0-15 cm taflajméflységbőfl történt. Megáflflapították, hogy a kukorfica gyökérhosszúságának 

több mfint a fefle a feflszínfi 0–20 cm-es rétegben heflyezkedett efl a tenyészfidőszakban (Durfieux et afl., 1994). A föfldfimogyoró gyökerefi homoktafla-

jon flehatofltak 280 cm méflységfig, azonban a flegkfiterjedtebb gyökérrendszer a taflaj feflső 30 cm-es rétegében forduflt eflő (Boote et afl., 1982). Az 

árpa gyökértömegének 85–95 százafléka a sorközök feflső 20–40 cm-es taflajrétegében voflt (Sharrat és Cochran, 1993). 

A redukáflt flevéflterüflet és a magas gyökérsűrűség kombfinácfiója fontos morfoflógfiafi jeflflemző a szárazság eflkerüflésében. Magas gyökér/haj-

tás arány számos kufltúrnövény és vadfaj sajátossága szárazságban. A váfltozások a gyökér/hajtás arányban jeflentősek flehetnek. A 16.2. ábra 

fiflflusztráflja ofldaflnézetben az L
V
-t hetente öntözött és csapadéknak kfitett napraforgónáfl. A küflönbség csupán a feflszínfi rétegben kfifejezett, amefly 

áflflandóan száraz voflt a csapadéknak kfitett kezeflésben és áfltaflában nedves voflt öntözött kezeflésben. Az öntözött növénynek sokkafl kfiterjedtebb 

gyökérrendszere voflt, mfint a csapadéknak kfitett növénynek (7.8, összehasonflítva 5.2 km m-2 föfldterüflet). A két növény LAI értéke azonban je-

flentősen küflönbözött, úgyhogy a csapadéknak kfitett növény 5.8 km gyökérhossz m-2 flevéflterüflettefl nagyobb flehetőséget kapott az eflflátottság és 

az figény egyensúflyban tartására (2.5 km m-2 flevéflterüflet az öntözött kezeflésben).



16.2. ábra. A napraforgó gyökérsűrűségének méflységbenfi efloszflása öntözött és csapadéknak kfitett körüflmények között (Loomfis és Connor, 1992)

Gyökérfejflődés a növény növekedésfi stádfiumához vfiszonyítva

A gyökérfejflődés váfltozfik a növény növekedésfi és fejflődésfi stádfiumávafl. A kukorficagyökerek fleggyorsabb fejflődése a vetés utánfi eflső nyoflc hét 

során következfik be. Ahogy a növény éfletcfikflusa eflőrehaflad, a gyökerek növekedése áfltaflában flassúbb rátávafl megy végbe, mfint a hajtásoké. 

Nővfirágzás után a kukorficagyökerek hossza csökken (Mengefl és Barber, 1974). A gyökérhosszúságnak ez a csökkenése nővfirágzás után főként 

a szemtermés magas C-figényének tuflajdonítható, amefly a C és N nagyobb mértékű transzflokácfióját eredményezfi a szembe. A föfldfimogyoró 

gyökérhosszúság denzfitása és gyökértömeg denzfitása nőtt mfinden taflajméflységben vetéstőfl a 80. napfig vetés után. A gyökerek 120 cm méflységfig 

flehatofltak a vetés után 40–45. napfig és flateráflfisan 46 cm-re terjedtek efl. A 0–15 cm taflajméflységfig voflt a flegnagyobb átflagos gyökérhosszúság 

denzfitás, amefly 2.1 cm . cm-3 maxfimumfig nőtt a vetés után a 80. napon. Ez azt jeflentfi, hogy a föfldfimogyoró gyökerek mfind méflységben, mfind 

flateráflfisan kfifejflődtek a taflajszeflvényben a növekedésfi fidőszak kezdetén. Ez eflőnyös flehet száraz környezetben és segíthet a vízgazdáflkodásban 

(Ketrfing és Refid, 1993).

A kukorficagyökerek efloszflását a taflajméflység és a növény kora szerfint a 16.3. ábra mutatja. A kukorficagyökereknek több mfint fefle a taflajszefl-

vény feflső 15 cm-es rétegében voflt 30 napos korban, ez a frakcfió (hányad) flecsökkent 30%-ra a növény érésekor. A méflységbenfi gyökérnöveke-

dés efltérő voflt szójában: ebben az esetben a gyökerek 30%-a voflt a taflaj feflső 10 cm-es rétegében a 60. napon, és ez az érték 59%-ra nőtt, amfikor 

a szójanövény 117 napos voflt. 



16.3. ábra. Összefüggés a kukorfica gyökérsűrűsége (kfiváflasztott taflajméflységekben) és a növény kora között (Mengefl és Barber, 1974)

A napraforgó (Heflfianthus annuus L.) gyökeresedésfi méflysége eflérte az 1.88 m-t a tányérvfirágzás kezdetén és a 2.02 m-t a tányérvfirágzás befe-

jezésekor (Jaffar et afl., 1993). 55 kufltúrnövény gyökérzetének méflységbeflfi fejflődését összehasonflítva, Borg és Grfimes (1986) megáflflapította, 

hogy a maxfimáflfis gyökeresedésfi méflység a flegtöbb kufltúrnövénynéfl áfltaflában a fizfioflógfiafi érésnéfl következett be. Kaspar et afl. (1984) megáfl-

flapította, hogy a szója méflységbeflfi penetrácfiója a vfirágzás kezdetén érte efl maxfimumát és csökkent a szemteflítődés fidején. Bfizonyos gyökérnö-

vekedést megfigyefltek azonban a reproduktív stádfiumban, egészen a fizfioflógfiafi érésfig. 

Gyökér jeflflemzők a szárazság rezfisztencfiávafl kapcsoflatban

A szárazság egy fő környezetfi stressz, amefly flfimfitáflja a növényfi produkcfiót kb. 20 százaflékkafl vfiflágvfiszonyflatban (Fagerfia et afl., 2006). Mete-

oroflógfiafi és hfidroflógfiafi esemény, amefly magába fogflaflja a csapadékot, az evaporácfiót (pároflgás) és a taflaj víztároflását. A szárazság hatása függ 

az fidőtartamátófl, a növény növekedésfi stádfiumátófl, a növényfaj vagy fajta típusátófl, a taflajtípustófl és az aflkaflmazott agrotechnfikátófl. A vfirágzás 

a növényeknek az a növekedésfi stádfiuma, amefly a flegérzékenyebb a szárazságra a szemtermés vonatkozásában. Egy kéthetes szárazság a vfirág-

zás fidején a szemtermés tefljes megsemmfisüflését eredményezhetfi. A szárazság körüflményefi között a taflaj eflkezd száradnfi a feflszínen, azonban a 

méflyebb taflajszeflvények nedvesek maradhatnak és képesek vízzefl eflflátnfi a növény gyökérzetét. Következésképpen, méfly gyökérrészek fonto-

sabbak flehetnek, mfint a sekéfly gyökérrészek, amfikor egy fajta szárazsággafl szembenfi rezfisztencfiáját vfizsgáfljuk. Ezen okbófl a méfly gyökereket 

a szárazság rezfisztencfia jobb mérőszámának tekfintfik szántóföfldön (Yoshfida, 1981). 

A gyökérzet növekedését és efloszflását befoflyásofló faktorok

Küflönbségek a gyökeresedésfi habfitusban (formában) jóflflehet örökfletesek, mégfis jeflentősen befoflyásoflja a taflajkörnyezet, közvetflenüfl és közvet-

ve egyaránt. A föfld feflettfi faktorok, ameflyek hatássafl vannak a hajtás növekedésére, küflönösen a szénhfidrátok gyökerekbe történő száflflítására, 

jeflentősen befoflyásoflják a gyökérnövekedést, hasonflóan, mfint a rfizoszféra faktorok (pfl. nedvesség, hőmérsékflet, tápanyagszfint, toxfikus anyagok, 

taflajszerkezet és bfioflógfiafi tényezők). 



Taflajhőmérsékflet

A taflajhőmérsékflet fontos a taflajfizfikafi foflyamatok rátájának (sebességének) és firányának meghatározásában, ameflyek befoflyásoflják a gyökér 

növekedését  és  fejflődését.  Mfinden  növényfajnak  van  egy  mfinfimum  hőmérsékflet  figénye,  amefly  aflatt  a  gyökér  hosszfirányú  növekedése  nem 

következfik be. A mfinfimum hőmérsékflet feflett a gyökérnövekedés sebessége közefl flfineárfisan nő a hőmérsékflet emeflkedésévefl egy maxfimum 

hőmérsékfletfig, amefly szfintén növényfajtófl függő. A hőmérsékflet továbbfi növekedésévefl a gyökérnövekedés rátája áfltaflában gyorsan csökken. 

A gyökerek optfimáflfis hőmérsékflete aflacsonyabb, mfint a hajtásoké. Az optfimáflfis hőmérsékflet növényfajonként jeflentősen efltér (16.3. tábflázat). 

Mfivefl a taflajhőmérsékflet naponta váfltozfik ~ 50 cm méflységfig szántóföfldfi körüflmények között, a gyökérnövekedésnek fis napfi váfltozása (finga-

dozása) várható. 

Mfiyaska és Grunes (1990) megáflflapította, hogy az őszfi búza csíranövények gyökérnövekedésfi rátája tápofldat közegben szfignfifikánsan aflacso-

nyabb voflt 8 °C-on, mfint 16 oC-on. Az árpa gyökérhosszúság denzfitása tenyészedényekben neveflve, csökkent 5–10 oC gyökérzóna hőmérsékflet-

néfl, összehasonflítva a 15 oC hőmérsékflettefl (Sharratt, 1991). Wrafith és Hanks (1992) beszámoflt arrófl, hogy a taflajbófl a vízfeflvétefl növekedett 

a taflajhőmérsékflet emeflésévefl őszfi búzánáfl és kukorficánáfl és a maxfimáflfis vízfeflvétefl méflysége 0.2–0.4 m-refl méflyebb voflt a meflegebb taflajban 

fejflődő növényeknéfl. Vfirágzás eflőtt a tavaszfi és őszfi búza gyökér dfisztrfibúcfiója döntően a >15 oC hőmérsékfletű taflajszeflvény régfiókra korfláto-

zódott.

16.3. tábflázat. Optfimáflfis taflajhőmérsékflet a szántóföfldfi növények maxfimáflfis terméséhez (Fagerfia et afl., 2011)

Növényfaj Optfimáflfis hőmérsékflet (°C)

Árpa (Hordeum vuflgare L.) 18

Zab (Avena satfiva L.) 15–20

Búza (Trfitficum aestfivum L.) 20

Kukorfica (Zea mays L.) 25–30

Gyapot (Gossypfium hfirsutum L.) 28–30

Burgonya (Soflanum tuberosum L.) 20–23

Rfizs (Oryza satfiva L.) 25–30

Bab (Phaseoflus vuflgarfis L.) 28

Szója (Gflycfine max L. Merr.) 30

Cukorrépa (Beta vuflgarfis L.) 24

Cukornád (Saccharum officfinarum L.) 25–30

Lucerna (Medficago satfiva L.) 28

Az árpa gyökérnövekedésének optfimáflfis hőmérsékflete 15.5 oC voflt a taflajfeflszín 20 cm-es rétegében (Power et afl., 1970). Brar et afl. (1990) 12 

takarmánynak termesztett hüveflyes növény gyökérnövekedését tanuflmányozta a taflajhőmérsékflettőfl függően és megáflflapította, hogy a növé-

nyek küflönböztek a főhajtás gyökérhosszában és a flateráflfis gyökérfejflődésben egyaránt a küflönböző hőmérsékfleten, és az optfimáflfis hőmérsékflet 

15–25 oC tartományban voflt a flegtöbb növényfajnáfl.

A hüveflyesek reakcfióját a váfltozó gyökérhőmérsékfletre befoflyásoflhatja a Rhfizobfium törzs, a hajtás hőmérsékflet, és az ásványfi N-eflflátottság. 

Szuboptfimáflfis és szupra-optfimáflfis hőmérsékfleten egyaránt csökkent az N
2
 fixáflása. A gyökérhőmérsékflet befoflyásoflta a föfldben termő here (Trfi-

foflfium subterraneum) kezdetfi növekedését az N
2
 fixáfláson keresztüfl, és az >32 °C gyökérhőmérsékflet küflönösen hátrányos voflt a gümőképződés 

késflefltetése és az N
2
 fixáflás csökkentése mfiatt (Schomberg és Weaver, 1992). 

Taflaj nedvességtartaflma

A víz néflküflözhetetflen a gyökérnövekedéshez, meflyet bfizonyít az a tény, hogy a gyökerek nem hatoflnak át a száraz taflajrétegeken. A gyökerek 

azonban rendeflkeznek egy ún. vízhfiány stressz szabáflyozó mechanfizmussafl, mfiáfltafl ofldatok akkumufláflódnak a gyökércsúcsokban és megemeflfik 

a turgor nyomást, amefly fenntarthatja a növekedést korflátozott fidefig. A taflajnedvesség stressz szfignfifikánsan csökkentette a köfles gyökértömegét 

és a szója gyökérhosszát -2 barnáfl vagy 16%-náfl kfisebb vízpotencfiáflnáfl (Sfivakumar et afl., 1977). A vízhfiányos taflaj ugyancsak módosította a 

gyökérnövekedésfi mfintázatot: az összes gyökér kfisebb hányada voflt tafláflható a feflszínfi rétegben (0–15 cm) és magasabb voflt az arány a méflyebb 

rétegekben. Öntözésnéfl eflflenkező trendet tapasztafltak (Mayakfi et afl., 1976). A vízhfiány stressz szabáflyozása úgy tűnfik, függ az öntözés mennyfi-

ségétőfl és a stressz fidejétőfl és súflyosságátófl, ameflynek a cfirok kfi voflt téve (Garrfity et afl., 1983). Súflyos vízhfiány stressz csökkentette a kukorfi-

cagyökér tömegét és hosszát üvegházfi vfizsgáflatoknáfl, azonban növeflte a gyökérhosszúságot ugyanannáfl a fajtánáfl, mérsékeflt vízhfiány-stressz 

eflőforduflásakor (Eghbaflfl és Maranvfiflfle, 1993).

Taflajflevegő 

A gyökerek flégköre rendszerfint egészen efltérő a hajtások flégkörétőfl. Mfind az oxfigén (O
2
) és mfind a széndfioxfid (CO

2
) szfintek a rfizoszférában 

nagymértékben küflönbözhetnek a környező flégkörtőfl, és mfindegyfiknek flehet egy közvetflen hatása a gyökér növekedésére. Áfltaflában bármeflyfik-

nek a hatását módosíthatja a másfik jeflenfléte. A nfitrogén egy közömbös gáz és nfincs negatív hatása (Gefisfler, 1967). 



Az oxfigén néflküflözhetetflen az anyagcsere foflyamatokban, befleértve az aktív abszorpcfiót és transzportot (száflflítást). Szójában, az O
2
 szükség-

flet és a tápanyag feflvétefl nagyobb voflt a vegetatív stádfiumban, mfint a reproduktívban (Jones et afl., 1978). Az árpagyökerek vízfeflvétefle a taflajbófl 

nőtt az O
2
 növeflésévefl, amefly arra utafl, hogy a vízfeflvétefl aktív vagy flegaflábbfis továbbfi gyökérnövekedést segít eflő (Letey et afl., 1965). Néhány 

növényfaj, mfint a rfizs, eflegendő O
2
-t abszorbeáflhat a flevefleken keresztüfl és száflflítja a gyökerekhez az aerenchymán (flevegőtartaflmú sejtek); 

ezáfltafl O
2
 nem mfindfig szükséges a rfizoszférában. Megfigyeflték, hogy a kukorfica fis rendeflkezfik ezzefl a képességgefl, azonban nyfiflvánvaflóan nem 

eflegendő a normáflfis növekedéshez hosszabb fidefig tartó eflárasztás esetén (Jensen et afl., 1964). 

Az oxfigénnek a rfizoszférában vannak findfirekt hatásafi, mfint amfiflyen a mfikroorganfizmusok tevékenységének stfimufláflása, amefly vfiszont befo-

flyásoflja a tápanyagok gyökéren keresztüflfi feflvehetőségét. Bfizonyos mennyfiségű CO
2
 nyfiflvánvaflóan hasznos az optfimáflfis gyökérnövekedéshez. 

A CO
2
 koncentrácfió egészen 0.3%-fig stfimufláflta az árpa és borsó gyökérnövekedését, azonban 8%-kafl csökkentette a gyökérhosszt. A CO

2
 

hatás függött az O
2
 parcfiáflfis nyomásátófl a gyökér flégtérben. Áfltaflában, egy O

2
 szfint, amefly egyharmada a normáfl flevegőnek (21%), eflegendő 

voflt a növekedéshez, kfivéve ha a CO
2
 koncentrácfió túfl magas voflt (Gefisfler, 1967).

Taflajtömörödés

A nehéz gépek jeflenflegfi hasznáflata, együtt az fintenzívebb művefléssefl és a szántóföfldfi művefletek nem megfefleflő fidőben végzésévefl, gyakran 

eflvezetett a kfisebb aggregátum stabfiflfitáshoz és a feflszín aflattfi tömör rétegek kfiaflakuflásához számos taflajon vfiflágszerte. A taflajtömörödés hatás-

safl flehet a tápanyag feflvéteflre a gyökérnövekedés módosítása és a taflaj tápanyagok hozzáférhetőségének megváfltoztatása révén. Hangsúflyoznfi 

szükséges a gyökerek áfltafl átjárt taflajtérfogat fontosságát, vaflamfint a mechanfikafi gátfló hatások áfltafl a gyökerekben okozott anatómfiafi és mor-

foflógfiafi váfltozásokat, meflyek befoflyásoflják a víz és a tápanyagok feflvéteflét (Castfiflflo et afl., 1982).  A borsó csíranövény gyökérnövekedése és 

-dfisztrfibúcfiója csökkent, amfikor mechanfikafi stresszt aflkaflmaztak a taflaj feflszínén. A Ca, K, Mg és Mn feflvétefle csökkent, míg a B, Fe, Mg és 

P feflvéteflére nem voflt hatássafl. Oussfibfle et afl. (1993) megáflflapította a búza gyökérhossz denzfitás csökkenését a tömörödött rétegben, ameflyet 

penetrométerrefl és tömegdenzfitássafl mértek. Meghatározták, hogy a búza termése 12–23%-kafl csökkent a tömörödött taflajban, összehasonflítva 

a nem tömörödött taflajjafl. Mfind a gyökérnövekedés és mfind a dfisztrfibúcfió megváfltozott a taflajfeflszín aflattfi tömörödöttség mfiatt. Fefltéteflezfik, 

hogy a vízhasznosítást eflsődflegesen meghatározza a gyökérrendszer denzfitása és méflysége a vízhfiány stressz fidőszakában. Fefltéteflezfik, hogy 

a nagyobb gyökér-denzfitás és -méflység fefleflős flehet a szárazság eflkerüfléséért néhány rfizs genotípusban. Ezek a vfizsgáflatok rámutattak a méfly 

gyökerezés fontosságára a flfimfitáflt csapadék-eflflátottságú perfiódusok eflkerüflésében. Fontos azoknak a genotípusoknak az fidentfifikáflása, a száraz-

ságra rezfisztens fajták eflőáflflításában, ameflyeknek gyökerefi képesek behatoflnfi a tömörödött taflajrétegekbe. 

A gépnyomok a gyökérsorok között taflajtömörödést és redukáflt víz feflvehetőséget okozhatnak. Néhány kutató a korflátozott gyökérnövekedést 

a tömörödött taflajban a mechanfikafi eflflenáflflásnak tuflajdonította. Mások rámutattak nemcsak a mechanfikafi eflflenáflflásra, hanem az O
2
 hfiányára fis. 

Mfindkét faktornak van közvetflen és közvetett hatása, ugyanakkor a flfimfitáfló O
2
 eflflátottság fontosabbnak tűnfik efltérő körüflmények között (Gard-

ner et afl., 1985).

A kémfiafi faktorok, ameflyek hatássafl flehetnek a gyökér növekedésre a taflaj savanyúság, a taflaj sótartaflom, néhány kémfiafi eflem toxficfitása és a 

néflküflözhetetflen tápeflemek hfiánya. A taflaj kémfiafi faktorok köflcsönös kapcsoflatban vannak egymássafl, továbbá fontos e faktorok finterakcfiója a 

szárazsággafl és a növény genotípussafl.

Taflaj pH

A taflaj pH az egyfik flegfontosabb kémfiafi jeflflemző a növényfi növekedés meghatározásában. Meghatározza a tápanyag-feflvéteflt, az eflemek hfiányát 

vagy toxficfitását, és megváfltoztatásának szükségességét. Közefl mfinden mezőgazdaságfi taflaj pH-ja (H
2
O) 4 és 9 közöttfi tartományban van. A taflaj 

pH-nak 5.0–8.0 tartományon kívüfl potencfiáflfisan dfirekt hatása a gyökérnövekedés gátflása; e tartományon beflüfl a hatás rendszerfint közvetett. A 

nfitrogén, P, K, S, Mg, B és Cu feflvehetősége akkor a flegnagyobb, amfikor a pH 6 és 7.5 közöttfi tartományban van. 6.0-náfl kfisebb taflaj pH növeflfi 

az aflumínfium, a mangán és a vas ofldhatóságát, amefly toxfikus flehet és gátoflja a gyökérnövekedést.  Az ofldhatóságot, a koncentrácfiót a taflajofldat-

ban, az fionos forma mobfiflfitását és a mfikroeflemek feflvehetőségét a növényfi gyökereken keresztüfl egyaránt jeflentősen befoflyásoflja a taflaj pH-ja. 

Szabáfly szerfint a cfink (Zn) (deszorpcfió), a mangán (Mn) (deszorpcfió és redukcfió) és bfizonyos mértékfig a vas (Fe) (az Fe3+ vegyüfletek ofldódása) 

feflvehetősége növekszfik, míg a moflfibdén (Mo) feflvehetősége csökken a taflaj pH csökkenésévefl. A krfitfikus taflaj pH érték váfltozfik növényfajon-

ként, taflajonként és ugyanazon növényfajon beflüfl fajtánként (Fagerfia et afl., 2006). 

Az  aflumínfium  toxficfitás  vaflószínűfleg  a  flegfontosabb  növekedés-flfimfitáfló  faktor  azokra  a  növényekre,  ameflyeket  a  flegsavanyúbb  taflajokon 

termesztünk. A gyökérnövekedést súflyosan korflátozza az Afl kártétefl. A gyökércsúcsok és a flateráflfis gyökerek vékonyabbak flesznek, és a finom 

eflágazás és a gyökérszőrök áfltaflában csökkennek.  Az aflumínfium áfltafl károsított gyökerek csak korflátozott taflajtérfogatot tudnak átjárnfi és nem 

hatékonyak a tápanyagok és a víz abszorbeáflásában. 

A növénynemesítők sfikeresek vofltak aflumínfium tofleráns vonaflak szeflektáflásában számos növényfajnáfl (16.2. kép). A tofleráns vonaflak meg-

emeflfik a pH-t a gyökerek közvetflen környezetében. A növényfajok és fajták efltérnek abban a képességükben, hogy megváfltoztassák a közvetflen 

gyökér környezet pH-ját (Gardner et afl., 1985).



16.2. kép. Varfiácfió két búza-vonafl (genotípus) aflumínfium toflerancfiájában (Gardner et afl. 1985)

Taflajtermékenység

A gyökereknek szükségük van eflegendő ásványfi tápeflemre a növekedéshez és fejflődéshez, hasonflóan más növényfi részekhez. Mfivefl közeflebb 

vannak a forrásokhoz, mfint a hajtások, a gyökerek eflőször juthatnak hozzá az ásványfi tápanyagokhoz és vízhez, jóflflehet utoflsóként jutnak hozzá 

a hajtásokban képződött asszfi mfiflátákhoz. Ezen okbófl, a víz- és a tápeflem-hfiány áfltaflában kevésbé hat a gyökerekre, mfint a föfld feflettfi részekre 

(csökkentve a hajtás-gyökér arányt), kfivéve ha a fotoszfintézfis közvetflenüfl gátoflva van (pfl. vashfiánynáfl, amefly csökkentfi a kflorofiflfl aktfivfitását). 

A fényhfiány ugyancsak közvetflenüfl gátoflja a fotoszfintézfist, amefly hajtás eflsőbbséget eredményez (növeflve a hajtás-gyökér arányt).

Áfltaflában a trágyázás kedvez a gyökerek örökfletes tuflajdonságafi kfifejezésre jutásának (expresszáflódásának). Trágyázott kukorfica gyökerefi 

1.7 m méflyre hatofltak fle a taflajba, összehasonflítva a nem trágyázott kukorficgyökerek 1.4 m-es méflységévefl (Gardner et afl., 1985). 

A nfitrogén (N) feflhasznáflás efficfiencfiája, ameflyet úgy definfiáflunk, mfint az egységnyfi kfijuttatott N-re jutó szemtermés, függ a gyökerek mé-

retétőfl és a gyökerek hatékonyságátófl az N-feflvéteflben. A nfitrogén stfimufláflta a kukorfica gyökérhosszát az N kfijuttatás terüfletén, anéflküfl, hogy 

hatássafl flett voflna az összes gyökérhosszra (Durfieux et afl., 1994). Más vfizsgáflatok ugyancsak kfimutatták a gyökérnövekedés flokaflfizáflt serken-

tését az N-eflheflyezésre és az N forrásra adott reakcfióban. Mások úgy tafláflták, hogy az N kfijuttatás stfimufláflta a gyökérnövekedést a taflajfeflszín 

közeflében. A gyökértömegre kevésbé voflt hatása a N-nek, mfint a gyökérhosszra és a hatások vaflószínűfleg függtek a növény érésfidejétőfl (Du-

rfieux et afl., 1994).

A növekvő nfitrogén (N) szfintek kedveznek a hajtás növekedésének, a gyökér növekedéséhez vfiszonyítva, azaz nő a hajtás-gyökér arány. Az 

N műtrágya azonban növeflfi a gyökerek összes száraztömegét. A gabonanövények, ameflyek korafi fidőszakban magas N dózfisban részesüfltek és 

egy csökkenő koncentrácfióban a tenyészfidő eflőrehafladásávafl, áfltaflában nagyobb flevéflterüfletet képeznek a korafi fidőszakban és több asszfimfiflátát 

juttatnak a gyökereknek a későbbfi fidőszakban (Gardner et afl., 1985). 

Műtrágyázás NH
4
NO

3
-mafl vetéskor növeflte a kukorfica gyökértömeget a feflső  7 cm-es taflajrétegben szántóföfldfi körüflmények között (An-

derson,  1987). Az  N  műtrágya  kfijuttatása  hosszabb  gyökereket  hozott  flétre,  a  tömeg  megváfltoztatása  néflküfl,  amefly  vékonyabb  gyökereket 

eredményezett. A gyökerek reflatív száraz tömege N-hfiány következtében rfizsben, közönséges babban, kukorficában és szójában 62, 44, 65 és 89 

százaflékkafl voflt kevesebb, mfint azokban a kezeflésekben, ahofl az N
, 
P és K műtrágyákat megfefleflő szfinteken juttatták kfi (Baflfigar et afl., 1998). 

Az árpa gyökeresedése a taflaj feflső 10 cm-es rétegében erőtefljesebb voflt ott, ahofl a N-műtrágyát sorba adták, szemben a tefljes terüfletre történő 

kfijuttatássafl, azonban az összes N-feflvétefl nem küflönbözött a kezeflések között (Sharratt és Cochran, 1993). Mérsékeflt N-műtrágyázás és vízhfi-

ány stressz körüflményefi között a kukorfica nagyobb tömeget és gyökérhosszat fejflesztett kfi, mfint normáflfis, stresszmentes körüflmények között. 

Súflyos N-stressznéfl, a kukorficagyökerek kevésbé ágazódtak efl, mfint amfikor a növények eflegendő N-t kaptak. A gyökéreflágazás hasznos flehet, 

amfikor a tápeflemeket flokaflfizáflt övezetekbe juttatjuk kfi, azonban a kukorficagyökerek kevesebb eflágazást képeznek, amfikor a tefljes taflaj N-hfiá-

nyos (Eghbaflfl és Maranvfiflfle, 1993). 

Más vfizsgáflatok (Anderson, 1987) beszámofltak arrófl, hogy a gyökérnövekedés csökkenése következhet be magas N-eflflátottságnáfl. Magas 

N-dózfisok csökkenthetfik a méfly gyökér-penetrácfiót és mérsékflfik a méfly taflajrétegekbőfl a tápanyag és víz feflvéteflét. A gabonanövények a kfijut-

tatott N-tápeflemre ez egész növény növekedésének fokozásávafl reagáflnak. A hajtás azonban nagyobb mértékben nőtt, mfint a gyökerek (Fagerfia 

et afl., 2006).



Nfitrogén műtrágyázásban részesüflt kukorficanövényeknéfl megfigyeflték a nagyobb gyökérfejflődést és jeflentősen több víz feflhasznáflását szá-

razság körüflményefi között. A nfitrogén trágyázás úgy tűnfik eflősegítfi a méflyebb és bőségesebb gyökeresedést a tenyészfidőszak kezdetén, vafló-

színűfleg a nagyobb flevéflterüfletnek és a gyökérnövekedéshez több asszfimfiflátának tuflajdoníthatóan. 

A foszfor (P) kuflcsfontosságú tápeflem, néflküflözhetetflen a gyökér fejflődéséhez. A foszforrafl (P) trágyázott növények több gyökeret fejflesz-

tenek, mfint a nem trágyázott növények, ez azonban vaflószínűfleg nem egy dfirekt hatás. A P rendeflkezésre áflflása eflőször növeflfi a fotoszfintézfist, 

amefly vfiszont fokozza a gyökérnövekedést. Továbbá, a P-rafl trágyázott gyökér-kfivonatoknak kfisebb az auxfin aktfivfitása és eflméfletfifleg kfisebb a 

gátflás, mfint az N-trágyázott gyökerek kfivonatafi esetében. A P azonban eflőfidézett egy közvetflen növekedést a gyökérszőrök szaporodásában. A 

P-nek nem keflflett a növekedés heflyén flennfi ahhoz, hogy normáflfis fejflődés flegyen, amefly arra utafl, hogy  P az afltaflajban flehet, hogy nfincs eflőny-

nyefl a feflszínfi rétegben flevő P-vefl szemben a méfly gyökeresedés eflősegítésében (Gardner et afl., 1985). 

Fagerfia et afl. (2006) megáflflapította, hogy a gyökér száraztömeg 62%-kafl csökkent rfizsben, 74 százaflékkafl közönséges babban, 50 százaflékkafl 

kukorficában és 21 százaflékkafl szójában P-műtrágya kfijuttatása néflküfl, összehasonflítva a megfefleflő P-eflflátottsággafl. Áfltaflánosságban, a gabo-

naféflék és a hüveflyes növények gyökérnövekedése csökkent, ha P-eflflátottság hfiányos voflt. Legtöbb firodaflmfi adat rámutat arra, hogy bfizonyos 

korflátokon beflüfl, mfind a gyökér és mfind a hajtás növekedése hasonfló, ahogy a P-szfint nő. Bfizonyos szfint föflött, a P-eflflátottság továbbfi növeflése 

nfincs hatássafl a gyökér és hajtás növekedésére.

Jeflentős kutatást végeztek a flegjobb N-P arány értékeflésére a műtrágya keve rékek ben, küflönösen vetéskorfi aflkaflmazáskor. Az 1:5-ös N-P 

arány a műtrá- gyá   zott sávban optfimáflfisnak tekfinthető a kukorficagyökér fejflődéséhez (Duncan és Ohflrogge, 1958). 

A káflfiumnak (K) úgy tűnfik nfincs közvetflen hatása a gyökeresedésre, akár a hosszfirányú növekedés, akár az eflágazás tekfintetében. Fontos 

azonban a gyökér bfizonyos fizfioflógfiafi funkcfiófiban; a nem eflegendő K eflőfidézhet gyenge száflflításfi (transzflokácfiós) rendszert, kedvezőtflen sejt 

tuflajdonságokat. Áfltaflában, a K és más műtrágyák hatása eflsődflegesen findfirekt, a gyökérnövekedés fokozása a hajtásnövekedés fokozása után 

következfik be. 

Baflfigar et afl. (1998) beszámoflt arrófl, hogy a K-hfiány csökkentette a gyökérnövekedést rfizsnéfl 23 százaflékkafl, babnáfl 30 százaflékkafl, ku-

korficában 12 százaflékkafl, és szójában 11 százaflékkafl, összehasonflítva a megfefleflő K-eflflátottsággafl. Egy másfik vfizsgáflatban, ahofl 13 kukorfica 

genotípus gyökérnövekedését hasonflították össze, 35 százaflékkafl aflacsonyabb gyökértömeget mértek 0 mg kg-1 K-náfl, összehasonflítva a 200 mg 

kg-1 K taflaj eflflátottsággafl. 

A káflfium tápeflem megváfltoztathatja a fitofág rovarokkafl fertőzött növények egészségfi áflflapotát. A jobb K-eflflátottság eflőnyös hatását áflflapí-

tották meg a 231 rovarfertőzés 59 százaflékában (Perrenoud, 1977). A K-eflflátottság javítása gyakran kfiegyenflítfi a rovar-kártéteflt a növekedés 

fokozásávafl, de a váfltozás a növény struktúrában ugyancsak csökkentette a gazdanövény aflkaflmasságát a kártevők számára néhány esetben. A 

flucerna szénatömege, gyökértömege és a gyökér összes nem strukturáflfis szénhfidrát-tartaflma nőtt a K-eflflátás fokozásávafl (Kfitchen et afl., 1990).

Vfizsgáflták a méflytrágyázás potencfiáflfis eflőnyét a gyökérnövekedés serkentésében. A kísérfletek azóta pozfitív és negatív eredményeket egyaránt 

kfimutattak.  A méflytrágyázásfi kísérfleteket azonban fleggyakrabban a méfly taflajművefléshez kapcsofltan végezték, és hatásafik nem vofltak vfiflágo-

san eflküflöníthetők (Gardner et afl., 1985). 

Bfioflógfiafi faktorok

A gyökérnövekedésre ható bfioflógfiafi faktorok növényfajonként és fajtánként küflönbözhetnek és flehetnek betegségek, rovarok, gyomok, rfizobak-

térfiumok és mfikorrhfizák. A mfikrobfiáflfis aktfivfitás a rhfizoszférában növeflhetfi vagy csökkenthetfi a tápanyagok, küflönösen a mfikroeflemek feflvehe-

tőségét. Tápanyagokban szegény taflajokbófl az ásványfi tápanyagok feflvéteflét, eflsősorban a nfitrogén-, foszfor-, kén- és cfinkszükségflet fedezését a 

mfikorrhfizás gyökerek gombafonaflafi bfiztosítják. A mfikorrhfizák (gyökerekkefl társuflt gombák) a növényfajok közefl 90%-ánáfl jeflen vannak. Főfleg 

kedvezőtflen taflajvfiszonyok között van fontos szerepük az ásványfi tápeflemek feflvéteflének megkönnyítésében és a humuszbontásban. Káros mefl-

flékhatásuk, hogy nehézfémmefl szennyezett taflajokbófl fokozzák péfldáufl a kadmfium és az óflom bejutását a növényekbe.  A gomba a növények 

gyökerébőfl szerves tápanyagokat, egyszerű cukrokat és amfinosavakat von efl (Marschner, 1991). 

Bfizonyos mfikorrhfiza gombák (AMF) eflőnyösek a növényeknek azáfltafl, hogy flehetővé teszfik növekedésüket és produkcfiójukat vfiszonyflag 

kedvezőtflen ásványfi toxfikus környezetben. Ez a mfikorrhfiza gombák (AMF) képességének tuflajdonítható, hogy megnöveflfik azt a taflajtérfogatot, 

ameflyben az ásványfi anyagok hozzáférhetővé váflnak a növények számára, összehasonflítva azzafl a taflajtérfogattafl, ameflyet a gyökerek önmaguk-

ban tudnának átjárnfi. A tápeflemek, ameflyek feflvéteflét eflősegítfik a gazdanövényekben savanyú taflajokban (aflacsony taflaj pH) a következők: N, 

P, K, Ca, Mg, Zn és Cu. Számos AMF gomba rendeflkezfik azzafl a képességgefl, hogy csökkentse az Afl és Mn toxficfitást a növényekben savanyú 

taflajokon (Cflark és Zeto, 2000).

Vfigoros gyökérrendszerek szerepe a tápanyagok és a víz feflvéteflében

Nagy küflönbségek vannak a genotípusok gyökeresedésében, amefly flehetőséget nyújt a nemesítésre és a szeflekcfióra. Nyfiflvánvaflóan a flegtöbb 

gyökér jeflflemző kvantfitatívan örökflődfik, azaz számos gén szabáflyozza. Ezek az örökfletes küflönbségek köflcsönhatásban vannak a taflajkörnye-

zettefl. Nagy és erősen örökflődő küflönbségeket figyefltek meg a kukorfica befltenyésztett vonaflak gyökérrendszerében (16.3. kép).



16.3. kép. Két kukorfica befltenyésztett vonafl gyökérrendszere demonstráflja a tág örökfletes varfiancfiát a gyökérrendszerekben fajon beflüfl (Gardner et afl., 
1986)

Hammer et afl. (2009) modeflflezéssefl vfizsgáflta, hogy a növényáflflomány és/vagy a gyökér archfitektúra váfltozásávafl flehet-e megmagyaráznfi a 

történeflmfi kukorfica termésnövekedésfi trendeket az USA kukorfica övezetében. Arra következtettek, hogy a váfltozás a gyökérrendszer archfitek-

túrában és a vízfeflvéteflben nagyobb közvetflen hatássafl van a növény növekedésfi ráta és a bfiomassza akkumuflácfió növekedésére, mfint az áflflo-

mány archfitektúra váfltozása, a történeflmfi termésnövekedéssefl és a termésnövekedés × növényszám finterakcfióvafl összefüggésben. Az áflflomány 

archfitektúra váfltozásának fontos findfirekt hatása flehet a zöfld flevéflterüflet fenntartásában és az asszfimfifláták kukorficacsőbe történő megosztásában.

Hét gyökértuflajdonságot fismerünk, meflyeknek figazoflták a termésnöveflő hatását szántóföfldön (Gregory, 2006). A gabonaféflék cyst nematóda 

gyökérkárosítójának és annak a tuflajdonságnak, amefly gyökér toflerancfiát nyújt az Afl toxficfitássafl szemben, moflekuflárfis markerefi fis rendeflkezés-

re áflflnak és feflhasznáflják a nemesítésben. Továbbfi öt tuflajdonság oflyan anatómfiafi és morfoflógfiafi gyökérjeflflemző, amefly javítja a víz és a foszfor 

feflvéteflét: több, méflyen flevő megőrzött víz a szemteflítődéshez, nagyobb gyökerek a nagyobb takarmányterméshez korflátozott vízeflflátottságú 

környezetben, hosszabb gyökérszőrök, ameflyek több foszfort képesek feflvennfi a rfizoszférában és sekéfly gyökéreflágazások a feflszín közeflfi fosz-

forfeflvéteflhez. 

A vfigoros hajtássafl rendeflkező genotípusok nagyobb gyökér bfiomasszávafl rendeflkeznek, mfint a nem-vfigorosak. A vfigoros búzák nagyobb 

gyökér bfiomasszáját főként a több és hosszabb ofldaflgyökerek eredményezfik, és nem a nagyobb tömegű vagy vastagabb gyökerek. A vfigoros 

gyökérrendszernek búzában dupfla számú gyökere van (16.4. ábra) a bőségesebb gyökéreflágazásuk mfiatt. A gyökér vfigor fleírja a korafi és gyors 

gyökérnövekedést és szaporodást, és a nagyobb gyökér bfiomasszát és gyökérhosszúság denzfitást (16.5. ábra).



16.4. ábra. (a) Gyökérszám sűrűség és (b) gyökérhossz sűrűség a taflajméflység függvényében a gyenge növekedésű (Janz) és az erőtefljes növekedésű 
(Vfigour 18 és B 18) búza vonaflaknáfl.

A méréseket a szárba szökkenés kezdetén (Z 31) specfiáflfis, a gyökérnövekedés vfizsgáflatára készüflt kamrákban végezték. A vízszfintes vonaflak az SzD
5%
-

ot mutatják (Lfiao et afl., 2006)

16.5. ábra. Gyökérnövekedésfi mfintázatok a gyenge növekedésű (Janz) és az erőtefljes növekedésű (Vfigour 18 és B 18) búza vonaflaknáfl. A méréseket a 
szárba szökkenés kezdetén (Z 31) végezték specfiáflfis, a gyökérnövekedés vfizsgáflatára készüflt kamrákban (Lfiao et afl., 2006)

Vfigoros és nem-vfigoros genotípusokat hasonflítottak össze, hogy megvfizsgáflják képességüket a nfitrogén-feflvéteflben. Kfimutatták, hogy a nfitro-

gén-feflvétefl és a nfitrogén műtrágya feflvéteflének hatékonysága nagyobb a vfigoros búzában, mfint más genotípusokban, amfikor 50 kg N-t juttattak 

kfi vetéskor (16.6. ábra). A vfigoros búza nagyobb nfitrogén-feflvéteflfi hatékonysága összefüggött a nagyobb gyökér bfiomasszávafl és a nagyobb 

gyökérhossz denzfitássafl a feflső 0.7 m-es taflajszeflvényben. Jóflflehet a maxfimáflfis gyökeresedésfi méflység hasonfló voflt a vfigoros és nem-vfigoros 

genotípusokban, a szemfináflfis gyökerek eflágazása öt-hét nappafl korábban kezdődött efl és bőségesebb voflt a vfigoros, mfint a nem-vfigoros búzá-

ban. A gyökéreflágazás többsége a vfigoros búzában a taflajszeflvény feflső 0.7 m-es rétegében következett be, amefly nagyobb gyökércsúcs-szám-

hoz vezetett és 42–60%-kafl több nfitrogén feflvétefléhez a szárnövekedés fidején.



16.6. ábra. Nfitrogénnefl trágyázott, kfimosódásra hajflamos, méfly homoktaflajon termesztett búza genotípusok N-feflvétefle 
A méréseket a bokrosodás és a kaflászhányás fidején végezték. A függőfleges vonaflak a genotípusok közöttfi SzD (P = 0.05) értékeket jeflzfik. Az RE értékek a 

csíranövényeknek kfijuttatott N-műtrágya flátszóflagos fefltárásfi (recovery) hatékonysága (Lfiao et afl., 2006).

A vfigoros gyökerek a taflajszeflvény feflső 0.2 m-es részébőfl (24%-a az összes gyökérhossznak) vofltak fefleflősek a növényben flevő összes nfitrogén 

19.5%-ának feflvétefléért. Ez a feflvétefl 60–80%-kafl több nfitrogén műtrágyát jeflentett, mfint a nem- vfigoros gyökerek esetében. A vfigoros gyökerek 

a feflső 0.2–0.7 m-es taflajszeflvénybőfl (65%-a az összes gyökérhossznak) vofltak fefleflősek a növényben flevő összes nfitrogén 71%-ának feflvéteflé-

ért. Ez több, mfint kétszerese voflt annak a nfitrogén műtrágyának, meflyet a nem-vfigoros gyökerek vettek fefl ebben a taflajszeflvényben. Ezáfltafl, a 

gyökerek a nfitrogént főfleg azokban a taflajrétegekben veszfik fefl, ahofl a gyökércsúcsok koncentráflódnak és ahofl a gyökérhossz denzfitás nagyobb. 

A vfigoros gyökérrendszerek nfitrogénfeflvéteflét főként a növény nfitrogén figénye és a nfitrogén feflvehetősége szabáflyozza. A növény nfitrogén 

szükségfletét befoflyásoflja a növény növekedése, amefly vfiszont feflhasznáflója a feflvett nfitrogénnek. 

Búzában, a gyökerek korafi nfitrogén-feflvétefle magas szemtermést és szem protefin tartaflmat eredményez, küflönösen a tenyészfidőszak végén 

bekövetkező aszáfly esetén. Ennek oka az, hogy a búza korafi nfitrogén-feflvétefle stfimufláflja a korafi növekedést.  Az egyfik oka annak, hogy a korafi 

növekedés javítja a szemtermést, az, hogy a szén és nfitrogén asszfimfiflácfiót a korafi növekedés foflyamán feflhasznáflja a növény a szemteflítődés 

fidején. Tehát a növény úgy vfiseflkedfik, mfint szén és nfitrogén raktár a vfirágzás utánfi fidőszakra, amfikor a taflaj száraz flehet és a vízhfiány csökkentfi 

a szén asszfimfiflácfiót és a nfitrogén feflvéteflét a taflajbófl.

A gyökérrendszer vfigora hozzájárufl a növekedés fenntartásához nedves taflajon az egész tenyészfidőszakban. A tenyészfidőszak kezdetén eflő-

segítfi a csíranövény növekedését. Vfirágzáskor és szemteflítődéskor továbbfi víz feflvétefle küflönösen értékes, mfivefl közvetflenüfl feflhasznáflja a nö-

vény a szem fejflődéséhez és a szemteflítődéshez.  DK-Ausztráflfia körüflményefi között kfimutatták, hogy továbbfi 10 mm víz feflvétefle a gyökerekkefl 

az afltaflajbófl a tenyészfidőszak végén kb. 0.5 t ha-1 termésnövekedést eredményezhet. 

Egyfik oka annak, hogy a búza és más determfináflt növekedésű fajok gyökerefi nem vesznek fefl több, méflyen rendeflkezésre áflfló vfizet, az, hogy 

nem áflfl rendeflkezésükre eflegendő fidő. Vfirágzás fidején a szénhfidrát tartaflékokat mobfiflfizáflja a növény a szemtermés és a gyökér növekedéséhez, 

és a gyökérnövekedés áfltaflában befejeződfik a termesztett búzafajtáknáfl. Egy kísérfletben, ahofl a búza kaflászát efltávoflították vfirágzáskor, a méfly-

ségfi gyökérnövekedés megdupflázódott, összehasonflítva az érfintetflen növényekkefl. Ezek a tanuflmányok mutatják, hogy nfincs korflátja a taflajban 

a gyökér méflységfi növekedésének; sokkafl finkább a méfly gyökerek szenet figényeflnek, és a vfirágzás körüflfi fidőben nyfiflvánvaflóan a flegtöbb szén 

a növekvő szemekbe vándorofl. Növekedés a gyökérrendszer vfigorban a vegetatív növekedés foflyamán növeflné az fidőt, hogy több gyökér növe-

kedjék méflyebbre több vízért szemteflítődéskor. Egy aflternatíva a vfirágzás utánfi gyökérrendszer eflősegítése megfefleflő fajta kfiváflasztássafl.

A  víz  feflvétefle  vetéskor  az  áflflomány  kfiaflakufláshoz  és  később  a  tenyészfidőszakban  a  szemteflítődéshez,  flehet  a  flegfontosabb  céflja  a  gyö-

kérrendszer  tuflajdonságoknak.  Ezeknek  a  vízforrásoknak  a  heflye  és  fideje  a  taflajszeflvényben függ  a  taflajtófl és  vízmegtartó kapacfitásátófl, az 

eflőveteménytőfl és annak vízfeflhasznáflásátófl, a víz jeflenflététőfl vetéskor és a csapadék efloszflásátófl a növény növekedésének fidőszakában és azt 

követően. A modeflflezés becsüflhetfi, mfikor és hofl van jeflen víz a taflajszeflvényben, meflyet a gyökerek eflérhetnek. A víz a tenyészfidőszak végén, 

péfldáufl eflheflyezkedhet a középső taflajszeflvényben, vagy a gyökérzóna aflapfi részén. Ez arra utafl, hogy hasznos flenne kombfináflnfi a gyökér vfigort 

más gyökér tuflajdonságokkafl a forrás-feflvétefl eflősegítésére. Az egyéb jeflflemzők magukba fogflaflhatják a gyenge gyökér gravfitropfizmust, hogy 

eflő segítsék a jobban szétterüflő gyökérrendszert a sekéflyebb vízfeflvéteflre, vagy egy erős gravfitropfizmust, hogy eflősegítsék a méflyebb gyökér pe-

netrácfiót és méflyebbrőfl a víz feflvéteflt, a gyorsabb növekedést a nedvesség firányába (hfidrotropfizmus). Számos gyökérjeflflemző kombfináflása adott 

környezetben eflérhető fenotípusos szeflekcfióvafl rövfid távon. A jövőben moflekuflárfis markerek áflflhatnak rendeflkezésre ezekre a tuflaj don ságokra.



Agrotechnfikafi stratégfiák a gyökérrendszer maxfimaflfizáflására

(1)  A taflajszerkezet javítása a gyökérnövekedés eflősegítésére méflyszántássafl, hogy áttörjük a tömörödött rétegeket, ameflyekbe a gyökerek 

nem tudnak könnyen behatoflnfi (penetrácfió). Ha a taflajvíz közefl van a taflajfeflszínhez, az aflagcsövezés jó megofldás flehet. Ha a gyökerek flefeflé 

firányufló növekedését gátfló kemény afltaflajréteg vfiszonyflag sekéflyen (<0.25 m) heflyezkedfik efl, az afltaflajflazítás hatásos flehet a tömörödött rétegek 

széttörésére. Azonban az fiflyen széttörés nem tart hosszú fidefig, kfivéve ha szerves anyagot fis finkorporáflunk, hogy a réseket nyfitva tartsa. 

(2) A gyökérnövekedés módosítható agrotechnfikafi efljárásokkafl, mfint amfiflyen a muflcsozás, amefly hatássafl van a taflajhőmérsékfletre. Mefle-

gebb taflajhőmérsékfletek áfltaflában nagyobb gyökérrendszert eredményeznek. Ezen kívüfl, a növényfi maradványok a taflajfeflszínen csökkentfik a 

taflaj evaporácfiót és javítják a vízhasznosítás efficfiencfiáját.

 (3) Nagyobb vetésfi méflység csökkenthetfi a csíranövények keflésének rátáját, vafló színűfleg a taflaj flevegőzésének hfiánya mfiatt, amefly növefl-

hetfi a csíranövények túfléflését, vaflamfint növeflfi mfind a gyökerezésfi méflységet és mfind a víz feflvehetőségét.

 (4) A nagyobb magvak áfltaflában nagyobb gyökérrendszerrefl rendeflkező csíranövényeket produkáflnak. Jó mfinőségű vetőmag eflvetése javít-

hatja a gyökérrendszert.

 (5)  A megfefleflő taflaj szervesanyag tartaflom fenntartása vagy növeflése, hogy javítsuk a vízátjárhatóságot, a flevegőzöttséget, a víz vfisszatartá-

sfi kapacfitást és megfefleflő vagy jobb fizfikafi, kémfiafi és bfioflógfiafi környezetet teremtsünk a megfefleflő nagyságú és méflységű gyökérképződéshez. 

Péfldáufl szervesanyag finkorporáflása csökkentfi a fémek okozta toxficfitást és növeflfi a P-feflvehetőségét. Ez a gyakorflat meg fefleflőnek és hatékony-

nak bfizonyuflt az egyéves növények gyökérkörnyezetének javítására.

 (6)  Megfefleflő mennyfiségű mész hasznáflata savanyú taflajokon még mfindfig uraflkodó gyakorflat a termés növeflésére és a gyökérfejflődés eflő-

segítésére. Az eredmények azt mutatják, hogy megfefleflő mennyfiségű mész aflkaflmazása és aflapos bekeverése a taflajokba enyhíthetfi az afltaflaj 

savanyúságot.

 (7)  Megfefleflő mennyfiségű  műtrágya  hasznáflata  a  növény  tápanyag-eflflátottságának  javítására  javíthatja  a  gyökérnövekedést  az  aflacsony 

termőképességű taflajokon. Gyakran a foszforhfiány az egyfik flegfontosabb terméscsökkentő faktor, amefly gátoflja a gyökérnövekedést bfizonyos 

taflajokon.

 (8)  Gfipsz (CaSO
4
 · 2H

2
O) kfijuttatása, hogy a Ca kfimosódjon méflyebb taflajrétegekbe, ahofl a Ca heflyettesíthetfi az Afl-t a katfion kficseréflésfi 

heflyeken. Az Afl többsége, ameflyet a Ca heflyettesített, kfimosódhat a gyökérzónábófl. Ez a gyakorflat jófl műkö dfik homoktaflajokon.

 (9)  Integráflt agrotechnfikafi rendszerek hasznáflhatók a betegségek, kártevők és gyomok eflflenfi védekezésnéfl. A megfefleflő vetésforgók fontos 

gyakorflattá váfltak. Redukáflt taflajműveflés, N sorba adagoflása és a korafi vetés egyaránt része az fintegráflt növényvédeflemnek. A tofleráns vagy jó 

tápanyag-hasznosítású fajták feflhasznáflása fontos gyakorflat a gyökérnövekedés eflősegítésére stressz környezetben. Stressz-tofleráns genotípu-

sokat fidentfifikáfltak és nemesítettek vfiflágszerte, hogy megofldják a taflajtermékenység néhány flegbonyoflufltabb probflémáját, mfint az afltaflaj sava-

nyúság, szfikesedés (magas sótartaflom), az Fe kfisebb feflvehetősége flúgos taflajokon, és aflacsony P-feflvehetőség savanyú taflajokon. Rhfizobfium 

fajokat/törzseket fidentfifikáfltak, ameflyek jeflentősen küflönböznek az aflacsony pH, vaflamfint az Afl és Mn toxficfitás toflerancfiában. Javított törzsek 

hasznáflata eflősegíthetfi az  N
2
 megkötést és a hüveflyesek gyökérnövekedését savanyú taflajokon.

(10) Taflajgombák és baktérfiumok javított és adaptáflt törzsefinek fidentfifikáflása és hasznáflata abbófl a céflbófl, hogy javítsuk a néflküflözhetetflen 

eflemek és a víz növény áfltaflfi feflvéteflét. 

(11) Barázdás taflajműveflésfi rendszerek V 7 növekedésfi stádfiumban rövfidebb finternódfiumokat és több funkcfionáflfis nódusz gyökeret eredmé-

nyezhetnek, ameflyek fontosak flehetnek kukorficában a megdőfléssefl szembenfi rezfisztencfiában és feflépüflésben a kukorficabogár kártéteflébőfl.

(12) Nemesítéssefl váfltoztassuk meg a növényeket, hogy megfeflefljenek a fizfikafi és kémfiafi probflémákkafl terheflt taflajoknak, ameflyek gazdasá-

gosan nem korrfigáflhatók a jeflenflegfi technofló gfiávafl.



17. FEJLŐDÉSI REAKCIÓK  
A KÖRNYEZETI FAKTOROKRA

A növény fejflődése fenoflógfiafi események sorozata, meflyet a genetfikafi háttér szabáflyoz és befoflyásoflják a küflső faktorok, ameflyek meghatároz-

zák a váfltozásokat a szervek morfoflógfiájában és/vagy funkcfiójában. Jóflflehet a fejflődés egy foflytonos foflyamat, a növény ontogenezfisét gyakran 

feflosztjuk dfiszkrét perfiódusokra, péfldáufl „vegetatív”, „reproduktív”, és gyakran küflön „szemteflítődés vagy magérés” fázfisokra.  A fejflődés mfin-

tázata nagyban meghatározza egy növény adaptácfióját a környezet bfizonyos tartományához. Egyrészrőfl, a specfifikus reakcfiók a hőmérsékfletre és 

a nappaflhosszúságra szabáflyozzák az új szervek finficfiáflását (flétrejöttét) és másrészrőfl a sokkafl áfltaflánosabb környezetfi fefltéteflek meghatározzák 

az asszfimfifláta eflflátottságot és ezáfltafl a növekedésfi képességet (kapacfitást). Ennek eredményeként a növényfi forma és funkcfió foflyamatos váflto-

zását fejflődésnek hívjuk.

A fejflődés magában fogflaflja az új vegetatív és reproduktív részek finficfiáflásának, növekedésének és fennmaradásának koordfináflását és fidőbenfi 

ütemezését. A hajtás és a gyökérzet apfikáflfis merfisztémáfinak megvan a képessége a nem flfimfitáflt növekedésre és a foflyamatosan növekvő növény 

flétrehozására. A hajtás merfisztéma bfizonyos fidőszakokban új flevefleket képez a szár nóduszafináfl, meflyeket egymástófl az finternódfium váflaszt 

efl. A mezőgazdaságban küflönös figyeflmet szenteflünk a reproduktív fejflődésre, mfivefl a mag és a gyümöflcs képezfi flegtöbb termesztett növény 

hasznos termését. A hajtáscsúcsok rendszerfint átaflakuflnak a fleveflek képzésébőfl a vfirágok képzésére, a környezetfi fefltéteflekre reagáflva. A repro-

duktív fejflődés fidőbenfi ütemezése és nagysága krfitfikus a termés meghatározásában. A növényeknek be keflfl fejeznfi a reproduktív fejflődést a 

rendeflkezésre áflfló növekedésfi fidőszakban, efl keflfl kerüflnfi a stressz hatásokat az érzékeny stádfiumokban, és a maxfimáflfis terméshez egyensúflyban 

keflfl flennfi a rendeflkezésre áflfló fidőnek és forrásoknak a vegetatív és reproduktív növekedés között.

Fejflődésfi stádfiumok

Az evoflúcfió foflyamán, a növények a fejflődésük fidőbenfi szabáflyozására számos mechanfizmust hoztak flétre. Ezek szeflektív eflőnyt adnak, javítva 

az eséflyt, hogy a csírázás és a reprodukcfió (szaporodás) akkor következzék be, amfikor a növekedés fefltéteflefi kedvezőek maradnak. A növények 

fejflődésének  anaflízfisét  eflősegítfi  a  megküflönböztető  fenoflógfiafi  események  (fenostádfiumok)  feflfismerése,  mfint  amfiflyen  a  „keflés”,  „vfirág  finfi-

cfiáflódás”, és „az eflső vfirág”, amefly váfltozásokat jeflez a fejflődés mfintázatá ban.  Az eflőre  hafladás rátája a közbeeső fenofázfisokon beflüfl a fejflődésfi 

ráta és a növényfi fejflődés tanuflmányozását a környezetfi fefltéteflek vfiszonyflatában fenoflógfiának hívjuk. 

Számos fenoflógfiafi skáflát doflgoztak kfi küflönböző kufltúrnövényekre, ameflyek flehet ővé teszfik a növényfi fejflődés kvantfitatív fleírását. A Feekes 

skáflát még széfles körűen hasznáflják búzában és más gabonaféflékben. Legtöbb fenofázfist megfigyefléssefl (makroszkópfikusan) határozunk meg, 

azonban néhány (a flegfontosabb a vfirág finficfiáflódása) csak mfikroszkópfikus vfizsgáflattafl fismerhető fefl. 

Két gabonanövény (búza és kukorfica) és egy hüveflyes növény (szója) fejflődésfi szakaszafit mutatjuk be a következőkben. A búza egy determfi-

náflt növekedésű, hosszú nappaflos mérsékeflt égövfi növény, vernaflfizácfiós reakcfióvafl. A kukorfica szfintén determfináflt növekedésű, rövfidnappaflos, 

mefleg égövfi növény. A szója tfipfikusan nem determfináflt (determfináflt átmenetfi váfltozatokkafl), trópusfi eredetű, rövfid nappaflos hüveflyes növény, 

amefly nem érzékeny a vernaflfizácfióra. 



17.1. ábra. A búza növekedés és fejflődés dfiagramja, amefly mutatja a vetés (Sw), a csfiranövény keflés (Em), a vfirág finficfiáflás (Ffi), az eflső kettős barázda 
(DR) finficfiáflás, a végső kaflászka finficfiáflás (TS), a kaflászoflás (Hd), az antézfis (At), a szemteflítődésfi perfiódus kezdete (BGF), fizfioflógfiafi érés (PM) és 
az aratás (Hv) stádfiumafit. A dobozok jeflzfik bfizonyos szervek dfifferencfiáflódásának vagy növekedésének perfiódusafit a vegetatív, a reproduktív és a 

szemteflítődésfi fázfisokban (Satorre és Sflafer, 1999)

A 17.1. ábra mutatja a búza fejflődését, könnyen azonosítható események aflapján, amefly magában fogflaflja a fázfisok mfikroszkópfikus (pfl. kettős 

gyűrűk, végső kaflászka finficfiáflás) és makroszkópfikus (pfl. keflés, kaflászoflás, vfirágzás, érés, betakarítás) fleírását. A 17.1. ábrán a fejflődés magában 

fogflafl három fő fázfist: (fi) vegetatív fázfis, amfikor a fleveflek képződnek; (fifi) reproduktív fázfis, amfikor az eflső kaflászka és ezután az eflső vfirág 

fejflődése (befleértve a vfirág pusztuflását) bekövetkezfik, amíg a megtermékenyüflt vfirágok száma kfiaflakufl; (fififi) a szemteflítődés fázfisa, amfikor a 

szemek eflőször kfifejflesztfik az endospermfium sejteket, és ezután növekednek a végső tömeg efléréséfig. 

A 17.2. ábra mutatja a kukorfica fejflődésfi stádfiumafit Hanway (1966) aflapján. Egy későbbfi munkában Rfitchfie és Hanway (1982) a kukorficanö-

vény fejflődését vegetatív (V) és reproduktív (R) stádfiumokra osztotta fefl. A V stádfium továbbfi feflosztását számmafl jeflöfljük, mfint V1, V2, V3 stb. 

egészen V(n)-fig, ahofl n képvfiseflfi az utoflsó flevéfl stádfiumot a címerhányás (VT) eflőtt. Az eflső V stádfium a keflés (VE). A reproduktív stádfiumot 

(R) hat csoportba osztjuk (R1-R6), ahofl R1 a vfirágzás és R6 a fizfioflógfiafi érés stádfiu ma  (Berzsenyfi, 2012).



17.2. ábra. A kukorfica növekedésének és fejflődésének dfiagramja, amefly mutatja a vegetatív, reproduktív és érésfi stádfiumokat (Hanway, 1966)

A szója fejflődését fleírjuk a fleveflek vagy nóduszok számában kfifejezve a fő száron (V-stádfiumok) vagy a reproduktív szervek jeflenfléte, fiflfletve 

növekedése a feflső nódu szokon a főszáron (R stádfiumok) (17.3. ábra).

17.3. ábra. A szója növekedésének és fejflődésének dfiagramja, amefly mutatja a vetés (S), a csfiranövény keflésének(VE), a küflönböző fleveflek 
megjeflenésének (V1-Vn) stádfiumafit egészen az eflső vfirág megjeflenéséfig (R1), meflyet követnek a küflönböző reproduktív stádfiumok, ameflyekben a 
vfirágokbófl hüveflyek flesznek és a magok eflkezdenek növekednfi a hüveflyekben (R3-R7) egészen az érésfig (R8) (Sadras és Caflderfinfi, 2009)

A növényegyedek egy áflflományban küflönböznek a fejflődésfi rátában, a genotípusok és a mfikrokörnyezetek efltérésefinek tuflajdoníthatóan, így 

rendszerfint a fenofázfis bekövetkezését akkor jegyezzük fefl, amfikor a növényegyedek 50%-a a popuflácfióban  eflérte azt. Néhány termesztett nö-

vényfajnáfl a szfinkronfizáflt fejflődés flehetővé teszfi, hogy a krfitfikus agrotechnfikafi efljárásokat, mfint a herbficfidek vagy műtrágyák aflkaflmazása, a 

flegtöbb növényegyedre optfimáflfis fidőben végezzünk. Szoros szfinkron azonban rendszerfint oflyan fajtáknáfl fordufl eflő, ameflyeknek szűk a genetfi-

kafi bázfisa, mfint az F1 kukorfica hfibrfideké és az önmegtermékenyítő növények (borsó és apró magvú gabonaféflék) homozfigóta tfiszta vonaflafináfl.



Fejflődésfi ráta

Az a ráta (sebesség), ameflflyefl a növény átjut a küflönböző stádfiumokon a csírázástófl az érésfig, váfltozfik a környezettefl. Az aktív merfisztémák 

küflönböző szerveket hoznak flétre gyorsabban vagy flassabban, az asszfimfifláta eflflátottságtófl függően és az áfltaflános kémfiafi aktfivfitástófl függően, 

amefly pozfitív kapcsoflatban van a hőmérsékflettefl. Ezért fontos, hogy megküflönböztessük egy eseménynek vagy egy szerv korának „fizfioflógfiafi 

fidejét” a megfefleflő kronoflógfiafi fidőtőfl vagy kortófl. 

A fizfioflógfiafi fidő fogaflma nyfiflvánvafló az új fleveflek finficfiáflásakor a szár merfisztémábófl. Az fidő fintervaflflum az egymást követő fleveflek finficfiá-

flása között a pflasztochron és a fleveflek akkumufláflt (haflmozott) száma bármefly fidőben a pflasztochron findex. Ezek a kfifejezések meghatározzák a 

hajtás fejflődésfi stádfiumát (fizfioflógfiafi korát) és mfinden fleveflet a pflasztochron findexszefl, és fejflődésfi rátáfikat, a pflasztochron recfiprokaként.

A hőmérsékflet befoflyása a fizfioflógfiafi foflyamatokra nem flfineárfis, azonban flfineárfis megközeflítések kfiaflakíthatók a reakcfiógörbe egyes szaka-

szafira. A 17.4. ábra a kukorfica növekedésfi reakcfióját mutatja a hőmérsékfletre, mérésfi adatok aflapján. A hőmérsékfletfi reakcfió három tartománya 

küflöníthető efl: az AB tartományban a növekedés és fejflődés rátája nő a hőmérsékflettefl; a BC tartomány az optfimáflfis; míg a CD tartományban a 

hőmérsékflet szupraoptfimáflfis, és a növekedés és fejflődés rátája egyaránt csökken a hőmérsékflet növekedésekor. A fejflődésnek ez a nem flfineárfis 

reakcfiója a hőmérsékflet széfles tartományára gyakran figyeflmen kívüfl marad az egyszerű fenoflógfiafi findexek aflkaflmazásakor, amfikor a növény 

fejflődését anaflfizáfljuk. 

A kardfináflfis hőmérsékfletek (A, B, C és D) küflönböznek fajonként és fajtánként és efltérőek az egyes fenofázfisoknáfl, azonban a reakcfió formá-

ját áfltaflánosan aflkaflmazzák mfinden fajra. Egyedfi reakcfió függvények nyerhetők szántóföfldfi adatokbófl, fefltéve, hogy magában fogflafl megfefleflő 

környezetfi tartományt. Egyébként a küflönböző környezeteket fitotronfi kísérfletben keflfl flétrehoznfi.

17.4. ábra. A Növekedés és a fejflődés rátája a vfirágzásfig kukorficában a hőmérsékfletre adott reakcfióban (Loomfis és Connor, 1992)

Környezetfi faktorokra adott reakcfiók

A növények fejflődését szabáflyozó foflyamatok kompflexek a genetfikafi és környezetfi faktorok közöttfi finterakcfióknak tuflajdoníthatóan. A vízhfiány 

késflefltetfi a fenoflógfiafi fejflődést néhány fajban, mfint a cfirok (Sorghum bficoflor) és a qufinoa (Chenopodfium qufinoa). A források rendeflkezésre 

áflflása, mfint amfiflyen a víz, tápanyagok, napsugárzás és CO
2
, hatássafl flehet a fejflődés rátájára, de ezek a faktorok kfis hatássafl vannak a búza és 

a szója fejflődésére. Az aflábbfiakban a fejflődés környezetfi szabáflyozásának anaflízfise csak a fő környezetfi faktorokra korflátozódfik: hőmérsékflet, 

fotoperfiódus és vernaflfizácfió.

Hőmérsékflet

A három környezetfi faktor közüfl a hőmérsékflet az egyetflen, ameflynek unfiverzáflfis hatása van a fejflődés rátájára. Ez azt jeflentfi, hogy mfinden 

növény és a fejflődés mfinden fázfisa érzékeny a hőmérsékfletre. Áfltaflában, mfinéfl magasabb a hőmérsékflet, annáfl gyorsabb a fejflődés rátája és 

következésképpen annáfl rövfidebb az fidő egy sajátos fejflődésfi fázfis befejezéséhez. Mfinden növényfajnáfl, a fejflődésfi reakcfió a hőmérsékfletre 

eflkezdődfik mfiheflyt a mag megduzzad és foflytatódfik egészen a termésérésfig. A küflön böző modeflflekbőfl, meflyeket javasofltak a fejflődés fidejének 

eflőrejeflzésére a hő mér sékflettőfl függően, a flegáfltaflánosabban eflfogadott a termáfl fidő (mértékegysége a fok napok, °C nap, Montefith, 1984). A 

termáfl fidő modeflfl a naptárfi fidő, súflyozva a termáfl körüfl ményekkefl; fefltéteflezfi, hogy a fejflődés rátája flfineárfisan nő a hőmérsékflettefl a bázfis és 

optfimáflfis hőmérsékfletek kardfináflfis küszöbértékefi között. Az optfimáflfisnáfl magasabb hőmérsékfletnéfl flehetséges vagy hfiányozhat egy pflató (feflső 

határ), meflyet a fejflődés rátájának meredek csökkenés követ, és zéróvá váflfik az eflméfletfi maxfimum hőmérsékfletnéfl, meflynéfl a fejflődés megáflfl. 

Jóflflehet az áfltaflános modeflfl unfiverzáflfis, a tényfleges kardfináflfis hőmérsékfletek áfltaflában magasabbak a trópusfi eredetű növényeknéfl (pfl. szója, 

rfizs, kukorfica, cfirok), mfint a mérsékeflt égövfi származású növényeknéfl (pfl. búza, árpa, káposztarepce). Beszámofltak fintraspecfifikus, stádfiumtófl 



függő varfiácfiórófl a kardfináflfis hőmérsékfletekben. A növekedésfi cfikflus foflyamán a kardfináflfis hőmérsékfletek emeflkednek búzában, azonban csök-

kennek szójában. Ez vfisszatükrözfi a búza adaptácfióját a növekvő hőmérsékfletre a reproduktív fejflődés foflyamán, míg az eflflenkező következfik 

be szójánáfl. Ezzefl feflvetéssefl megegyezően, a kardfináflfis hőmérsékfletek csökkennek az egyedfejflődéssefl napraforgóban.

Fotoperfiódus

A hőmérsékflettefl összehasonflítva, a fotoperfiódusos reakcfiók sokkafl kompflexebbek. A varfiácfió foka fajon beflüfl és fejflődésfi stádfiumokon keresz-

tüfl magában fogflafl tefljes érzéketflenséget fis. Jóflflehet a fotoperfiódusos fingereket a fleveflek fogják fefl és továbbítják a tenyészőcsúcshoz (apex), a 

növény keflésétőfl fogva, több faj mutat a fotoperfiódusra érzéketflen fiataflkorfi (juvenfifl) fázfist közvetflenüfl a csíranövény keflése után, amefly kfiszab 

egy aflsó flfimfitet a vegetatív fázfis hosszára és ezáfltafl a fleveflek végső számára. Egy fiataflkorfi fázfist mutattak kfi a szója, a kukorfica, árpa és nap-

raforgó flegaflább néhány fajtájára. Más növények, mfint a búza, úgy tűnfik, nem rendeflkezfik fiataflkorfi (juvenfifl) fázfissafl, mfieflőtt érzékennyé váflfik 

a fotoperfiódusra. Ezek a növények feflfogják a fotoperfiódus fingert közvetflenüfl a csíranövény keflése után, és ezáfltafl a fleveflek mfinfimáflfis száma 

megegyezhet a csíranövény keflésekor már finficfiáflódott flevéfl prfimordfiumok számávafl. Péfldáufl, ha a fotoperfiódus eflég hosszú a keflés után, a ta-

vaszfi búzának hat flevefle flehet a főhajtáson a csíranövény keflésétőfl az antézfisfig, amefly magában fogflafl négy fleveflet, amefly prfimordfiáflfisan már 

jeflen voflt az embrfióban, pflusz egy flevéflpárt, amefly finficfiáflódott a vetéstőfl a keflésfig, amfikor a fotoperfiódus észfleflhető. A flegtöbb szójafajtának van 

váfltozó fidőtartamú fiataflkorfi fázfisa 3-tófl 33 napfig optfimáflfis hőmérsékfletnéfl, néhány genotípusnak azonban nfincs juvenfifl fázfisa.

A fotoperfiódus érzékenység áfltaflában kvantfitatív sokkafl finkább, mfint kvaflfitatív; azaz a fejflődés késfik, finkább, mfint akadáflyozott, amfikor a 

fotoperfiódus nem optfimáflfis. A flegtöbb növényt osztáflyozták a kvantfitatív fotoperfiodfikus rakcfiójuk aflapján, a fejflődés rátájában és ezáfltafl a fázfis 

hosszában (fotoperfiódus reakcfióban) bekövetkezett váfltozásoknak megfefleflően. A két flegáfltaflánosabb kategórfia a „rövfid nappaflos” és a „hosszú 

nappaflos” növények. A rövfid nappaflos növények csökkentfik fejflődésük rátáját (és kfiterjesztfik az érzékenyfázfisok fidőtartamát), amfikor a fotope-

rfiódus hosszabbodfik, míg a hosszú nappaflos növények csökkentfik fázfisafik fidőtartamát, amfikor a fotoperfiódus hosszabbodfik. A mérsékeflt égöv-

rőfl származó növények (pfl. búza, árpa, zab, káposztarepce, flen, borsó) hosszú nappaflos növények, míg a trópusfi eredetű növények (pfl. kukorfica, 

cfirok, rfizs, szója) rövfid nappaflos növények. Egy növényfajon beflüfl a genotípusok a következőképpen osztáflyozhatók:

(fi) Fotoperfiódusra finszenzfitív (érzéketflen) vagy neutráflfis, ha nem adnak reakcfiót a fotoperfiódusra egyetflen fejflődésfi fázfisukban sem; ezáfltafl 

a termáfl fidő a vfirágzásfig eflég konstans küflönböző termőheflyeken vagy vetésfidőben (ha nem érzékenyek a vernaflfizácfióra), vagy (fifi) Fotoperfió-

dusra érzékeny (szenzfitív), ha flegaflább néhány fejflődésfi fázfisának fidőtartama nő (rövfid nappaflos fajok) vagy csökken (hosszú nappaflos fajok) 

párhuzamosan a fotoperfiódussafl. A szenzfitív genotípusokon beflüfl rendszerfint a genotípusos varfiácfiónak tág tartománya van.

Az optfimáflfis fotoperfiódus maxfimaflfizáflja a fejflődés rátáját, és következésképpen mfinfimaflfizáflja a szenzfitív fázfisok fidőtartamát; fotoperfiódusos 

szenzfitfivfitás késés bfizonyos fejflődésfi stádfiumok fidőtartamában per óra küflönbség a tényfleges és optfimáflfis fotoperfiódus között. Mfind az optfimá-

flfis fotoperfiódus és mfind a fotoperfiódusos szenzfitfivfitás váfltozfik a genotípusok között. Szójában, a rövfid érésfidejű fajták csoportjafi aflacsonyabb 

szenzfitfivfitást és magasabb fotoperfiódusos küszöböt képvfiseflnek, mfint a hosszú érésfidejű csoportok genotípusafi. 

A fotoperfiódusos szenzfitfivfitás küflönböző flehet a növény ontogenezfise foflyamán. Péfldáufl, a búza csökkentfi a küflönböző fázfisok hosszát a ke-

fléstőfl a vfirágzásfig, ahogy a fotoperfiódus nő, anéflküfl, hogy bármfiflyen érzékenységet váfltana kfi a szemteflítődés fidőtartamában. Ezzefl szemben a 

szója fotoperfiódusos szenzfitfivfitást mutat az egész éfletcfikflus foflyamán, befleértve a magteflítődést. A szenzfitfivfitás váfltozását a küflönböző fázfisok-

ban vaflóban nemesítésfi céflként javasoflták, hogy növefljék a termés meghatározás krfitfikus fázfisának fidőtartamát a korábbfi fázfisok fidőtartamának 

hátrányára.  Az erősen érzékeny fajták a korafi fázfisok [pfl. a kettős barázdák (doubfle rfidges)] eflőtt búzában és az R1 eflőtt szójában, rendszerfint 

erősen érzékenyek a későbbfi fázfisok (szár megnyúflás búzában és vfirágzás utánfi fázfisok szójában) foflyamán, de a kapcsoflat nem szoros; küflön-

böző szenzfitfivfitások kombfinácfiófi küflönböző fázfisokban flehetségesek.

Búzában és szójában egyaránt, a kevésbé stfimufláfló fotoperfiódusok, azaz rövfid fotoperfiódusok búzában és hosszú fotoperfiódusok szójában, 

késflefltetfik mfind a vfirág finficfiáflódását és a vfirágzást és növeflfik a vegetatív prfimordfiumok számát a hajtáscsúcsban (apex). A megnövekedett pe-

rfiódusokkafl párhuzamosan, a nem stfimufláfló foto perfiódusok módosítják az ofldaflhajtások számát, az ofldaflhajtásonkéntfi fleveflek számát búzában 

és az eflágazások számát, vaflamfint a nóduszok számát az eflágazásokon szójában.

Szójában, a fotoperfiódus ugyancsak hatássafl van a fejflődésfi rátára a vfirágzás után: a vfirágzás fidőtartama, a hüvefly pótflásfi fázfisok és az fidő 

R1-tőfl a tefljes érésfig nő a hosszú perfiódusnak vafló közvetflen kfitettségnéfl. A magteflítődés foflyamán a hosszú fotoperfiódusok növeflfik a flag fázfisok 

fidőtartamát és késflefltetfik a flevéfleflhaflást. Fefltéteflezték, hogy a szfinkronfizácfió a magérésben, amefly eflflentétes a vfirágzás és hüveflykötés korafi sza-

kaszában jeflflemző aflacsonyfokú szfinkronnafl, hozzájárufl a fotoperfiódusos reakcfióhoz: későn fejflődő magok áfltaflában rövfid fotoperfiódusoknak 

vannak kfitéve, amefly növeflfi fejflődésük rátáját. Vaflóban, aszfinkronos érést írtak fle szójában, amefly hosszú nappafloknak voflt kfitéve, szabáflyozott 

környezetben és szántóföfldön egyaránt. Szántóföfldfi kísérfletekben, ameflyek magukba fogflafltak fotoperfiódusos manfipuflácfiót, úgy tafláflták, hogy 

az aszfinkronfizmusra kvantfitatív hatássafl van a fotoperfiódus és a reakcfió részben megfordítható rövfid fotoperfiódusnak vafló kfitettséggefl. 

Ahogy a fotoperfiódus szabáflyozza a vfirágzás fidejét és a növény méretét, a vfirágzás eflőttfi reakcfiók a fotoperfiódusra erős hatássafl vannak az 

adaptácfióra és a potencfiáflfis termésre. Vaflóban, a szójafajták osztáflyozása érésfidő csoportokba, meghatározva széfles nemesítésfi adaptácfiót, a 

vfirágzás eflőttfi fejflődés fotoperfiódusos reakcfióján aflapufl.



Vernaflfizácfió

A vernaflfizácfió a fejflődés gyorsítása, kfitéve az érzékeny (szenzfitív) fajtákat hűvös hőmérsékfletnek a növény ontogenezfis korafi stádfiumafiban. A 

növény tenyészőcsúcs (apex) flehet érzékeny a vernaflfizácfiós hőmérsékfletre a mag duzzadásátófl a vegetatív fázfison keresztüfl. Vernaflfizácfiós figény 

tfipfikus a mérsékeflt égövfi eredetű növényekre, amfiflyen péfldáufl a búza, más kfis magvú cereáflfiák, káposztarepce és borsó. E növények jeflentős 

részében vannak „őszfi” és „tavaszfi” fajták. Gyakran fefltéteflezfik, hogy a vernaflfizácfiós figények az őszfi genotípusok jeflflemzőfi egy fajon beflüfl. A 

tavaszfi és őszfi típusok közöttfi küflönbség korflátozódhat azonban a vernaflfizácfiós reakcfióképesség mértékére. A vernaflfizácfió megfordítható, ha az 

aflacsony hőmérsékflet perfiódusát megszakítjuk, ezt a hatást „devernaflfizácfiónak” hívjuk. Ezt kísérfletes úton bfizonyították búzában. A devernaflfi-

zácfió bekövetkezhet 20 és 30 °C hőmérsékflet között (Szabó, 1996).

Kfizárva hőmérsékflet per se hatását a fázfisok hosszának számításánáfl fok napokban, a fotoperfiódust és a vernaflfizácfiót áfltaflában úgy tekfintfik, 

hogy fefleflős a fejflődésfi rátában flevő küflönbségek nagy részéért a fajták között; bármefly „rezfiduáflfis” küflönbség mfiután a vernaflfizácfiós és fotope-

rfiódusos figényeknek efleget tettünk, következménye flehet az „aflap fejflődésfi rátában” vagy „benső korafiságban” flevő küflönbségeknek.

A fenoflógfiafi reakcfiók kvantfifikáflása

A fenoflógfiafi fejflődés kompflexfitása flegkönnyebben matematfikafi modeflflekkefl fejezhető kfi. Bemutatunk egy modeflflt, amefly flehetővé teszfi a funk-

cfionáflfis összefüggések egyszerű beépítését a fejflődésfi ráta és a szabáflyozó környezetfi faktorok között.  A modeflflt arra fis feflhasznáfljuk, hogy 

érteflmezzük két fenoflógfiafi findexnek, a termáfl és a fototermáfl egységeknek hasznosságát. A két mutatót egy áfltaflános modeflfl részeként mutatjuk 

be.

A fejflődésfi ráta modeflflje

A modeflflt Robertson (1973) doflgozta kfi. A kronoflógfiafi hafladás a fenofázfisokon keresztüfl függ a naponkéntfi fejflődés (DVR, nap-1) akkumuflácfi-

ójátófl. A fázfis befejeződfik d nap után, amfikor ∑DVR = 1. A DVR a hőmérsékfletre (f
1
(T)), a vernaflfizácfióra (f

2
(V)) és a nappaflhosszúságra (f

3
(L)) 

adott reakcfió szorzatos függvénye:

DVR = f
1
(T) f

2
(V) f

3
(L) 

(1)

Ez a forma flehetővé teszfi a könnyű, de hatékony reprezentácfióját a függetflen szabáflyozó faktorok hatásának, mfint a vernaflfizácfió és a fotope-

rfiódus, a fejflődésre. Az f
1
(T) függvény mértékegysége ugyanaz, mfint a DVR (nap–1) mértékegysége, míg az f

2
(V) és f

3
(L) skaflárfis függvények 

(0 és 1 közöttfi tartományban), amefly módosítja az f
1
(T) kfifejezést. Azoknáfl a fajoknáfl, ameflyeknéfl hfiányzfik a vernaflfizácfió vagy a fotoperfiódus 

reakcfió f
2
(V) vagy f

3
(L)= 1. A három függvény flfineárfis vagy nem flfineárfis, a sajátos fenofázfis-fajta kombfinácfiótófl függően, ameflyet a kísérflettefl 

hoztunk flétre. A szabáflyozott környezetekben végzett kísérfletek értékesek, mfivefl széflesítfik a hőmérsékflet és a nappaflhosszúság kombfinácfiókat, 

ameflyek rendeflkezésre áflflnak az egyes szántóföfldfi tábflákon.

Hammer et afl. (1982) hasznáflta ezt a modeflflt, hogy meghatározza a „Sunfofla 68-2” és a „Hysun 30” napraforgófajták fenoflógfiafi fejflődését. 

Ffitotronban végzett megfigyeflések aflapján váflasztották kfi a függvény típusokat az f
1
(T)-re és az f

3
(L)-re a kefléstőfl a tányér megjeflenésfig fenofá-

zfisra, mfint a 17.5. ábra mutatja. A vernaflfizácfió nem játszfik szerepet a fejflődésben a napraforgó egyfik fenofázfisában sem, így f
2 
(V) = 1. Mfindkét 

fajtának ugyanaz a hőmérsékflet reakcfiója, azonban míg a Sunfofla 68-2 a nappaflhosszúságra közömbös, Hysun 30 fakufltatív hosszúnappaflos 

(LDP) reakcfiót adott a 12.5 és 15 h nappaflhosszúság tartományban. Az 1. egyenfletben bemutatott modeflflt aflkaflmazták az őszfi búza fenoflógfiafi 

fejflődésének anaflízfisére, beépítve vernaflfizácfiós reakcfiót a „keflés-vfirág finficfiáflás” fenofázfisra.



17.5. ábra. Két napraforgófajta fejflődésének napfi rátája (DVR) a kefléstőfl a tányér megjeflenésfig a hőmérsékfletre (T) és a nappaflhosszúságra (L) adott 
reakcfióban az áfltaflános fenoflógfiafi modeflfl (1. egyenflet) aflapján (Hammer et afl., 1982)

Hőegységek

A termáfl modeflfleket széfleskörűen hasznáflják a növény fejflődésének anaflízfisében és az oflyan aflkaflmazásoknáfl, mfint a vetésfidő fidő tervezése a 

zöfldségnövényeknéfl. Legegyszerűbb formájában a termáfl anaflízfis vfiszonyítja a DVR-t közvetflenüfl az átflagos napfi hőmérsékflethez (T
d 
= (T

max
 + 

T
mfin
)/2)) a bázfis hőmérsékflet (T

b
) feflett:

DVR =f
1
(T) =(T

d
–T
b
)/TU 

(2)

Ha T
d
 < T

 b
, a termáfl fidőt nem akkumufláfljuk. 

A napfi akkumuflácfió (∑(T
d
 – T

 b
)
fi
 mértékegység „nap fokok”, d deg) a fizfioflógfiafi fidő becsfléseként szoflgáfl, kfifejezve a fejflődést egy fenofázfison 

keresztüfl, szemben a kronoflógfiafi fidővefl. A termáfl fidő összegezése, amefly megfeflefl egy fenofázfis befejeződésének (azaz, d napokban, amfikor 

∑DVR = 1) meghatározza a hőegységet (termáfl fidőt) (TU) erre a fenofázfisra.

A termáfl fidő kfiszámításának módszerét összehasonflítva a DVR hőmérsékfletfi reakcfiójávafl (17.4. ábra), mutatja, hogy fleírja a flfineárfis megkö-

zeflítést, az AB vonaflat, a görbe növekedésfi részéfig. A 2. egyenflet csak akkor sfikeres, amfikor T
d
 a flfineárfis tartományon beflüfl marad. Bfizonyos 

módosításokat csfináfltak, hogy javítsák a TU aflkaflmazásfi terüfletét. (340 nap fok) a négy fajtára. A T
b
 = 0 °C aflapján végzett számítás nem meg-

fefleflő. 

A kanadafi kukorfica hőegység (Corn Heat Unfit) kfiszámítja a termáfl fidő napfi akkumuflácfióját 30 °C maxfimáflfis T
d
-fig, eflfismerve, hogy a DVR 

nem nő e hőmérsékflet feflett (BC vonafl). Mások, ugyancsak kukorficánáfl, a termáfl fidő számításba (CD vonafl) bevontak egy fordított (reverse) 

flfineárfis függvényt, hogy számba vegyék csökkenő DVR-néfl, amfikor T
d
 > 30 °C.

Az antézfistőfl az érésfig tartó fenofázfis fidőtartamát búzában meghatározza a hőmérsékflet és vfiszonyflag konstans a küflönböző fajtákra. A 17.6. 

ábrán flátható termáfl anaflízfis mutatja, hogy a TU, meflyet T
b
 = 9 °C-náfl számofltunk, egy áfltaflános fleírását adja e fenofázfis termáfl fidőtartamának.



17.6. ábra. A vfirágzástófl az érésfig tartó fenofázfis hőegység anaflízfise négy búzafajtában. Mfindegyfik fajtára a hőegységeket kfiszámoflták 9°C 
bázfishőmérsékfletre (T

b
), hogy érteflmezzék a vetéstőfl eflteflt fidőtartamot. A T

b
 = 0-ra a számítás nem voflt megfefleflő 

(Wefir et afl., 1984)

A termáfl anaflízfis arra fis hasznáflható, hogy fleírja a fejflődésfi eflőrehafladást a feno fázfisokon keresztüfl. A 17.7. ábra szántóföfldfi kísérfletfi adatokat 

mutat be két búzafajta fleveflefinek és kaflászkáfinak megjeflenésfi rátájára. Megáflflapítható, hogy a vfizsgáflt szervek megjeflenésének rátája flfineárfis 

reakcfiót adott a hőmérsékflet váfltozására.  A kaflászkák képzése gyorsabb voflt, mfint a flevefleké és a két fajtának küflönbözött a DVR értéke mfindkét 

vfizsgáflt szervnéfl. 

Fototermáfl egységek

Egy másfik fontos fenoflógfiafi findexnek, a fototermáfl egységnek (PTU) a hasznossága a hosszúnappaflos növények (LDP) fenoflógfiafi fejflődésének 

meghatározásában van. Ebben a modeflflben, DVR arányos a napfi átflagos hőmérsékflettefl (T
d
) és a nappaflhosszúsággafl (L), T

b
 és L

b
 bázfisértékek 

feflett:

DVR = f
1
(T)f

3
(L) = (T

d
– T

b
) (L–L

b
)/PTU 

(3)

Ha T
d 
< T

b
 vagy L < L

b, 
semennyfi fototermáfl fidő nem akkumufláflódfik. A TU-hoz hasonflóan, egy faj vagy fajta jeflflemezhető azzafl a PTU-vafl 

(mértékegység, nap fok h), amefly szükséges egy fenofázfis befejeződéséhez.

17.7. ábra. A flevéfl és kaflászka képzés hőmérsékflettőfl vafló függése két búzafajtában (Stapper, 1984)



A PTU-t hasonflóan a TU-hoz, empfirfikusan határozzák meg a szabadföfldfi és/vagy flaboratórfiumfi adatok regresszfióanaflízfisévefl. A fajták fenófló-

gfiafi fejflődésének fleírását kapjuk meg, mfint a 17.1. tábflázat mutatja az Oflympfic tavaszfi búzafajtára. 

17.1. tábflázat. Termáfl (TU) és fototermáfl (PTU) egységek az Oflympfic tavaszfi búzafajta fejflődésére (O’Leary et afl., 1981)

Fenofázfis Mutató Érték Tb (°C) Lb (h)
Vetés-keflés TU 78 nap fok 3 –
Vetés-szárbaszökés TU 315 nap fok 3 –
Szárbaszökés-kaflászoflás PTU 6600 nap fok h 3 0
Vetés-vfirágzás PTU 6846 nap fok h 2 6
Vfirágzás-érés TU 416 nap fok 8 –

A fenoflógfiafi fejflődés anaflízfisét mutatja a 17.8. ábra, amefly összehasonflítja a TU-t és PTU-t a vetéstőfl a kaflászoflásfig fenofázfisra a Marqufis 

búzában, ameflyet 11 heflyen vetettek efl Mexfikótófl (19° É széflességnéfl) Aflaszkáfig (64° É széflességnéfl). Mfinden heflyre vonatkozóan a dfiagram 

fefltüntetfi az efltérést az összes hefly aflapján számított átflagtófl. Az összehasonflítás mutaja, hogy a kronoflógfiafi fidőtartam nagymértékben váfltozfik, 

és a PTU jobb fleírását adja a fenoflógfiafi fejflődésnek mfindegyfik heflyen, mfint a TU. 

17.8. ábra. A kefléstőfl a kaflászoflásfig tartó fejflődés termáfl (TU) és fototermáfl (PTU) anaflízfise a Marqufis búzafajtában 11 heflyen eflvetve É-D firányban 
Aflaszkátófl (1-es hefly, 64°É) Mexfikófig (11-es hefly, 19°É). Az efltérés mfindenegyes heflyen az összes hefly aflapján kfiszámított átflagos értéktőfl van fefltüntetve 
a fenofázfis kronoflógfikus, termáfl és fototermáfl fidőtartamában. A fototermáfl fidőtartam adja a flegkövetkezetesebb fleírását (± 10%) a fenofázfis fidőtartamának 

mfindegyfik termőheflyen (Nuttonson, 1955)



17.9. ábra. A címer finficfiáflás hőmérsékflet és fotoperfiódus reakcfiójának dfinamfikus jeflflege kukorficában. A 12.5 h nappaflhosszúság küszöbérték aflatt a termáfl 
fidőtartam (mfinfimáflfis vegetatív perfiódus) 290 nap fok (> 8°C). A fotoperfiódusos érzékenység 12.5 és 17.5 h nappaflhosszúság között 32 nap fok h-1 (> 8°C) 

(Kfinfiry et afl., 1983)

A PTU anaflízfist arra hasznáflják, hogy fleírják a növekvő hőmérsékflet és nappaflhosszúság eflőnyös hatását a hosszúnappaflos növények (LDP) 

fejflődésére, azonban az áfltaflános modeflfl (1. egyenflet) könnyen adaptáflható rövfidnappaflos növényekre fis. Kfinfiry et afl. (1983) vfizsgáflta a hőmér-

sékflet és a nappaflhosszúság közöttfi köflcsönhatást küflönböző kukorficafajták fejflődésére. Közüflük a TX 6 jeflű fajta reakcfióját a címer finficfiáflásra 

a 17.9. ábra szemfléfltetfi. 

Látható, hogy erre a rövfidnappaflos (SDP) növényre a fejflődést fleírhatja egy konstans TU (290 nap fok > 8°C) 10 és 12.5 közöttfi optfimáflfis nap-

paflhosszúságra. 12.5 h feflett a fejflődés flfineárfisan flassufl 17.5 h-fig, a vfizsgáflt maxfimáflfis nappaflhosszúságfig. 17.5 h-náfl a TU a címer finficfiáfláshoz 

450 nap fok (> 8°C). A TX 60 fajta fejflődésfi reakcfiója kfifejezhető az  1. egyenflet formájában fis:

DVR = f
1
(T) = (T

d
 – 8)/290;  (10 < = 12.5)

DVR = f
1
(T)f

3
(L) = [(T

d
 – 8)/290] [1 – 0.074(L – 12.5)]  (12.5 < L < 17.5)

A fejflődés anaflízfise

A fejflődésfi ráták (sebességek) kfiszámítása hasonfló a növekedésfi rátákhoz (18. fejezet). Közüflük küflönösen hasznosak: a flevéflképződés rátája, a 

buga (kaflász) megjeflenés rátája, a vfirágzás rátája, napok száma az 50%-os vfirágzásfig és az érésfig (Panda, 2012).

Levéflképződés rátája (LPR)

A flevéflképződés rátája becsüflhető a fleveflek megszámoflásávafl megjeflöflt növényeken meghatározott fidőfintervaflflumokban. A naponkéntfi fleveflek 

számávafl fejezzük kfi:

ahofl: L
n1
 és L

n2
 a fleveflek száma t

1
 és t2 fidőben. Hasonflóan kfiszámítható a hajtásképződés rátája fis.



Buga (kaflász) megjeflenés rátája

A buga (kaflász) megjeflenés rátája jeflzfi annak sebességét, ahogy a buga megjeflenfik a flevéflhüveflybőfl. Mfivefl a buga megjeflenése az finternódfium 

megnyúflásfi erőnek tuflajdonítható, ez a paraméter hasznos vízhfiány stressz vfizsgáflatokban. Kfiszámítása:

ahofl: P
fl2
 és P

fl1
 a buga (kaflász) hossza t

1
 és t

2
 fidőben.

Vfirágzás rátája

Ez a paraméter jeflzfi, hogy a hajtások vfirágzása gyorsan következfik-e be egymás után. Mutatja a vfirágzás szfinkronját. A naponta megjeflenő 

vfirágok számában fejezzük kfi:

ahofl: F
r1
 és F

r2
 a t

1
 és t

2
 fidőben megjeflenő vfirágok száma. 

Napok száma az 50%-os vfirágzásfig

Kfifejezfi azoknak a napoknak a számát, amfikor a növények 50%-a vfirágzfik (pfl. a vetéstőfl vagy kefléstőfl számítva).

Napok száma az érésfig

Kfifejezfi azoknak a napoknak a számát, amfikor a növények eflérfik a fizfioflógfiafi érés stádfiumát (pfl. a vetéstőfl vagy kefléstőfl számítva)

A növény adaptácfiójának és a terméspotencfiáflnak a javítása a fejflődésfi rátán keresztüfl

Lehetőség van a termés javítására a fenoflógfiafi befoflyásoflásán keresztüfl, meflynek eflőfefltéteflefi: (fi) fefl keflfl fismernünk azokat a fázfisokat, ameflyek 

tényflegesen krfitfikusak, (fifi) képesnek keflfl flennünk, módosítanfi a fejflődést, hogy eflkerüfljük a stresszefl terheflt körüflményeket (adaptácfió) vagy 

kfihasznáfljuk a forrás rendeflkezésre áflflásának eflőnyét (terméspotencfiáfl) ezekben a krfitfikus fázfisokban és (fififi) értékeflnünk keflfl a terméskompo-

nensek közöttfi kompenzácfiót, amfikor a fejflődésfi fázfisokat módosítottuk. Mfivefl a termést áfltaflában jobban flfimfitáflja a szemek, fiflfl. magvak száma, 

mfint átflagos méretük, vaflószínűfleg evoflúcfiós és nemesítésfi okoknak tuflajdoníthatóan, a vfirágzás bekövetkezésének fideje meghatározza egy gen-

otípus széfles körű adaptácfióját; a szem (mag, kaszat stb.) szám meghatározás krfitfikus fázfisa (csak kfismértékben váfltozfik a növényfajok között) 

döntő a terméspotencfiáflra. Tehát a növény egyedfejflődését a kfiváflasztott környezetre keflfl szabnfi, hogy eflkerüfljük a kedvezőtflen körüflményeket 

a flegkrfitfikusabb stádfiumok fidején.

Búzában és szójában, a terüfletegységre jutó szemek, fiflfl. magvak száma az a terméskomponens, ameflyfik a flegszorosabban korrefláfl a terméssefl. 

Szemek számát egységnyfi terüfleten nagyban meghatározzák azok az események, ameflyek bekövetkeznek az antézfis eflőtt néhány héttefl búzában, 

míg szójában a krfitfikus perfiódus a magszámra a vfirágzástófl a korafi magteflítődésfig tart. Ezek a perfiódusok mfinden növényfajnáfl a termés meg-

határozás krfitfikus perfiódusaként fismertek. A tápanyagok és a víz jó eflflátottságánáfl, a szemek számát terüfletegységen nagyban meghatározza a 

napsugárzás mennyfisége és az átflagos hőmérsékflet. Az utóbbfi környezetfi faktorok befoflyásoflják a növényfi növekedést és a növény fejflődését, 

tehát együttes hatásuk fleírható a két váfltozó kombfináflásávafl egy fototermáfl hányadosban. Szoros korreflácfiót mutattak kfi a szemek száma terüfle-

tegységen és a fototermáfl hányados között a búza krfitfikus perfiódusában. Szójában, a napsugárzás feflfogása a hüveflykötésfi stádfiumban szorosan 

összefügg a napok számávafl egységnyfi terüfleten. 



A növény fejflődése és az adaptácfió

A  növény  adaptácfió  fontos  céflja,  hogy  összehangofljuk  a  növény  fejflődésfi  stádfiumokat  vagy  fázfisokat  az  optfimáflfis  környezetfi  fefltéteflekkefl; 

többek között a vfirágzás fideje krfitfikus. Ha a vfirágzás túfl korafi, a növény növekedése flehet, hogy nem eflegendő a mfinfimáflfis bfiomassza mennyfi-

ségének eflőáflflítására, amefly összeegyeztethető az findokoflt terméssefl. Ezért a növények korafi gyors növekedése (earfly vfigour) sokkafl fontosabb 

a rövfid tenyészfidejű növényeknéfl, mfint a hosszú tenyészfidejűeknéfl. Eflflenkezőfleg, ha a vfirágzás túfl későfi, a szemnövekedés fidőtartama túfl rövfid 

flehet, vagy stresszefl terheflt, vagy mfindkettő. Ezáfltafl az emflített széflsőségek (korafi és későfi vfirágzás) meghatározzák a tenyészfidőszak hosszát és 

a vfirágzás eflőttfi fejflődés módosítható, hogy javítsuk az adaptácfiót a vfirágzás optfimáflfis fidejének és a vfirágzás eflőttfi, fiflfletve utánfi fázfisok egyen-

súflyban tartásávafl.

A fenoflógfiafi adaptácfió küflönösen krfitfikus stresszefl terheflt környezetekben. Amfikor a víz- vagy a tápanyag-eflflátottság hfiányos, a vegetatív 

növekedés váflhat flfimfitáflóvá, növeflve a vfirágzás eflőttfi fázfis hasznát, amefly egyaránt növeflhetfi a flevéfláflflomány és a gyökérrendszer méretét. A 

hosszabb tenyészfidejű fajtáknak méflyebb gyökérrendszerük flehet és jobban képesek feflvennfi a vfizet a méflyebb taflajrétegekbőfl, mfint a korafi 

vfirágzó fajták, amefly hasznos flehet, ha a méflyebb taflajrétegben van víz. Ezzefl szemben, a hosszú tenyészfidejű fajták több vfizet vehetnek fefl a 

krfitfikus perfiódusok eflőtt, ezáfltafl saját maguknak súflyosabb stresszt fidéznek eflő akkor, amfikor a növény termése a flegérzékenyebb; fiflyen körüfl-

mények között a korafi vfirágzású fajták nagyobb termést áflflíthatnak eflő, amfikor a vízhfiány stressz később aflakufl kfi a tenyészfidőszakban.

A növényfejflődés javíthatja a fajta adaptácfiót a bfiotfikus stressz faktorok kockázatának csökkentésévefl fis. A korafi érésű búzafajták hasznosak 

a rozsdakár eflkerüflésében Ausztráflfiában. A korafi szójafajták termesztésén aflapufló agrotechnfikafi efljárások hatékonyan csökkentették a szárrot-

hadás hatását Argentínában. 

A növény fejflődése és a terméspotencfiáfl

Számos bfizonyíték jeflzfi, hogy az áflflomány fotoszfintézfis csökkenése a szár növekedésének kezdete eflőbb búzában vagy az R1 stádfium eflőtt 

szójában rfitkán csökkentfi a magok végső számát, míg a növényfi növekedés csökkenése a szár növekedés fidőszakában búzában vagy az R2-tőfl 

az R5 stádfiumfig szójában közvetflenüfl összefügg az eflőáflflított hüveflyek vagy magok (szemek) számávafl. Búzában, ahofl a szemteflítődés főfleg 

feflhasznáflás (sfink) flfimfitáflt, csökkenést a szemszámban nem képes kompenzáflnfi a szemtömeg növekedése, kfivéve kfismértékű kompenzácfiókat. 

Szójában, ahofl a magteflítődés rendszerfint forrás (source) flfimfitáflt, csökkenést a mag produkcfióban stressz következtében az R1–R3 fidőszakában 

részben kompenzáflhatják a kedvező körüflmények a magteflítődés fidején. Fejflődésfi szempontbófl javasoflták, hogy a krfitfikus fázfis hossza kfiter-

jeszthető a korábbfi fázfisok fidőstartamának hátrányára, mfint a potencfiáflfis termésnöveflés útjafi búzában és szójában egyaránt.



18. NÖVEKEDÉSANALÍZIS ÉS TERMÉSPRODUKCIÓ

A korszerű növénytermesztésfi kutatásokat napjafinkban az ökofizfioflógfiafi firányzat jeflflemzfi. A növekedésanaflízfist fis magában fogflafló növényter-

mesztésfi kísérfletek a kutatás magasabb szfintjét és új agrotechnfikafi firányzatot jeflentenek. A növekedésanaflízfis küflönböző mutatófinak, vaflamfint 

a kfiegészítő agronómfiafi, ökoflógfiafi és fizfioflógfiafi méréseknek az aflkaflmazásávafl váflfik flehetővé a növénytermesztésfi kísérfletek eredményefinek 

tudományos, több paraméteres értékeflése. Ezek a szabadföfldfi mérések pontos és gyors váflaszokat adnak az agronómfiafi reakcfiók fidőbenfi foflya-

matárófl, vaflamfint a termésképzéssefl vafló kapcsoflatukrófl. 

A növények növekedése

Mfinden éflő szervezet éfletének küflönböző szakaszafiban képes növekednfi. Meg fefleflő körüflmények között, a növekedés váfltozást jeflenthet méret-

ben, formában és/vagy számban. A növények növekedése számos módon kfifejezhető. A mennyfiségfi növekedést térbeflfi kfiterjedés (hosszúság, 

széflesség, átmérő vagy magasság) vagy tömegbeflfi gyarapodás mérésévefl jeflflemezzük, de bármfiflyen morfoflógfiafi vagy fenoflógfiafi váfltozáskor 

az éflettanfi foflyamatok mérését fis eflvégezhetjük. A magasságbeflfi növekedés a flegszembetűnőbb megnyfiflvánuflása a növekedésnek, azonban a 

tenyészfidőszaknak csak meghatározott perfiódusára jeflflemző.

Bármfiflyen növényfi szerv vagy szervezet növekedése számadatokkafl jeflflemezhető. Többnyfire a méretek fidőben történő váfltozása nyújt oflyan 

adatsort, ameflybőfl karakterfisztfikus görbék szerkeszthetők. Ezek a görbék részben a genotípusra, részben a környezetfi és agronómfiafi hatások 

összességére adnak vfizuáflfis aflapfinformácfiót. Ffitotronban beáflflított kísérfletekben egy-egy küflső tényező hatása küflön-küflön fis vfizsgáflható. A nö-

vényegyed magasságának aflakuflása meflflett küflön flehet mérnfi a flevéfl, a vfirág (vfirágzat) vagy a termés (terméságazat) fidőben rögzített térbeflfi mé-

retefit, vagy tömeggyarapodásának mértékét. Ifly módon a hosszmértékben kfifejezett tuflajdonságok meflflett tömegmértékben megadott fitomassza 

produkcfióbfioflógfiafi jeflflemzőfit fis észfleflhetjük. Ezeket a méréseket kfiegészíthetjük bfizonyos vegyüfletek (pfl. hatóanyagok) vagy anyagcsoportok 

(pfl. összes fehérje, keményítő stb.) mennyfiségfi kémfiafi meghatározásávafl fis (Szabó, 1996). A vegetatív és reproduktív növekedés szekvencfiáfit 

szabáflyozó fizfioflógfiafi foflyamatok fidőbenfi váfltozása vfizsgáflható fidőtartamban és átflagos rátában kfifejezve.

A növénytermesztésben a növekedést áfltaflában szárazanyag-gyarapodásként definfiáflják, mfivefl ennek a flegnagyobb a gazdaságfi jeflentősége. 

Számos rokon paramétert fis hasznáflnak, így a magasságot, térfogatot, flevéflterüfletet és esetenként a zöfld- vagy nyerstömeget. Empfirfikusan a 

növény növekedése kfifejezhető a genotípus x környezet (beflső növekedésfi faktorok x küflső növekedésfi faktorok) köflcsönhatásaként. A genotí-

pus és a környezet finterakcfiója határozza meg a genetfikafi potencfiáfl érvényre jutását.  A modern növénytermesztés céflja, hogy maxfimaflfizáfljuk a 

növekedésfi rátát és a termést, mfind a genotípus, mfind pedfig a környezet szabáflyozása révén.

A növekedés dfinamfikáját egy generácfión keresztüfl tfipfikusan a szfigmofid görbének nevezett növekedésfi függvény jeflflemzfi (18.1. ábra). Az 

S-aflakú görbét a növény éfletcfikflusa során a növekedés efltérő sebességefi (rátáfi) eredményezfik. Legtöbb növénytermesztő kevés jeflentőséget 

tuflajdonít az exponencfiáflfis fázfisnak, mfivefl a növekedés kezdetfi fidőszakában van és a szántóföfldfi növényeknéfl fidőtartama csak néhány nap, 

küflönösen  sűrű  áflflományban.  Mfiheflyt  a  növényáflflomány  záródfik,  bekövetkezfik  a  flfineárfis  fázfis  vfiszonyflag  hosszú  fidőszakra,  amefly  során  a 

szárazanyag konstans rátávafl növekszfik. A növényáflflományban a flfineárfis fázfist a termésnövekedés rátájávafl (CGR) fejezzük kfi.  A flfineárfis fázfis 

fidőtartama és meredeksége írja fle flegjobban a termésprodukcfiót. A harmadfik szakaszban a növény növekedése tovább csökken, amíg eflér egy 

áflflandó áflflapotot. Az áflflandó áflflapot stádfiumában (fizfioflógfiafi érettség) a szárazanyag-növekedés és -veszteség egyensúflyban van, amefly végüfl 

fis a rátát zéróra csökkentfi. 



18.1. ábra. A kukorficanövény és a küflönböző növényfi részek szárazanyag akkumuflácfiójának szezonáflfis dfinamfikája. A terüfletegységre vetített adatok 70 
000 tő ha-1 növényszámra vonatkoznak (Berzsenyfi, 2000)

A növekedésnek ez a mfintázata egészen áfltaflános az egyéves növényeknéfl, ameflyek termékeny környezetben nőnek, jóflflehet nagy varfiácfió van 

a száraztömeg értékek nagyságában, a görbe szfimmetrfiájában és abban az fidőskáflában, amfikor a növekedés végbemegy. Éveflő növényeknéfl a 

mfintázat kezdetben hasonfló, azonban később (flegaflábbfis a mérsékeflt égövben), a száraztömeg növekedés az évenkéntfi cfikflusok sorozatában 

megy végbe, meflyeket közben negatív növekedésfi perfiódusok köthetnek össze. 

A növényegyedek fidőbenfi növekedése rendszerfint szfigmofid típusú, amefly jófl fleírható magasabb fokú poflfinommafl vagy aszfimptotfikus függ-

vénnyefl (pfl. flogfisztfikus függ vény). A növényáflflomány tömegének fidőbenfi növekedése azonban esetenként nem szfigmofid, hanem tartaflmaz egy 

kezdetfi exponencfiáflfis fázfist, amefly fokoza tosan flfineárfis növekedésfi fázfisba megy át. A növényáflflomány záródásáfig a CGR meg közeflítőfleg ex-

ponencfiáflfisan nő, az áflflományzáródás után a termésprodukcfió növekedése flfineárfis marad. A növényáflflománynak ezt a növekedésfi formáját az 

ún. expoflfineárfis függvény írja fle.

Növekedésanaflízfis 

A növények növekedését és a termésprodukcfiót a bfioflógfiafi szerveződés (organfizácfió) küflönböző szfintjefin tanuflmányozhatjuk, a növényáflflo-

mánytófl a növényegyeden és a növényfi szerveken keresztüfl egészen a moflekuflárfis és ez aflattfi szfintekfig.  A növénytermesztők a termésproduk-

cfiót tradficfionáflfisan a növényáflflomány szfintjén értékeflfik. Azok a faktorok, ameflyeket fontosnak tartanak, úgy mfint a növényszám, a flevéflterüflet 

findex, a fény feflfogása és a kompetficfió, a növényáflflományok jeflflemzőfi.  A hasznos termést terüfletegységre vetítve mérjük és a növényáflflomány 

jeflflemzőjeként tanuflmányozzuk. Ugyanakkor a genotípusok agronómfiafi és ökoflógfiafi reakcfiófi közöttfi küflönbségek okafinak fefltárásához egyre 

fontosabb a növényegyedek és a növényfi szervek növekedésének vfizsgáflata.

A növényfizfioflógusoknak az a törekvése, hogy módszereket és mutatókat fejflesszenek kfi a növényfi növekedés fleírására, a XX. század eflső 

feflében finduflt efl. Kutatásafik az egész növényre és a növényáflflományra firányufltak és eflvezetettek a növekedésanaflízfis módszerefinek és muta-

tófinak kfidoflgozásához. A növekedésanaflízfis a növénytermesztésben aflkaflmazható tudományos módszer, amefly flehetővé teszfi, hogy a kísérfletfi 

kezeflések és a környezetfi tényezők hatását ne csak a végső produktumban (szemtermés, bfiomassza) mérjük, hanem vfizsgáfljuk a fotoszfintetfikus 

produkcfió dfinamfikájában bekövetkezett váfltozásokat a növény növekedésének és fejflődésének tefljes fidőszakában. A növekedésanaflízfis új meg-

vfiflágításba heflyezte eflőször a növényfizfioflógfiát, azután az agronómfiát és flegújabban a növényökoflógfiát. A növekedésanaflízfis képvfiseflfi az eflső 

megközeflítést a prfimer produkcfió vfizsgáflatában, összekötő híd a növényfi produkcfió fleírása és a fizfioflógfiafi módszereket aflkaflmazó anaflízfisek 

között. A növekedésanaflízfis aflapadatafi az egész növény és részefinek (szár, flevéfl, reproduktív részek stb.) száraztömege, vaflamfint az asszfimfifláfló 

szervek nagysága (flevéflterüflet és más asszfimfifláfló szervek terüflete vagy kflorofiflfl-tartaflom). Az aflapadatokbófl küflönböző növekedésfi mutatókat 

számítunk kfi, ameflyek fleírják a növénynek, fiflfletve küflönböző részefinek a növekedését, az asszfimfifláfló szervek és a szárazanyag-produkcfió közöt-

tfi vfiszonyt. A növekedésanaflízfis magában fogflaflja a növény destruktív betakarítását a mfintavéteflkor ( száraz tömeg meghatározása), ezért nfincs 

flehetőség arra, hogy az anaflízfist ugyanazon a növényegyeden végezzük a kísérflet tefljes fidőszakában. Ezért küflönösen nagy jeflentősége van az 

egységes növényáflflományok kfiaflakításának. 

A növekedésanaflízfis flegaflapvetőbb és flegrészfletesebb szakfirodaflma Evans (1972) nevéhez fűződfik. A növekedésanaflízfis módszerefirőfl rész-

fletes,  korszerű  áttekfintést nyújt Hunt (1982)  és Causton és Venus  (1981). A  növekedésanaflízfis bevezetése  a  hazafi  kutatásokba  és  ökoflógfiafi, 



növénytermesztésfi aflkaflmazása Précsényfi (1980) munkásságához kapcsoflódfik. A növekedésanaflízfis aflapeflvefirőfl, módszerefirőfl és növényterm-

esztésfi aflkaflmazásárófl részfletes, korszerű áttekfintést nyújt Berzsenyfi (2000).

A növekedésanaflízfis flehetővé teszfi, hogy a növény bfiomassza képződésének és akkumuflácfiójának, a környezetfi és genetfikafi faktorok áfltafl 

determfináflt foflyamatát eflemezzük. A növekedésanaflízfis ún. kflasszfikus módszerénéfl a növekedésfi mutatók átflagos értékefit a két egymást követő 

mfintavétefl közöttfi fintervaflflumra számítjuk kfi. A növekedésanaflízfis ún. funkcfionáflfis módszerénéfl, ameflyet az 1960-as években doflgoztak kfi és az-

óta foflyamatosan fejflesztenek, a növekedésfi mutatók pfiflflanatnyfi értékefit a növény száraztömeg és flevéflterüflet adatafinak vagy flogarfitmusafiknak 

fidő szerfintfi sorozatához fiflflesztett függvényekbőfl számítjuk kfi. Az utóbbfi években a növekedésanaflízfisben – nyfiflvánvafló eflőnyefi mfiatt – nagyobb 

figyeflmet kapott a funkcfionáflfis funkcfionáflfis módszer (Hunt, 1982). 

Növekedésfi mutatók és kfiszámításuk módszere

A növény tömegének és flevéflterüfletének szekvencfiáflfis mérésefibőfl a növekedésfi mutatók öt típusa számítható kfi: (a) abszoflút növekedésfi sebes-

ségek (ráták), (b) reflatív növekedésfi sebességek (ráták), (c) egyszerű arányok, (d) összetett növekedésfi sebességek (ráták) és (e) fintegráfl (tartós-

ság) mutatók. Meghatározhatjuk e mutatóknak a pfiflflanatnyfi értékefit, vagyfis nagyságukat egyetflen fidőpontban, továbbá átflagértékefiket egy adott 

fidőfintervaflflumban. A növekedésanaflízfis firányuflhat a növényegyedek vagy a növényáflflományok vfizsgáflatára. A növényegyedek növekedésének 

anaflízfise, ameflyet gyakran a korafi stádfiumban végzünk, a következő mutatókat fogflaflja magában: (1) abszoflút növekedésfi sebesség (AGR), 

(2) reflatív növekedésfi sebesség (RGR), (3) nettó asszfimfiflácfiós ráta (NAR), (4) flevéflterüflet-arány (LAR) (5) specfifikus flevéflterüflet (SLA), (6) 

flevéfltömeg-arány  (LWR). A  növényáflflomány  növekedésanaflízfisének  mutatófihoz  tartoznak:  (1)  termésnövekedésfi  sebesség  (CGR),  (2)  nettó 

asszfimfiflácfiós ráta (NAR), (3) flevéflterüflet findex (LAI), (4) harvest findex (HI), (5) flevéflterüflet tartósság (LAD), (6) bfiomassza tartósság (BMD). 

A növekedésanaflízfis rendszerfint magába fogflaflja mfind a növényegyedeknek, mfind pedfig a növényáflflománynak a vfizsgáflatát. A növekedésfi mu-

tatókat szezondfinamfikávafl, átflagos, maxfimáflfis és pfiflflanatnyfi értékekkefl jeflflemezhetjük. 

A növénytermesztők áfltaflában a növényáflflomány növekedését anaflfizáflják, mfivefl fifly módon betekfintést kapnak a hasznos termésprodukcfió 

(pfl. szemtermés) képző dé sének foflyamatába. A növényáflflomány szfintjén a maxfimáflfis termés rendszerfint oflyan növényszámnáfl érhető efl, amefly 

a növényenkéntfi produktfivfitást csökkentfi a kompetficfió következtében. 

Növényegyedek növekedését jeflflemző mutatók

(1) Abszoflút növekedésfi sebesség (AGR, G)

Az abszoflút növekedésfi sebesség (AGR) a növény növekedésének flegegyszerűbb mutatója, a méretbeflfi növekedés rátája fidőegység aflatt. Legy-

gyakrabban az egész növény vagy a növényfi szervek száraztömegének abszoflút növekedésfi sebességét határozzuk meg. Jeflöflése: AGR vagy G. 

Egy növény vagy növényfi szerv abszoflút növekedésfi  rátája bármefly pfiflflanatban:

dt

dW
G=  

12

12

tt

WW
G

–

–
=  

ahofl W a száraztömeg t fidőben. A pfiflflanatnyfi értéket a W fidő szerfintfi növekedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvénybőfl vezetjük fle. Ha W = f
W
 (t), 

akkor a függvény eflső dfifferencfiáflhányadosa, vagyfis az abszoflút növekedésfi sebesség G = f
W
’ (t).

Az átflagos érték t
1
 és t

2
 fidőtartamban: dt

dW
G=  

12

12

tt

WW
G

–

–
=  

Az átflagos értéket megkapjuk a W
1
 és W

2
 destruktív mérésébőfl t

1 
és t

2
 fidőpontban. Tfipfikus mértékegysége g nap-1 vagy g hét-1. 

Ha efltekfintünk a gyökerek víz- és fionfeflvéteflétőfl, a száraztömeg a fotoszfintézfisbőfl ered, és a száraztömeg veszteség foflyamatosan bekövetke-

zfik a respfirácfió révén. Ezáfltafl sötétben a növény abszoflút növekedésfi rátája negatívvá váflhat és ugyanígy aflacsony fényfintenzfitás esetén, amfikor 

a fotoszfintézfis rátája kfisebb, mfint a respfirácfióé. Az a fényfintenzfitás, ameflynéfl a fotoszfintetfikus és respfirácfiós ráta egyensúflyban van, ahofl dW/dt 

= 0, fénykompenzácfiós pontként fismert, és eföflöttfi fényfintenzfitás teszfi flehetővé a növénynek a pozfitív abszoflút növekedésfi sebességet.



Az abszoflút növekedésfi sebesség értékes komparatív mutató küflönböző kísérfletfi kezeflések hatásának összehasonflításakor, azonban nem ad 

megfefleflő finformácfiót a növény szárazanyag-produkcfióban kfifejezett fizfioflógfiafi tefljesítményérőfl, mfinthogy nagyon gyakran az abszoflút növe-

kedésfi ráta megközeflítőfleg arányos a növény méretévefl.  

18.2. ábra. A növényszám hatása a kukorficanövény szárazanyag feflhaflmozódására és abszoflút növekedésfi sebességére (Berzsenyfi és Lap, 2006b)

A szárazanyag abszoflút növekedésfi sebességének dfinamfikája harang aflakú görbévefl jeflflemezhető, vagyfis az AGR fokozatosan nő a maxfimumfig 

és ezt követően fokozatosan csökken. A növényszám hatását a kukorfica összes szárazanyag-produkcfiójának és abszoflút növekedésfi sebessé-

gének dfinamfikájára a 18.2. ábrán mutatjuk be. A sűrítés hatására a növényenkéntfi szárazanyag produkcfió és az abszoflút növekedésfi sebesség 

egyaránt csökken.   

(2) Reflatív növekedésfi sebesség (RGR, R)

A reflatív növekedésfi sebesség (RGR) a növény tömegének növekedése a növény már eflért egységnyfi tömegére és az fidőegységre vetítve, azaz az 

abszoflút növekedésfi ráta osztva a növény tömegévefl. (Azért reflatív, mert a mérés kezdetén megflevő tömeghez vfiszonyítjuk a tömeggyarapodást.) 

Jeflöflése: RGR vagy R. Pfiflflanatnyfi értéke:

dt

dW

W
R

1
=  

A pfiflflanatnyfi értéket a flnW fidő szerfintfi növekedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvény eflső dfifferencfiáflhányadosa adja meg, vagyfis, ha flnW = f
W
(t), 

akkor R = f
W
’(t). Az átflagos reflatív növekedésfi sebesség (R–) kfiszámításának képflete: 

R1-2 =  
12

12

12

12
)/fln (flnfln

tt

WW

tt

WW

–
=

–

=
 

ahofl W
1
 és W

2
 a növény száraz tömege az eflső (t

1
) és másodfik (t

2
) mfintavéteflkor. Az RGR mértékegysége g g-1 nap-1 vagy g g-1 hét-1. Ezen kívüfl 

százaflék hét-1 vagy százaflék nap-1 fis hasznáflatos. 

Az RGR (és a NAR fis) adott fidőpontban nagy mértékben függ az uraflkodó környezetfi tényezőktőfl, főként a fénytőfl. Ez azt jeflentfi, hogy a ráták 

értéke sötétben negatív és a fényperfiódusban jeflentősen váfltozhat a tényfleges ráta küflönböző fidőpontokban. Nyfiflvánvaflóan a ráták foflyamato-

san váfltozhatnak, és így a pfiflflanatnyfi ráták mérésének nagyon csekéfly értéke flenne. Azonban az átflagos ráta fogaflma meghatározott fidőszakra 

érvényes. 



18.3. ábra. Két egyéves kufltúrnövény reflatív növekedésfi sebességének fidőbenfi váfltozása a csírázástófl kezdődően (az RGR meghatározása a kflasszfikus 
módszerrefl történt). (a) kukorfica (Zea mays L.), (b) napraforgó (Heflfianthus annuus) (Evans, 1972)

Az RGR értéke, váfltozása függ az egyedfejflődés stádfiumátófl, a növények fizfioflógfiafi áflflapotátófl és flényeges a környezetfi tényezők hatása. Áfl-

taflánosságban, bármfiflyen efltérés a megfefleflő fény-, ásványfi tápanyag- vagy vízeflflátottságtófl, vagy a kedvező hőmérsékfletfi tartománytófl vagy 

a küflső toxfinoktófl vafló mentességtőfl, egyérteflműen hátrányos hatást fejt kfi az RGR-re. Ffigyeflembe keflfl vennfi, hogy e faktorok között erős fin-

terakcfió van. 

Két termesztett növényfaj reflatív növekedésfi sebességének (RGR) dfinamfikáját a kflasszfikus módszer aflapján a 18.3. ábra mutatja. A kukorfi-

canövény reflatív növekedésfi sebességének pfiflflanatnyfi értékefit függvényfiflflesztés aflapján a 18.4. ábra szemfléfltetfi. A növényszám hatását a kuko-

rficahfibrfidek átflagos reflatív növekedésfi sebességére (RGR) küflönböző évjáratokban az 18.5. ábra mutatja.

18.4. ábra. A kukorfica reflatív növekedésfi sebességének pfiflflanatnyfi értékefi küflönböző években, függvényfiflflesztés aflapján (Hunt és Evans, 1980)



18.5. ábra. A növényszám hatása a kukorficahfibrfidek átflagos reflatív növekedésfi sebességére (RGR) csapadékos (1987) és száraz (1988) években 
(Berzsenyfi, 1990)

Az RGR maxfimáflfis értéke (RGR
max
) a csfiranövény korban a flegjobb áfltaflános findfikátora a növény adaptácfiójának a stressz-faktorokhoz. Az 

RGR efltérésefinek ökoflógfiafi jeflentőségét vfizsgáflva Grfime (1979) a flassú növekedésű fajokat a „stressztofleránsok”, a gyors növekedésű fajokat a 

„kompetítorok” vagy a „ruderáflfisok” csoportjába soroflta. Úgy tűnfik, hogy a gyors növekedés – azaz nagy reflatív ráta értéke – fontos jeflflemzője 

a  szántóföfldön  és  más  termékeny  heflyeken  eflőfordufló  gyomfajoknak.  Mfivefl  egy  növényegyed  szárazanyag-produkcfiójának  arányosnak  keflfl 

flennfi a növekedés során feflhasznáflt összes forrássafl (resource), a reflatív növekedésfi rátát gyakran hasznáflják a potencfiáflfis kompetfitív képesség 

findfikátorának a kufltúrnövények és a gyomfajok között. Többen rámutattak, hogy az fintraspecfifikus dfifferencfiák az RGR-ben esetenként hasonfló 

nagyságrendűek, mfint az finterspecfifikus küflönbségek.

Összefogflaflva megáflflapítható, hogy az RGR megfefleflő fintegrácfióját adja a küflönböző növényfi részek együttes tefljesítményének és a növényfi 

növekedés  ökoflógfiafi  szempontbófl  egyfik  flegfontosabb  és  fleghasznosabb  mutatója.  Küflönösen  hasznos,  ha  összehasonflítanfi  akarjuk  a  fajokat 

(fajtákat) és a kezeflésküflönbségeket, egyébként azonos kísérfletfi körüflmények között.

(3) Levéflterüflet arány (LAR, F)

A flevéflterüflet arány a flevéflterüflet (L
A
) aránya a növény száraztömegéhez (W) vfiszonyítva, amefly megadja a fotoszfintetfikus kapacfitás mértékét 

a respfiráfló tömeghez vfiszonyítva. A növény flevéflborítottságának morfoflógfiafi mutatója. Jeflöflése: LAR vagy F. 

Pfiflflanatnyfi értéke: 

W

L
F

A
=  

Mértékegysége tfipfikusan mm2 mg-1 vagy m2 g-1. Az átflagos érték t
1
 és t

2
 fintervaflflumban:

F = ( [L
A1
/W

1
] + [L

A2
/W

2
] ) /2 = (F

1
 + F

2
) /2.

A funkcfionáflfis módszernéfl a pfiflflanatnyfi értékeket a flnL
A
 és a flnW fidő szerfintfi növekedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvények derfiváfltjafi adják meg. 

Ha flnL
A
 = f

L
 (t) és flnW = f

W
 (t), akkor 

F = L
A
/W = exp [f

L
 (t) – f

W
 (t)].

A nem kfiegyenflített pfiflflanatnyfi értékek közvetflenüfl megkaphatók a F = L
A
/W formuflábófl, ameflyet rendszerfint mfinden mfintavéteflre kfiszámítunk. 



Jóflflehet  a  LAR  kfiszámítása  egyszerű,  fontosságát  nem  flehet  efléggé  hangsúflyoznfi.  Egy  növénynek  nagy  flehet  a  reflatív  növekedésfi  rátája 

(RGR) vagy a magas nettó asszfimfiflácfiós ráta (NAR) vagy a magas flevéflterüflet arány (LAR) következtében, és rendszerfint nem mfindkettő magas 

értékének tuflajdoníthatóan.

A  LAR  sokkafl  kevésbé  varfiabfiflfis  az  findfivfiduumok  között,  mfint  a  növény  száraz  tömege,  következésképpen  kevésbé  hatnak  a  LAR-ra  a 

destruktív mfintavéteflbőfl származó probflémák. A LAR szezonáflfis váfltozásafi rendszerfint vfisszatükrözfik az ontogenetfikafi faktorok (fleveflek átflagos 

kora és pozícfiója tekfintettefl a flevéflterüfletre) és a környezetfi faktorok (a LAR-t növeflfi a fleveflek köflcsönös árnyékofló hatása, a nfitrogén eflflátottság 

magas szfintje és a kedvező vízeflflátottság) közöttfi finterakcfiót. 

A 18.6. ábra a LAR szezonáflfis dfinamfikáját mutatja Hunt és Evans (1980) aflapján. Látható, hogy a LAR nő egy maxfimumfig és ezt követően 

csökken. Ha a flevéflterüflet reflatív növekedésfi rátája (RLGR) feflüflmúflja a száraztömegét (RGR), akkor a flevéflterüflet aránynak (LAR) növekednfie 

keflfl, ha egyenflőek, akkor a LAR konstans, ha RLGR < RGR, akkor a LAR-nak csökkennfie keflfl.

18.6. ábra. A flevéflterüflet arány (LAR) szezonáflfis dfinamfikája egy kukorficafajtára, 4 küflönböző évben termesztve (Hunt és Evans, 1980)

Mfinthogy a LAR jeflflemzfi az asszfimfifláfló szervek reflatív nagyságát, fontos tényezője a növényfajok (fajták) vagy növényáflflományok közöttfi 

dfifferencfiáknak. A növény magas növekedésfi rátája (RGR) adódhat a magas nettó asszfimfiflácfiós rátábófl (NAR) vagy a magas flevéflterüflet arány-

bófl (LAR), de rendszerfint nem mfindkettőbőfl egyfidejűfleg. A LAR szezonáflfis váfltozásafi rendszerfint vfisszatükrözfik az ontogenetfikafi faktorok 

(fleveflek átflagos kora és pozícfiója, tekfintettefl a flevéflterüfletre) és a környezetfi faktorok (a LAR-t növeflfi a fleveflek köflcsönös árnyékofló hatása, a 

nfitrogén eflflátottság magas szfintje és a kedvező vízeflflátottság) közöttfi finterakcfiót. 

A flevéflterüflet arányt két komponensnek, a specfifikus flevéflterüfletnek (SLA) és a flevéfltömeg aránynak (LWR) a szorzatára bonthatjuk fefl, me-

flyeket eflküflönítve tudunk tanuflmányoznfi:

F = 
L

W

L

L

L

W

A A

W

W
= .  

SLA = 
L

L
A

W

 
(4) Specfifikus flevéflterüflet (SLA) 

Kfifejezfi az átflagos flevéflterüflet expanzfiót a flevéfl száraztömegéhez vfiszonyítva. A specfifikus flevéflterüflet megközeflítőfleg azt mutatja, mfiflyen fle-

véflstruktúra képződfik a rendeflkezésre áflfló szárazanyagbófl, pfl. a nagy specfifikus flevéflterüflet jeflzfi a vékony flevefleknek vfiszonyflag nagy terüfletét 

és fordítva. 



Pfiflflanatnyfi értéke: 
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W
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A növény összes flevéflterüflete (L
A
) és az összes flevéfl száraztömege (L

W
) közöttfi arány. Mértékegysége: mm2 mg-1 vagy m2 g-1. Átflagos értéke t

1
 

és t
2
 fintervaflflumban:

SLA = ( [L
A1
/L
W1
] + [L

A2
/L
W2
] ) /2.

Pfiflflanatnyfi értékeket a flnL
A
 és flnL

W
 fidő szerfintfi görbéjéhez fiflflesztett függvényekbőfl derfiváfljuk, ha flnL

A
 = f

A
 (t) és flnL

W
 = f

W
 (t), akkor L

A
/L
W
 = 

exp[f
A 
(t) – f

W
 (t)]. 

A specfifikus flevéflterüflet dfinamfikáját üvegházban neveflt növényekre a 18.7. ábra szemfléfltetfi.

18.7. ábra. Specfifikus flevéflterüflet négy üvegházban neveflt növényre. A pfiflflanatnyfi értékeket a Rfichards növekedésfi függvény fiflflesztése aflapján számították 
kfi: búza (foflytonos vonaflak), kukorfica (szaggatott vonaflak), napraforgó (eredmény vonaflak) és nyírfa (pontozott vonaflak). A görbék 95%-os konfidencfia 

fintervaflflummafl vannak ábrázoflva (Causton és Venus, 1981)

(5) Levéfltömeg arány (LWR) 

A flevéfltömeg arány kfifejezfi, hogy az összes asszfimfiflátáknak mekkora hányada marad vfissza a flevéflben. A növény „produktív finvesztáflásának” 

mutatója, mfivefl a potencfiáflfisan fotoszfintetfizáfló szervekre történt reflatív ráfordítást fejezfi kfi. A növény összes fleveflének száraztömege (L
W
) és a 

növény száraztömege (W) közöttfi arány. 

Pfiflflanatnyfi értéke:

LWR = 
L

W
W  

Mértékegysége: dfimenzfió néflküflfi, az értéktartomány 0 < x > 1. Az átflagos érték t
1
 és t

2 
fintervaflflumban:

LWR = ( [L
W1
/W

1
] + [L

W2
/W

2
] ) /2.



A pfiflflanatnyfi értékeket megkapjuk a flnL
W
 és a flnW fidő szerfintfi növekedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvények derfiváflásávafl. Ha flnL

W 
= f
L
 (t) és flnW 

= f
W
 (t), akkor L

W
/W = exp[f

L
 (t) – f

W
 (t)]. A flevéfltömeg arány dfinamfikáját üvegházban neveflt növényekre a 18.8. ábra szemfléfltetfi.

18.8. ábra. Levéfltömeg arány négy üvegházban neveflt növényre. A pfiflflanatnyfi értékeket a Rfichards növekedésfi függvény fiflflesztése aflapján számították 
kfi: búza (foflytonos vonaflak), kukorfica (szaggatott vonaflak), napraforgó (eredmény vonaflak) és nyírfa (pontozott vonaflak). A görbék 95%-os konfidencfia 

fintervaflflummafl vannak ábrázoflva (Causton és Venus, 1981)

A LAR két komponense közüfl az SLA áfltaflában érzékenyebb a környezetfi váfltozásra és hajflamosabb az ontogenetfikafi sodródásra. Az SLA sok-

kafl pflasztfikusabb, küflönösen a környezetfi faktorokat figyeflembe véve, mfint az LWR. Az LWR finkább „konzervatív” mutató, a környezetfi fakto-

rok finkább az findfivfiduáflfis fleveflek számára és méretére hatnak, mfint a flevéfl száraz tömegének a növény összes tömegéhez vfiszonyított arányára. 

A LAR ezáfltafl gyakran úgy tűnfik, hogy mérsékflfi a környezetnek a hatását az SLA-ra, amefly taflán a flegpflasztfikusabb növekedésfi jeflflemző. A 

méfly árnyék az SLA megflepő növekedését okozhatja, amefly részben kfiegyenflítfi a NAR csökkenését. 

A környezetnek az SLA-ra, LWR-re és LAR-ra gyakoroflt hatása efltérő a küflönböző fajoknáfl. Az LWR-ben és SLA-ban egyaránt eflőforduflnak 

küflönbségek még a közeflfi rokonságban flevő fajok között fis. Optfimáflfis nfitrogén eflflátottságnáfl és közepes-magas fényfintenzfitás meflflett fejflődő 

növényekre a tfipfikus LWR értékek 0.3 és 0.8 g g-1 között, fiflfletve az SLA értékek 10 és 50 m2 (flevéflterüflet) kg-1 száraztömeg között vannak. 

Poorter és Remkes (1990) 24 C
3
-as vadon éflő növényfaj, köztük számos gyomnövény, RGR, NAR, LAR és más növekedésfi mutatófit hatá-

rozta meg kflímakamrában, optfimáflfis hőmérsékfleten. A vfizsgáflt fajok RGR értékefi 113 és 365 mg g-1 nap-1, NAR értékefi 7.4 és 14.1 g m-2 nap-1, 

LAR értékefi  12.9 és 35.9 m2 kg-1, SLA értékefi 25.3 és 50.2 m2 kg-1, LWR értékefi 0.43 és 0.66 g g-1 között váfltoztak. Ez az anaflízfis nagyon szoros 

korreflácfiót tárt fefl a LAR és az RGR között (18.9. ábra). Nyfiflvánvaflóan, a kísérfletbe vont fajoknáfl az adott körüflmények között, a növény mfinéfl 

jobban növeflte flevéflterüfletét, annáfl gyorsabban tudott nőnfi és eflőáflflítanfi új bfiomasszát. Gyomnövényekre és kufltúrnövényekre egyaránt szoros 

korreflácfiót áflflapítottak meg az RGR és a LAR között. 

18.9.ábra. Az átflagos RGR összefüggése az átflagos NAR (A) és átflagos LAR (B) mutatókkafl a növények 30–100 mg száraztömegének fidőszakában. A 
flfineárfis összefüggés szfignfifikáns a foflyamatos vonaflra és nem szfignfifikáns a szaggatott vonaflra (Poorter és Remkes, 1990)



(6) Nettó asszfimfiflácfiós ráta (NAR, E)

A növények produktív efficfiencfiájának findexe, ameflyet nem az összes száraz tömeghez (mfint az RGR-t), hanem az összes flevéflterüflethez vfiszo-

nyítva számítunk kfi. A NAR-t mfind a növényegyedek, mfind a növényáflflományok növekedésének mutatójaként hasznáfljuk. A NAR a növény 

(vagy növényáflflomány) szárazanyag-produkcfiójának (W) rátája, az összes flevéflterüflet (L
A
) egységére vetítve. Jeflöflése: NAR vagy E. Pfiflflanatnyfi 

értéke: 

dt

dW

L
E

A

1
=  

ahofl: L
A
 a növény összes flevéflterüflete. Mértékegysége tfipfikusan g m-2

 
(flevéflterüflet) nap-1 vagy mg mm-2 (flevéflterüflet) nap-1. A növekedésanaflízfis 

funkcfionáflfis módszerében a NAR pfiflflanatnyfi értékét megkapjuk a flnW és flnL
A
 fidő szerfintfi növekedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvényekbőfl, ha 

flnW = f
w
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L
(t), akkor NAR = (1/L

A
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w
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A NAR átflagos értéke t
1
 és t

2
 fintervaflflumban – W és L

A
 között flfineárfis összefüggést fefltéteflezve – az aflábbfi formuflávafl fejezhető kfi:

)(

)fln(fln

)(

)(

12

12

12

12

AA

AA

LL

LL

tt

WW
E

–

–
.

–

–
=  

A NAR az asszfimfifláfló szervek efficfiencfiájának mutatója az új növekedés eflő áflflításában, és vfisszatükrözfi mfind a forrás (resource) eflflátottságot 

(küflönösen a fényt), mfind pedfig a flevéflzet archfitektúráját. 

A NAR a nettó fotoszfintetfikus ráta hosszú fidőtartamú mérése. Legnagyobb az értéke fiatafl növények esetén, és amfikor a flegtöbb flevéfl kfi van 

téve a közvetflen napsugárzásnak. Ahogy a növény és a LAI nő, egyre több flevéfl kerüfl árnyékba, amefly a NAR csökkenését eredményezfi a nö-

vekedésfi fidőszak eflőrehafladásávafl. A NAR maxfimuma a nyárfi napéjegyenflőség (júnfius vége) közeflében aflakufl kfi, függetflenüfl a kufltúrnövény 

sajátosságafitófl vagy a vetés fidejétőfl. Ezek a maxfimumok főként az fintenzív napsugárzás, a magas hőmérsékflet és a hosszú nappaflok kombfinácfi-

ójának tuflajdoníthatók (18.10. ábra).

18.10. ábra. Küflönböző növényfajok nettó asszfimfiflácfiós rátájának (NAR) fidőbenfi váfltozása (Evans, 1972)

A NAR értéke mérsékeflt és trópusfi kflímában aflfig váfltozfik a hőmérsékflettefl, a flegfontosabb befoflyásofló faktor a fény. A NAR közvetflenebbüfl 

függ a beeső sugárzástófl, mfint más környezetfi faktortófl. A kedvezőtflen környezet, így a vízhfiány, a kompetícfió a tápanyagokért és más faktoro-

kért – hasonflóan a növény éfletkorához és méretbeflfi növekedéséhez – fokozza a NAR ontogenetfikafi drfiftjét. 

A NAR értéke csökken a denzfitás növekedésévefl, a közvetflenüfl ható tényező azonban a fény. Vfizsgáflatafink aflapján a növényszám hatását egy 

kukorficahfibrfid nettó asszfimfiflácfiós rátájának dfinamfikájára a 18.11. ábrán mutatjuk be. A NAR következetesen csökkent a sűrítés hatására, átflagos 

értéke (g m-2 nap-1) 8.48 voflt az aflacsony, 6.88 a közepes, és 5.85 a magas növényszámnáfl. 



18.11. ábra. A növényszám hatása a kukorficanövény nettó asszfimfiflácfiós rátájának dfinamfikájára (Berzsenyfi, 1996b)

Növényáflflomány növekedését jeflflemző mutatók

(1) Termésnövekedésfi sebesség (CGR,C)

Kfifejezfi  a  növényáflflomány  szárazanyag-produkcfiójának  (W)  sebességét  egységnyfi  termőterüfletre  (P)  és  fidőegységre  vetítve.  Jeflöflése:  CGR 

vagy C. Pfiflflanatnyfi értéke:

Átflagos értéke:  

ahofl W
1
 és W

2
 a növény száraz tömege, t

1
 és t

2
 fidőben végzett mfintavéteflekbőfl. A funkcfionáflfis módszernéfl a pfiflflanatnyfi értéket megkapjuk a 

fln(W/P) fidő szerfintfi növekedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvénybőfl. Ha fln(W/P) = f (t), akkor (1/P) (dW/dt) = f ‚ (t) * exp[f (t)]. Az átflagos értéket 

megkapjuk a CGR fentfi formuflájábófl, feflhasznáflva az azonos P termőterüfletrőfl származó W
1
 és W

2
 méréseket, t

1
 és t

2
 fidőpontban. Mértékegy-

sége g m-2 nap-1 vagy t ha-1 év-1.



18.12. ábra. Egy egyéves, determfináflt növekedésű gabonanövény szezonáflfis fejflődése. Ffigyefljük meg a szoros összefüggést a flevéflterüflet findex (LAI), a 
fény feflfogása és a növényáflflomány növekedésfi sebessége (CGR) között (Gardner et afl. 1985 aflapján)

Növényáflflományokban a produkcfió efficfiencfiájának fontos mutatója a CGR. Kü flön böző genotípusok CGR értékefit megaflapozottan összeha-

sonflítanfi a növényáflflomány tefljes záródásakor flehet, küflönben a fajták közöttfi küflönbségek főként a fotoszfintetfikusan aktív sugárzás (PAR) 

abszorbeáflt arányában vannak. A növényáflflomány növényszámának ugyancsak reprezentatívnak keflfl flennfi. Ffigyefljük meg a szoros összefüggést 

a flevéflterüflet findex (LAI), a fény feflfogása és a növényáflflomány növekedésfi sebessége (CGR) között (18.12. ábra).

18.13. ábra. A föfld feflettfi rész szárazanyag gyarapodásának sebessége (CGR) a szántóföfldfi növényekben. Növényfajok: 1. őszfi búza, 2. tavaszfi árpa, 3. 
zab, 4. tavaszfi búza, 5. flóbab, 6. burgonya, 7. cukorrépa (Petr et afl., 1985)



18.14. ábra. A flevéflterüflet findex befoflyása küflönböző termesztett növények növekedésfi sebességére (Evans, 1993)

18.15. ábra. Összefüggés a növény növekedésfi sebesség és a feflfogott napsugárzás között búza, árpa növényekben és gyepterüfleten, efltérő 
környezetben (Ffischer, 1983)

Néhány fontosabb szántóföfldfi növény CGR értékének szezondfinamfikáját a 18.13. ábra szemfléfltetfi. A növényáflflomány záródása eflőtt a LAI-nak 

jeflentős hatása van a CGR-re (18.14. ábra). Lfineárfis összefüggést tafláfltak a termésnövekedés sebessége (CGR) és az abszorbeáflt PAR össze-

függését búzában, árpában és gyepterüfleten (18.15. ábra). A LAI és a PAR abszorpcfió hatásának, vaflamfint a termésnövekedésfi sebesség (CGR) 

és a szemképződés közöttfi összefüggésnek a megfismerése eflősegíthetfi a genetfikafi küflönbségek jobb megértését. A szárazanyag-akkumuflácfió 

rátájának a hatása a nővfirágzás fidőszakában a szemképződésre a kukorficában megmutatja, hogyan befoflyásoflják a növényszám és a környezetfi, 

fiflfletve agronómfiafi faktorok a szemtermést. Az új hfibrfideknek nagyobb növényszámnáfl nagyobb a termésnövekedésfi rátájuk (CGR) a nővfirágzást 

megeflőző 1 héttőfl az ezt követő három hétfig, amefly hozzájárufl a növényenkéntfi nagyobb szemszámhoz és a nagyobb szemterméshez (Toflflenaar 

et afl., 1992). A szemszám reakcfiója a szárazanyag akkumuflácfió rátájára küflönbözött a régfi és új hfibrfidek között a szárazanyag-akkumuflácfió 

magasabb rátájánáfl, éspedfig egy erősödő tendencfia voflt az új hfibrfideknéfl a másodfik cső képzésére.

18.1. tábflázat. Néhány mezőgazdaságfi növény maxfimáflfis termésnövekedésfi sebessége (CGR) (rövfid fidőtartamú mérések aflapján, Gardner et afl., 1985)

Növényfaj Tudományos név Fotoszfintézfis típusa  CGRmax g m-2 nap-1

Lucerna Medficago satfiva C
3

23

Csfiflflagpázsfit Cynodon dactyflon C
4

20

Széflesfleveflű gyékény Typha flatfifoflfia C
3

34

Kukorfica Zea mays C
4

52

Köfles Pennfisetum typhofides C
4

54

Ananász Ananas comosus CAM 28

Burgonya Soflanum tuberosum C
3

37

Rfizs Oryza satfiva C
3

36

Szója Gflycfine max C
3

17

Szudánfifű Sorghum vuflgarfis C
4

51

Cukorrépa Beta vuflgarfis C
3

31

Cukornád Saccharum officfinarum C
4

38

A CGR-t kfifejezhetjük az egész növényre vagy a küflönböző növényfi részekre (pfl. reproduktív szervekre). Küflönbség van a fotoszfintézfis C
3
-as 

és C
4
-es típusához tartozó növények CGR értéke között. A vfizsgáflatok szerfint a maxfimáflfis növekedésfi ráta C

3
-as növényfajok áflflományafiban 

34–39 g m-2 nap-1 voflt, összehasonflítva a C
4
-es növényfajok 50–54 g m-2 nap-1 értékévefl (18.1. tábflázat). Áfltaflában 20 g m-2 nap-1 átflagos CGR 

értéket eflfogadhatónak tartanak a flegtöbb növényre, küflönösen a C
3
-as típusúakra. 30 g m-2 nap-1 átflagos CGR értéket érhetünk efl a C

4
-es típusú 

növényeknéfl.

Kukorfica vetésfidő kísérfletünkben (Berzsenyfi et afl., 1998) a vegetatív növekedés fidőszakában a CGR-re nagyobb hatása voflt a LAI-nak, mfint 

a NAR-nak. Ezzefl szemben a reproduktív fidőszakban fordított a heflyzet, vagyfis a CGR-t eflsősorban a NAR határozza meg, és ezután következfik 

a LAI.



(2) Levéflterüflet findex (LAI, L) 

A növényenkéntfi flevéflterüflet (L
A
) és a tenyészterüflet (P) közöttfi arány, flevéflterüflet egységnyfi termőterüfletre vetítve. A LAI kfifejezfi az asszfimfi-

fláfló rendszer méretét és a fényadaptácfiót. Jeflöflése: LAI vagy L. Pfiflflanatnyfi értéke: 

P

L
L

A
=  

( ) ( )

2

2211
PLPL

L
AA +

=  

ameflyet a mfintavéteflenként meghatározott L
A
 értékekbőfl számítunk kfi. A funkcfionáflfis módszernéfl a pfiflflanatnyfi értéket az L

A
/P fidő szerfintfi növe-

kedésfi görbéjéhez fiflflesztett függvény L
A
/P = f

L 
(t) derfiváflásávafl kapjuk. A LAI átflagos értéke t

1
 és t

2
 közöttfi fintervaflflumban:

P

L
L

A
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2

2211
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L
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=  

Legtöbbször P
1
 = P

2
 (kfivéteflt képeznek a sűrítésfi, vagyfis a denzfitás kísérfletek), így a formufla egyszerűsíthető. A LAI kfiszámításánáfl kfizáróflag a 

flevéflterüfletet vesszük figyeflembe, annak eflflenére, hogy egyes növényfajoknáfl (pfl. gabonaféflék) jeflentős mértékű fotoszfintézfis történfik a növény 

egyéb szervefiben fis (szárban, flevéflhüveflyben, vfirágzatban). Levéflterüfleten mfinden esetben a flevéflflemeznek csak az egyfik feflüflete (nem a színe 

és fonákja együtt), a növény flevéflterüfletén pedfig az összes flevéfl terüflete értendő. Mértékegysége: dfimenzfió néflküflfi pozfitív szám (m2 m-2).

A LAI flényegében a növény kompflett flevéflszfintjefinek a száma, azonban figyeflembe keflfl vennfi, hogy a fleveflek tényflegesen sohasem képeznek 

kompflett szfinteket, továbbá azt, hogy a flevéfláflflás típusa (amefly hatássafl van a fénypenetrácfióra) növényfajon beflüfl a fajták (genotípusok) között 

fis efltérő, és befoflyásoflják a termesztés körüfl ményefi fis. Mfindameflflett, mfint a növényáflflomány produktív kapacfitásának mutatója, a LAI nagy 

jeflentőségű. A LAI eflsődfleges faktor egy növényáflflományban a szárazanyag-produkcfió sebességének meghatározásában. 

Jeflentős küflönbségek figyeflhetők meg a LAI szezonáflfis mfintázatában egyetflen fajon beflüfl fis a küflönböző fajták között. A LAI a környezetfi 

tényezők közüfl függ a hőmérsékflettőfl, a víz- és tápanyag-eflflátottságtófl, a denzfitástófl és a napsugárzás mérté kétőfl, vaflamfint a flombsátor termé-

szetétőfl, struktúrájátófl. A flevéflterüflet findex szezonáflfis mfintázatát küflönböző termesztett növényeknéfl jófl szemfléfltetfi a 18.16. ábra. 

18.16. ábra. Küflönböző kufltúrnövény fajok flevéflterüflet findexének fejflődése a növekedésfi fidőszakban; a = 50%-os kaflászhányás fidőpontja; b = a 
gumóképződés kezdete (Gefisfler, 1988)

A fontosabb szántóföfldfi növények flevéflterüflet findexének (LAI) aflakuflását a Praha-ruzynefi Növénytermesztésfi Kutatófintézetben Vrkoc (1973) 

nyomán a 18.17. ábra szemfléfltetfi. Napjafinkban a modern fajták LAI értékefi nagyobbak, azonban a LAI szezondfinamfikája váfltozatflanufl jobban 

függ az egyedfejflődéstőfl, mfint az év fidőszakátófl. Szemben több más mutatóvafl, a LAI bfizonyos mértékfig a növénytermesztő közvetflen szabá-



flyozása aflatt áflfl (növényszám és térbeflfi eflheflyezés megváflasztása, gyors flevéflnövekedés eflősegítése, stb.). A flegtöbb kufltúrnövény maxfimáflfis 

szárazanyag-produkcfiójához a LAI 4 és 6 közöttfi értékére van szükség. 

A CGR és a LAI közöttfi összefüggés típusa aflapján, krfitfikus és optfimáflfis LAI-t küflönböztetünk meg. Jóflflehet definficfiójuk efltérő, közösek ab-

ban, hogy azt a mfinfimáflfis LAI-t jeflentfik, amefly a maxfimáflfis CGR efléréséhez szükséges. Mfindkettő oflyan LAI értéket fefltéteflez, amefly a flegtöbb 

fényenergfiát abszorbeáflja. A maxfimáflfis CGR eflérése után a két fogaflom küflönbözfik a respfirácfió mfiatt. Az optfimáflfis LAI reakcfiót mutató növé-

nyeknéfl a CGR csökken, amfikor a LAI az optfimumnáfl nagyobb értéket ér efl. Az optfimáflfis LAI reakcfió akkor következhet be, ha a fiatafl fleveflek 

árnyékofltak. Ezzefl szemben a krfitfikus LAI reakcfiót mutató növényeknéfl – a LAI azon értékét, ameflynéfl a CGR eflőször érfi efl a maxfimáflfis értéket, 

hívjuk krfitfikus LAI-nak – a LAI továbbfi növeflése nem váfltoztatja meg szfignfifikánsan a CGR értékét. 

18.17. ábra. A szántóföfldfi növények flevéflterüflet findexének (LAI) aflakuflása (a Praha-ruzynefi Növénytermesztésfi Kutatófintézetben. Növényfajok: 1 – őszfi 
búza, 2 – tavaszfi árpa, 3 – zab, 4 – tavaszfi búza, 5 – flóbab, 6 – burgonya, 7 – cukorrépa. (Vrkoc, 1973)

Az optfimáflfis LAI reakcfió azonban rfitka és sokkafl áfltaflánosabb a CGR-re, hogy nő egy krfitfikus LAI értékfig, ameflynéfl a napsugárzás abszorpcfiója 

maxfimáflfis (a LAI krfitfikus értéke rendszerfint 3–5, flehet azonban nagyobb, pfl. a kfifejezetten erektofifl flevéflzetnéfl), és e feflett a CGR vfiszonyflag 

konstans, maxfimáflfis értéke fennmarad.

Több éves kutatásfi eredményefink aflapján a N-műtrágyázás, a növényszám és a vetésfidő hatását a kukorfica flevéflterüflet findexének (LAI) sze-

zonáflfis dfinamfikájára a Hunt-Parsons (1974) modeflfl aflapján a 18.18. ábrán mutatjuk be.

18.18.ábra. A N-műtrágyázás, a növényszám és a vetésfidő hatása a kukorfica flevéflterüflet findexének (LAI) szezonáflfis dfinamfikájára Hunt-Parsons (1974) 
modeflfl aflapján (Berzsenyfi 1996a és 1996b, Berzsenyfi et afl. 1998)



(3) Harvest findex (HI)

A harvest findex (HI) a szem(mag)termés (hasznos produkcfió) aránya a növény összes föfldfeflettfi tömegéhez (bfioflógfiafi hozam, bfiomassza pro-

dukcfió) a betakarítás fidőpontjában. Jeflentős számú kísérfletfi adat bfizonyította az eflmúflt évtfizedekben, hogy a HI növeflése a flegtöbb kufltúrnövény 

genetfikafi terméspotencfiáflját javította. A HI érzékeny a környezetfi és agronómfiafi hatásokra, így a tápanyageflflátottságra, a denzfitásra és a vízefl-

flátottságra. Ugyanakkor a HI sokkafl konstansabb mutatónak tekfinthető – küflönösen kedvező körüflmények között – mfint a termés-, fiflfl. hasznos 

produkcfió vagy a bfiomassza produkcfió.

A HI-t áfltaflában a betakarítás fidőpontjában (a növény fizfioflógfiafi érésekor) határozzuk meg, mód van azonban arra fis, hogy a növény fejflődé-

sének küflönböző fidőszakában meghatározzuk a HI pfiflflanatnyfi és átflagos értékét. 

A növény gazdaságfiflag hasznos komponensének száraz tömege (W
M
) és a növény összes száraztömege (W) közöttfi arány. Dfimenzfió néflküflfi 

arány, gyakran százaflékban kfifejezve. 

A HI-t a következő formuflávafl számítjuk kfi:     

HI = hasznos termés / bfioflógfiafi hozam

Pfiflflanatnyfi értéke: W
M
/W, átflagos értéke t

1
 és t

2 
fintervaflflumban:

HI = ([W
M1
/W

1
] + [W

M2
/W

2
]) / 2

A W
M
 fejflődése során a növényben a mutató pfiflflanatnyfi értéke kfiszámítható a fln W

M
 és a fln W versus t-hez fiflflesztett függvényekbőfl. Ha fln W

M
 

= f
M 
(t) és W = f (t), akkor W

M
/W = exp[f

M
(t) – f(t)]. A pfiflflanatnyfi értékek, pfl. az utoflsó mfintavéteflnéfl rendeflkezésre áflflnak közvetflenüfl a fentfi 

formuflábófl, a mfintavéteflfi fintervaflflum átflagokat megkapjuk, ha korábbfi W
M
 és W értékeket fis fismerünk. Néhány C

3
-as mezőgazdaságfi növény 

termésnövekedésfi sebességét és harvest findexét 18.2. tábflázatban fogflafltuk össze.

18.2. tábflázat. Néhány C
3
-as mezőgazdaságfi növény termésnövekedésfi sebessége és harvest findexe a mérsékeflt égövben (Hunt, 1990; Larcher, 1980)

Növény Termésnövekedés sebessége (CGR) g m-2 nap-1Harvest findex (HI)

Cukorrépa 42 0.45–0.67

Búza 30 0.40–0.45

Angoflperje 26 0.7–0.8

Burgonya 22 0.82–0.86

Bab 20 0.31

Árpa 18 0.32–0.52

Szója 10 0.30–0.35

18.19. ábra. A búza, árpa és rfizs fajták harvest findexének növekedése, termesztésbe véteflük évévefl összefüggésben (Evans, 1993)

A búza, árpa és rfizsfajták harvest findexének növekedését, termesztésbe véteflük évévefl összefüggésben a 18.19. ábra mutatja. 



A HI rendszerfint csak az összes száraztömeg (bfiomassza) és a betakarított termék arányára vonatkozfik és mfindkettőt azonos mértékegységben 

mérjük. Bfizonyos esetekben a HI fontosabb flehet a nfitrogénre, foszforra vagy más tápeflemre kfifejezve. Péfldáufl, a szárazanyag aflapján számított 

HI az angofl búzafajtáknáfl 0.36-rófl (régfi fajták) 0.51-re emeflkedett (új fajták), a N aflapján számított HI azonban egyáfltaflán nem nőtt, sőt átflagos 

értéke 0.78-rófl 0.71-re csökkent a taflajtermékenység növekedésekor. Szójában a HI a N-re sokkafl nagyobb értéket ért efl, a fajták közöttfi kfisebb 

efltéréssefl, mfint a szárazanyag aflapján számított HI. A sörárpa fajták között, ezzefl szemben a HI a N-re 0.46-rófl 0.64-re emeflkedett, s ezzefl meg-

egyezően a száraztömeg aflapján számított HI fis nőtt 0.27-rőfl 0.41-re. 

A kufltúrnövény termésének növekedésében a kuflcskérdés a XX. században nem egyofldaflúan a magas harvest findexű növények szeflektáflása 

voflt, hanem oflyan növények nemesítése, ameflyek a kfijuttatott nfitrogénre e tápanyag akkumufláflásávafl és a szemtermés növeflésévefl tudtak rea-

gáflnfi. Következésképpen az eflsődfleges tuflajdonság, amefly a HI és a termés növefléséhez szükséges, a növény nfitrogén akkumufláfló  képességének 

növeflése. 

18.20. ábra. A N-műtrágyázás (a), a növényszám (b) és a kukorfica tenyészfidejének hatása a harvest findexre (Berzsenyfi, 1992)

A HI érzékeny az agronómfiafi és környezetfi hatásokra, küflönösen a növényszámra, a N-műtrágyázásra és a vízeflflátottságra. Kutatásfi eredménye-

fink aflapján a N-műtrágya dózfisának és a tenyészfidőnek a hatását a kukorfica HI-re a 18.20.a. ábrán mutatjuk be. Jófl megfigyeflhető a HI kétfirányú 

váfltozása. Egyrészt a nagyobb N-műtrágya dózfis a HI értékefinek növekedését, másrészt a tenyészfidő hosszabbodása az értékek csökkenését 

eredményezfi. A kukorficanövény flegfontosabb reakcfiója a N-műtrágyázás hatására a szemek számának és tömegének növeflése, amefly a HI javu-

flásában fejeződfik kfi. A növényszám és a tenyészfidő hatását a HI-re a 18.20.b. ábrán szemfléfltetjük. Látható, hogy a növényszám 20 103-rófl 100 

103-ra növeflése a HI konzekvens csökkenését eredményezfi mfindegyfik tenyészfidő csoportban. Másrészt a tenyészfidő növekedése FAO 200-rófl 

FAO 500-ra ugyancsak a HI csökkenését okozta mfindegyfik vfizsgáflt növényszámnáfl. Az öntözés növeflfi a HI-et és a növekedés bfizonyára még 

fefltűnőbb flenne, ha a gyökértömeget fis bevonnánk a vfizsgáflatba. A súflyos vízhfiány, küflönösen a krfitfikus növekedésfi stádfiumban (vfirágzáskor) 

nagymértékben csökkentfi a szemtermést és a HI-et.

(4) Levéflterüflet tartósság (LAD)

A flevéflterüflet tartóssága (LAD) nemcsak azt fejezfi kfi, hogy mekkora flevéflterüflet fejflődfik, hanem azt fis, hogy mennyfi fidefig marad fenn a flevéfl-

terüflet a növény növekedésének fidőszakában. Vfisszatükrözfi a sugárzásabszorpcfió mértékét vagy szezonáflfis fintegráflját. Az átflagos flevéflterüflet 

tartósságot (LAD) az findfivfiduáflfis növények flevéflterüfletébőfl számítjuk kfi. Szántóföfldfi növényeknéfl eflsődfleges fontosságú a LAI, ezért a LAD 

ennek aflapján fis kfiszámítható. 



A LAD (a) flevéflterüflet findex (LAI, L) vagy (b) a növényenkéntfi összes flevéflterüflet (L
A
) fidő szerfintfi görbéje aflattfi terüflet, ameflyet fintegráflszá-

mítássafl vagy grafikusan határozunk meg.

Mértékegysége tfipfikusan (a) a hét, vagy (b) m2 hét.

A D nem pfiflflanatnyfi, hanem fintegrafl mutató. A D becsflésének két módszere van, az egyfik az L, fiflfletve L
A
 fidő szerfintfi váfltozását fleíró függvény 

numerfikus fintegráflja, a másfik egy grafikus megközeflítés. 

(1) Ha a flevéflterüflet findex (L) és a flevéflterüflet (L
A
) fidő szerfintfi váfltozását t

1
 és t

2
 határok között a L = f LAI(t) és L

A
 = f L

A
(t) függvények írják 

fle, akkor a LAD fintegráflszámítássafl az aflábbfi képfletekkefl számítható kfi:

A flevéflterüflet reflatív növekedésfi sebességének (R
A
) egyenfletét feflhasznáflva az L

A
 heflyettesítésére:

a D kaflkufláflható a t
2
–t
1
 fidőszakra:

(2) A D megközeflítő értékét megkaphatjuk grafikusan, a 18.21. ábrán bemutatott módon. A satírozott trapéz terüflete, amefly megközeflítfi a görbe 

aflattfi terüfletet t
1
 és t

2
 fidő között, egyenflő a széflesség és az átflagos magasság szorzatávafl:  

18.21. ábra. A flevéflterüflet tartósság (LAD) meghatározása (vonaflkázott terüflet) a flevéflterüflet fidő szerfintfi görbéje aflapján

Az egész görbe aflattfi terüflet vagy annak egy része becsüflhető az fiflyen trapézok összegezésévefl, fefltéve, hogy feflső ofldafluk szorosan közeflítfi a 

görbét. Vagyfis, ahofl a görbüflet kfifejezett, a trapézok keskenyek flegyenek. Ez flegjobban akkor feflefl meg a vaflóságnak, ha a másodfik derfiváflt, d2L/

dT2 közefl zéró, szükségessé téve a rövfid mfintavéteflfi fidőszakokat, ahofl az L fidő szerfintfi görbüflete kfifejezett.



18.22. ábra. A búza szemtermése és a kaflászoflás utánfi flevéflterüflet tartósság (LAD) közöttfi összefüggés, kfiflenc búzafajta adatafi aflapján, küflönböző 
környezetben. (Evans et afl., 1975)

18.23. ábra. A magtermés összefüggése a flevéflterüflet tartóssággafl a kefléstőfl az érésfig, küflönböző hüveflyes növényekben (Lafing et afl, 1983)

A LAD kvantfitatív formában fejezfi kfi, hogy mfiflyen hosszú fidefig tartja fenn a növény vagy a növényáflflomány az aktív fotoszfintetfizáfló terüfletet. 

Növények vagy áflflományok, ameflyek ugyanazzafl az L
A
 vagy LAI értékkefl, azonban nagyobb LAD értékkefl rendeflkeznek, rendszerfint nagyobb 

termést adnak. A LAD rendszerfint szorosan korrefláfl a terméssefl, mfivefl a napsugárzás abszorpcfió egy hosszabb fidőszakban áfltaflában nagyobb 

összes szárazanyag produkcfiót jeflent. 

A flevéflterüflet tartósság könnyen kfiszámítható, és mfinthogy összefügg a szárazanyag hozammafl, a növény produktfivfitásának mutatóját adja. A 

búza szemtermésének jó mérőszáma, ha a kaflászoflástófl az érésfig mérjük, még akkor fis, ha a fotoszfintézfis a termés fő meghatározója. Mfinthogy 

a flegtöbb szénhfidrát a búza szemtermésében a kaflászoflást követő fotoszfintézfisbőfl származfik és mfivefl a fotoszfintézfis fidőtartama összefügg a 

LAD-dafl, a LAD szükségszerűen korrefláfl a terméssefl. Evans et afl. (1975) kutatásafi kfimutatták, hogy a LAD a szemtermés varfiácfiójának mfintegy 

fefléért fefleflős, jóflflehet jeflentős efltérések vofltak a kflfimatfikus vfiszonyokban, az agronómfiafi gyakorflatban és a fajtákban (18.22. ábra). A szemter-

més és a flevéflterüflet tartósság közöttfi összefüggést hüveflyes növényeknéfl fis bfizonyították (18.23. ábra). 

(5) Bfiomassza tartósság (BMD)

Ha a növényenkéntfi összes száraztömeget az fidő függvényében ábrázofljuk, akkor a BMD a görbe aflattfi terüfletként definfiáflható (LAD-hoz ha-

sonflóan). A BMD nemcsak azt veszfi figyeflembe, hogy mennyfi száraztömeg képződfik, hanem azt fis, hogy mennyfi fidefig marad fenn. A BMD 

fiflymódon a LAD száraztömegre vonatkozó ekvfivaflense, és a LAD-hoz hasonflóan kfifejezhető növényre vagy tenyészfidőszakra.

Jeflöflése: BMD (vagy Z). A növényenkéntfi száraztömeg fidőbenfi dfinamfikáját fleíró görbe aflattfi terüflet. Tfipfikus dfimenzfiója: g . nap vagy g . hét. 

Nem pfiflflanatnyfi, hanem fintegráfl mutató. Kfiszámítása:

A W=f(t) függvény fintegráflása t
1
 és t

2
 flfimfitek között történhet numerfikusan vagy grafikusan.

A BMD a t
1 
és t

2
 fintervaflflumban a következőképpen számítható kfi:

A BMD grafikusan t
1 
és t

2
 fintervaflflumban az aflábbfi formuflávafl számítható kfi, amennyfiben W

1
 és W

2
 fismert:



18.24. ábra. A növényszám és a N-műtrágyázás hatása a kukorfica hfibrfidek bfiomassza tartósságára. Az N-műtrágyázásfi kísérfletben a növényszám 70 103 
db ha-1 voflt (Berzsenyfi, 1992, Berzsenyfi, 1993)

A BMD-t a növényáflflomány vfitaflfitását jeflflemző mutatóként írta fle. Saját kutatásafink aflapján a növényszám és a N-műtrágyázás hatását a ku-

korfica hfibrfidek bfiomassza tartósságára a 18.24. ábra szemfléfltetfi. Látható, hogy a magasabb növényszám – a kompetícfiónak tuflajdoníthatóan 

– csökkentfi a BMD-t, míg a N-műtrágyázás hatására a BMD az optfimáflfis N-dózfisfig nőtt.

A növekedésfi mutatók közöttfi köflcsönös kapcsoflatok

A növényegyed szfintjén az RGR adott fidőpontban egy fizfioflógfiafi (NAR) és egy morfoflógfiafi (LAR) jeflflemző szorzatára bontható fefl: RGR = 

NAR × LAR. Növényáflflomány szfintjén (terüfletre vetítve) a növények növekedését az áflflománynövekedés sebessége (CGR) mutató fejezfik kfi. A 

CGR értékét két komponens, a nettó asszfimfiflácfiós ráta (NAR) és a flevéflterüflet findex (LAI) határozza meg, azaz: CGR = NAR × LAI. A vfizsgáflt 

nyoflc kukorfica hfibrfid átflagos CGR, NAR és LAI értékének kvartfiflfis dfiagramját a növényszámtófl függően a 18.25. ábra szemfléfltetfi. Látható, 

hogy a termésnövekedés sebességének (CGR) átflagos értéke meredeken emeflkedfik a növényszám növeflésekor 80 ·103 db ha-1 növényszámfig, ezt 

követően a növekedés fleflassufl. A CGR két komponense közüfl a NAR értéke következetesen csökkent, 60 ·103 db ha-1 növényszám feflett azonban 

a csökkenés fleflassuflt. A LAI átflagos értéke flfineárfisan növekedett a vfizsgáflt növényszám tefljes tartományában. 

Mfindezek a mutatók egy keretet adnak a kufltúrnövények növekedésanaflízfiséhez. Az abszoflút és reflatív növekedésfi sebesség (AGR, RGR), 

vaflamfint a termésnövekedés sebessége (CGR) kfifejezfik a növényegyedek vagy növényáflflományok örökfletes képességét a szárazanyag-akku-

muflácfióban, fiflfletve az ökoflógfiafi és agronómfiafi tényezők módosító hatását. A termesztett növények szárazanyag-akkumuflácfiója a fleveflekben 

végbemenő fotoszfintézfis eredménye, így a flevéflterüflet és az egységnyfi flevéflterüfletre vetített produktfivfitás (NAR) fis fontos. A fleveflek képzése 

a napsugárzás feflfogására (LAI és LAR) és a növények örökfletes képessége, hogy átaflakítsák a feflfogott napsugárzást szárazanyaggá (NAR és 

RGR), fiflfletve hasznos termékké a növényfi produktfivfitás fontos mutatófi. Ezek a mutatók hozzásegítfik a növénytermesztőket ahhoz, hogy jobban 

megértsék a növényegyedek és növényáflflományok szárazanyag-produkcfiójának dfinamfikáját, továbbá fefltárják a genotípusok efltérő környezetfi 

és agronómfiafi reakcfiófinak tényezőfit.



18.25. ábra. A vfizsgáflt nyoflc kukorfica hfibrfid átflagos áflflománynövekedésfi sebességének (CGR), nettó asszfimfiflácfiós rátájának (NAR) és flevéflterüflet 
findexének (LAI) kvartfiflfis dfiagramja a növényszámtófl függően, a vetéstőfl számított 24–94. napon (öt mfintavétefl átflagában) (Berzsenyfi és Lap, 2006a)

Termésprodukcfió és terméskomponens anaflízfis

A növény termése közvetflenüfl függ az adott környezetben rendeflkezésre áflfló forrásoktófl (napsugárzás, víz, tápanyagok), a növény áfltafl feflvett 

források szá  raz   anyag gá történő átaflakításának hatékonyságátófl és a hasznos termésnek az összes száraz anyag-produkcfióhoz vfiszonyított ará-

nyátófl (HI). A növény növekedését és termés produkcfióját korflátozhatják küflönböző bfioflógfiafi faktorok (betegségek, kártevők, gyom  növények), 

fidőjárásfi és taflajtényezők. A termés kockázata függ e tényezők súflyos  ságátófl és fidejétőfl, vaflamfint a növény toflerancfiájátófl (rezfisztencfiájátófl), 

fiflfletve érzékenységétőfl. 

A növény termése (Y) kedvező termőheflyen, ahofl a víz nem korflátozó tényező, a következőképpen fejezhető kfi:

Y = I × RUE × HI

ahofl I = a növény áfltafl feflfogott napsugárzás (MJ m-2), RUE = napsugárzás hasznosításának hatásfoka (kg szárazanyag MJ-1) és HI = harvest 

findex. A fentfi egyenfletbőfl következfik a flevéflterüflet gyors növekedésének, a krfitfikus LAI mfinéfl hosszabb fidefig történő fenntartásának és a nap-

sugárzás-hasznosítás magas hatásfokának fontossága. 

A termés (Y) a növény növekedésanaflízfise aflapján a következőképpen írható fle:

Y = CGR × D
R
 × HI

ahofl Y = termés, CGR = átflagos termésnövekedésfi ráta (kg ha-1 nap-1), D
R
 = reproduktív növekedés fidőtartama (nap), HI = harvest findex (%). A 

növekedésfi ráta (CGR) a forrás-feflvétefl rátáját és a feflvett forrás szárazanyaggá (bfiomasszává) történő átaflakításának hatékonyságát fejezfi kfi. A 

fentfi egyenflet a forrás feflhasznáflás fidőtartamában megflevő genotípusos küflönbségeket hangsúflyozza.

A termés számos, a környezetre érzékeny fizfioflógfiafi foflyamat eredménye a növény növekedése és fejflődése során. Az fidő bevonása finterakcfió-

kat képez a fejflődés stádfiuma, a környezet és a termés között. A terméskomponensek megkönnyítfik ezeknek az finterakcfióknak a meghatározását, 

mfivefl mfinden egyes komponens a növényfi fejflődés specfifikus stádfiumafihoz kapcsoflódfik. A termésképződésfi foflyamat három szakaszra osztható 

fefl: (1) szervek kfiaflakuflása tápanyag abszorpcfióra és a fotoszfintézfisre, (2) a vfirágszervek és a szem(mag)szám kfiaflakuflása, (3) szem(mag)teflí-

tődés és fizfioflógfiafi érés. Az eflső stádfium a vegetatív növekedés, meflynek során a növény flevéflzete és gyökérzete aflakufl kfi. A másodfik stádfium 

képvfiseflfi a reproduktív szervek fejflődését, a megtermékenyüflést és a termés (mag, szem, kaszat) számokban kfifejezett komponensének kfiaflaku-

flását. A harmadfik stádfium a szem(mag)teflítődés fidőszaka, amfikor a termésképződés tényflegesen végbemegy. 



18.26. ábra. A szemszám (magszám) meghatározásának krfitfikus perfiódusa búzában, kukorficában, napraforgóban és szójában. A magszámot mesterséges 
skáfla mutatja, ahofl a horfizontáflfis vonafl képvfiseflfi a 100%-ot, vagyfis a magszámot stresszmentes környezetben. Efltérések ettőfl a vonafltófl mutatják a 

csökkenést a stressznek tuflajdoníthatóan a növény éfletcfikflusának küflönböző perfiódusafiban (Sadras és Caflderfinfi, 2009)

Az összefüggés a terméskomponensek (szemszám, szemtömeg, fiflfl. magszám, magtömeg) és a termésprodukcfió között nem mfindfig egyérteflmű, 

és a terméskomponensek érteflmezését bonyoflítja a közöttük kfiaflakufló kompenzácfió fis. A szemszám, fiflfl. magszám a termésprodukcfiót meghatá-

rozó eflsődfleges komponens. A növény fejflődése során a szem-, fiflfl. magszám képződésének van egy ún. krfitfikus perfiódusa, amfikor a tényfleges 

szem-, mag-, fiflfl. termésszám kfiaflakufl. Ezen fidőszak eflőtt és után a szemszám kfiaflakuflás foflyamata kevésbé érzékeny a környezetre (18.26. ábra). 

Kukorficában a krfitfikus perfiódus a szemszámra a nővfirágzást megeflőző kéthetes és a nővfirágzás utánfi háromhetes fidőszakban van. A kukorfica 

szemszáma arányosan nő a növény növekedésfi sebességének (AGR) növekedésévefl, egészen 4 g növény-1 nap-1 rátáfig. Ha AGR > 6 g növény-1 

nap-1 értéknéfl, akkor kétcsövű (proflfifikus) hfibrfideknéfl és aflacsony növényszámnáfl másodfik cső képződhet, és ez flehetővé teszfi a növényenkéntfi 

szemszám továbbfi növekedését (18.27. ábra). A szemképződés küszöbértéke 1 g növény-1 nap-1 növekedésfi sebesség. Környezetfi stressz esetén 

a növekedésfi sebesség e küszöbérték aflá csökkenhet, amefly meddőséghez vezet.

18.27. ábra. Összefüggés a növényenkéntfi szemszám (fizfioflógfiafi éréskor) és a növekedésfi ráta (a nővfirágzást megeflőző 7 napos és a nővfirágzás utánfi 21 
napos fidőszakban) között egy egycsövű (A részábra) és egy kétcsövű (B részábra) kukorfica genotípusban (Toflflenaar et afl. 2000)

 A szem(mag)számot aflapvetően meghatározza a fotoszfintézfis mértéke a krfitfikus perfiódus fidőszakában, másrészt a fejflődő szem(mag)kezdemény 

mfinfimáflfis asszfi mfi fláta szükségflete. A szem(mag)számot meghatározó tényezőket a következő egyenflet fejezfi kfi (Charfles-Edwards et afl., 1986):

NG = ηGΔF / aG

ahofl N
G
 = szem(mag)szám egységnyfi terüfleten, η

G 
= asszfimfifláták aflflokácfiója a reproduktív növényfi részekbe, Δ

F
 = növényáflflomány napfi nettó 

fotoszfintézfise egységnyfi terüfleten, a
G
 = a szem(mag)kezdemény mfinfimáflfis asszfimfifláta-fluxus szükségflete. A fentfi egyenflet vfiflágosan mutatja, 

hogy a szem(mag)szám nemcsak a reproduktív növekedéshez rendeflkezésre áflfló asszfimfiflátáktófl függ (azaz, fotoszfintézfis Δ
F
, megoszflás η

G
), 



hanem a szem(mag) jeflflemzőfi fis hatássafl vannak rá. Bármefly növényfajta a maxfimáflfis szem(mag)számot akkor érfi efl, ha a környezetfi tényezők 

megfefleflőek a maxfimáflfis áflflomány-fotoszfintézfisre a szem(mag)szám képződésének krfitfikus perfiódusában. 

A szem(mag) tömegét kfifejezhetjük a szem(mag) növekedésfi sebességének és a növekedés fidőtartamának szorzataként. Genetfikafi küflönb-

ségeket a szem(mag) tömegében rendszerfint a szem(mag) növekedésének rátája határozza meg, és a nagyobb szem(mag)tömeg rendszerfint na-

gyobb növekedésfi sebességgefl jár együtt. A környezetfi varfiácfiót a szem(mag) tömegében okozhatja a szem(mag)teflítődés fidőtartamának váfltozá-

sa (amefly függ a fotoszfintézfis fidőtartamátófl). A vízhfiány, a nfitrogén-stressz, továbbá a túfl magas hőmérsékflet a szem(mag)teflítődés fidőszakában 

kfisebb szem(ma)tömeget eredményezhet a szem(mag)teflítődésfi fidőszak csökkentése révén. A  szem(mag) tömegének váfltozása a szem(mag)

teflítődésfi fidőszak genetfikafi vagy környezetfi varfiácfiója következtében közvetflenüfl összefügg a terméssefl. A szem(mag)teflítődés fidőszakának 

növeflése nemesítéssefl több kufltúrnövényfajnáfl termésnövekedést eredményezett.

A termésprodukcfió feflbontása komponensefire és azoknak a mechanfizmusoknak a tanuflmányozása, ameflyek az egyes komponenseket szabá-

flyozzák, jeflentősen eflő segíthetfi a termésprodukcfióra ható foflyamatok aflaposabb megértését. A flegegy szerűbb terméskomponens egyenflet magá-

ban fogflaflja a termést meghatározó eflsődfleges terméskomponenseket:

Termésprodukcfió (tömeg terüflet-1) = (magszám terüflet-1) × (tömeg mag-1)

A terméskomponens anaflízfis feflosztja a növényfi fejflődést növekedésfi stádfiumokra. A terméskomponensek képvfiseflfik a növekedésnek ezeket a 

stádfiumafit; és a növényfi hozam vagy produktfivfitás a terméskomponensek szorzata. A terméskomponensek anaflízfise aflapvető fizfioflógfiafi finfor-

mácfiót adott néhány modern, nagy termőképességű növényfajta szeflekcfiójához. A növénynemesítők gyakran megkíséreflfik javítanfi a termést a 

terméskomponensek kfiváflasztásán keresztüfl, mfint amfiflyen az egyszfikű gabonaféfléknéfl a szemszám vagy az ezerszemtömeg. A termés kompflex 

karakterét, annak varfiácfióját számos komponens tuflajdonság varfiácfiója határoz meg. Megáflflapították, hogy néhány ausztrfiáflfiafi tavaszfi búzafajta 

termésnövekedésének 80%-a a harvest findex növekedésének voflt tuflajdonítható. A kaflászonkéntfi szemszám és a m2-enkéntfi szemszám erősen 

és pozfitívan korrefláflt a szemterméssefl, azonban gyenge negatív korreflácfiót figyefltek meg az ezerszemtömeg és a termés között. A féfltörpe faj-

táknak azonos voflt a bfiomasszája, azonban magasabb voflt a termése, a harvest findexe, a m2-kéntfi kaflászszáma és szemszáma, összehasonflítva a 

magas fajtákkafl. Kfimutatták továbbá, hogy a genetfikafi eflőrehafladás flényegesen növeflte a búza terméspotencfiáflját, ameflyet főként a m2-enkéntfi 

szemszám növeflésén és a harvest findex javításán keresztüfl értek efl. Az átflagos harvest findex 0.29 voflt a régebbfi búzafajtákra és 0.36 az újabb 

féfltörpe fajtákra.

A szem(mag)termést a szántóföfldfi növényeknéfl küflönböző terméskomponensek határozzák meg. Fontos terméskomponensek a cereáflfiáknáfl a 

bugák vagy kaflászok száma egységnyfi terüfleten, a kaflászkák száma bugánként vagy kaflászonként, és a kaflászkák tömege. Hasonflóan, a termés-

komponenseket hüveflyeseknéfl meghatározza a hüveflyek száma terüfletegységen, hüveflyenkéntfi magszám és a mag tömeg. Cereáflfiáknáfl a termés 

és a terméskomponensek közöttfi összefüggést a következőképpen fejezhetjük kfi:

Szemtermés = bugák vagy kaflászok száma m-2 × kaflászkák száma bugánként vagy kaflászonként x ezerszemtömeg (g) × teflítődött kaflászkák 

(százaflék) × 10-5

Péfldáufl ahhoz, hogy 6 t ha–1 rfizstermést eflérjünk, szükséges flenne a következő kombfi nácfiójára a terméskomponenseknek: 400 buga m–2, 80 ka-

flászka bugánként, 85%-ban teflítődött kaflászkák és 22 g ezerszemtömeg.

Beheflyettesítve ezeket az értékeket a fentfi egyenfletbe:

Szemtermés = 400 × 80 × 0.85 × 22 × 10-5 = 6 t ha–1

Ez a termésegyenflet azon a tényen aflapszfik, hogy a szemszám, a szemtömeg és a kaflászkaszám kombfinácfiófi flényegesek a termésszfintek növe-

fléséhez a flegtöbb cereáflfiá náfl. Számos vfizsgáflat kfimutatta, hogy ezek a komponensek negatívan korrefláflnak és nehéz kombfináflnfi azokat. Mfind-

ameflflett, tudjuk, hogy a negatív korreflácfiók eflflenére, a termés nőtt számos kufltúrnövényben, küflönösen búzában és rfizsben. Megfefleflő agronó-

mfiafi gyakorflat, mfint amfiflyen a megfefleflő vetőmag-mennyfiség a megfefleflő kaflászkaszám efléréséhez egységnyfi terüfleten, segíthet a megfigyeflt 

negatív korreflácfiók kfiegyenflítésében.

Más terméskomponensek fis összefüggtek a szemterméssefl, azonban számos komponens nem. Péfldáufl a harvest findex (szemtermés/szemter-

més pflusz szaflmahozam) pozfitívan korrefláflt a szemterméssefl, azonban a kaflászka sterfiflfitás negatívan korrefláflt. Bfizonyos növényszámon túfl, 

negatív korreflácfió áflfl fenn a terméskomponensek között, úgy, hogy a termés konstanssá váflfik bfizonyos körüflmények között. Az fiflyen korreflácfiók 

finkább fejflődésfi jeflflegűek, mfint genetfikafiak. Vfizsgáflták öt egyetflen főhajtássafl rendeflkező árpa genotípus tefljesítményét és a terméskomponen-

sek hozzájáruflását a terméshez. A pathanaflízfis eredménye kfimutatta, hogy a m2-enkéntfi kaflászszám voflt az eflsődfleges szemtermés komponens, 

ameflyet a kaflászonkéntfi szemszám követett, míg a szemtömegnek csak kfis jeflentősége voflt. A m2-enkéntfi kaflászkaszám növeflése vfiszonyflag 

jeflentősen csökkentette a kaflászkánkéntfi szemszámot, míg a kaflászkánkéntfi növekvő szemszám csak kfismértékben csökkentette a szemtömeget. 

A terméskomponensek nem befoflyásoflják a termést egymástófl függetflenüfl, hanem szorosan összefüggnek egymássafl. Számos esetben, az 

egyfik komponens növeflése más komponensek csökkenését okozza. Péfldáufl, a bugák számának a növeflése összefüggött a bugánkéntfi szemszám 

csökkenésévefl. Az fis áfltaflános tendencfia, hogy egységnyfi terüfleten a szemek számának növeflése az érett szemek százaflékos arányának csökke-

nését okozta. Ez azt jeflentfi, hogy flehetséges növeflnfi a terméskomponenseket egymástófl függetflenüfl bfizonyos agrotechnfikafi efljárásokkafl, azon-

ban a termésprodukcfió áfltaflában nem úgy növekszfik, mfint ahogy várnánk.

A hüveflyesek terméskomponens egyenflete a következőképpen írható fefl:



Termés (t ha-1) = hüveflyszám m-2 × hüveflyenkéntfi magszám × ezermagtömeg (g) × 10–5 

vagy 

= magszám m-2 × ezermagtömeg (g) × 10–5

Ahhoz, hogy 1.5 t ha-1 tehénborsó termést kapjunk, a következő terméskomponensek szükségesek: 155 hüvefly m-2-enként, hét mag hüveflyen-

ként, és 140 g ezermagtömeg. Beheflyettesítve ezeket az értékeket a fentfi egyenfletbe, a következő eredményt adja:

Magtermés = 155 × 7 × 140 × 10–5 = 1.5 t ha–1

A következő terméskomponens modeflflt hasznáflták a szójaterméshez:

Parceflflatermés = növényszám parceflflánként × [(főhajtás nóduszok/növény ×  

hüvefly/nódusz × magszám/hüvefly × gramm/mag) + ofldaflhajtások/növény ×  

hüvefly/ofldaflhajtás × mag/ hüvefly × gramm/mag)]

A főhajtás nóduszafinak számát, a főhajtáson a hüveflyek számát, az oflajhajtások számát, a hüveflyek számát ofldaflhajtásokon, és a magszámot 

egyaránt megszámoflták mfinden növényen. Ezeket a terméskomponenseket osztáflyozhatjuk eflsődfleges terméskomponensekre, ameflyek hatássafl 

vannak a végső magtermésre (magszám és magméret), másodflagos terméskomponensekre, ameflyek befoflyásoflják a magszámot (hüveflyenkéntfi 

magszám és hüveflyszám) és harmadflagos terméskomponensekre, ameflyek hatássafl vannak a hüveflyszámra (reproduktív nóduszok száma, hüve-

flyek száma/reproduktív nódusz, a reproduktív nóduszok százafléka és a nóduszszám).

Nagyobb termések csak akkor érhetők efl, amfikor a terméskomponensek megfefleflő kombfinácfiója következfik be. Hasonflóan, magasabb száraz-

tömeg hozamok összefüggnek a magasabb magterméssefl. A szárazanyag-produkcfió és a terméskomponensek fizfioflógfiájának megértése segíthet 

ezeknek a termésprodukcfiót meghatározó faktoroknak a szabáflyozásában a nagyobb terméseredmények eflérése érdekében. 



19. A TERMÉSMINŐSÉG FIZIOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI TÉNYEZŐI

A korábbfi fejezetekben főfleg a termés mennyfiségfi szempontjafit vfizsgáfltuk, éspedfig azt, hogyan határozza meg a szárazanyag produkcfiót a gen-

otípus, a környezet és az agrotechnfika, továbbá azt, hogy ennek a szárazanyagnak mekkora hányada kerüfl a betakarított részekbe. A növényfi 

termékek mfinősége mfindfig fis fontos voflt, azonban, a termésnöveflés következményefi az utóbbfi 50 évben, vaflamfint a tápfláflkozás és az egészség 

közöttfi kapcsoflat firántfi aggodaflom, növeflte fontosságát oflyan mértékben, hogy a mfinőség most eflsődfleges nemesítésfi céflflá váflt a vfiflág számos 

részén (Bedő, 2001). A növényfi termék mfinősége sohasem flehet abszoflút, mfindfig függ a fogyasztó figényefitőfl. A mfinőség összefügghet egy fő 

komponens mennyfiségévefl (pfl. a búza szemtermés fehérjetartaflma, a repcemag oflajtartaflma, vagy a burgonyagumók keményítő és víztartaflma), 

vagy annak összetevőfivefl (pfl. a takarmánykukorfica protefin frakcfiójának flfizfintartaflma, vagy a trfigflficerfin oflajok teflítettségének foka az oflajos 

magvakban). Máshofl összefügghet egy kfisebbségben flevő komponens mennyfiségévefl (pfl. A vfitamfin és bfiokémfiafi prekurzorafi a rfizs szemtermés-

ben; mfikroeflemek, mfint amfiflyen a Fe, Cu vagy B). Néhány terméket a főzésfi vagy fefldoflgozásfi mfinőség szerfint osztáflyoznak (pfl. mafláta készítés 

szemtermésbőfl az aflkohofl gyártásához), és a mfinőség vonatkozhat a betakarított termés dfimenzfiófira (pfl. tároflt burgonyában, ahofl a gumóméretek 

efltérő árakat jeflentenek) és betegségek, fofltosodások jeflenflétére (küflönösen zöfldségféfléknéfl). A fentfieken kívüfl, a fogyasztó nagyon érdekeflt az 

éfleflmfiszer ízében és szerkezetében.

A termék mfinőségnek két fő fizfioflógfiafi szempontja van. Eflőször, a kufltúrnövények széfles körében van egy tendencfia a mennyfiség és a mfinő-

ség közöttfi fordított arányra. Erre péflda a részfletesen vfizsgáflt nfitrogén tartaflom a gabonaféflék szemtermésében: ahofl a szárazanyag hozam váfl-

tozfik a termőhefly, az évjárat vagy az agrotechnfika (a nfitrogén műtrágyázáson túflmenően) szerfint, ott egy vfiflágos fordított összefüggést tafláfltak a 

termés és fehérjetartaflom között. A nagy termés azonban összefügghet a magas fehérjetartaflommafl, ha a nfitrogén trágyázás fideje és mennyfisége 

pontosan van megtervezve (a szója kfivétefl, mfivefl oflajtartaflmára vfiszonyflag nfincs hatássafl a szárazanyag termés). Másodszor, a termék mfinőségét 

jeflentősen módosíthatja egy stressz bekövetkezése a növény tenyészfidejében (Hay és Porter, 2006). 

Búza: fehérjetartaflom

A búzatermésért akkor fizetfik a flegmagasabb árat, ha megfeflefl a kenyérkészítés standard figényefinek. A termés fizfikafi tuflajdonságafinak meg keflfl 

fefleflnfi a flfiszt-őrflésnek: az eflőnyben részesített keményszemű búzáknáfl egyérteflműen eflküflönüfl az endospermfium az embrfiótófl (csírátófl) és a 

korpátófl, míg a „puhaszemű” búzák őrflésekor nehézségek merüflnek fefl. A megküflönböztetés aflapvetően genetfikafi és kevésbé befoflyásoflja az 

agrotechnfika vagy a környezet, jóflflehet a „keményszemű” búzafajták áfltaflában jobban adaptáflódtak a szárazabb kontfinentáflfis övezetekhez, ahofl 

a termések közepesek és a fehérje tartaflom magas.

A metaboflfikus fehérjék (aflbumfin és gflobuflfin) tfipfikusan 20–30%-át képezfik az összes szemben flevő fehérjének. Az aflbumfinoknak és gflobu-

flfinoknak mfinfimáflfis hatásuk van a tészta erősségére és a kenyérkészítés mfinőségére. A tartaflékfehérjék képezfik a búza szemfehérje 70–80%-át, 

eflsődflegesen fefleflősek a tészta fizfikafi sajátosságafiért és a szem mfinőségéért. Eflsődfleges szerepük az energfia és a tápanyagok tároflása a csírá-

záshoz és a csíranövény növekedéséhez. A tartaflék vagy gfluten fehérjék két fő csoportba soroflhatók: a gflfiadfinok és a gflutenfinek, mfindegyfikük 

30–40%-át teszfi kfi a búzaszem összes fehérjetartaflmának (19.1. ábra).

19.1. ábra. Egy tfipfikus búzaszem fehérje összetétefle (Satorre és Sflafer, 1999)



A flfiszt mfinősége a kenyérkészítéshez függ a fehérjetartaflomtófl: a tartaflékfehérje fő frakcfiója az endospermfiumban a vízben ofldhatatflan gflute-

nfin, amefly a tésztának rugaflmasságot és gyúrhatóságot bfiztosít, és meghatározza a keflesztés mértékét és a kenyérbéfl struktúráját. Az UK-ban a 

szemtermésben a fehérje küszöbértéke 13% (megfeflefl 2.1% nfitrogénnek), amefly szükséges a kenyérkészítésre aflkaflmas mfinősítéshez. A termés 

azonban vfisszautasítható, ha túfl nagy mennyfiségben tartaflmaz a-amfiflázt, amefly a szénhfidrát túflzott hfidroflízfiséhez és eflfogadhatatflan vfiszko-

zfitású tésztához vezet. A probfléma jeflflemző a hűvös, nedves termesztésfi terüfletekre, ahofl az enzfimtartaflom függ a szemteflítődés rátájátófl és 

hőmérsékfletétőfl, vaflamfint a kaflászban csírázás mértékétőfl. Az α-amfifláz tartaflmat rendszerfint fiparfi standard formában fejezfik kfi (Hagberg-féfle 

esésszám, mfinfimáflfisan 250 másodperc szükséges a kenyérkészítéshez).

Rosszabb mfinőségű flfiszt hasznáflható a kekszek készítésekor (<10% protefin) és a búzatermést eflterjedten hasznáflják az áflflatok takarmányozá-

sára (ahofl a fehérjetartaflom és -összetétefl, nevezetesen a flfizfin-tartaflom krfitfikus). Áfltaflában, ezáfltafl a búza szemtermés mfinősége függ a fehérje-

tartaflmátófl; csupán az aflkohofl eflőáflflításban (ahofl a szemtermés eflsődflegesen szénhfidrát forrás) részesítfik eflőnyben az aflacsony fehérjetartaflmat.

A betakarított szemtermés nfitrogén tartaflma, túflnyomóan fehérje formájában, függ a növény áfltafl feflvett nfitrogén mennyfiségétőfl, és a nfitrogén 

harvest findextőfl (HI
N
: a szemtermésben flevő nfitrogén tartaflom vfiszonyítva a föfld feflettfi szárazanyag nfitrogén tartaflmához). A szemteflítődés ezáfl-

tafl magában fogflaflja a foflyamatok két párhuzamos sorozatát, amefly eflvezet a nfitrogén és a szárazanyag mobfiflfizáflásához a fleveflekben, a flevéflhü-

veflyben és a szárban, és a szemtermésbe történő transzflokácfiójukhoz. Hozzájáruflás van a napfi fotoszfintézfisbőfl fis, jóflflehet a gyökerek fokozódó 

asszfimfifláta hfiányban szenvednek antézfis után. A szemtermés nfitrogéntartaflma növeflhető a nfitrogén műtrágya későfi taflajra történő kfijuttatásávafl 

vagy karbamfid flevéfltrágyázássafl. Mfinthogy a flevéflzet fotoszfintetfikus aktfivfitása függ a fehérje tartaflmú struktúrák fintegrfitásátófl, eflőre jeflezhető, 

hogy a szárazanyag és a nfitrogén áramflása a szemtermésbe szorosan összefügg a flevéfl szeneszcencfia kezdetévefl. Jóflflehet, stressz hfiányában a 

búza HI-je erősen örökflődfik, HI
N
 magasabb mfint a HI (tfipfikusan > 0.8, összehasonflítva a HI <0.6 értékévefl hűvös éghajflatú növényeknéfl) és 

kevésbé varfiabfiflfis. Magas, 0.92-es értéket jegyeztek fefl a HI
N
-re, ahofl kfiegészítő nfitrogént juttattak kfi vfirágzáskor. Tehát mfivefl a nfitrogén több-

ségét a növény vfirágzás körüfl mobfiflfizáflja és transzportáflja a kaflászba, mfiközben az aflflokáflt szárazanyag aránya aflacsonyabb és varfiábfiflfisabb, a 

szemtermésben a fehérjetartaflom szfignfifikáns varfiácfiójának megvan a flehetősége.

Ez kfimutatható szabadföfldfi kísérfletekben, ameflyekben a búzanövény agrotechnfikája váfltozott, hogy jeflentős váfltozásokat fidézzen eflő a bfi-

omassza produkcfióban, de kevésbé flegyen hatássafl a nfitrogén-feflvéteflre. Péfldáufl, őszfi búzában, mfint a 19.2. ábra mutatja, a vetésfi sűrűség tág 

tartománya a következő varfiácfiókhoz vezetett: bfiomasszában 11-tőfl 13.5 t ha–1-fig (23%), szemtermésben 6.9-tőfl 8.6 t ha–1-fig (25%), azonban 

fehérjehozam a szemtermésben csupán 960-tófl 1060 kg ha–1-fig (10%) váfltozott (mfindegyfik érték 200 kg N ha–1 műtrágya dózfisnáfl, a vetéskor 

kfijuttatva). Kflasszfikus fordított összefüggés voflt a szemtermés és a mfinőség között: a fehérjetartaflom 14%-rófl 12.8%-ra csökkent a növényszám 

növeflésévefl. A nfitrogén műtrágya nagyon magas szfintjének (350 kg ha–1) aflkaflmazása azonban megakadáflyozta a fehérjetartaflom csökkenését a 

szemtermés növekedésekor; a fehérje tartaflom 14% feflett maradt mfindegyfik növényszámnáfl, azonban a HI
N
 kárára (Hay és Porter, 2006).

19.2. ábra. A növényszám varfiácfiójának hatása az őszfi búza termésére és fehérje tartaflmára Angflfiában, kfijuttatva 0 (o), 200 (●) vagy 350 (▲) kg ha–1 N-t. A 
függőfleges vonaflak a középérték szórását jeflöflfik (Goodfing et afl., 2002)

Még fefltűnőbb csökkenés findukáflható a szem nfitrogén tartaflmában, ha a bfiomassza öntözés hatására nő, konstans nfitrogén dózfisnáfl. Péfldáufl, egy 

medfiterrán kflímában, Vfiktórfiában, Ausztráflfiában, a búzanövény szemtermése, amefly 150 kg N ha–1-t kapott, az öntözés hatására 72–80%-kafl nőtt 

(növekedés a szemszámban és szemtömegben), azonban a szem nfitrogén tartaflma negyedévefl csökkent 2.0%-ra. Tehát a szem összes nfitrogén 



tartaflma forrás flfimfitáflt, azonban a szemszám csökkenése magasabb fehérje-tartaflomhoz vezet, míg a szemszám és szemméret növekedése afla-

csonyabb fehérje tartaflom értékekkefl függ össze.

A fordított összefüggés a szem fehérjetartaflma és a termés között a búzanemesítésfi programoknak fis jeflflemzője, ugyanfis a modern, nagy ter-

mőképességű fajtáknak nagyobb a termése, azonban aflacsonyabb a termés mfinősége a nfitrogén műtrágyázás adott szfintjén. Ezt a hatást vfiflágosan 

mutatják azok a mérések, ameflyeket Argentínában 1920 és 1990 között bevezetett búzafajtákon végeztek, azonos termesztésfi körüflmények kö-

zött. Növekedés voflt a szemtermésben és a szemterméssefl betakarított nfitrogén összes mennyfiségében, azonban az eflőző hatás predomfináns voflt, 

meflynek eredményeként a szem nfitrogén tartaflma 2.8%-rófl 1.8%-ra csökkent. Az eredményt összegezfi a 19.3. ábra, amefly mutatja a foflyamatos 

csökkenést a HI
N
-ben a HI-hoz vfiszonyítva, a később bevezetett fajtáknáfl. 

19.3. ábra. Váfltozások a nfitrogén harvest findexnek a harvest findexhez vfiszonyított arányában a küflönböző fidőpontokban bevezetett búzafajtáknáfl, 
Argentínában. A függőfleges vonafl a középérték szórását jeflöflfi (Caflderfinfi et afl., 1995)

A fehérjecsökkenés eflflenkezője következfik be, amfikor a növények környezetfi stressznek vannak kfitéve, küflönösen a szemteflítődés fidején. Az 

aszáfly és a magas hőmérsékflet jobban gátoflja a keményítő raktározását a szemben, mfint a fehérje raktározását, amefly kfisebb egyedfi szemtömeg-

hez és magasabb fehérjetartaflomhoz vezet. Úgy tafláflták péfldáufl, hogy a hőmérsékflet növekedése <20 oC-rófl <30 oC-ra a vfirágzás fidején 27%-os 

csökkenést eredményezett az egyedfi szemtömegben, amefly együtt járt a szem fehérje tartaflmának 25%-os növekedésévefl. Hasonfló a hatása az 

aszáflynak.  Azt fis megáflflapították, hogy a vfirágzás utánfi stressz váfltozást okozhat a fehérje komponensek arányában (Joflánkafi et afl., 1998).

Szója: oflaj- és fehérjetartaflom

A szójanövényeket kettős céflbófl termesztjük, egyrészt oflajt áflflítanak eflő közvetflenüfl humán fogyasztásra, másrészt fehérjében gazdag meflflékter-

méket az áflflatok takarmányozására. A szója termékek a nyugatfi vegetárfiánus éteflek fehérjetartaflmának fő komponensefi. A szójatermés mfinősége 

kompflex és magában fogflaflja az aflábbfiakat:

• oflajtartaflom;

• oflajösszetétefl (teflített, és teflítetflen zsírsavak aránya);

• fehérje tartaflom;

• fehérje összetétefl (küflönösen a kén tartaflmú amfinosavak aránya);

• szénhfidrát tartaflom;

• szénhfidrát összetétefl (cukor, keményítő, emészthetetflen poflfiszacharfidok)

A szója 35%-os fehérje és 19%-os oflajtartaflma (13%-os magnedvességnéfl) figyeflemreméfltóan stabfifl maradt az utóbbfi évtfizedekben, mfiközben 

a termés eflért egy feflső határt az USA-ban. A termésmfinőség régfiónkéntfi varfiácfiójának eflemzése azt mutatja, hogy a jeflenflegfi fajtákkafl és ag-

rotechnfikávafl az oflajtartaflom egy konzervatív tuflajdonság, amefly csak a foszfor és kén tápeflem eflflátottsággafl váfltozfik és nő a korafi aszáflynáfl. 

Ezzefl szemben a fehérje tartaflom nőhet kfiegészítő N, P vagy S kfijuttatásávafl; Rhfizobfium finokufláflásávafl; tenyészfidőszak végfi aszáflflyafl; későfi 

vetéssefl, és rovarkártétefl hatásaként bekövetkező hüvefly veszteséggefl. Kevesen vfizsgáflták az agrotechnfikának és a környezetnek a mfinőségre 

gyakoroflt hatását, vaflószínűfleg azért, mert számos vfizsgáflat kfimutatta az oflaj és fehérje tartaflom stabfiflfitását váfltozó termésnéfl. 



19.4. ábra. Összefüggés a szójavonaflak mag oflajtartaflma és fehérjetartaflma között (Cober és Vofldeng, 2000)

A nemesítésfi programok eredményefi kfimutatták, hogy szfignfifikáns genotípusos varfiácfió van az oflaj és fehérje tartaflomban, azonban jeflentős 

fordított összefüggés van e tuflajdonságok között (19.4. ábra). A kombfináflt oflaj és fehérje tartaflom reflatív stabfiflfitásának fényében, a nemesítésfi 

program és a fajta kfiváflasztás céflja keflfl, hogy flegyen a gazdaságfiflag fontosabb komponens termésének maxfimaflfizáflása bármefly fidőben.  A jeflen-

flegfi nemesítésfi céflok magukba fogflaflják a magas fehérjetartaflmú, nagy termésű fajták kfiváflasztását, továbbá a mono teflítetflen zsírsavak nagyobb 

arányát a poflfi teflítetflen zsírsavak (flfinofl, flfinoflén) és a teflített zsírsavak (paflmfitfin és sztearfin) hátrányára.

Oflajrepce: gflükozfinoflátok és erukasav

Oflajrepce nagyon hasonfló termékeket áflflít eflő, mfint a szója: trfigflficerfid oflajokat és fehérjében gazdag tápfláflékot az áflflatok takarmányozására. A 

termés és a mfinőség közöttfi összefüggés fis hasonfló, meflyet a 19.5. ábra fiflflusztráfl. A szárazanyag hozam eflért egy maxfimumot egy vfiszonyflag 

magas nfitrogén műtrágyaszfint aflkaflmazásakor, összefüggésben a foflyamatos flfineárfis csökkenéssefl az oflajtartaflomban, egy flfineárfis növekedéssefl 

a fehérjetartaflomban, de egy vfiszonyflagos stabfiflfitássafl a kombfináflt oflaj- és fehérjetartaflommafl. A repcemagban azonban két továbbfi mfinőségfi 

szempont rendkívüfl fontos a növényfi termék értékének meghatározásában: a szárazanyag gflükozfinoflát tartaflma és a zsírsavak aránya az oflajban, 

meflyet a hosszú szénfláncú savak, küflönösen az erukasav képvfisefl (Hay és Porter, 2006).



19.5. ábra. A nfitrogén eflflátottság váfltozásának hatása az oflajrepce termés és a termésmfinőség közöttfi összefüggésre (Trfibofi és Trfibofi-Bflondefl, 2002)

A kéntartaflmú gflükozfinoflátok (mustároflaj, tfiogflükozfidák) jeflflemzőek a Brassfica nemzetségre, fefleflősek a mustár és más flevefles zöfldségféflék 

(káposzta, keflbfimbó, keflkáposzta) „forró” ízéért. A gflükozfinoflátok a Brassfica zöfldségféflékben vfiszonyflag aflacsony koncentrácfióban forduflnak 

eflő, újabban rák-eflflenes anyagoknak határozták meg az emberfi éfleflmezésben. Mfindameflflett, ezeknek a vegyüfleteknek a termeflése a növények-

nek az adaptácfiója a növényevők (csfigák, rovarok, madarak) eflflen, és jeflentős tápfláflkozást gátfló faktort képvfiseflnek a repcemagnak az áflflatok 

takarmányozására történő feflhasznáflásában. A pajzsmfirfigy és más szervek funkcfiójának zavarát okozzák számos áflflatfajnáfl, a baromfitófl a tehe-

nekfig. Iflyen hatások eflkerüflhetők, ha a gflükozfinoflát szfint 25 μmofl g–1 aflatt van.

Magas és aflacsony gflükozfinoflát tartaflmú fajtákkafl végzett kísérfletekben megáflflapították, hogy a genetfikafi és ontogenetfikafi hatásokon kívüfl a 

termés gflükozfinaflát tartaflmára hatássafl voflt a nfitrogén és kén trágyázás közöttfi finterakcfió. Ezeknek a kísérfleteknek az eredménye azt jeflzfi, hogy 

amíg a kén hfiány eflkerüflhető ennéfl a kén figényes növénynéfl (20–30 kg S ha–1 év–1, összehasonflítva 5–15 kg S ha–1 év a gabonaféfléknéfl), a magas 

termés és a mfinőség rendesen kombfináflható a megfefleflő fajták hasznáflatávafl, sokkafl finkább, mfint specfifikus agrotechnfikafi beavatkozásokkafl.

Ahofl az oflajrepce növények stressznek vannak kfitéve, ott a stressznek szfignfifikáns hatása flehet a termés mfinőségére. Vfizsgáflták a terméskom-

ponensek reakcfiófit a magas hőmérsékfletre és megáflflapították: a kfisebb egyedfi magtömeg (–17%) összefüggött a kfisebb oflajtartaflommafl (–12%), 

és a magonkéntfi hozammafl (–27%), és a magasabb fehérje tartaflommafl (+38%). Egyedüfláflfló módon, a magonkéntfi fehérjehozam fis nőtt (+15%). 

Hasonfló reakcfiókat jegyeztek fefl az aszáflynak kfitett növényeknéfl. A hő- és a víz-stressznek szfignfifikáns hatása flehet a gflükozfinoflát tartaflomra fis.

A repcemag erukasav-tartaflmávafl kapcsoflatosan a heflyzet egyszerűbb. Áflflat kísér fletek ben kfimutatták, hogy az erukasav súflyos probflémákat 

okozhat a szív műkö désében, ezért a repceoflajnak emberfi fogyasztásra nagyon aflacsony szfinteket szabad tartaflmaznfi. Kfimutatták, hogy az eru-

kasav szfintek örökflődése az oflajban vfiszonyflag nem bonyofluflt.

Mfivefl az oflaj zsírsav-összetéteflére vfiszonyflag nfincsenek hatássafl a környezetfi faktorok, a repcemag oflajtartaflmának mfinőségét emberfi táp-

fláflkozásra és takarmányozásra az 1980-as évek óta eflérték a „dupflán aflacsony” fajták nemesítésévefl (azaz aflacsony gflükozfinoflát és erukasav). 

A túflsúflyban flevő „dupflán aflacsony” fajtákat (erukasav <2%-a zsírsavaknak) emberfi fogyasztásra áfltaflában „canofla”-nak hívják. Nemesítettek 

továbbá oflajrepce fajtákat nagyon magas erukasav tartaflommafl (>40%-a az oflajnak) fiparfi céflra.

Burgonya: gumóméret és fefldoflgozásfi mfinőség

Szemben a gabonanemesítőkkefl, akfiknek a fő nemesítésfi céflkfitűzése a 20. században a szemtermés növeflése voflt; a burgonyanemesítők a beteg-

ség rezfisztencfia bevezetésére koncentráfltak; céfl voflt kfihasznáflnfi a megflévő terméspotencfiáflt a nagy számú kórokozóvafl szemben, jóflflehet újab-

ban a nemesítés a termésmfinőségre firányufl. Ennek következtében, az újabb genotípusok nem mutatnak egyérteflmű termésnövekedést a régebbfi 

fajtákkafl szemben. Áfltaflában, a termeflők a burgonyafajtákat eflsődflegesen gumók mfinősége és nem a termés aflapján váflasztják kfi.

A burgonyanövény a gumó és a fefldoflgozott termékek széfles skáfláját kínáflja, a fogyasztók figényétőfl függően. Magas mfinőségű vetőgumó 

eflőáflflításához, a kfifindufló anyagot a szövettenyészetbőfl (fényhajtás-merfisztémábófl) kfifinduflva (merfikflónozássafl) és ezt követő szántóföfldfi gene-

rácfiókon keresztüfl úgy keflfl termesztenfi, hogy a megfefleflő méretű (25–60 mm) és magas mfinőségű (vírusmentes; patogén baktérfiumok aflacsony 

szfintje; és károsítóktófl mentes) gumókat kapjunk.

Ahofl a gumók közvetflen emberfi fogyasztásra aflkaflmasak, a mfinőségfi krfitérfiumok köre kfiterjed az aflaktófl (meghatározza a hámozás könnyű-

ségét és a veszteség nagyságát) és a mérettőfl (az extrém méretek konzerváflásra és sütésre), a főzésfi mfinőségen (pfl. a megfőzött gumó szerkezete; 

a feketedés mértéke), az ízfletességen, a betegség- és fofltosodás-mentességen keresztüfl egészen a fehérjetartaflomfig (küflönösen fontos ott, ahofl 



a burgonya képezfi a tápfláflék nagy részét). A burgonya növekvő hányadának, ameflyet sütés formájában doflgozzák fefl (burgonyaszfirom, hasáb-

burgonya, rósejbnfi, stb.), magas szárazanyag-tartaflmúnak és aflacsony cukortartaflmúnak keflfl flennfi. A gumóknak eflflenáflflónak keflfl flennfi a fizfikafi 

kártéteflflefl szemben a fefldoflgozás során és megfefleflő tároflásfi mfinőséggefl keflfl rendeflkeznfie. Mfindezek a tuflajdonságok túflnyomóan fajtajeflflem-

zők, azonban fontos genotípus-környezet finterakcfiókkafl. A követ kezőkben két krfitérfiummafl fogflaflkozunk, a gumóméret efloszflássafl és a gumó 

szárazanyag tartaflmávafl. 

A burgonyanövény betakarított gumófinak méretbenfi efloszflását meghatározzák az finterakcfiók a genotípus (finficfiáflódott gumók száma száran-

ként), a vetőgumó fizfioflógfiafi kora, a szár sűrűség és a betakarítás fideje között. Az asszfimfifláta eflflátottság csökkentésévefl, a stressz bekövetkezése 

ugyancsak hatássafl flehet az átflagos gumóméretre, anéflküfl, hogy hatássafl flenne az asszfimfifláta eflosztás áfltaflános mfintázatára. Tehát nagy gumók 

sütésre eflőáflflíthatók úgy, hogy kfiváflasztunk egy oflyan fajtát, amefly kevésbé proflfifikus a gumókezdeményekben; feflhasznáflva oflyan vetőgumó-

kat, ameflyek fizfioflógfiafiflag fiataflok (tendencfia az apfikáflfis domfinancfiára flegyen hatékony) és aflacsony növényszámmafl üfltetjük efl (pfl. szársű-

rűség 105 ha–1 körüflfi); fenntartva a növény flevéflzetét érésfig; az öntözést és az ásványfi tápanyagokat megfefleflő szfinten adjuk, hogy megfeflefljen 

a növény figényének. Ezzefl szemben, ahofl a növényt azért termesztjük, hogy gumókat képezzen a konzerváflásra (2-5 cm), gumóképződésben 

proflfifikus fajtát váflasztunk, magas szársűrűségnéfl termesztjük és a gumókat akkor takarítjuk be, amfikor a kívánatos gumóméretet eflérték.

A gumó szárazanyag tartaflma, specfifikus tömegben kfifejezve, eflsődflegesen fajtatuflajdonság. Megáflflapították, hogy a hagyományos fajták 

érett gumófi három osztáflyba soroflhatók: magas (>23%) közepes (21–23%) vagy aflacsony (<20%) szárazanyag tartaflmúak. Mfivefl ezek a szá-

razanyag értékek az egyedfejflődés befejeződésekor aflakuflnak kfi (néhány esetben eflérve egy maxfimáflfis értéket az érés eflőtt), amefly együtt jár 

a redukáfló cukrok csökkenésévefl, következésképpen a növény érése eflőtt betakarított gumóknak kfisebb az értéke. Ez vfisszatükröződfik a korafi 

fajták szappanos (vfiaszos) szerkezetében főzés után, összehasonflítva számos fő növénynek vetett fajta flfisztes szerkezetévefl, meflyeket érés után 

takarítunk be.

Ha a burgonyanövény termesztésekor a gumó frfiss tömegének maxfimaflfizáflására törekszünk, akkor a szárazanyag-tartaflom romflásához ve-

zethet. Szántóföfldfi kísérfletekben vfizsgáflták a növény reakcfióját a nfitrogén műtrágyára. A nfitrogén eflső dózfisafi (50–100 kg N ha–1) rendszerfint 

eflegendőek oflyan nagyságú flombozat kfiaflakítására, hogy feflfogja a beeső napsugárzás 95%-át a gumóképződés fidejére, a gumó teflítődésfi rátája 

ekkor eflérfi a flegmagasabb értéket.

A nfitrogén dózfis továbbfi növeflése a szárazanyag nagyobb mértékű feflhasznáflását eredményezfi a nagyobb flevéflterüflet findex képzésére, amefly 

a napsugárzás feflfogásában kfismértékű növekedést eredményez a zöfld flevéflzet fennmaradásának kfiterjesztésévefl, azonban a flegtöbb kísérflet azt 

mutatja, hogy a szárazanyag hozam 100 kg N ha-1 aflatt érfi efl a maxfimáflfis értéket (19.6. ábra). Nem rfitka azonban, hogy a burgonya nagyobb 

frfiss tömegéért a dózfist 200 kg N ha–1-re növeflfik, és a hatás még fokozható öntözéssefl. Mfivefl ez a termésnövekedés 50–100 kg N ha-1 feflett 

tényflegesen a betakarított gumó víztartaflmának növekedése, habár együtt jár a nagyobb gumók nagyobb arányávafl, a termeflőnek értékeflnfi keflfl 

a nagyobb termés és az aflacsonyabb mfinőség reflatív gazdaságosságfi jeflentőségét. 

19.6. ábra. A nfitrogén műtrágyázás hatása négy burgonyafajta frfiss és száraz gumótömegére (Schfippers, 1968)



Környezetfi és genetfikafi hatások a mag oflaj és fehérje koncentrácfiójára és összetéteflére

Oflaj koncentrácfió

A magban az oflaj a növényfajtófl függően akkumufláflódfik főfleg az endospermfiumban (rficfinus és zab), a csíra szfikflevéflben és a csíratengeflyben 

(pfl. repcemag és napraforgó), a csíra pajzsocskában és afleuron-rétegben (pfl. kukorfica) vagy a mezokarpfiumban (oflfivaoflaj és páflmaoflaj). A mag-

oflaj koncentrácfiója (rendszerfint kfifejezve a mag szárazanyag százaflékában) határozza meg főként a mag fiparfi hozamát.

A mag oflajkoncentrácfiója genetfikafiflag determfináflt és a növénynemesítés javította számos növényfajnáfl. Napraforgóban, az aflacsony oflajtar-

taflmú fajtákat és hfibrfideket (38–47%) heflyettesítették a modern, magas oflajtartaflmú hfibrfidek (47–53% oflaj). Kukorficában magas oflajtartaflmú 

hfibrfideket (18%-fig) áflflítottak eflő, jóflflehet a flegtöbb jeflenfleg termesztett hfibrfidnek 3.9–5.8% az oflajtartaflma. Az oflaj koncentrácfió javítását fő-

ként az oflajt tárofló szövet arányának növeflésévefl érték efl, és nem az oflajkoncentrácfió növeflésévefl a szövetben. Napraforgóban a küflönbséget az 

oflajkoncentrácfióban az aflacsony és magas oflajtartaflmú hfibrfidek között sokkafl finkább az oflaj akkumuflácfió fidőtartamában, mfint rátájában flevő 

küflönbség okozta.

A magas oflajkoncentrácfió összefügg az oflaj koncentrácfiónak a környezetfi feflté te flektőfl vafló érzékenységévefl, szemben az aflacsony oflajtartafl-

mú hfibrfidek csaknem stabfifl oflajkoncentrácfiójávafl, jóflflehet a genotípusok csak egyetflen genetfikafi régfióban küflönböznek, amefly örökítfi a magas 

oflajtartaflmú tuflajdonságot. A napraforgó mag oflajkoncentrácfiójának környezetfifleg findukáflt varfiácfiója nagymértékben összefügg a csíra (embrfio) 

oflajkoncentrácfiójának varfiácfiójávafl. A varfiácfió a mag oflajkoncentrácfióban összefüggött az embrfio-perfikarpfium arány váfltozásávafl a hőmérsék-

fletre adott reakcfióban 30 oC feflett.

A mag oflajtartaflmát a növény a szénhfidrátokbófl szfintetfizáflja, vagy a napfi foto szfintézfisbőfl vagy az efltároflt szénhfidrátok újramobfiflfizáflásábófl. 

Ezáfltafl, a mag oflaj akkumuflácfiója nagyban függ a növény szén gazdáflkodásátófl a szemteflítődés fidején. Napraforgóban, a mag oflajkoncentrácfi-

óját főfleg a növény áfltafl feflfogott fotoszfintetfikusan aktív sugárzás (PAR) mennyfisége határozza meg a szemteflítődés fidőszakában. Hasonflóan, 

repcemagban az oflajkoncentrácfió 50.3-tófl 36.3-ra csökkenését tapasztaflták, amfikor a beeső napsugárzást 80%-kafl csökkentették. Ezzefl szemben, 

nem mutatták kfi a feflfogott napsugárzás hatását a mag oflajkoncentrácfiójára szójában és kukorficában.

Napraforgóban, a végső mag száraz tömeg és oflaj koncentrácfió a flegérzékenyebb a feflfogott napsugárzás mennyfiségére 250 és 450 oC nap 

között, vfirágzás után (bázfis hőmérsékflet 6 oC). Egy flfineárfis-pflató összefüggést áflflapítottak meg a végső mag oflajkoncentrácfió és a feflfogott nap-



sugárzás között, egy maxfimummafl (OC
max
) kb. 26.3 MJ növényenként a magas oflajtartaflmú hfibrfidekre (19.7.a. ábra). Ezt a krfitfikus perfiódust 

azonban nem figyeflték meg más oflajos növényeknéfl. 

19.7. ábra. Mfinőségfi tuflajdonságok modeflflezése napraforgóban. (a) A mag oflajkoncentrácfiójának flfineárfis-pflató reakcfiója a feflfogott napsugárzásra, 250 és 
450°C nap közöttfi fidőszakban, a vfirágzás után; paraméterek: a flfineárfis fázfis meredeksége (a), mfinfimáflfisan feflfogott napsugárzás a maxfimáflfis oflajtartaflom 
efléréséhez (b), és a maxfimáflfis oflajkoncentrácfió (OC

max
). (b) Szfigmofid függvény, amefly fleírja az összefüggést az oflajkoncentrácfió és a mfinfimáflfis éjszakafi 

hőmérsékflet között 100 és 300 °C nap közöttfi fidőszakban, a vfirágzás után; paraméterek: maxfimáflfis meredekség (c), mfinfimáflfis oflajsav koncentrácfió (y
0
) 

és maxfimáflfis oflajsav koncentrácfió (y
max
). (c) Negatív exponencfiáflfis összefüggés a tokoferofl koncentrácfió és a magonkéntfi oflajtömeg között. x

fi
 oflajtömeg 

magonként, amefly feflett az oflaj tokoferofl koncentrácfió egy stabfiflfitásszerű fázfist mutat (Sadras és Caflderfinfi 2009).

A mag oflajkoncentrácfiójának reakcfiója a hőmérsékfletre a szemteflítődés fidőszakában függ a növényfajtófl. Len esetében a magonkéntfi oflaj meny-

nyfisége és az oflajkoncentrácfió egyaránt flfineárfisan csökken 13 és 25 oC közöttfi napfi átflagos hőmérsékfletnéfl. Szójánáfl, a mag oflajkoncentrácfiója 

nő a napfi átflagos hőmérsékflettefl egészen 28 oC-fig és csökken az ennéfl magasabb hőmérsékfletnéfl. Napraforgónáfl, a mag teflítődésfi szakasz fidőtar-

tama fordítottan arányos a hőmérsékflettefl és ezáfltafl a magasabb hőmérsékflet rövfidítfi a fényfeflfogás fidőszakát és így csökkentfi a mag oflajmeny-

nyfiségét. A szabadföfldfi eredményeket azonban óvatosan keflfl finterpretáflnfi, mfivefl a varfiácfiók a hőmérsékfletben és a napsugárzásban rendszerfint 

korrefláflnak. Szabáflyozott kísérfletfi körüflmények között, ahofl a hőmérsékfletet és a napsugárzást szétváflasztották, az oflajkoncentrácfió fordított 

arányban voflt a hőmérsékflettefl. 30 oC feflettfi hőmérsékfletnéfl az oflajkoncentrácfió figyeflemre méfltóan csökkenhet, a magteflítődés stádfiumátófl 

függően.

Vízhfiány a magteflítődés fidején, még rövfid fidőszakban fis, csökkenthetfi a mag oflaj koncentrácfióját. A vízhfiány eflső hatása a flevéflnövekedés 

csökkentése, meflynek szfignfifikáns hatása flehet a fény feflfogásra és ezáfltafl a mag oflajkoncentrácfióra. A súflyosabb vízhfiány fis hatássafl flehet a 

flevéflszfintű fotoszfintézfisre vagy gyorsíthatja a flevéfl szeneszcencfiát (eflhaflást), csökkentve ezáfltafl a szénhfidrát rendeflkezésre áflflását oflajszfintézfis-

hez.

A túflzott nfitrogén-eflflátottság ugyancsak hatássafl flehet az oflajkoncentrácfióra, fő ként a fehérje koncentrácfió növeflése révén. Mfiközben a többfi 

környezetfi faktor és az agro technfikafi hatása részben érteflmezhető a növényenként feflfogott napsugárzásra, a hőmérsékfletre vagy a fotoszfintézfisre 

kfifejtett hatásukkafl (pfl. flevéflbetegségek, vetésfidő és növényszám), ezeknek a faktoroknak közvetflen hatásuk fis flehet a mag oflajkoncentrácfiójára. 



Oflaj összetétefl

A zsírsav összetétefl az oflajmfinőség fő meghatározója. Az oflaj zsírsav összetétefle genetfikafiflag szabáflyozott és nagymértékben váfltozfik a fajok 

között és fajon beflüfl fis (19.8. ábra). A napraforgó hagyományosan magas flfinoflsav tartaflmú fajtáfinak oflajösszetéteflét módosították, főfleg a fő 

gének funkcfiófinak megváfltoztatásávafl mutagenezfissefl. A magas oflajtartaflmú fajtáknak 80% feflettfi az oflajsav tartaflma. A közepes oflajtartaflmú 

fajtákat (60–79% oflajsav) rendszerfint a magas oflajtartaflmú és a hagyományos vonaflak keresztezésébőfl áflflították eflő. Teflített zsírsavak (magas 

sztearfin és magas paflmfitfinsav) magas koncentrácfiójávafl rendeflkező napraforgó vonaflakat ugyancsak kfifejflesztettek.

Az oflaj zsírsav összetétefle váfltozfik a környezetfi fefltétefleknek megfefleflően. Régóta fismert, hogy a magasabb hőmérsékflet növeflfi az oflajsav-flfin-

oflsav arányt számos oflajos magvú növény oflajában. A teflített zsírsavak akkumuflácfiójára ugyancsak hatássafl vannak a környezetfi faktorok.

Többen kfimutatták, hogy az oflajsav koncentrácfió napraforgóban csökkent az aflacsony hőmérsékflettefl, küflönösen az éjszakafi mfinfimum hő-

mérsékflettefl. Szójában és kukorficán azonban nem flehetett kfimutatnfi egyérteflmű összefüggést az oflajsav koncentrácfió az éjszakafi vagy mfinfimum 

hőmérsékflet között. Sokkafl finkább összefüggés voflt a napfi átflagos hőmérsékflettefl. Mfint ahogy kfimutatták az oflaj koncentrácfióra, a nagyon ma-

gas napfi hőmérsékflet (>30 oC) hatássafl van a zsírsav összetéteflre fis napraforgóban.

19.8. ábra. Tfipfikus oflajsav összetétefl (a) szója, oflajrepce, flenmeg, kukorfica és napraforgó hagyományos fajtáfira és (b) napraforgó fajták módosított zsfirsav 
összetéteflflefl: közepes oflaj, magas oflaj, magas paflmfitfin, magas sztearfin és magas sztearfin/magas oflaj (Sadras és Caflderfinfi 2009).

Megvfizsgáflták az oflajsav és a flfinoflsav reakcfióját a hőmérsékfletre napraforgó hfibrfidekben. Az oflajsav koncentrácfió szfigmofid reakcfiót mutatott a 

mfinfimáflfis éjszakafi hőmérsékfletre 100 és 300 oC nap között vfirágzás után, csaknem flfineárfisan növekedve egy adott hőmérsékfletfi tartományban 

(19.7.b. ábra). Ezen a tartományon kívüfl, ennek a zsírsavnak a koncentrácfiója majdnem konstans maradt. Ugyanez a matematfikafi összefüggés 

jeflflemezte az oflajsav koncentrácfió reakcfióját a hőmérsékfletre tradficfionáflfis és magas oflajtartaflmú hfibrfidekben. Az összefüggés a flfinoflsav kon-

centrácfió és a hőmérsékflet között fordított trendeket mutatott.

A tokoferofl koncentrácfió a napraforgó magban nagyon reakcfióképes a környezetfi fefltéteflekre. A növényenként feflfogott fény mennyfisége a 

magteflítődés fidején negatívan korrefláflt a tokoferofl koncentrácfióvafl az oflajban napraforgóban, szójában, kukorficában és repcében.

A magban flevő tokoferofl kfis mennyfiségben ofldott formában van az oflajban (tfipfikusan 500–1200 μg g–1) és koncentrácfiója függ mfind a tokofe-

rofl és mfind az oflaj mennyfiségétőfl. Az összefüggés a tokoferofl koncentrácfió az oflajban és a magonkéntfi oflajtömeg között híguflásfi jeflflegű formát 

mutatott (19.7.c. ábra). A magonkéntfi (szemenkéntfi) oflajtömeg nagyrészt fefleflős az oflaj tokoferofl koncentrácfió varfiácfiójának jeflentős részéért a 

szója, repce tradficfionáflfis fajtáfiban, de nem a kukorficában, meflynek aflacsony a szem oflaj-koncentrácfiója.



Fehérje koncentrácfió

A szem (mag) fehérje koncentrácfiója, ameflyet rendszerfint a szem száraz tömegének százaflékában fejezünk kfi, a flegtöbb gabonaféfle és hüveflyes 

növényfaj végső feflhasznáflásfi értékének a meghatározója. Ez küflönösen figaz a búzára, amefly többnyfire emberfi fogyasztásra kerüfl, fefldoflgozás 

után. A gabonaféflék szemtermése vfiszonyflag kfis koncentrácfióban tartaflmaz fehérjét, tfipfikusan 8 és 18% között. A nagy függőség a kukorficátófl, 

búzátófl és rfizstőfl, mfint a szénhfidrátok és az energfia fő forrásafitófl, azt jeflentfi, hogy ezek a növényfajok fefleflősek az éfleflmfiszerben flevő fehérjék 

85%-áért.

Szántóföfldön, a szem fehérje koncentrácfiójának fingadozásafi, meflyeket az fidő járás, a víz és a rendeflkezésre áflfló nfitrogén findukáflnak, küflönö-

sen a szemteflítődés fidő szaká ban, sokkafl nagyobbak, mfint a genotípusnak tuflajdonítható varfiácfiók. Búzánáfl, a varfiácfiók a szem fehérje koncent-

rácfióban a hőmérsékfletre, a napsugárzásra, a CO
2
-re vagy a taflajban flevő víz feflvehetőségére adott reakcfióban, főkét a szemben a szén-vegyüfle-

tek (azaz keményítő és oflaj) mennyfiségének varfiácfiójához kapcsoflódnak, míg a nfitrogén vegyüfletek (fehérje) mennyfisége a szemben vfiszonyflag 

stabfifl. Az oflajnövényeknéfl, egy növekedés az oflajkoncentrácfióban áfltaflában összefügg a fehérje koncentrácfió csökkenésévefl, a híguflásfi hatás 

eredményeként.

A köflcsönös hatás a szén és nfitrogén vegyüfletek között, amefly a fehérje végső koncentrácfiójához vezet a szemben, flegegyszerűbben megma-

gyarázható a környezetfi faktoroknak a hatásávafl a szemteflítődésfi fidőszakban a szénhfidrátok, az oflaj és a fehérje akkumuflácfiójának rátájára és 

fidőtartamára. A szénhfidrát, az oflaj és a fehérje beépüflése a szembe vfiszonyflag egymástófl függetflen és efltérően vannak szabáflyozva. A szem ke-

ményítő és oflaj szfintézfise főként a napfi fotoszfintézfistőfl függ. Ezáfltafl, a keményítő és oflaj mennyfiségét a magban (szemben) főként meghatározza 

a szemteflítődésfi perfiódus fidőtartama napokban. A szén vegyüfletek akkumuflácfiójának napfi rátáját kfissé módosítják az antézfis utánfi környezetfi 

faktorok, míg a szemteflítődés fidőtartama termáfl fidőben kevés varfiácfiót mutat. Ez megmagyarázza, rendszerfint mfiért a szem száraz tömeg kor-

refláfl szorosan a szem száraz tömeg akkumuflácfiójának rátájávafl fok naponként vagy a szemteflítődés fidőtartamávafl napokban. Ezzefl szemben, a 

fleggyakorfibb körüflmények között, a szem fehérje szfintézfise flegjobban a nfitrogénnek a vegetatív szervekbőfl történő újra mobfiflfizácfiójátófl függ. 

Már szó voflt a napfi asszfimfiflácfió és a rezervek reflatív hozzájáruflásárófl a szem szén és nfitrogén tartaflmához, és hangsúflyoztuk a küflönbséget a 

búza és rfizs (meflyeknéfl a betakarított termés nfitrogénjének 60–95%-a az efltároflt nfitrogén újra mobfiflfizácfiójábófl származfik), vaflamfint a kukorfica 

között (ahofl ez az arány csupán 45–65%).

A szemben a nfitrogén akkumuflácfió rátáját (fok/nap) kevésbé módosítja a hő mér sékflet vagy a vízeflflátottság, amefly azt jeflentfi, hogy bármefly 

hőmérsékflet áfltafl firányított csökkenést a szemteflítődésfi perfiódus napokban kfifejezett fidőtartamában kompen záflja a szem nfitrogén akkumuflácfi-

ójának naponkéntfi rátája.

Vízhfiány vagy magas hőmérsékflet esetén, a vfirágzás eflőttfi nfitrogén újra mobfiflfizácfiójának magasabb naponkéntfi rátája a növény vegetatív 

részefibőfl a szembe a flevéflzet szeneszcencfiájának gyorsuflását és az antézfis eflőttfi szén csökkent újra mobfiflfizácfióját eredményezfi. Nagyon magas 

hőmérsékfletnéfl (maxfimáflfis napfi hőmérsékflet magasabb 30–35 oC-náfl, növényfajtófl függően) ez a kompenzácfiós jeflenség csökken és a szemen-

kéntfi nfitrogén mennyfisége csökkenhet. Ha környezetfi korflátokat aflkaflmazunk a szemteflítődés korafi fázfisában (az endospermfium vagy szfikflevéfl 

sejtosztódásának fidején), akkor a szén akkumuflácfió rátája csökkenhet, mefly súflyt heflyez a szem fehérje koncentrácfió növeflésére. Ezeknek a 

környezetfi faktoroknak a hatásafi az antézfis eflőtt a szem fehérje koncentrácfióra függ főként a sfink-source (feflhasznáflás-forrás) arányra gyakoroflt 

hatásuktófl, azonban mégfis a fent fleírt foflyamatok firányítják a szem fehérje koncentrácfiót.

A vfirágzás utánfi hőmérsékflet, napsugárzás vagy vízeflflátottság hatásafivafl eflflentét ben, a nfitrogén eflflátottság hatása a szem fehérje koncentrá-

cfióra főként a szemben flevő nfitrogén mennyfisége váfltozásának tuflajdonítható, ameflyet a flegtöbb növényfajnáfl a nfitrogén rendeflkezésre áflflása 

szabáflyozza a vegetatív szervekben és a taflajban a szemteflítődés fidőszakában. A kfiaflakuflt szemszám rendszerfint megfeflefl az áflflomány növeke-

désfi kapacfitásának a szemteflítődés fidőszakában, és ennek következtében az átflagos szem száraz tömeg kevésbé módosufl (vagy növekszfik kfis 

mértékben) a vfirágzás eflőttfi vagy utánfi taflaj nfitrogén hfiánynáfl.

Fehérje összetétefl

A tartaflékfehérje fefleflős a nfitrogén összes mennyfiségének 70–80%-áért a gabonaféflék és a hüveflyesek érett termésében és összetéteflük nagyban 

befoflyásoflja fefldoflgozásfi és tápfláflkozásfi mfinőségüket. Fontos megjegyeznfi, hogy a szem fehérje koncentrácfiója búzában flfineárfisan csökkent a 

fajta kfibocsátásának évévefl, de a flfiszt aflkaflmassága szfignfifikánsan nőtt. Ez a trend részben összefügg a kedvező fehérje aflfléflok kfiváflasztásávafl 

(szeflekcfiójávafl) az 1980-as évek közepe után. Jóflflehet a szemben a fehérje mfinőségfi összetétefle függ a genotípustófl, mennyfiségfi összetéteflét 

nagyban meghatározzák a környezetfi faktorok, befleértve a nfitrogén és kén eflflátottságot.

A búza tartaflékfehérjéket több mfint 100 gén kódoflja, ameflyek küflönböző flóku szok  ban tafláflhatók, kódoflva vannak a magas moflekuflatömegű 

gflutenfin aflegysé gek (HMW-GS), az aflacsony moflekuflatömegű gflutenfin aflegységek (LMW-GS), α/β gflfiadfinok, γ-gflfiadfinok és ω-gflfiadfinok. A 

gflfiadfinokat és gflutenfineket együtt proflamfi noknak hívjuk. A gflutenfinek poflfimer fehérjék, ameflyek nagyon nagy makro-poflfimereket képeznek 

vfiszkozfitás-rugaflmasság sajátossággafl (fefleflős a búzaflfiszt egyedüfláflfló reoflógfiafi tuflajdonságafiért), míg a gflfiadfinok fontosak a kovász (tészta) 

nyújthatóságának bfiztosításában. A szemben flevő fehérjék főfleg a szemteflítődés flfineárfis fázfisában akkumufláflódnak. Búzában, a deszfikkácfiós 

fázfis foflyamán, a fizfioflógfiafi érés után, a gflutenfin fehérjék nagyon nagy poflfimereket képeznek, meflyeknek méretbenfi efloszflása központfi szerepet 

játszfik a búzaflfiszt aflkaflmasságának meghatározásában. 

A környezetfi faktorok, befleértve a víz és a nfitrogén-eflflátottságot, nem közvetflenüfl befoflyásoflják a szem fehérje akkumuflácfiót, hanem csak 

közvetve,  a  szem  nfitrogén  akkumuflácfiójára  gyakoroflt  hatásukon  keresztüfl (19.9.a –c.  ábra). A  szem  fehérje  összetétefl  szorosan  összefügg  a 

szemenkéntfi fehérje összes mennyfiségévefl. Búzában, az összes gflutenfin aránya a szem fehérjében, függetflennek tűnfik a nfitrogén mennyfiségétőfl 



a szemben; ezzefl szemben a gflfiadfin aránya a szemben szfignfifikáns környezet varfiácfiót mutat (19.9. c. ábra). Váfltozások a gflfiadfin arányában 

közvetflenüfl összefüggnek a nfitrogén szemben flevő mennyfiségének varfiácfiójávafl. Megáflflapították, hogy a genotípusos küflönbségeket a szem 

fehérje összetéteflében eflsődflegesen firányítják a szemben flevő nfitrogén összes mennyfiségének varfiácfiófi.

A nfitrogén-eflflátottság meghatározza a fehérje akkumuflácfió szfintjét a szemben és a fő aflflokácfióját a raktározott fehérje frakcfiók között, azon-

ban a nfitrogén-eflflátottság adott szfintjén a kén-eflflátottság pontosan beáflflítja a fehérje frakcfiók összetéteflét. A magas hőmérsékflet hosszú perfiódu-

safi áfltaflánosak a vfiflág számos gabonatermesztő terüfletén, és az optfimáflfisnáfl magasabb hőmérsékflet egyfike a fő környezetfi faktoroknak, ameflyek 

hatássafl vannak a gabonaféflék (cereáflfiák) termésére és összetéteflére. Bfizonyos eredmények arra utaflnak, hogy a nagyon magas hőmérsékflet a 

szemteflítődésfi fidőszak közepén pozfitív hatássafl van a búza sütésfi mfinőségére, míg a nagyon magas hőmérsékflet a fizfioflógfiafi érés körüfl negatív 

hatású.

19.9. ábra. (a) Nem-proflamfin fehérjék, (b) gflfiadfinok és (c) gflutenfinek szemenkéntfi mennyfiségefi a szemenkéntfi nfitrogén összes mennyfiségétőfl függően a 
kenyérbúza fejflődésben flevő és érett termésében. A betét ábrák mutatják az aflflometrfikus összefüggést mfindegyfik fehérje frakcfió mennyfisége és a nfitrogén 
összes mennyfisége között csak az érett szemekre. (d) a nem-proflamfin fehérjék (nyfitott szfimbóflumok), gflfiadfinok (szürke szfimbóflumok) és gflutenfinek (zárt 
szfimbóflumok) százafléka a nfitrogén szemenkéntfi összes mennyfiségétőfl függően az érett szemekre. A növényeket féflfig szabáflyozott környezetben neveflték 
küflönböző vfirágzás utánfi hőmérsékfletnéfl (háromszögek) és vízeflflátottságnáfl (négyszögek) és szántóföfldön efltérő a nfitrogén dózfisoknáfl és kfijuttatásfi 

fidőben (körök). (Trfibofi et afl., 2002)

Agrotechnfikafi efljárások a megfefleflő termésmfinőség efléréséhez

A termés mfinőségét meghatározó fizfioflógfiafi köflcsönhatások

Az aflábbfiakban bemutatjuk, (fi) hogyan hatnak egymásra a szem összetevők a termésmfinőség meghatározásában és (fifi) az agrotechnfika és a kflí-

ma hogyan hat a szemmfinőségre (Satorre és Sflafer, 1999). 



Nfitrogén műtrágya

A nfitrogén műtrágya az egyfik flegfontosabb agrotechnfikafi tényező a szemtermés és a mfinőség meghatározásában, amefly azon az áfltaflános fisme-

reten aflapufl, hogy növeflnfi képes a szemtermést, a szemfehérje százaflékot, vagy mfindkettőt. Amfikor a rendeflkezésre áflfló nfitrogén kevesebb, mfint 

amfi szükséges a szemtermés maxfimaflfizáflásához, a termés jófl fismert hfiperboflfikus reakcfiója következfik be, vagyfis a termés aszfimptotfikusan nő 

a flehetséges maxfimumfig az adott környezetre (19.10. ábra (2)). E pont körüfl számos régfió van, ameflyben a keményítő és fehérje akkumuflácfió 

efltérő reakcfiót ad a rendeflkezésre áflfló nfitrogénre.

Kfifinduflva a rendeflkezésre áflfló nfitrogén aflacsony szfintjébőfl, a nfitrogén műtrágya eflső növekménye mfind a keményítő és mfind a fehérje meny-

nyfiségét növeflfi a szemben, azonban a keményítő reakcfiója rendszerfint nagyobb. A nfitrogén eflső növekménye ezáfltafl növeflfi a termést, azonban 

csökkentfi a fehérje százaflékot, amefly a gyakran fidézett negatív összefüggést eredményezfi a szemtermés és a fehérje százaflék között. Mfieflőtt a 

N krfitfikus szfintjét eflérjük, a keményítő és a fehérje akkumuflácfió reakcfiója egy másodfik szakaszba flép, ameflyben a továbbfi N műtrágya gyakran 

egy kfisebb (azonban még pozfitív) hatássafl van a keményítő feflhaflmozódásra, és arányosan nagyobb a hatása a fehérje feflhaflmozódásra. A N 

nettó hatása a reakcfió másodfik szakaszában ezáfltafl egy kfismértékű termésnövekedés és egy vfiszonyflag nagy növekedés a fehérje százaflékban. 

19.10. ábra. A termés (▬) és a fehérje százaflék (─) reakcfiója a nfitrogén műtrágyára (Satorre és Sflafer, 1999)

A N nagyobb adagjánáfl, a növény efljuthat a reakcfió harmadfik szakaszába, ahofl eflérjük a maxfimáflfis termést. Ebben a szakaszban, a továbbfi 

műtrágyának nfincs hatása a keményítő mennyfiségére a szemben, azonban növeflfi a szem fehérje mennyfiségét.  Ennek eredményeként, a fehérje 

százaflék erős reakcfiót ad a nfitrogénre a N többfletnek ebben a „fluxus fogyasztás” szakaszában.

A szemfehérje százaflék növeflésén túflmenően, az N növeflése a reakcfió másodfik szakaszában ugyancsak befoflyásoflja a szemfehérje összeté-

teflt. Széfleskörűen pubflfikáflták, hogy a szemfehérje százaflék növekedésévefl a gflutenfin aránya a szemben csökken, és ez bekövetkezfik, mfivefl a 

növekedés a gflfiadfin akkumuflácfióban nagyobb, mfint a gflutenfiné. Ez bevezetfi az finterakcfiók másodfik szfintjét, és a N műtrágya eflflentétes hatását 

a szem mfinőségére.

A szemfehérje százaflék és összetétefl reakcfiója a N műtrágyára köflcsönhatásban van ofly módon, hogy a továbbfi N gyakran növeflfi a tészta 

erősséget és következésképpen a azem mfinőséget. Ez bekövetkezfik, mfivefl flegtöbb esetben a fehérje százaflék pozfitív befoflyása a tészta erősségre 

eflég nagy ahhoz, hogy több mfint kompenzáflja a megnövekedett gflfiadfin:gflutenfin arány negatív hatását. Nyfiflvánvaflóan, annak mértékét, ahogy a 

N műtrágya növeflfi a termés mfinőségét, befoflyásoflja a keményítő, a gflfiadfin és a gflutenfin efltérő rekcfiója a N növekményre. 

A 19.11.a. ábra mutatja, a tfipfikus reakcfiót a N eflső növekményére (a reakcfió 1. szakasza). A 19.11.b. ábra mutatja a tfipfikus reakcfiót a N máso-

dfik növekményére (a reakcfió 2. szakasza). A tészta erősség reakcfiója származfik (fi) egyedüfl a fehérje százaflék váfltozásábófl, (fifi) egyedüfl a fehérje 

összetétefl váfltozásábófl, és (fififi) a fehérje százaflék és összetétefl együttes hatásábófl.



19.11. ábra. A szem összetétefl és a tészta erősség reakcfiója a nfitrogén műtrágya aflkaflmazására (Satorre és Sflafer, 1999)

Magas hőmérsékflet

A szemtermés megközeflítőfleg 3–4%-kafl csökken mfinden 1°C hőmérsékflet növekedésre 15 °C hőmérsékflet feflett a szemteflítődés fidőszakában, 

és ez eflsődflegesen azért következfik be, mert a keményítő akkumuflácfiót csökkentfi a hőmérsékflet. Ahogy a hőmérsékflet nő az átflagos 15 °C föflé 

a szemteflítődés fidején, a keményítő beépüflés rátájának növekedése nem tefljesen kompenzáflja a keményítő beépüflés fidőtartamának csökkenését, 

és ennek következtében a szem mérete és a termés csökken.

A szem fehérje akkumuflácfió ugyancsak csökken a hőmérsékflet emeflkedésévefl, jóflflehet kevésbé hőmérsékflet szenzfitív, mfint a keményítő. 

Ennek  eredményeként,  a  megemeflkedett  hőmérsékflet  a  szemteflítődés  fidején  tendencfiájában  növeflfi  a  szemfehérje  százaflékot.  Ez  áfltaflában  a 

szemmfinőség javuflását eredményezfi, amefly mérhető a tészta erősséggefl és más mutatókkafl. Az újabb vfizsgáflatok rámutattak arra, hogy ahogy a 

hőmérsékflet egy bfizonyos küszöb (rendszerfint kb. 30 °C) föflé emeflkedfik, a pozfitív összefüggés a szem fehérje százaflék és a tészta erősség között 

megtörfik és negatívvá fis váflhat. Ezt a hőmérsékflet findukáflta váfltozás okozza a szemfehérje összetéteflben. Számos búzafajtában a gflfiadfin:gflute-

nfin arány nő a 30 °C feflettfi hőmérsékflettefl, jóflflehet ez a küszöb aflacsonyabb a hőségre érzékeny fajtáknáfl. Úgy tűnfik, hogy a gflfiadfin:gflutenfin 

arány nő, mfivefl a gflfiadfin akkumuflácfiója kevésbé csökken a megemeflkedett hőmérsékfletre, mfint a gflutenfiné (Satorre és Sflafer, 1999). A magas 

hőmérsékflet áfltaflános hatását a szem mfinőségére a 19.12. ábra összegezfi.



19.12. ábra. A szem összetevők és a tészta erősség reakcfiója a megemeflkedett hőmérsékfletre (Satorre és Sflafer, 1999).

Mag oflajkoncentrácfió

A mag oflajkoncentrácfiója napraforgóban függ a növényenként feflfogott napsugárzástófl a krfitfikus perfiódus fidőszakában (19.7.a. ábra). A magas 

oflajkoncentrácfió ezáfltafl szükségessé teszfi az agrotechnfikafi efljárások módosítását (pfl vetésfidő, hfibrfid váflasztás, növényszám és tápanyag-eflflátás), 

hogy növefljük a feflfogott napsugárzást a krfitfikus perfiódusban. Péfldáufl, a későfi vetés nemcsak a termést csökkentfi, hanem a mag oflajkoncentrá-

cfiót fis, a magas oflajtartaflmú napraforgó hfibrfidekben. Három heflyen Argentínában, a szfimufláflt mag oflajkoncentrácfió csökkent, amfikor a vetésfidő 

késett. Ez annak a ténynek voflt tuflajdonítható, hogy átflagosan a napsugárzás gyorsabban csökken, mfint a hőmérsékflet a nyárfi napfordufló után, 

egy áflflandó csökkenést okozva a növény áfltafl feflfogott napsugárzás mennyfiségében. A későfi vetés csökkentette a mag (kaszat) oflajkoncentrácfiót 

1–2%-kafl havonta, de küflönböző mértékben, termőheflytőfl függően. Amfikor aflacsony feflfogott napsugárzás várható a magteflítődés fidején (pfl. 

későfi vetés) az aflacsony oflajtartaflmú hfibrfidek oflajtartaflma hasonfló a magas oflajtartaflmú hfibrfidekéhez, ezáfltafl a fajta kfiváflasztása más tuflajdon-

ságokon aflapuflhat.

A nfitrogén-eflflátottság és szükségflet közöttfi összhang fontos a magas oflajkoncentrácfió efléréséhez. A túflzott trágyázás csökkenthetfi a mag oflaj-

koncentrácfióját és ezáfltafl csökkentfi a termék kereskedeflmfi mfinőségét napraforgóban és oflajrepcében. Napraforgóban ez a heflyzet gyakorfi flehet, 

mfivefl a napraforgó nfitrogén szükségflete vfiszonyflag aflacsony, más kufltúrnövényekhez vfiszonyítva.

Oflaj zsírsav összetétefle

Hfibrfid kfiváflasztás, vetésfidő és termőhefly a három fő agrotechnfikafi efljárás, amefly feflhasznáflható küflönböző oflaj-összetéteflek eflérésére. Ahhoz, 

hogy magas oflajsav tartaflmú oflajt kapjunk, feflhasznáflva a hagyományos hfibrfideket, a növényeket mefleg övezetekben keflflene termesztenfi, a 

vetésfidőt úgy keflflene megváflasztanfi, hogy a mfinfimum hőmérsékflet magas flegyen a magteflítődés fidején és oflyan hfibrfideket keflflene hasznáflnfi, 

meflyeknek magas a maxfimáflfis oflajsav koncentrácfiója (50% körüflfi). A magas oflajtartaflmú hfibrfidek, másrészrőfl aflacsony teflítetflen zsírtartaflmú 

termést adnak (80% oflajsav), függetflenüfl a termőheflytőfl és a vetésfidőtőfl. Ahhoz, hogy magas flfinoflsav tartaflmú oflajt kapjunk, aflacsony mfinfimáflfis 

oflajsav koncentrácfióvafl rendeflkező hfibrfidet (magas maxfimáflfis flfinoflsav koncentrácfió) keflflene hasznáflnfi, és korán keflflene eflvetnfi magas széfles-

ségfi fokoknáfl.



20. NÖVÉNYÁLLOMÁNY REAKCIÓJA A LIMITÁLÓ FAKTOROKRA

A növénytermesztés céflja, hogy szabáflyozza a környezetfi források feflvéteflét és átaflakítását a termesztett növények áflflományafiban. A tápanyag 

vfisszapótflás, a gyomszabáflyozás és a taflajműveflés mfind úgy hat, hogy növeflfi vagy szabáflyozza a napsugárzás és a víz áramflását az áflflományban. 

Ahofl egy forrás megfefleflő mennyfiségben és megfefleflő fidőtartamon keresztüfl rendeflkezésre áflfl, hogy kfieflégítse a növekvő növény figényefit (pfl. 

amfikor a szezonáflfis csapadék mennyfisége meghafladja a potencfiáflfis evapotranszspfirácfiót), akkor kevés eflőny származfik a forrás eflflátottságának 

növeflésébőfl. A termesztett növények figényefi azonban gyakran nagyobbak, mfint amfi a specfifikus forrásbófl a növény rendeflkezésére áflfl, ezért 

vagy mfindenegyes forrás eflflátottságát növeflnfi keflfl vagy a növény figényefit keflfl csökkentenfi, mfint amfiflyen a növényszám szabáflyozása vagy kfi-

sebb forrásfigényű vagy jobban adaptáflódó fajták kfiváflasztása.

Empfirfikusan a növény növekedése kfifejezhető a genotípus × környezet = f (beflső növekedésfi faktorok × küflső növekedésfi faktorok) függvé-

nyeként. Bfizonyos tuflajdonságokat eflsődflegesen a genotípus befoflyásofl, másokat a környezet; mfindegyfiknek a mértéke függ a sajátos tuflajdon-

ságtófl. A genotípus finterakcfiója a környezettefl adja a genetfikafi potencfiáfl kfifejeződését (expresszfióját). 

A modern növénytermesztésben a céfl az, hogy maxfimaflfizáfljuk a növekedésfi rátát és a termést a genetfikafi és környezetfi módosításon keresz-

tüfl. A genotípusok megváfltoztathatók növénynemesítéssefl és szeflekcfióvafl, gyakran drámafi eredményekkefl.  A mfikrokflíma a növény közeflében 

megváfltoztatható számos úton, éspedfig a termőhefly kfiváflasztásávafl, taflajművefléssefl, öntözéssefl, vízszabáflyozássafl, műtrágyázássafl, növényvé-

deflemmefl és számos agrotechnfikafi efljárássafl (pfl. vetésfidő, növényszám és térbenfi eflrendezés). Ezek flegtöbbjét vagy mfindegyfikét áfltaflánosan 

hasznáflják a termeflők a modern mezőgazdaságban és a flfista még bővíthető. 

Növekedésfi faktorok és növényfi reakcfiók típusafi 

A növekedésre ható faktorok, ameflyek átfogóan küflső (környezetfi) és beflső (genetfikafi) faktorokra oszthatók fefl, az aflábbfiak:

Küflső faktorok: 1. Kflfimatfikus: fény, hőmérsékflet, víz, nappaflhosszúság, széfl és gázok (CO
2
, O

2
, N

2
, SO

2
, nfitrogén [N] oxfidok, Ffl, Cfl és O

3
). 

Ezek a gázok gyakran flégkörfi szennyeződések (kfivéve az eflső hármat) és oflyan mértékben koncentráflódnak, hogy gátoflják a növekedést. 2. Eda-

fikus (taflaj): szerkezet, szervesanyag, katfion kficseréflésfi kapacfitás (CEC), pH, vízteflítettség és tápanyag feflvehetőség. Összesen tfizenhét tápeflem 

néflküflözhetetflen a növényeknek. 3. Bfioflógfiafi: gyomok, rovarok, betegségek, nematódák, más növényfi károsítók, és taflaj mfikroorganfizmusok, 

mfint amfiflyenek a N
2
-fixáfló és denfitrfifikáfló baktérfiumok és a mfikorrhfiza (szfimbfiotfikus gomba és növény gyökér közösségek).

Beflső faktorok: Rezfisztencfia a kflfimatfikus, edafikus és bfioflógfiafi stresszekkefl szemben, fotoszfintetfikus ráta, respfirácfió, az asszfimfifláták és a N 

megosztása, kflorofiflfl, karotfin és más pfigmentek mennyfisége, merfisztémák típusa és eflheflyezkedése. Tartaflék tápanyagok tároflásfi kapacfitása, 

enzfim aktfivfitás, közvetflen génhatás (pfl. heterózfis, epfisztázfis), dfifferencfiáflódás. A terméshez hozzájárufló genetfikafi faktorok száma nagy, így ez 

csak egy részfleges flfista.

A termés egy növényáflflomány jeflflemző, amefly vfisszatükrözfi a növényáflflomány képességét a fény feflfogására és a taflaj-források feflvéteflére. 

Fontos, hogyan váflaszofl az áflflomány a korflátozó források pótflására.

Egyetflen faktorra adott reakcfiók

20.1. ábra. (a) A növények bfiomassza akkumuflácfiójának (feflhaflmozódásának) fidőbenfi foflyamata egy flfimfitáfló forrás (R
1
 → R

4
) küflönböző kezdetfi 

eflflátottságánáfl. A növekedés fleflassufl, ahogy a forrás kfimerüfl. (b) A bfiomassza akkumuflácfió fidőbenfi foflyamata egy forrás efltérő mértékű korflátozásánáfl, 



ameflynek eflflátottsága sohasem eflegendő. (c) A végső összes bfiomassza, ameflyet a növények (a és b részábra) a forrás eflflátottság szfintjétőfl függően 
eflőáflflítottak. A szaggatott vonaflak jeflzfik a meredekséget és az aszfimptotfikus termést (W

max
) (Loomfis és Connor, 1992). 

Nézzük meg mfi történfik, amfikor a forrás-eflflátottság, mfint amfiflyen a nfitrogén vagy víz kevesebb az eflegendőnéfl. Az fidőbenfi reakcfiónak két 

mfintázata flehetséges. A 20.1.a ábrán a forrás kfimerüflt az eflegendő eflflátottságnáfl végbement normáflfis növekedés váfltozó perfiódusafi után; ezt 

követően a növekedés korflátozott. Ez a mfintázat áfltaflános a nfitrogén és víz forrásokra. A másodfik mfintázatot a 20.1.b ábra fiflflusztráflja. Ebben 

az esetben, a forrás kezdettőfl fogva mfindfig flfimfitáfló, amefly bekövetkezfik péfldáufl, amfikor a nfitrogén mfineraflfizácfiója a taflaj szerves anyagbófl 

flassabban megy végbe, mfint ahogy a növények feflhasznáflnák azt. Egy kedvezőtflen taflaj pH vagy toxficfitás (pfl. aflumínfium) hasonfló hatássafl van.

A bfiomassza hozam (W) reakcfió függvényefi a küflönböző forrás szfinteken (R) megkaphatók az 20.1.a és 20.1.b ábrákon bemutatott péfldákra, 

feflhasznáflva a tenyészfidőszak végén meghatározott W értékeket, mfiután a kezeflésküflönbségek tefljesen kfiaflakufltak. Mfindkét péflda teflítődésfi 

(pflató) reakcfió függvényeket hoz flétre (20.1.c ábra). Ugyanazt az áfltaflános függvényt kapjuk, amfikor a növekedésfi rátát forrás szfintek szerfint 

ábrázofljuk. A pflató görbékhez empfirfikusan számos függvény fiflfleszthető, befleértve a negatív exponencfiáflfisat:

W = W
max
(1–ecR) 

(1)

ahofl W
max
 az aszfimptotfikus termés, meflyet nem korflátoz a forrás szfint (R), c egy konstans. A meredekség (dW/dR) meghatározza a termés érzé-

kenységét az R váfltozó szfintjefire:

 dW/dR = c (W
max
 –W) 

(2)

Gyakorflatfi céflbófl, néha megfefleflő fleegyszerűsítenfi a görbét két egymást metsző egyenesre (20.1.c ábra), az egyfik vfisszatükrözfi a reakcfió kezdetfi 

meredekségét (egyenflő W
max
 c -vefl R = 0-náfl) és a másfik az asszfimptótát (W

max
). A gondoflatot eflőször Lfiebfig aflkaflmazta a taflaj tápeflem reakcfióra 

és Bflackman a fotoszfintetfikus rátára növekvő fénynéfl. A „Lfiebfig” vagy „Bflackman” reakcfiót még áfltaflánosan hasznáflják. 

Két és több faktorra adott reakcfiók 

Számos egytényezős reakcfió görbevonaflú jeflflege ajánflja azt a flehetőséget, hogy két vagy több faktor egyfidejűfleg flfimfitáflhatja a növény tefljesít-

ményét. Vegyünk egy egyszerű péfldát, a pflató reakcfiót az N és P tápeflemekre. Két faktor közöttfi finterakcfió (köflcsönhatás) egy reakcfió-feflüfletet 

eredményez (20.2.a ábra), amefly bemutatható az azonos termés kontúr (kör)vonaflafivafl (20.2.b ábra). Redukáflva az egyenflő mennyfiségek két-

dfimenzfiós görbéjére (20.2.c ábra), ábrázoflja a termést a két faktor bármefly kombfinácfiójára. Egy fontos kérdés, amfi flevezethető ebbőfl az ábrábófl 

az, hogy szántóföfldfi heflyzetek mfindfig anaflfizáflhatók úgy, mfint egytényezős reakcfiók. A reakcfió a nfitrogénre önmagában mfinőségfifleg hasonfló a 

foszfor mfindegyfik szfintjén; az aflapvető küflönbség az, hogy a maxfimáflfis termés váfltozfik a P szfintjévefl. Egyfidejűfleg két vagy több flfimfitáfló faktor 

grafikus ábrázoflása sokkafl nehezebb. A termésreakcfió X, Y és Z faktorokra kfifejezhető:

W = W
max
 f (X, Y, Z) 

(3)

Egy szorzatos függvény [f( )] megfefleflő a flegtöbb esetben. A flegeflterjedtebben hasznáflt megközeflítés a negatív exponencfiáflfis reakcfiók sorozatát 

aflkaflmazza: 

( )( )( )( )ZkYkxk ebebebZYXf 321

321 111,, ––– –––=   

 () () ()[ ]ZfYfXfWW 321max ,,mfin=    

   

 

(4)

Egy másfik extrém Lfiebfig törvénye:

( )( )( )( )ZkYkxk ebebebZYXf 321

321 111,, ––– –––=    

 () () ()[ ]ZfYfXfWW 321max ,,mfin=    

    

(5)

ahofl a mfin függvény jeflzfi a flegjobban flfimfitáfló faktor kfiváflasztását. Ifly módon aflkaflmazva, a Lfiebfig törvény tényflegesen kfikerüflfi a faktorok fin-

terakcfióját. 



Óvatosság szükséges a (4) egyenflet aflkaflmazásakor. A (4) egyenflet csak akkor működfik jófl, amfikor a koefficfiensek módosítva vannak mfinden 

specfifikus heflyzetre. Az fiflyen jeflflegű empfirfikus finomítás egy áfltaflános probfléma a növény szfimuflácfiós modeflflekben, meflyek szorzatos reakcfió 

függvényeken aflapuflnak.

20.2. ábra. (a) Termés reakcfiófeflüflete a N és P szfintjefinek váfltozására, az egymást keresztező teflítődésfi függvényekbőfl szerkesztve. (b) Ugyanaz a feflüflet 
emeflkedő termés kontúrokkafl. (c) Azonos termésmennyfiségek (termés fizokvantum görbék) kétdfimenzfiós N-P síkká átaflakítva (Loomfis és Connor, 1992)

A termeflő vaflós vfiflága rendszerfint kezeflhető egyszerűbb megközeflítésekkefl, fefltéve, hogy fismerjük, mefly faktorok flfimfitáflják flegjobban a növény 

tefljesítményét. Áfltaflában a flegtöbb többtényezős kérdés a termeflés gyakorflatában fleegyszerűsíthető egyfaktoros döntések sorozatára: mfiflyen 

növényfaj, mfiflyen fajta, azután mfiflyen tenyész terüflet és vetésfidő, azután mfiflyen műtrágya, mfiflyen mennyfiségben, és így tovább.

Empfirfikus ráfordítás-termés összefüggések

Bármefly termesztésfi tényező hatása ábrázoflható egy ráfordítás-termés görbévefl, amefly mutatja, hogy a szárazanyag vagy a termés hogyan váflto-

zfik a műtrágya nagyobb dózfisára a gyomfirtás fintenzfitására vagy a taflajműveflés hatásaként. Ezek a görbék négy szakasszafl jeflflemezhetők (20.3. 

ábra): (1) Bázfis termés (vagy bfiomassza): a növény termése a műtrágya, gyomfirtás stb. hfiányában  (A); (2) A termés növekedésének rátája a 

ráfordítások (pfl. műtrágya dózfisa) növeflésekor (AB); (3) A termés maxfimáflfis nagysága, ameflynéfl a termés stabfiflfizáflódfik az adott kflfimatfikus 

környezetben (BC); (4) Bfizonyos esetekben a termés csökkenése következfik be a ráfordítások magas szfintjén (CD): ez bekövetkezfik magas 

műtrágya dózfisok toxfikus hatásaként, túfl nagy mennyfiségű öntözővíz kfijuttatásakor. 

20.3. ábra. A termés és a ráfordítások közöttfi kapcsoflat ábrázoflása: bázfis termés, A; a termésnövekedés szakasza az finputok növeflésekor, AB; termés 
pflató, BC, ahofl a termés nem ad reakcfiót az finputokra; és terméscsökkenés, CD, amfikor a magas finputok csökkentfik a termést



A megfigyeflt reakcfió áfltaflában görbe vonaflú az A, B és C egyenesek között, eredményezve a „csökkenő megtérüflést”, ahogy a továbbfi finputok 

a termést fokozatosan a pflató firányába mozdítják.

A kezefléseknéfl törekszünk hangsúflyoznfi, hogy: (fi) az agrotechnfikafi beavatkozásokkafl növeflnfi vagy szabáflyoznfi kívánjuk a napsugárzás és a 

víz fluxusokat (áramflásokat) a növényáflflományban; (fifi) számos fizfioflógfiafi foflyamatra hatnak, ameflyek finterakcfióban vannak kompflex módon; 

(fififi) a ráfordítás-reakcfió görbéket eflemeznfi keflfl, hogy kfimutassuk, mefly faktorok hatnak és meflyek szabáflyozhatók fleghatékonyabban. Tuda-

tában keflfl flennfi annak, hogy a varfiabfiflfitás az fidőjárásban, küflönösen a csapadékban az évek között, eflfedhetfi az agrotechnfikafi faktorokra adott 

reakcfiókat. A ráfordítás (finput) reakcfió formája érzékeny a kufltúrnövény genotípus tuflajdonságafira, küflönös tekfintettefl a tápanyag-hasznosításra 

és a forrásokért vafló kompetícfióra. A korszerű genotípusok termés varfiácfiója optfimáflfis finputnáfl rendszerfint kfisebb, mfint a varfiácfió flfimfitáflt kö-

rüflmények között. A ráfordítás-termés reakcfió bármefly termőheflyen egy empfirfikus útmutató a gyakorflatnak. Ha azonban a formáját és nagyságát 

meg tudjuk határoznfi, akkor nagyobb bfiztonsággafl hasznáflható és kfiterjeszthető más környezetbe.

A 20.3. ábrán bemutatott egyszerű sémán a növényáflflományok reakcfiója a bázfis (A) és a maxfimáflfis termés (BC) között váfltozfik. A vaflóság-

ban a növényáflflomány reakcfiója, figyeflembe véve a korflátozó tényezőket, rfitkán fix (váfltozatflan) a növekedésfi fidőszakban, hanem váfltozfik a 

források feflhasznáflásávafl vagy kfimerűflésévefl. Két mérhető növekedésfi görbét tudunk ezáfltafl meghatároznfi: egy feflső görbét, ameflyben a víz és 

a tápanyagok bőségesek és nfincs kompetícfió a gyomokkafl, úgyhogy a növekedés rátáját (egy genotípusnak) a gflobáflfis faktorok flfimfitáflják, mfint 

amfiflyen a napsugárzás és a hőmérsékflet; és egy aflsó görbét, ameflyben a források nem nőnek és a növény növekedésének rátája a heflyfi faktorok-

tófl függ, befleértve az áflflomány képességét a napsugárzás feflfogására, a víz vagy a tápanyagok feflvéteflére a gyökérrendszer vagy az áflflomány 

kfiterjesztésévefl, rendszerfint kompetícfióban a gyomokkafl. Az utóbbfi áflflapot vagy ahhoz közeflfi áfltaflános a mezőgazdaságban, ahofl péfldáufl az 

áflflomány kfiterjesztfi gyökérzetét a taflajban tároflt víz feflvéteflére. A növekedés tényfleges értéke függ oflyan faktoroktófl, mfint a növényfeflüflet nö-

vekedésének rátája, a rfitka források feflvéteflének rátája és a transzspfirácfiós együttható. A növények átáflflhatnak egyfik vagy másfik áflflapot feflé a 

növekedés foflyamán, a heflyfi körüflményektőfl és az agrotechnfikátófl függően.

A 20.4. ábrán  egy  reprezentatív  növekedésfi  görbét  gflobáflfis  flfimfitácfió esetén  az ABC  vonafl  mutat.  Péfldaként,  egy  áflflományban,  amefly  az 

ABC-t követte, víz- vagy tápeflem-hfiány következett be a B pontnáfl és eflkezdte követnfi a BDF görbét; vagyfis adaptáflódfik egy tápfláflkozásfi stra-

tégfiához. A D pontban a korflátozás csökken és a növény növekedése vfisszatér egy oflyan útra, amefly párhuzamos az ABC-vefl, flegaflábbfis amíg 

a kfijuttatott forrást feflhasznáflja, amfikor a meredekség vfisszaesfik a DF görbe meredekségéhez. Iflyen váfltozások bekövetkeznek öntözéseknéfl, 

tápanyagok kfijuttatásakor és más agrotechnfikafi beavatkozásoknáfl. 

Bármefly fidőben hasznos becsüflnfi, hogy hofl van a növényáflflomány, egy fiflyen görbét aflapufl véve. Az ABC görbe a 20.4. ábrán kfiszámítható a 

beeső napsugárzásbófl, a feflfogott napsugárzás maxfimáflfis szezonáflfis görbéjébőfl és a megfefleflő hasznosuflásfi koefficfiensbőfl (ε
s
). Ez a görbe egy 

mértéket ad, ameflflyefl össze flehet hasonflítanfi a növény jeflenflegfi tefljesítményét és becsüflnfi flehet a ráfordítások (műtrágyázás, gyomfirtás) vafló-

színű eflőnyét.

20.4. ábra. Szárazanyag produkcfió, amfikor nfincs forráshfiány (ABC). A tápanyaghfiányos stratégfia flecsökkentfi a produkcfiót (BDF). Forrás kfijuttatása D 
fidőpontban azt eredményezfi, hogy a növekedésfi ráta újbófl párhuzamossá váflfik BC-vefl, egészen addfig, amíg a forrás újbófl kfiürüfl, ekkor a növekedés rátája 

vfisszaesfik DF szfintre

Növénytermesztésfi tényezők hatása a kukorfica termésére tartamkísérfletben

Az 1961-ben beáflflított martonvásárfi tartamkísérfletben a következő öt növénytermesztésfi tényező hatását vfizsgáfltuk a kukorfica termésnövekedé-

sére: taflajműveflés, trágyázás, növényszám, fajta és növényápoflás. Mfindegyfik tényezőnek két fokozata van, egy kedvezőtflen (mfinfimáflfis, flfimfitá-

fló) és egy kedvező (optfimáflfis). A kísérfletbe 7 kezefléskombfinácfiót áflflítottunk be. Az 1. kezeflésben mfinden tényező kedvezőtflen, a 2. kezeflésben 

mfinden tényező kedvező fokozatban voflt. A 3–7. kezeflésben úgy aflakítottuk kfi a kezefléskombfinácfiókat, hogy egy növénytermesztésfi tényezőt 

mfindfig kedvezőtflen fokozatban hagytunk, a többfit pedfig kedvező fokozatban. Így a 3. kezeflésben a taflajműveflés, a 4. kezeflésben a trágyázás, 

az 5. kezeflésben a növényszám, a 6. kezeflésben a fajta és a 7. kezeflésben az ápoflás van mfinfimumban, vagyfis termésflfimfitáfló tényezőként hat.



20.5 ábra. A növénytermesztésfi tényezők hatása a kukorfica termésnövekedésére tartamkísérfletben (1961–2002) Kezeflések: M = taflajműveflés méflysége, 
Tr = trágyázás, Nsz = növényszám, F = fajta, Gy = gyomfirtás. Mfinden tényező két szfinten: 0: mfinfimáflfis, 1: optfimáflfis. Az azonos betűvefl jeflzett kezeflések 

nem küflönböznek egymástófl szfignfifikánsan a Duncan teszt aflapján (Berzsenyfi és Dang, 2008b)

A növénytermesztésfi tényezők hatását a kukorfica termésnövekedésében, 42 év átflagában a 20.5. ábra szemfléfltetfi. Mfinden tényező mfinfimáflfis, 

fiflfletve optfimáflfis szfintjének összehasonflításakor flegnagyobb a küflönbség az átflagos termésreakcfióban (2.09 és 8.59 t ha–1). Egy-egy termesztésfi 

tényező mfinfimáflfis szfintjének hatását vfizsgáflva (a többfi tényező optfimuma esetén), megáflflapítható, hogy a taflajműveflés méflységének hatása 

kfismértékű (átflagos reakcfió: 8.32 t ha–1). Megáflflapítható továbbá, hogy amfikor a trágyázás, fiflfletve a genotípus a mfinfimumban flevő tényező, a 

terméscsökkenés – az optfimumhoz vfiszonyítva – jeflentős, > 3.0 t ha–1 (átflagos termésreakcfió 5.21, fiflfletve 4.98 t ha–1).  A növényszám, fiflfletve a 

gyomfirtás mfinfimáflfis szfintjénéfl a terméscsökkenés 2.2, fiflfletve 1.6 t ha–1 (átflagos reakcfió 6.36 és 7.01 t ha–1). A tartamkísérflet 42 éves adatsora 

aflapján a vfizsgáflt növénytermesztésfi tényezők a kukorfica termésnövekedéséhez a következő arányokban járufltak hozzá: fajta 32.6%, trágyázás 

30.6%, növényszám 20.2%, gyom- firtás 14.2 és taflajműveflés 2.4%. 

A növekedésfi faktorok gátflására vonatkozó törvények

A növényfi reakcfió a tápeflem-hfiányra egyfike voflt a flegkorábbfi tudományos növényvfizsgáflatoknak. Lfiebfig, Sachs, Bflackman, Mfitscherflfich és 

mások kflasszfikus munkáfi képezték az aflapját számos eflméflet kfidoflgozásának, a növekedésfi faktorok korflátozó hatására és a növényfi reakcfióra 

vonatkozóan. A növényfi reakcfiók és a számtaflan flehetséges finterakcfió túfl kfiterjedtek és kompflexek ahhoz, hogy eflőre jeflezhessük. Az eflméfletek 

megfismerése azonban eflvezethet a növényfi reakcfió jobb megértéséhez és segíthet az agrotechnfikafi sratégfiák tervezésében.



LIEBIG: mfinfimum törvény

20.6. ábra. A Lfiebfig-féfle mfinfimum törvény, ameflyet egy hordó küflönböző magasságú dongákkafl fiflflusztráfl. A nfitrogén, a flegaflacsonyabb donga, mutatja a 
hordó maxfimáflfis kapacfitását, és egyúttafl a flehetséges maxfimáflfis növekedést (Gardner et afl. 1985)

A „mfinfimum törvény”, ameflyet Justus von Lfiebfig (1841) javasoflt, vaflószínűfleg a flegfismertebb a flfimfitáfló faktorra vonatkozó eflméfletek közüfl. A 

következő áflflítást tette: „Egy néflküflözhetetflen tápeflem részfleges vagy tefljes hfiánya, ha mfinden más tápeflem jeflen van, a taflajt terméketflenné teszfi 

az oflyan növények számára, ameflyek ezt a tápeflemet figényflfik.” Ezt néha „hordó eflméfletnek” fis hívják. Ha egy hordónak küflönböző magasságú 

dongáfi vannak, akkor a flegaflacsonyabb aflakítja kfi a hordó befogadó képességét (20.6. ábra). Ennek megfefleflően, az a növekedésfi faktor, amefly-

bőfl a flegaflacsonyabb az eflflátottság (akár kflfimatfikus, edafikus, bfioflógfiafi vagy genetfikafi), határozza meg a termés nagyságát. 

BLACKMAN: optfimumok és flfimfitáfló faktorok

Bflackman (1905) „optfimumok és flfimfitáfló faktorok” eflméflete a következő: „Amfikor egy foflyamat, fiflfletve annak gyorsasága, számos faktortófl 

függ, a foflyamat sebességét (rátáját) a flegflassúbb faktor sebessége korflátozza”. A fotoszfintézfishez fény és széndfioxfid szükséges. A Bflackman 

eflméflet fefltéteflezfi, hogy a foflyamatnak egy hfirteflen szünetefltetése, az ún. „Bflackman reakcfió” következfik be, ha e faktorok egyfike flfimfitáflóvá 

váflfik (20.7. ábra).

20.7. ábra. CO
2
 asszfimfiflácfió és finterakcfiója a fényfintenzfitássafl (Bflackman, 1905)

A természet azonban nem szeretfi a merev szabáflyokat és ezzefl a reakcfió típussafl rfitkán tafláflkozunk. Sokkafl finkább a reakcfió a fotoszfintézfist gátfló 

faktorokra görbe vonaflú és aszfimptotfikusan egy maxfimáflfis korfláthoz közeflít (20.8. ábra).



20.8. ábra. Uborkaflevéfl fotoszfintézfise összefüggésben a fény fintenzfitássafl, a hőmérsékflettefl és a CO
2
 koncentrácfióvafl (Gardner et afl. 1985)

MITSCHERLICH: a csökkenő megtérüflés törvénye

Mfitscherflfich  (1909),  német  taflajkutató  kfifejflesztett  egy  egyenfletet,  amefly  a  növekedést  a  növekedésfi  faktorok  eflflátottságához  vfiszonyította. 

Megfigyeflte, hogy amfikor a növények egy flfimfitáfló eflem kfivéteflévefl eflegendő mennyfiségű eflemet tartaflmaznak, a növekedésfi reakcfió arányos 

voflt a flfimfitáfló eflemmefl. A növényfi növekedés nőtt a flfimfitáfló faktor növekvő ráfordításafivafl, azonban nem dfirekt arányban (20.9. ábra). 

20.9. ábra. Növekedésfi reakcfió görbe, a Mfitscherflfich egyenflet aflapján (Gardner et afl. 1985)

Mfitscherflfich „csökkenő megtérüflés törvénye” megáflflapítja, „A növekedés bármefly növényben, meflyet egy hfiányos eflflátottságú faktor egységnyfi 

növeflésévefl áflflítunk eflő, arányos e faktornak a maxfimumtófl vafló efltérésévefl.” A reakcfió görbe vonaflú, szemben Bflackman áfltafl javasoflt flfineá-

rfissafl. 
A Mfitscherflfich egyenflet a következő: 

dy/dx = C (A–Y)

ahofl d a váfltozás növekedése, dy a növekedés mennyfisége a termésben (y), amefly a növekedésfi faktor (dx) növeflésébőfl származfik, A a maxfimáflfis 

flehetséges termés, ameflyet a szóban forgó növekedésfi faktor nem flfimfitáflt eflflátottságánáfl kapunk, Y a termés, ameflyet az x faktor bármefly adott 

mennyfiségénéfl kapunk, és C az arányosításfi konstans, amefly függ a növekedésfi faktor természetétőfl. A C értéke Mfitscherflfich meghatározása 

szerfint 0.122 voflt nfitrogénre, 0.60 P
2
O
5
-re és 0.40 K

2
O-ra. Mfitscherflfich óta többen kfimutatták, hogy C vaflójában nem konstans érték, hanem 



nagymértékben váfltozfik a küflönböző növényfajoknáfl és efltérő kflfimatfikus körüflményeknéfl. A C áflflandóságának hfiánya mfiatt sokan krfitfizáflták 

Mfitscherflfich növekedésfi egyenfletét.

Ahogy a tudományos kutatásban gyakran eflőfordufl, ugyanezeket az aflapeflveket áflflapította meg függetflenüfl az amerfikafi Spfiflflman néhány év-

vefl később. Spfiflflman és Mfitscherflfich egyenflete fis feflírható a következő formában: 

Y = A(1–10–Cx)

Amfikor a termést reflatív aflapon (A = 100) fejezzük kfi, C = 0.301. Ha A = 100%, az egyenflet a következőképpen írható fefl: 

flog (100–Y) = flog 100–0.301x

 Most flehetséges meghatároznfi a reflatív termést adott számú x egység beheflyettesítésévefl a fentfi egyenfletbe. Az y növekedése flegnagyobb az eflső 

x növekedésre (20.1. tábflázat); a megnövekedett termés mennyfisége (y) fokozatosan kfisebbé váflfik az x mfinden továbbfi növeflésekor, eflméfletfifleg 

a reakcfiónak mfintegy fefle a megeflőző növekedésbőfl (ráfordításbófl) származfik. A tápeflem vagy más faktor mennyfiségét, amefly szükséges ahhoz, 

hogy a maxfimáflfis termés feflét adja, Baufle egységnek hívják. Ebbőfl a hfipotézfisbőfl, mfint ahogy az egyenfletben flátható, a termés eflőrejeflezhető a 

Baufle egységekbőfl (20.1. tábflázat). 

20.1. tábflázat. A tápeflem vagy szükséges faktor mennyfisége, hogy féfl termést adjon (Baufle egység), ahogy a Mfitscherflfich egyenfletben aflkaflmazzuk

Növekedésfi faktor (x) egysége Termés (%) Termésnövekedés (%)
0 0 –
1 50 50
2 75 25
3 87.5 12.5
4 93.75 6.25
5 96.88 3.125
6 98.44 1.562
7 99.22 0.781
8 99.61 0.390
9 99.8 0.195
10 99.90 0.098

MACY: krfitfikus százaflékok

Macy (1936) egy új dfimenzfiót tett hozzá ezekhez a koncepcfiókhoz, javasoflva a tápanyagok eflegendő mennyfisége és a növényfi reakcfió közöttfi 

összefüggést, mfind a termésben és mfind a növényfi szövetek tápeflem koncentrácfiójában kfifejezve. Macy javasoflt egy krfitfikus százaflékot mfinden 

tápeflemre a küflönböző növényekben (20.10. ábra). 

20.10. ábra. A Lfiebfig és Mfitscherflfich törvények Macy-féfle érteflmezése, meflyet a tápanyagszfintek mfinfimáflfis százaflékávafl, a hfiány-kfiegyenflítéssefl és a 
fluxusfogyasztássafl összefüggésben vfizsgáflt. A hfiány-kfiegyenflítés és a fluxusfogyasztás közöttfi pont a krfitfikus százaflék (Macy, 1936)

A növényfi szövet mfinfimáflfis százaflék tartományában, a tápeflem mennyfiségének növeflése növeflfi a termést, azonban a tápeflem százaflékot nem 

növeflfi. A hfiány-kfifigazításfi tartományban, továbbfi tápanyag hozzáadása növeflfi mfind a termést és mfind a tápeflem százaflékot. A fluxus fogyasztás 

tartományban, a tápeflem továbbfi növeflésének kfis hatása van a termésre, azonban növeflfi a tápeflem százaflékos mennyfiségét. Macy javasoflta, 

hogy Lfiebfig törvénye érvényes a növényfi szövet mfinfimáflfis százaflék tartományában, mfivefl nfincs eflég tápeflem, hogy flehetővé tegyen jeflentős 

növényfi növekedést. Lfiebfig törvénye újbófl érvényesüfl a fluxus fogyasztás tartományban, mfivefl fitt egy tápanyagbófl nagy eflflátottság van, más 



tápanyagok azonban flfimfitáflóvá váflhatnak és megáflflítják a növekedést. Mfitscherflfich csökkenő megtérüflés törvénye érvényes a hfiány- kfifigazításfi 

tartományban, mfivefl a reakcfió görbe vonaflú (azaz csökkenő megtérüflést reprezentáfl) a továbbfi tápanyag növeflésre. A hfiány-kfiegyenflítés és a 

fluxusfogyasztás közöttfi pont a krfitfikus százaflék.

Lfimfitáfló faktor módosuflások

Számos nyfiflvánvafló oka van annak, hogy a fentfiek csak eflméfletek és nem flettek törvények. A bfioflógfiafi reakcfiók kompflexek és egynéfl többféfle 

úton végbemehetnek. A faktorok heflyettesíthetnek faktorokat. A nátrfium, péfldáufl, részben heflyettesíthetfi a káflfiumot bfizonyos fajokban. A fakto-

rok módosítanak vagy hatássafl vannak más faktorokra. A foszfor csökkentfi a cfink feflvéteflt, és a káflfium csökkentfi a magnézfium feflvéteflt, péfldáufl. 

A napsugárzás növeflése a hőmérsékfletet növeflfi és a víz feflvehetőségét csökkentfi. 

A növények hatássafl vannak a faktorokra, és vfiszont, a faktorok hatnak a növényekre. Péfldáufl, N kfijuttatása növeflfi a növény növekedését és a 

flevéflterüfletet, amefly vfiszont csökkentfi az aflsóbb fleveflekhez jutó fény mennyfiségét. A taflaj hőmérsékflet csökken és a páratartaflom nő az árnyé-

koflás hatására a továbbfi növekedés eredményeként. Egyfidejűfleg egynéfl több faktor flfimfitáfló hatása érvényesüflhet.



21. TÁPELEM-ELLÁTOTTSÁG ÉS TERMÉSREAKCIÓ

Ahogy a növekedésfi faktorok, mfint a fény, CO
2
, víz és ásványfi tápanyagok eflflátottsága vagy rendeflkezésre áflflása nő, a növekedésfi ráta és a 

termés fis nő, jóflflehet csökkenő megtérüfléssefl. A Mfitscherflfich törvény szerfint a termésreakcfió görbe egy adott tápeflemre aszfimptotfikus; amfikor 

egy tápeflem (vagy növekedésfi faktor) eflflátottsága nő, más ásványfi tápanyagok (vagy növekedésfi faktorok) vagy a növény genetfikafi potencfiáflja 

váflfik flfimfitáfló faktorrá. Más szavakkafl, ahogy a növekedésfi faktor nő, hogy fokozza a termést, a termésnövekmények kfisebbekké váflnak. A ter-

mésnövekedésnek ezt a mfintázatát mutatja a 21.1.a. ábra, ahofl N reprezentáflja a növekedésfi faktort, fi a termésnövekedés mértékét. A flegnagyobb 

termésnövekedés a kfijuttatott N eflső egységébőfl származfik és az N egységek továbbfi növeflésévefl a termésnövekedés fokozatosan kfisebbé váflfik 

(csökkenő reakcfió görbe).

21.1.a. ábra. A reakcfiógörbe mutatja a N-műtrágya dózfisának növekedésekor a csökkenőtermésnövekedést (Mengefl és Kfirkby, 1982)

21.1.b. ábra. Tfipfikus termés és kfijuttatott tápanyag reakcfió görbe. Az A, B, C és D pontok fleírása a szöveges részben

A tfipfikus műtrágya reakcfió görbe (21.1.b. ábra) mutatja, hogy az A-B szakaszban flegnagyobb a hatékonyság, azonban a flegaflacsonyabb a pro-

dukcfió. A B és C pont között a termés növekszfik, azonban kevésbé, mfint A és B között, így a tápeflem-feflhasznáflás hatékonysága aflacsonyabb, a 

produktfivfitás vfiszont nagyobb. A C és D közöttfi terüflet áfltaflában az optfimáflfis műtrágya dózfis tartománya, a maxfimáflfis termés (D pont) 90–95%-

a. A D ponton túfl nfincs termésreakcfió a kfijuttatott tápeflemre, mfivefl többé már nem flfimfitáfló faktor.

A tfipfikus termésreakcfió görbéket az N, P és K tápeflemekre a 21.2. ábra mutatja. A három görbe meredeksége efltérő. A flegmeredekebb a P re-

akcfiógörbe és a nfitrogénnek a flegkfisebb a meredeksége, ha a tápeflem-eflflátottságot ugyanabban a tömeg egységben fejezzük kfi. A meredekségek 

vfisszatükrözfik a növények efltérő figényét az adott tápeflemre. 

21.2. ábra. Jeflflegzetes termésreakcfió görbék a nfitrogén, foszfor és káflfium műtrágyára. A függőfleges tengefly a maxfimáflfis termés (A) százaflékában van 
kfifejezve, a vízszfintes tengefly a műtrágya ráfordítás (Mengefl és Kfirkby, 1982)



A tápeflem-tartaflom és a növényfi növekedés (vagy termés) közöttfi összefüggés

Küflönböző módszereket hasznáflnak a növényanaflízfis eredményefinek finterpretáflására. A krfitfikus és standard referencfia értékeken vagy meg-

fefleflő eflflátottságfi tartományon aflapufló módszerek a flegáfltaflánosabbak. A növényanaflízfis eredményefinek érteflmezését eflősegítfi a tefljes koncent-

rácfió tartomány fismerete a hfiánytünettőfl a túflzott eflflátottságfig. Iflyen adatokat reakcfiógörbékbőfl kapunk, meflyeket a 21.3–21.4. ábra mutat. 

21.3. ábra. A növények ásványfi tápanyag-eflflátottságát fleíró kfifejezések bemutatása. A termésnövekedés specfifikáflt csökkenése (gyakran 5%, 10% vagy 
20%) (Jones, 2003)

A 21.3. ábrán bemutatott meredekség és konfigurácfió tfipfikus a termés vagy növényfi reakcfió és makroeflem koncentrácfió közöttfi összefüggés 

fleírására a fleveflekben vagy az egész növényben. A 21.4. ábra jobban tfipfizáflja a termés és a mfikroeflem koncentrácfió közöttfi összefüggést. A táp-

eflem koncentrácfió hfirteflen váfltozása a 21.4. ábra bafl ofldaflán jófl szemfléfltetfi, hogy egy nagyon kfismértékű váfltozás a tápeflem koncentrácfióban a 

növényfi növekedés, fiflfletve a termés jeflentős váfltozását eredményezfi.

21.4. ábra. A növényfi növekedés vagy termés és a tápeflem-tartaflom közöttfi áfltaflános összefüggés (Jones, 2003)

Köflcsönhatások (finterakcfiók)

Az finterakcfiók hasznosításának fontosságát a termésképzésben már a korábbfi fejezetekben hangsúflyoztuk. Amfikor finterakcfió következfik be, 

akkor a reakcfió összefüggések kompflfikáfltabbá váflnak, mfint ezt a 21.5. ábra mutatja. A feflső dfiagramon a növény reakcfiója a növekvő N-eflflátott-

ságra flfineárfisan nő, amíg a K-eflflátás váflfik flfimfitáflóvá. Amfikor K-t juttatunk kfi, a termésnövekedés foflytatódfik egy másodfik pflatófig, vagyfis nfincs 



finterakcfió a N és K hatása között. Az aflsó dfiagram mutatja az összefüggés másodfik típusát; a tényfleges reakcfió N-re nő, amfikor K-t fis adunk, így 

az optfimáflfis N, amefly szükséges a maxfimáflfis terméshez, kevesebb, mfint amfikor K-t nem adunk. 

21.5. ábra. A termés és a nfitrogén műtrágya közöttfi összefüggés két formája, káflfium műtrágya hfiányában, fiflfletve káflfium műtrágyázás esetén. 1. típus: nfincs 
N×K finterakcfió, 2. típus: nagy mértékű N×K finterakcfió van (Cooke, 1982)

Az ásványfi tápeflemek közöttfi finterakcfió termésre gyakoroflt hatására egy péfldát mutatunk be a 21.6. ábrán. Jófl flátható, hogy a N műtrágyázás 

hatása a kukorfica termésére jeflentősen függ a kfijuttatott K mennyfiségétőfl. Káflfium műtrágya néflküfl kfismértékű a reakcfió a növekvő nfitrogén 

műtrágyára és magas nfitrogén eflflátottságnáfl termésdepresszfió jeflentkezfik. Közepes K-eflflátottságnáfl nő a N-műtrágya reakcfió és a termés egya-

ránt. Legnagyobb N-műtrágya reakcfió és a kukorficatermés eflegendő mennyfiségű K műtrágya (135 kg ha–1) kfijuttatásakor. 

21.6. ábra. A N-műtrágyázás hatása a kukorfica termésére. A maxfimáflfis terméshez szükséges N-műtrágya mennyfisége függ a kfijuttatott K-műtrágya 
mennyfiségétőfl (Cooke, 1982)



A termésreakcfió görbéket jeflentősen megváfltoztatják az ásványfi tápanyagok és más növekedésfi faktorok közöttfi finterakcfiók. Szántóföfldfi körüfl-

mények között a vízeflflátottság és a tápeflem-eflflátottság, vaflamfint a genotípus, fiflfletve az agrotechnfika és a tápanyag-eflflátottság közöttfi finterakcfiók 

küflönösen fontosak. 

Tápanyag-eflflátottság és a termés mfinősége

A termésreakcfió görbék küflönböznek a vegetatív és reproduktív szervek között, továbbá a betakarított termés terméskomponensefi között fis. A 

flegtöbb kufltúrnövénynéfl a mennyfiség (pfl. szárazanyag hozam t ha-1-ben) és a mfinőség (pfl. cukor vagy fehérje koncentrácfió) egyaránt fontos ter-

méskomponensek. Mfint ahogy sematfikusan a 21.7. ábra mutatja, a maxfimáflfis mfinőség eflérhető vagy azeflőtt [(1) görbe] vagy azután [(2) görbe], 

hogy a maxfimáflfis produkcfiót eflértük, vagy mfindkét terméskomponens egyfidejű (szfinkron) mfintázattafl rendeflkezfik [(3) görbe]. 

Péflda az (1) görbe áfltafl fleírt reakcfióra a nfitrát akkumuflácfió spenótban és a cukor akkumuflácfió cukorrépában a nfitrogén műtrágya növekvő 

szfintjefivefl. Péflda a (2) görbére a váfltozás a cereáflfiák szemes vagy takarmánynövények fehérje tartaflmában a nfitrogén műtrágya növekvő eflflá-

tottságánáfl és a (3) váfltozás bfizonyos mfikroeflemek (pfl. magnézfium és nátrfium) koncentrácfiójában takarmánynövényeknéfl növekvő műtrágya 

eflflátottságnáfl. 

A N-műtrágyázás hatását a bfioflógfiafi hozamra, a harvest findexre, a szemtermésre, a fehérjetartaflomra és a kenyérsütésfi mfinőségre búzában 

a 21.8. ábra mutatja. Az egységnyfi terüfletre vetített bfioflógfiafi hozam flfineárfisan nő a kfijuttatott N műtrágya mennyfiségévefl az N dózfisok tág 

tartományában, egészen a maxfimum efléréséfig. A szemtermés reakcfiója a N-re párhuzamos a bfiomasszávafl, három jeflentős efltéréssefl: a flfineárfis 

növekedésfi fázfis meredeksége kfisebb; a maxfimumot kfisebb N-dózfisnáfl érfi efl; a maxfimum után hamarosan a szemtermés csökken. A bfioflógfiafi 

hozam és a szemtermés efltérő reakcfióját a N-re jófl fleírja a harvest findex, amefly csökken a N dózfis növekedésévefl. A búza jeflentős kapacfitás-

safl rendeflkezfik, hogy akkumufláflja a szemtermésbe a N nagy részét, meflyet a növény feflvesz vagy a vegetatív szervekben tároflt, mfint ahogy a 

fehérjetartaflom flfineárfis növekedése mutatja az N-műtrágyázásra. A kenyérsütésfi mfinőség nő az N-eflflátottsággafl és eflér egy maxfimumot oflyan 

N-eflflátottságnáfl, amefly a maxfimáflfis termés efléréséhez szükséges N feflett van. Ezután a kenyérsütésfi mfinőség csökken a fehérjetartaflom továbbfi 

növekedésévefl. 

21.7. ábra. A betakarított produktumok termésreakcfió görbéfinek sematfikus ábrázoflása. Jeflöflések: ─ mennyfiségfi termés (pfl. szárazanyag hektáronként), ----
--- mfinőségfi termés (pfl. cukor, fehérje és ásványfi tápeflem tartaflom) (Marschner, 1986)



21.8. ábra. A nfitrogén műtrágya dózfisának hatása a bfioflógfiafi termésre, a harvest findexre, a szemtermésre, a fehérjetartaflomra és a kenyérsütésfi 
mfinőségre (Satorre és Sflafer, 1999)

Optfimáflfis műtrágya dózfisok meghatározásának módszerefi

Rendszerfint a szántóföfldfi kísérfletek eredményefibőfl határozzuk meg, hogy mennyfi műtrágyát hasznáfljunk fefl egy növénynéfl, amfikor tesztefljük 

a növényfi tápeflemek küflönböző mennyfiségefit és mérjük a trágyázásnak tuflajdonítható termésnövekedést. Megfefleflő számú fiflyen kísérflet ered-

ményébőfl gyakorflatfi javasflatok készíthetők az optfimáflfis dózfisokra, ameflyek kfijuttatásávafl a flegnagyobb termést, fiflfletve jövedeflmet kapjuk. A 

dózfisok megfefleflőek flesznek az átflagos körüflményekre azon a termőheflyen, ahofl a kísérfleteket végezték. Ha az optfimumnáfl kevesebb vagy több 

műtrágyát adunk, akkor rendszerfint a termés és a jövedeflem fis csökken. Fontos hangsúflyoznfi, hogy ha egyetflen tápanyag termésre gyakoroflt 

hatását vfizsgáfljuk a kísérfletben, akkor az összes többfi aflapvető tápanyagot nem flfimfitáflt szfinten keflfl tartanfi.

A kufltúrnövények műtrágya-reakcfiójának anaflízfise és a műtrágyázás optfimáflfis  dózfisának meghatározása magában fogflaflja küflönböző függ-

vények fiflflesztését a műtrá gyázásfi dózfiskísérfletekbőfl származó termésadatokhoz. A függvények többé- kevésbé efltérő hatásgörbe típust ábrázofl-

nak, és ennek megfefleflően a flevonható következtetések fis efltérőek. 

Lfiebfig ún. mfinfimumtörvénye a növényfi reakcfiórófl kfimondja, hogy a termés egyenesen arányos a mfinfimumban flevő tápanyag (vagy egyéb 

termeflésfi tényező) mennyfiségévefl. Lfiebfig mfinfimumtörvényének két flényeges sajátossága a tápanyagok nem heflyettesíthetősége és a terméspfla-

tó. Matematfikafiflag „flfineárfis reakcfió és pflató” modeflflnek tekfinthető. Mfitscherflfich (1909) az ún. teflítődésfi függvényt aflkaflmazta a termésgörbe 

fleírására. A növényfi reakcfió kfiterjesztése egynéfl több tápanyagra, Baufle (1918) kutatásafinak tuflajdonítható, akfi szorzatos reakcfiót javasoflt a tá-

panyagok között.  Az ún. Mfitscherflfich-Baufle függvény nem flfineárfis paraméterefiben és ennek következtében rfitkán hasznáflták a növényfi reakcfió 

fleírására. 

A poflfinomfiáflfis függvények (másodfokú, négyzetgyök stb.) jófl fiflfleszkednek a kísérfletfi adatokhoz, és küflönösen a másodfokú függvényt széfles 

körűen hasznáflják a kufltúrnövények műtrágya-reakcfiójának fleírására. A másodfokú függvénynek azonban a maxfimum körüfl figen erős a hajflása, 

márpedfig a műtrágyázásfi hatásgörbe aflakját áfltaflában eflterüflő maxfimum szakasz jeflflemzfi, meflyet más függvények jobban fleírhatnak. Ffigyeflem-

be keflfl vennfi továbbá, hogy a másodfokú függvény gyakran magasabb műtrágya dózfisnáfl adja meg az optfimumot, mfint a kísérfletfi adatok. Jófl 

szemfléfltetfi ezt a 21.12. ábra, meflynek „A” hfisztogramja mutatja a martonvásárfi tartamkísérfletben az optfimáflfis N dózfis gyakorfiságát a másod-

fokú függvény fiflflesztése aflapján, összehasonflítva a mérésfi adatok varfiancfiaanaflízfise aflapján meghatározott „B” hfisztogrammafl.  Az optfimáflfis 

N-dózfis flegnagyobb gyakorfisággafl a mérésfi adatok aflapján az 160 kg ha–1, míg a másodfokú függvény aflapján 200 kg ha–1.

Számos esetben egyes környezetfi vagy agrotechnfikafi faktorok kfiváflthatnak egy ún. pflafon hatást a termésre, ebben az esetben a vaflódfi reak-

cfiófeflüflet maxfimuma pflató megjeflenésű (szemben a maxfimumpont-megjeflenéssefl). Az ún. flfinerfis-pflató függvénycsaflád, egymást metsző két 

vagy több egyenest fogflafl magában, szemben a foflytonos függvénnyefl. A flfineárfis pflató eflnevezés utafl egy flfineárfis szakaszra (flehetséges, hogy 

egynéfl több meredekséggefl) és egy pflatóra (maxfimumra). Mások javasoflták a másodfokú pflató függvényt a másodfokú függvény heflyett. Újab-

ban finverz exponencfiáflfis modeflflt fis hasznáfltak a kufltúrnövények műtrágya-reakcfiójának fleírására, amefly módosított Mfitscherflfich függvénynek 

tekfinthető. A kutatások arra fis rámutattak, hogy a függvények kfiváflasztásánáfl az fiflfleszkedés szorosságát jeflflemző determfinácfió koefficfiens (R2) 

meflflett aflapvető krfitérfiumnak keflfl tekfintenfi a rezfiduáflfis efltérések (mért termés – számított termés) eflemzését (21.9. ábra).



A fentfiekbőfl következfik, hogy a műtrágya-reakcfiók fleírására nfincs egy standard, széfles körben eflfogadható függvény, amefly annak a ténynek 

az eflfismerése, hogy a műtrágya reakcfió görbéknek nfincs standard formája, aflakjuk függ nemcsak a termesztett növény és a tápeflem, hanem 

a taflaj, az fidőjárás és a termesztésfi módszerek mfinden heflyfi fefltéteflétőfl. Az optfimáflfis dózfis meghatározásánáfl figyeflembe keflfl vennfi, hogy (fi) 

az optfimum nagymértékben fingadozfik a termőheflyek és az évjáratok között, következésképpen a szaktanácsadást a heflyfi körüflményekre keflfl 

adaptáflnfi; (fifi) rosszufl fiflfleszkedő modeflflek jeflentősen torzíthatják az optfimumot; (fififi) több paraméteres modeflflekre van áfltaflában szükség; (fiv) a 

kísérfletsorozatok sokkafl finformatívabbak, amfikor a kísérfletfi heflyeket csoportosítjuk taflajtípus vagy más ökoflógfiafi faktor szerfint. 

21.9. ábra. A kukorfica műtrágya reakcfiójának jeflflemzése küflönböző függvényekkefl a martonvásárfi tartamkísérfletben (26 év átflagában) (Berzsenyfi és Lap, 
2002)

A reakcfió-feflüflet érteflmezése

Az empfirfikus reakcfió az finputra bármefly kufltúrnövényben hatásában reprezentáflja az átmenetet az ABC és ABDF görbék között a 20.4. áb-

rán, fintegráflva a csírázás és a betakarítás között. Az átmenet természetét meghatározza a források térbenfi és fidőbenfi eflheflyezkedése a növény 

vfiszonyflatában és a növény fizfioflógfiafi tényezőfi. A ráfordítás-termés reakcfió görbék aflapját képező összefüggéseket a kfijuttatott tápanyagokra 

bemutatjuk a kukorficanövényre a 21.10. ábrán. Az fiflyen reakcfiók magukban fogflaflnak néhány áfltaflános sajátosságot: (fi) a tápanyag növekvő 

mennyfiségét veszfi fefl a növény a magasabb dózfisnáfl, azonban csökkenő „megtérüfléssefl”, a tápanyag-feflvétefl nagyobb, mfint a kfijuttatott, afla-

csony dózfisnáfl és kevesebb magas dózfisnáfl; (fifi) a tápeflem kfis mennyfiségének feflvétefle a 0 és az aflacsony dózfisoknáfl vfiszonyflag nagyobb növény 

tömeget képez; és (fififi) a növénytömeg görbe eflér egy pflatót vagy „teflítődést” egy mérsékeflt dózfisnáfl, mfiközben továbbfi feflvétefl foflytatódfik 

magasabb dózfisoknáfl. 



21.10. ábra. Összefüggések kukorficában (a) a kfijuttatott nfitrogén (N) és a növény áfltafl feflvett N (sötét négyszögek), a szemtermés (foflytonos vonafl), az 
egész növény száraztömege (sötét háromszögek) és a szem tömege/az egész növény tömege (harvest findex, üres négyszögek) között; (b) a növény áfltafl 
feflvett N és a szemtermés (sötét körök), összes N a szemben (sötét négyszögek) és N a szemtermésben/N az egész növényben (N harvest findex, üres 

négyszögek) között. Mfindegyfik érték normaflfizáflva van, a megfefleflő flegnagyobb érték hányadaként (Muchow, 1988)

Kompflexebb finterakcfiókat mutat a ráfordítás-termés görbe, amfikor az aflacsony tápanyag-eflflátottság hatássafl van a N és a száraztömeg aflflokácfi-

óra a növényfi részek között. A kukorfica termésreakcfió görbéjét a kfijuttatott N-re egy foflytonos vonafl mutatja a 21.10.a ábrán. Amfikor mfindkét 

váfltozót normaflfizáflták a megfefleflő maxfimum hányadaként, amefly 420 kg ha-1 N és 8600 kg ha-1 szemtermés voflt, a szemtermés eflért egy pflatót 

a kfijuttatott flegmagasabb N dózfis 0.6-ánáfl. A termésgörbe aflapja flátható a többfi váfltozó megfefleflő görbéfiben. A feflvett N, az összes növénytö-

meg és a harvest findex (a szemtermés/összes tömeg) magasabb értéknéfl kezdődött és eflérte a váfltozóra vonatkozó maxfimumot a kfijuttatott N 

aflacsonyabb dózfisafináfl. 

Gabonaféfléknéfl a szemtermés tápeflem-tartaflma éppen oflyan fontos flehet, mfint a szemtömeg. A 21.10.b ábra ugyanoflyan típusú grafikus ábrát 

mutat, azonban a feflvett N van az X-tengeflyen, és a szemtermésben flevő N és a nfitrogén harvest findex az Y tengeflyen. A szemtermés N-tartafl-

mának görbéje határozottan flfineárfis, míg az N-harvest findex magas értékkefl kezd és eflér egy pflatót (maxfimufimot) a maxfimáflfisan kfijuttatott N 

0.5 hányadánáfl.

A termesztett növények műtrágya reakcfiójának varfiabfiflfitása

Nagy  mértékű,  gyakran  nem  megmagyarázott  varfiabfiflfitás  van  a  szántóföfldfi  kísérfletek  eredményefiben. Az  egyes  kísérfletekbőfl  kfiszámított 

optfimáflfis dózfisok tág tartományban fingadoznak. A műtrágya reakcfiók jeflentősen váfltoznak egyfik évrőfl a másfikra (21.11–21.12. ábra). Ennek 

számos oka van. Szem eflőtt keflfl tartanfi, hogy egy szántóföfldfi kísérflet eredményefi számos hfibának vannak kfitéve. A taflajban, a termőheflyen és a 

növényben flevő heterogenfitásnak tuflajdonítható varfiabfiflfitást csökkentenfi törekszünk a modern kísérfletefi eflrendezéssefl (pfl. bflokkok kfiaflakítása). 

Egy szántóföfldfi kísérflet bfioflógfiafi varfiabfiflfitást fis mutat, meflyet az fidőjárás eflőre nem jeflezhető és gyakran nem azonosítható hatásafi okoznak 

mfind az összes termésben és mfind a taflajban flevő tápanyagok kémfiafi feflvehetőségében és fizfikafi hozzáférhetőségében. A hőmérsékflet és a csa-

padék megváfltoztatja a gyökerek növekedését és ezáfltafl hatékonyságukat a növény tápfláflásában. 



21.11. ábra. Évenkéntfi N-műtrágya reakcfió, az adatokhoz fiflflesztett másodfokú függvény (Y = a + bx – cx2) aflapján (n = 40) (Berzsenyfi, 2012)

21.12. ábra. A maxfimáflfis terméshez tartozó optfimáflfis N-dózfisok hfisztogramja a másodfokú függvény fiflflesztése (A) és mérésfi adatok anaflízfise (B) aflapján 
(Berzsenyfi, 2012)

A flegtöbb mezőgazdaságfi taflajon a tápanyag-eflflátottságot meghatározza flegaflább oflyan mértékben a taflaj típusa, mfint a műtrágyázás. Az összes 

nfitrogén-eflflátottságot csökkentfi a kfimosódás és növeflfi a mfikrobfioflógfiafi tevékenység, mfindkét hatás függ az fidőjárástófl. Az fimmobfifl tápeflemek 

összes eflflátottságát kevésbé váfltoztatja meg az évjárat. Mfivefl a P és K nem mobfifl, a gyökerek növekedéssefl jutnak efl ezekhez a tápeflemekhez, 

ameflyek  kfismértékben  mozognak  dfiffúzfióvafl. A  taflajpórusok  mérete  és  eflrendeződése  meghatározza,  hogy  a  gyökerek  az  ofldható  rezervek 

mekkora hányadához képesek hozzáférnfi. A taflajszerkezet nagymértékben függ az eflőző években végzett taflajművefléstőfl és agrotechnfikátófl (pfl. 

növényfi sorrendtőfl), míg az agrotechnfika hatása a taflajra függ az fidőjárástófl. 

A műtrágya reakcfiók, ameflyeket hasonfló kísérfletekben mértünk, rendszerfint megegyeznek egyfik évtőfl a másfikfig a nagyon gyenge taflajokon 

(ahofl több műtrágya mfindfig flényeges), és a tápanyagokban nagyon gazdag taflajokon (ahofl a műtrágyáknak nfincs vagy kfismértékű a hatása). A 

közepes termékenységű taflajok azok, meflyek reakcfiófi évenként váfltoznak. Ennek oka az, hogy a taflaj tápanyagtőkéjének értékét a növények 

számára és a trágyázás hatását a termésre egyaránt megváfltoztatja az fidőjárás, a taflaj környezet és az agrotechnfika. A reakcfiókat ugyancsak meg-

váfltoztatja a tápeflem egyenfleg; a reakcfiók csökkenő tendencfiát mutatnak, amfikor a műtrágya rezfiduumok nőnek és a reakcfiók erősödnek, ahogy 

a tápeflem tartaflékok kfimerüflnek. Varfiabfiflfitás az fidőjárásban, küflönösen csapadékban az évek között, eflfedhetfi az agrotechnfikafi faktorokra adott 

reakcfiókat. 



21.13. ábra. Hét kukorfica hfibrfid N-műtrágyareakcfiójának összehasonflítása 1995–2002 közöttfi fidőszakban a martonvásárfi N-műtrágyázásfi 
tartamkísérfletben (Berzsenyfi és Lap, 2003)

Genotípusos küflönbségek

A reakcfió formája érzékeny a kufltúrnövény genotípus tuflajdonságafira, küflönös tekfintettefl a tápanyag-feflvétefl és tápanyag-hasznosítás hatékony-

ságára, vaflamfint a kompetítfiv képességre a forrásokért. Korszerű genotípusoknáfl a termés varfiácfiója optfimáflfis finputnáfl rendszerfint kfisebb, mfint 

a varfiácfió flfimfitáflt körüflmények között. A kukorfica hfibrfidek N-műtrágyareakcfiója közöttfi küflönbségeket 1995–2002 közöttfi években vfizsgáflt hét 

azonos kukorfica hfibrfid kísérfletfi adatafivafl mutatjuk be (21.13. ábra).  A varfiancfiaanaflízfis aflapján a N-műtrágyázás × hfibrfid köflcsönhatás főként 

a küflönböző tenyészfidejű hfibrfidek efltérő termésszfintjének és a genotípusok efltérő N-hatékonyságának tuflajdonítható. Látható, hogy a hfibrfidek 

N-műtrágyareakcfiójában a flfineárfis hatás domfinancfiája meflflett szfignfifikáns küflönbség van a reakcfiógörbe másodfokú szakaszában fis.



21.14. ábra. A búza genotípusok csoportosítása P feflhasznáflás hatékonyság aflapján. A bekeretezett számok jeflzfik a vfizsgáflt genotípusokat (Fagerfia et afl., 
2011)

A genotípusok csoportosítását a műtrágya reakcfió két paraméterének (termés és tápanyag reakcfió) efltérésefi aflapján a 21.14. ábra szemfléfltetfi. 

Genotípusos küflönbségeket áflflapítottak meg a búza P szükségfletében (Fagerfia et afl., 2011). Az üvegházfi kísérfletben a foszfor koncentrácfió a 

növény hajtásában nem küflönbözött szfignfifikánsan a genotípusok között a három P szfinten, azonban váfltozott a gyökérhossz 32.7 cm-tőfl 44 cm-

fig, a gyökér száraztömeg 0.41 és 0.54 g tenyészedény-1 között, és a P feflhasznáflás hatékonysága (efficfiencfia) 125 és 188 mg szárazanyag mg P-1 

között. 

A P feflhasznáflás efficfiencfiája aflapján a genotípusokat négy csoportba soroflták (21.14. ábra). Az eflső csoportban a genotípusok hatékonyak és 

reakcfióképesek vofltak (mfinden genotípus átflaga feflett voflt a produkcfiójuk és jó reakcfiót adtak a kfijuttatott P-re). A másodfik csoportban a gen-

otípusok hatékonyak és nem reakcfióképesek vofltak (produkcfiójuk nagyobb voflt, mfint az átflagos termés, azonban a reakcfiójuk a kfijuttatott P-re 

kfisebb voflt, mfint az összes genotípus átflaga). A genotípusok harmadfik csoportja nem hatékony és reakcfióképes voflt (produkcfiójuk kevesebb voflt 

az átflagos szárazanyag termésnéfl, azonban reakcfiót mutattak a kfijuttatott P-re). A genotípusok utoflsó csoportjának produkcfiója kevesebb voflt, 

mfint az átflagos termés és a reakcfió a kfijuttatott P-re ugyancsak kfisebb voflt, mfint az átflagos. A genotípusoknak ez a csoportját nem hatékony és 

nem reakcfióképes. Gyakorflatfi szempontbófl, azok a genotípusok, ameflyek a hatékony és reakcfióképes csoportba kerüfltek, a flegfontosabbak. Mfi-

vefl ezek a genotípusok jó termést adtak aflacsony P szfinten és ugyancsak jó reakcfiót mutattak a kfijuttatott P-re, a genotípusoknak ez a csoportja 

feflhasznáflható extenzív és fintenzív technoflógfiáknáfl egyaránt, és átflagon feflüflfi a termésük. 



22. NÖVÉNYSZÁM ÉS TERMÉSREAKCIÓ

A növényszámot úgy definfiáfljuk, mfint a növények számát egységnyfi terüfleten. A növény termését a betakarításkorfi növényszám aflakítja kfi, 

amefly függ az eflvetett éfletképes magok számátófl, a csírázásfi százafléktófl és a túfléflésfi aránytófl. Az optfimáflfis növényszám kfiaflakítása képezfi az 

aflapját a maxfimáflfis termés eflérésének. Az efltároflt taflajnedvességen aflapufló, nem öntözött termesztésfi körüflmények között, a növényszámnak 

nem szabad oflyan magasnak flennfi, hogy feflhasznáflja a nedvesség nagy részét a termésérés eflőtt és oflyan aflacsonynak sem, hogy kfihasznáflatfla-

nufl vfisszamaradjon taflajnedvesség. Eflegendő taflajnedvességnéfl és tápanyag-eflflátottságnáfl, a magasabb növényszám findokoflt, hogy hatékonyan 

hasznosítsuk a többfi növekedésfi faktort. Mfiheflyt a taflajnedvesség és a tápanyagok nem flfimfitáflóak, a növények termését a napsugárzás korflátoz-

hatja. A növényszámot úgy keflfl megváflasztanfi, hogy maxfimáflja a napsugárzás feflfogását. 

22.1. ábra. A növényegyed és a növényáflflomány termése a növényszámtófl függően

A növényegyed és a növényáflflomány termése

A növényegyed tefljes terméspotencfiáflját tág téráflflásban érjük efl. Sűrű vetésben a kompetícfió (versengés) a növekedésfi faktorokért nagyobb, 

amefly a növény méretének és termésének csökkenését eredményezfi. A növényenkéntfi termés fokozatosan csökken, amfikor a növényszám egy-

ségnyfi terüfleten nő (22.1. ábra). A termés azonban egységnyfi terüfleten nő, a növekedésfi faktorok hatékony hasznosításának tuflajdoníthatóan. A 

maxfimáflfis termést egységnyfi terüfleten ezáfltafl akkor kapjuk meg, amfikor a növényegyedek erős kompetícfiónak vannak kfitéve. 

Növényszám és a növény növekedése

A magas növényszám eflőfidéz bfizonyos módosuflásokat a növény növekedésében. A növénymagasság nő a növényszám növeflésévefl a fényért 

foflytatott kompetícfiónak tuflajdoníthatóan. Néha eflőforduflhat, hogy egy mérsékeflt növekedés a növényszámban nem növeflfi, hanem csökkentfi a 

növénymagasságot a vízért és tápanyagokért (azonban nem a fényért) foflytatott kompetícfiónak tuflajdoníthatóan. A növénymagasság növekedése 

magasabb növényszámnáfl eflőnyös a jobb fényfeflfogáshoz az egyes fleveflek megvfiflágításának tuflajdoníthatóan, nagyobb vertfikáflfis flevéfltávofl-

ságnáfl. A sűrű áflflományoknak egy másfik adaptácfiója a flevéflvastagság csökkenése. A flevéfl orfientácfió (eflrendeződés) ugyancsak megváfltozfik a 

növényszám presszfió következtében. A fleveflek fefláflflóak, keskenyek és hosszabb vertfikáflfis távoflságban rendeződnek magas növényszámnáfl. Ez 

egy kívánatos archfitektúra a több fény feflfogására. A szárazanyag produkcfió egységnyfi terüfleten nő a növényszám növeflésévefl, egészen egy 

flfimfitfig (korflátfig), amfikor a növényegyed növekedésének csökkenését már nem tudja kompenzáflnfi (kfiegyenflítenfi, eflflensúflyoznfi) a növényszám 

növeflése egységnyfi terüfleten.



Növényszám és a termés

Hoflflfiday (1960) hangsúflyozta, hogy kétféfle növényszám-termés köflcsönhatás (finterakcfió) fordufl eflő, amfikor a növényszámot növefljük. Ezek az 

finterakcfiók attófl függnek, hogy a termés a növény reproduktív fázfisban végbement növekedésének (szemtermés) az eredménye vagy a vegetatív 

fázfisban végbement növekedés terméke. A fő szempont az, hogy a hasznos termés egy növénykomponens (pfl. magtömeg) vagy az egész növény 

(bfioflógfiafi hozam). A reakcfiógörbéknek két típusát javasoflta, az aszfimptotfikusat és a paraboflfikusat. Ezeket a bfioflógfiafi összefüggéseket küflönböző 

egyenfletekkefl flehet fleírnfi, meflyeknek bfioflógfiafi érteflmezhetősége fis efltérő.

Aszfimptotfikus reakcfió

Amfikor a tefljes szárazanyag (mfint a takarmánynövények esetében) vagy a szárazanyag többsége (mfint a dohánynáfl) képezfi a hasznos produkcfi-

ót, a reakcfió a növekvő növényszámra aszfimptotfikus (22.2. ábra).

Amfikor a növények tág téráflflásban vannak, a növényáflflomány szárazanyag produkcfiója nő a növényszám növeflésévefl. Ez jeflzfi az észfleflhető 

kompetícfió hfiányát a szomszédos növények között. Továbbfi növekedés a növényszámban csökkenő mértékben növeflfi a növényáflflomány szára-

zanyag hozamát, jeflezve, hogy fennáflfl a kom petícfió a növények között és hogy a növényegyed szárazanyag produkcfiója csökken. Ez a csökkenés 

azonban több, mfint amfit a növényszám növeflése kompenzáflnfi képes. A növényszám továbbfi növeflése egy pflatót (maxfimumot) eredményez, azaz 

a növényszám növeflésévefl nfincs növekedés a szárazanyagban egységnyfi terüfleten. Ez azt mutatja, hogy a produkcfió növekedését a nagyobb nö-

vényszámnak tuflajdoníthatóan majdnem ugyanfiflyen mértékben eflflensúflyozta a növényegyed produkcfiójának csökkenése. A pflató foflytatódfik a 

növényszám továbbfi növeflésekor. Ezért van az, hogy takarmánynövényeknéfl sűrű áflflományt javasoflnak a maxfimáflfis termés efléréséhez. Az extra 

köfltség csupán a vetőmag köfltsége. Ezen kívüfl, a sűrű áflflományok gyenge szárat és több fleveflet tartaflmazó takarmányt adnak, összehasonflítva 

az aflacsony növényszámmafl, ahofl a szár szárazanyag tartaflma magas. Az fiflyen típusú reakcfió egy aszfimptotfikus görbét ad, amefly a következő-

képpen fejezhető kfi:

ahofl Y a szárazanyag termés /egységnyfi terüflet; A a növényenkéntfi maxfimáflfis termés; p a növényszám/egységnyfi terüflet és b a flfineárfis regresz-

szfiós koefficfiens.

Az 1/(1+Abp) képvfiseflfi azt a maxfimumot, ameflynéfl a maxfimáflfis növényenkéntfi termést (A) csökkentfi a növekvő kompetícfió, a nagyobb 

növényszám hatásaként. Ezt kompetícfiós faktornak fis hívják. A maxfimáflfis termést, amfikor gyakorflatfiflag nfincs kompetícfió, A-vafl jeflöfljük és a 

növényenkéntfi maxfimáflfis termést jeflentfi.

22.2. ábra. Küflönböző növényfajok növényszám reakcfióját jeflflemző aszfimptotfikus és paraboflfikus típusú görbék



Paraboflfikus reakcfió

A paraboflfikus görbét hasznáfljuk, hogy fleírja a növényszám és a termés közöttfi összefüggést, amfikor a hasznos termés nő a növényszám növe-

flésévefl, azután eflér egy maxfimumot. Az aszfimptotfikus görbétőfl efltérően azonban a termés csökken a növényszám továbbfi növeflésekor, mfivefl a 

rendeflkezésre áflfló asszfimfifláták nagyobb hányadát hasznáflja fefl a növény a vegetatív növekedésre vagy a fenntartásfi respfirácfióra, mfint a termés 

növeflésére (22.3. ábra). A szemtermés görbéhez az aflábbfi másodfokú függvény fiflfleszthető:

Y = a + bp + cp2

ahofl Y a termés/egységnyfi terüflet; p a növényszám; a, b és c regresszfiós koefficfiensek.

Van egy hátránya annak, amfikor a növényszám – termés reakcfiót másodfokú függvényként jeflenítjük meg. A növényszám növeflésévefl, a 

maxfimum eflérése után, a termés nem csökken azonnafl. Van egy pflató a növényszám bfizonyos tartományában.  A pflató (maxfimum) kfiterjedése 

(extent) függ a növények eflasztficfitásátófl (rugaflmasság). Ez nem jeflenfik meg a másodfokú egyenfletben. A kukorficanövény rendszerfint nagyon 

határozott terméscsökkenést mutat magas növényszámnáfl és a paraboflfikus összefüggések egyfik flegextrémebb formáfit reprezentáflja.

Négyzetgyök függvény

A másodfokú függvény hátránya kfifiktatható a négyzetgyök függvénnyefl:

Y = a + bp + c√p

Ez hasonfló a másodfokú függvényhez, kfivéve, hogy p négyzetgyöke szerepefl a négyzete heflyett (22.3. ábra).

22.3. ábra. A növényszám reakcfiót jeflflemző másodfokú és négyzetgyök függvény

Recfiprok függvények

A recfiprok függvények fis feflhasznáflhatók a növényszám és a termés közöttfi összefüggés kfifejezésére. Hoflflfiday (1960) a növényenkéntfi termés 

(w) recfiproka és a növényszám közöttfi összefüggésre az aflábbfi másodfokú egyenfletet javasoflta: 

1 / w = a + bp + cp2

ahofl w a növényegyed tömege; p a növényszám/egységnyfi terüflet; a, b és c konstansok. A terüfletegységre vetített termés (W) és a növényszám 

közöttfi paraboflfikus összefüggést a következő egyenflet írja fle:



ahofl: A regresszfiós áflflandó recfiproka, vagyfis 1/a, p a növényszám, b és c konstansok.

Bfioflógfiafi hozam és hasznos termés

A hasznos termés és a bfioflógfiafi termés egymássafl köflcsönös kapcsoflatban van. Amfikor e két paraméter adatafit ugyanazon a grafikonon ábrá-

zofljuk, flátható, hogy annáfl a növényszámnáfl, meflynéfl a bfioflógfiafi termés eflér egy pflatót (maxfimumot), az megfeflefl annak a növényszámnak, 

ameflynéfl a maxfimáflfis hasznos termést kapjuk (22.4. ábra).

22.4. ábra. A növényszám (vetőmag mennyfiség) növeflésének hatása a szemtermésre (SY) és az összes szárazanyag vagy bfioflógfiafi termésre. A bfioflógfiafi 
hozam (BY) görbe ott teflítődfik, ahofl a szemtermés (SY) görbe eflérfi a maxfimumot

Ffiatafl növényeknéfl, a flegtöbb asszfimfifláta a szár és a fleveflek képzését szoflgáflja. Mfiheflyt a növény beflép a reproduktív stádfiumba, az asszfimfifláták 

megoszflanak a szár, a fleveflek és a vfirágzat között. A szemszám kfiaflakuflása (szem megkötés) után, flegtöbb asszfimfifláta a szembe vándorofl. Egy 

a beflső kompetícfió áflfl fenn a növényegyeden beflüfl a vegetatív és reproduktív részek között. Ez a beflső kompetícfió erős magas növényszámnáfl. 

Ahogy a növényszám nő, váfltozások következnek be az asszfimfifláták küflönböző növényfi részekbe történő aflflokácfiójában, meflynek tuflajdonít-

hatóan a növények nagyobbfik hányada váflhat meddővé. A szemtermés ekkor egy csökkenést mutat, mfiközben az összes szárazanyag produkcfió 

konstans maradhat. 

Donafld (1968) megáflflapította, hogy a nagyobb szemtömeg és a szemszám egy közepes denzfitásnáfl a növények közöttfi (finterspecfifikus) és a 

növényen beflüflfi (fintra specfifikus) kompetícfió fidejének tuflajdonítható. A flegtágabb téráflflásnáfl (flegaflacsonyabb növényszám) a kompetícfió mfind-

két típusa hfiányzfik a növekedés korafi stádfiumafiban. Vfirág-kezdemények (prfimordfiumok) nagy számban képződnek. Ahogy a növekedés fofly-

tatódfik, kfismértékű növények közöttfi kompetícfió van és még kevesebb a növényen beflüflfi kompetícfió egészen a vfirágzás utánfi és a szemkötődés 

fidőszakáfig. A nagymértékű vfirágzat berakódás kompetícfióhoz vezet az asszfimfiflátákért a vfirágok és a magok között ugyanazon a növényen, azaz 

növényen beflüflfi kompetícfióhoz. Az efficfiencfiának ez a vesztesége a flegnagyobb téráflflásnáfl vfisszatükrözfi a nagyobb növényen beflüflfi kompetí-

cfiót, amefly vfirágonként kevesebb magot és kfisebb szemméretet eredményez, összehasonflítva a sűrűbb áflflományokkafl. Tehát a növényen beflüflfi 

kompetícfió fintenzív flehet aflacsony növényszámnáfl. 

A  mérsékeflten  sűrű  áflflományokban  a  növényen  beflüflfi  kompetícfió  tényflegesen  a  vfirág  finficfiáflódásakor  (kfiaflakuflásakor)  kezdődfik. A  vfirág 

prfimordfiumok száma, amefly mfinden növényen kfiaflakuflt, jeflentősen redukáflódott, ahogy a növényen beflüflfi kompetícfió fintenzfifikáflódfik. Vfirág-

zatonkéntfi magszám és a terüfletegységenkéntfi magszám eflérfi maxfimáflfis értékét. A még magasabb növényszámok csökkentenék a szemszámot, 

eflőfidézve a kfisebb szemtermést, mfivefl a növények közöttfi kompetícfió már fintenzív a vfirág prfimordfiumok képződésének fidején.



Optfimáflfis növényszámot meghatározó növényfi és környezetfi faktorok

A növényáflflományra beeső napsugárzás hatékony feflfogása szükségessé tesz megfefleflő nagyságú és egyenfletes efloszflású flevéflterüfletet, amefly 

tefljes taflajfedettséget ad. Ez a növényszámnak és a növény térbenfi efloszflásának szabáflyozásávafl érhető efl. Azt a növényszámot, ameflynéfl a ma-

xfimáflfis szemtermést eflérjük, optfimáflfis növényszámnak hívjuk. Mérsékeflten sűrű áflflományok szükségesek, hogy maxfimáflfis termést kapjunk. A 

növények optfimáflfis számára van szükség egységnyfi terüfleten, hogy hatékonyan hasznosítsuk a rendeflkezésre áflfló termesztésfi faktorokat, mfint 

a víz, a tápeflemek, a fény és a CO
2
. Az optfimáflfis növényszám függ a növény genotípusátófl (méret, megdőflés, ofldaflhajtás képzés, pflasztficfitás), 

továbbá számos környezetfi és agrotechnfikafi tényezőtőfl. 

22.5. ábra. Négy növényfaj növényenkéntfi flevéflterüflete a termesztésben gyakran hasznáflt növényszámnáfl és LAI értékefik (Gardner et afl., 1985)

1. Növény mérete (amefly eflsődflegesen vfisszatükrözfi a növényenkéntfi flevéflterüfletet). Négy növényfaj – zab, szója, cfirok és kukorfica – összeha-

sonflítása flátható az 22.5. ábrán, áfltaflánosan hasznáflt növényszámoknáfl, amefly 4.2, 6.7, 3.5 és 4.2 LAI értéket eredményezett. A növényenkéntfi 

flevéflterüflet meghatározza azt a növényszámot, amefly szükséges a krfitfikus LAI (ameflynéfl maxfimáflfis a növény növekedése) kfifejflesztéséhez. A 

flevéfl finkflfinácfió módosítja a krfitfikus LAI-t és a növényszámot ennek megfefleflően módosítanfi keflfl.

2. Hajtásképzés és/vagy eflágazás. Az ofldaflhajtások képzése egy hatékony útja a növényenkéntfi flevéflterüflet növeflésének, és csökkentfi a termés 

érzékenységét a növényszámra. A cfirok növényeknéfl, ameflyek ofldaflhajtásokat képeznek (a taflajfeflszín közeflfi vagy aflattfi nóduszokbófl), a ha-on-

kéntfi bugák száma csak enyhén nőtt, amfikor a növényszám 32 000-rőfl 128 000-re nőtt ha-onként (22.6. ábra), jeflezve több mfint három ofldafl-

hajtást növényenként a 32 000 növényszámnáfl ha-onként. Amfikor a növényszám kétszeresére emeflkedett, vagyfis 128 500-rófl 257 000 növény 

ha-1-re, a ha-onkéntfi bugák száma fis dupflájára nőtt, jeflezve, hogy kevés ofldaflhajtás képződés következett be 128 500 növény ha-1-náfl. A nagyobb 

növényszám nem növeflte a szemtermést, mfivefl ahogy a ha-onkéntfi bugák száma nőtt, a bugánkéntfi szemszám arányosan csökkent. A modern 

kukorficafajták nem képeznek sok ofldaflhajtást, még aflacsony növényszámnáfl sem, és rendszerfint növényenként egy cső képződfik. Ezáfltafl a ku-

korfica szemtermése sokkafl érzékenyebb a szemszámra, mfint a cfirok, mfivefl mfind a LAI és mfind a ha-onkéntfi csövek száma nő vagy csökken a 

növényszámmafl. A kukorfica nem rendeflkezfik azzafl a flexfibfiflfitássafl, mfint a flegtöbb termesztett növény, ameflyek képesek növeflnfi a flevéflterüfletet 

és a reproduktív szervek számát ofldaflhajtások képzésévefl aflacsony növényszámnáfl.



22.6. ábra. A növényszám hatása a termésre és a terméskomponensekre. (A) kukorfica ofldaflhajtásokat nem képez, (B) cfirok, ofldaflhajtásokat képez 
(Gardner et efl., 1985)

3. Megdőflés. A nagyobb növényszám hatására a növények és szárak kfisebb töme gűek, gyengébbek és gyakran magasabbak. Ezáfltafl, jó szár-

szfiflárdsággafl rendefl kező fajták szükségesek vagy a növényszámot fle keflfl csökkentenfi, hogy redukáfljuk a megdőflést. A megdőflés csökkentfi a 

betakarítható termést azáfltafl, hogy a termés túfl közefl kerüfl a taflajhoz és a kombájn nem képes betakarítanfi, továbbá azáfltafl, hogy csökkentfi az 

abszoflút hozamot a fleveflek eflrendeződésének károsításánáfl.

4. Szárazanyag megoszflása A szárazanyag produkcfió összefügg a növényáflflomány áfltafl feflfogott napsugárzás mennyfiségévefl. Ahogy a nö-

vényszám nő, a flevéflzet gyorsan nő, több fényt fog fefl és több szárazanyag képződfik, küflönösen a korafi stádfiu mokban, mfieflőtt az áflflomány 

záródfik (22.7. ábra). 

22.7. ábra. A bfioflógfiafi hozam, a vegetatív hozam és a szemtermés váfltozása a növényszámtófl függően

Mfinden  növénynek  szüksége  van  bfizonyos  mennyfiségű  szárazanyagra  a  vegetatív  szervekben,  mfieflőtt  bármennyfi  asszfimfifláta  aflflokáflódfik  a 

reproduktív szervekbe. Ahogy a növényszám nő, a szárazanyag mennyfisége a vegetatív szervekben ugyancsak nő. A bfioflógfiafi termés nő a nö-

vényszám növeflésévefl egészen egy maxfimáflfis értékfig. A növényszám továbbfi növeflésévefl nem kapunk továbbfi bfioflógfiafi hozamnövekedést. A 

hasznos termés nő a növényszámmafl egészen az optfimumfig és ezt követően csökken a növényszám növeflésévefl.

A környezet ugyancsak befoflyásoflja az optfimáflfis növényszámot a szemterméshez. Az eflsődfleges környezetfi faktorok magukban fogflaflják: (1) 

napsugárzást (2) nedvességet és (3) taflajtermékenységet. E környezetfi faktorok flfimfitáflt mennyfisége csökkentfi a maxfimáflfis produkcfióhoz szük-

séges optfimáflfis növényszámot. A gyomok versengenek a kufltúrnövényekkefl ezekért a környezetfi faktorokért, jeflenflétük csökkentfi az optfimáflfis 

növényszámot.  



A vízeflflátottság és a növényszám közöttfi összefüggés 

Vízzefl jófl eflflátott körüflmények között, amfikor a tápanyag-eflflátottság fis megfefleflő, a flegjobban flfimfitáfló környezetfi forrás rendszerfint a napsu-

gárzás. Ezáfltafl, a növekvő növényszámmafl a terüfletegységre jutó összes száraztömeg gyakran közeflít egy aszfimptótához, oflyan növényszámnáfl, 

amefly csaknem tefljes mértékben feflfogja a napsugárzást (22.8.a. ábra). Mfivefl a napsugárzás a hajtóereje az evaporácfiónak, az összes száraza-

nyag aszfimptótája a növényszámtófl függően ugyancsak hasonfló a potencfiáflfis evapotranszspfirácfió szezonáflfis értékéhez (E
to
). 

A flfineárfis összefüggés a szárazanyag és a növekvő popuflácfió között eflkezd csökkennfi (N
0
) akkor, amfikor a növényegyedek beárnyékoflják 

egymást és versenyeznek a fényért. Még akkor fis, ha összes taflajnedvesség nem flfimfitáfló, nagyon magas növényszámnáfl (N
2
) az fintenzív kom-

petícfió a forrásokért, küflönösen a fényért, azt jeflentfi, hogy nem mfinden növény képes éfletben maradnfi a fizfioflógfiafi érettségfig.  A termés pflató 

bekövetkezfik N
3
 növényszámnáfl, amefly hasonfló a maxfimáflfis összes szárazanyag növényszámához. Azokat a növényszámokat, ameflyeknéfl a 

harvest  findex (HI) eflkezd csökkennfi és tényflegesen eflérfi a zérót, N
4
, fiflfletve N

5
 növényszám jeflöflfi. 

Legtöbb esetben a növények vízhfiánynak vannak kfitéve, flegaflábbfis éfletük bfizonyos szakaszafiban. Két péfldát mutathatunk be, ameflyekben a 

víz (fi) mérsékeflten flfimfitáfló és (fifi) rendkívüflfi mértékben flfimfitáflja a növény produktfivfitását. Kedvezőtflen csapadékeflflátottságú években és régfiók-

ban a növény vízfeflvéteflének rátája gyakran flényegesen kevesebb, mfint amfi szükséges ahhoz, hogy megfeflefljen a potencfiáflfis evapotranszspfirá-

cfiónak (E
to
), és az aszáfly korflátozhatja a növény növekedését a tenyészfidőszak nagy részében, vagy egészében. A maxfimáflfis produktfivfitás függ 

a tényfleges evapotranszspfirácfiótófl (E
m
) a tenyészfidőszak foflyamán, ameflyet megszab a növény gyökérzetének képessége, hogy hozzáférjen a 

taflaj feflvehető vízkészfletéhez (22.8.b. ábra). Mfivefl a vízeflflátottság kevesebb, mfint, ameflyet mfinden növény figényefl a genetfikafi potencfiáfl efléré-

séhez, az optfimáflfis növényszám (N6), kevesebb, mfint az összehasonflítható növényszám (N1), ahofl a vízeflflátottság megfeflefl a flégkörfi figénynek. 

Hasonflóan, kompetícfió a vízért azt jeflentfi, hogy még egy csökkenés fis flehetséges az összes produkcfióban magasabb növényszámnáfl (N7). Ha 

a víz flfimfitáfló, a következmények a szemtermésre sokkafl súflyosabbak, mfint az összes bfiomasszára. Az a növényszám, ameflynéfl a görbe vonaflú 

növekedésfi fázfis befejeződfik (N
8
) újbófl aflacsonyabb, mfint az összes bfiomassza összehasonflítható értékefi. Hasonflóan, azok a növényszámok, 

ameflyeknéfl a termés eflkezd
 
csökkennfi (N

9
) és tényflegesen eflérfi a zérót (N

10
) aflacsonyabbak, mfint az összes bfiomasszára vonatkozóak.

A rendkívüfl flfimfitáfló taflajnedvesség esetét a 22.8.c. ábra mutatja. Itt kevés bfizonyíték van az aszfimptótára, még az összes bfiomasszára fis, a 

gyakorflatban paraboflfikus összefüggés van mfind az összes száraztömegre és mfind a reproduktív tömegre, a növényszámtófl függően. A megfefleflő 

növényszámot az optfimáflfis bfiomasszára és a termésre az N
11
, fiflfletve az N

13
 jeflzfi. Az összehasonflítható növényszámok, ahofl a bfiomassza és a 

termés csökken, N
12
-vefl és N

14
-gyefl vannak jeflöflve. Azt a növényszámot, ahofl a termés zéróra csökken, N

15
 mutatja. 

A 22.8.d. ábra kombfináflja a növényszám reakcfiókat az összes szárazanyagra és a termésre, ameflyet az a–c. részábrák írtak fle. A foflytonos 

vonaflak jeflzfik az optfimáflfis növényszám tartományokat az összes szárazanyagra, stressz-mentes (N
1
–N

2
), mérsékeflt stressz-hatású (N

6
–N

7
) és 

súflyos  stressz-hatású  (N
11
–N

12
)  körüflmények  között. A  szaggatott  vonaflak  jeflzfik  a  megfefleflő  növényszám  tartományokat  a  termésre,  stresz-

sz-mentes (N
3
–N

4
), közepes stressz-hatású (N

8
–N

9
) és súflyos stressz-hatású (N

13
–N

14
) körüflmények között. A dfiagram mutatja, hogy nemcsak 

az optfimáflfis növényszám csökken vízhfiány stressznéfl, hanem a növényszám tartomány a maxfimáflfis szemtermésre ugyancsak szűkebb, mfint az 

összes szárazanyagra vonatkozó. 

Az 1981 és 2010 közöttfi fidőszakban a hfibrfidek átflagában megvfizsgáfltuk az évjárat hatását a kukorfica optfimáflfis növényszámára és szem-

termésére. A kísérfletfi adatokhoz a másodfokú függvény jófl fiflfleszkedett. A 22.9. ábra szemfléfltetfi, hogy az évjáratnak jeflentős hatása van mfind 

a szemtermésre, mfind pedfig az optfimáflfis növényszámra. Száraz években az optfimáflfis növényszám 64 630 tő ha–1 és hozzá tartozó maxfimáflfis 

termés 6.639 t ha–1 voflt. Csapadékos években 80 790 tő ha–1 és a maxfimáflfis termés 9.864 t ha–1 voflt. Megáflflapítható, hogy kedvezőtflen években 

a termés mfintegy 1/3-dafl kevesebb voflt, mfint kedvező években, mfiközben az optfimáflfis növényszám 20%-kafl voflt aflacsonyabb. A 22. 9. ábra jófl 

mutatja az oszflopdfiagramok efltérő magasságát és karakterét a küflönböző évjáratokban.



a. A víz nem flfimfitáfló tényező. N0: növényszám, ameflynéfl a kompetícfió a növényegyedek között megkezdődfik nem-flfimfitáflt taflajnedvességnéfl; N1: 
növényszám, ameflynéfl a növény összes száraz tömege eflér egy maxfimumot; N2: növényszám, ameflynéfl a száraztömeg eflkezd csökkennfi; N3: 

növényszám, ameflynéfl a termés eflér egy maxfimumot; N4: növényszám, ameflynéfl a termés eflkezd csökkennfi; N5: növényszám, ameflynéfl a termés zéróra 
csökken, Eto: potencfiáflfis evapotranszspfirácfió

b. A víz mérsékeflten flfimfitáfló tényező. N6: növényszám, ameflynéfl az összes száraz tömeg eflérfi a maxfimumot; N7: növényszám, ameflynéfl a növény összes 
száraz tömege eflkezd csökkennfi; N8: növényszám, ameflynéfl a termés eflérfi a maxfimumot; N9: növényszám, ameflynéfl a termés eflkezd csökkennfi; N10: 

növényszám, ameflynéfl a termés zéróra csökken, Eto: potencfiáflfis evapotranszspfirácfió, EM: maxfimáflfis rendeflkezésre áflfló taflajnedvesség

c. A víz súflyosan flfimfitáfló tényező. 

N11: növényszám, ameflynéfl a növény összes száraz tömege eflérfi egy maxfimumot; N12: növényszám, ameflynéfl a száraz- tömeg eflkezd csökkennfi; N13: 
növényszám, ameflynéfl a termés eflér egy maxfimumot; N14: növényszám, ameflynéfl a termés eflkezd csökkennfi; N115: növényszám, ameflynéfl a termés 

zéróra csökken, Eto: potencfiáflfis evapotranszspfirácfió, EM: maxfimáflfis rendeflkezésre áflfló taflajnedvesség

d. A maxfimáflfis összes szárazanyag (N1–N2, N6–N7, N11–N12) és a termés (N3–N4, N8–N9, N13–N14) reakcfió agronómfiafi tartományafi a stresszmentes, 
mérsékeflten stressz és súflyos stressz körüflményefi között (a–c. ábra aflapján)

22.8.a–c. ábra. Összefüggés egy növény összes száraztömege (a) és a termése (b) között növekvő növényszámnáfl, amfikor a víz nem flfimfitáfló (a. ábra), 
a víz mérsékeflten flfimfitáfló (b. ábra) és a víz súflyosan flfimfitáfló (c. ábra). A növényszám reakcfió tartományafit a d. ábra mutatja (Azam-Aflfi és Squfire aflapján, 

2002)

22.9. ábra. Az évjárat hatása a kukorfica szemtermésére és az optfimáflfis növényszámra 1981–2010 között a martonvásárfi növényszám kísérfletsorozatban 
(Berzsenyfi, 2012)



22.10. ábra. Termésreakcfió 10 év átflagában (1990. év kfizárva) a küflönböző N-műtrá gya kezeflésekre hfibrfidenként (a) és növényszámonként (b), 
másodfokú függvény fiflflesztése aflapján (Berzsenyfi és Tokatflfidfis, 2012)

Műtrágyázás × növényszám köflcsönhatás

Sűrű növényáflflomány szükséges ahhoz, hogy tefljesen hasznosítsuk a taflaj magas tápanyag-eflflátottságát a nagy termés efléréséhez. A tápanyag-fefl-

vétefl nő a növényszám növeflésévefl. Magasabb növényszám aflacsony tápanyag-eflflátottságnáfl tápeflem-hfiány szfimptómák kfiaflakuflásához vezet. 

A martonvásárfi tartamkísérflet 1989-1999. évfi adatafi aflapján a 22.10. ábrán bemutatjuk a vfizsgáflt négy kukorficahfibrfid N-műtrágya reakcfióját a 

növényszámok átflagában és a N-műtrágya × növényszám köflcsönhatást a hfibrfidek átflagában. A szemtermés reakcfiót jófl fleírta a másodfokú függ-

vény. A 200 kg ha-1 műtrágya dózfis és a 7 növény m-2 mutatkozott optfimáflfisnak. A vfizsgáflt hfibrfidek növényszám reakcfiója között fis szfignfifikáns 

küflönbség voflt.  A tág növényszám optfimummafl rendeflkező hfibrfidek jobban tudnak aflkaflmazkodnfi az efltérő környezethez.

Növények térbenfi efloszflása – sortávoflság

A nagyobb termés érdekében céfl, hogy az áflflomány feflfogja a flehető flegtöbb napsugárzást, és az ekvfidfisztáns vetés adja a flegkorábbfi és ma-

xfimáflfis fényfeflfogást (22.11. ábra). Ahogy a sorok széflesednek és a tenyészterüflet kevésbé egyenfletessé váflfik, a növények közöttfi kompetícfió 

korábban bekövetkezfik. A növényeknek, ameflyek távoflabb vannak a sorokban, közeflebb keflfl flennfiük a soron beflüfl, hogy eflérjünk egy adott 

növényszámot. A fő faktor, amefly meghatározza a növények közöttfi távoflságot, a növényszám (denzfitás); ugyanazok a faktorok, ameflyek hatás-

safl vannak az optfimáflfis növényszámra, befoflyásoflják az optfimáflfis sortávoflságot. A nagy növényenkéntfi flevéflterüflettefl rendeflkező növényfajok, 

aflacsony növényszámmafl eflvetve (pfl. kukorfica) kevésbé adnak reakcfiót a sortávoflság csökkentésére, mfint amfikor kfisebb növényeket magasabb 

növényszámmafl termesztünk (pfl. szója). 



22.11. ábra. A kukorfica és szója növények térbenfi eflheflyezkedése 102, 76, 51 és 25 cm-es sortávoflságnáfl. A taflajfedettség fis fefl van tüntetve a szója 
küflönböző sortávoflságánáfl (Gardner et afl., 1985)

A növény mérete hatássafl van az optfimáflfis növényszámra. A szezon végén eflvetett szója rendszerfint aflacsony méretű a fotoperfiódus áfltafl findu-

káflt korafi vfirágzásnak tuflajdoníthatóan. A növényszámot növeflnfi és a sortávoflságot csökkentenfi keflfl, hogy eflérjük a maxfimáflfis terméspotencfiáflt, 

összehasonflítva a magasabb méretű szójávafl. Kedvezőtflen környezetben, a sortávoflság csökkentése a flegtöbb kufltúrnövénynéfl nem fogja növeflnfi 

a termést. A modern fajták sokkafl reakcfióképesebbek a szűkebb téráflflásra, mfint a tradficfionáflfis fajták. Jóflflehet a növényenkéntfi termés kfisebb a 

szűkebb téráflflásban, a hektáronkéntfi nagyobb növényszám kompenzáflja (eflflensúflyozza) a növényegyedek termésveszteségét

A gyomok versengenek a kufltúrnövényekkefl a környezetfi faktorokért, így a jó gyomfirtás fontos a nagy terméshez. A gyomok firtása bonyofluflt 

kufltfivátorrafl a túfl szűk sortávoflságnáfl. A szója szűk sortávoflságnáfl magasabb növényszám voflt szükséges a gyorsabb áflflományfejflődés bfiztosí-

tásához és a gyomokkafl szemben sfikeres kompetícfióhoz. 

A szűk sortávoflságok hasznáflata egyfike voflt annak a flépéssorozatnak, amefly eflvezetett a nagyobb terméshez a gazdaságokban. Ahhoz azon-

ban, hogy nagy termésreakcfiót kapjunk a szük sortávoflságra, a termeflőnek már adaptáflnfi keflflett más agrotechnfikafi efljárásokat, ameflyek eflve-

zetnek a nagy terméshez (pfl. adaptáflódott fajták hasznáflata, műtrágyázás, gyomfirtás, kártevők eflflenfi védekezés, agrotechnfikafi efljárások fidőbenfi 

végzése, egyenfletes növény efloszflás a soron beflüfl, és optfimáflfis növényszám). Amfikor szűk sortávoflságra váfltunk, a termeflőnek döntenfi keflfl 

arrófl, hogy mfiflyen fajtát vet; a kfivetett mag mennyfiségrőfl (növényszám); hogyan kezeflfi a potencfiáflfis megdőflésfi probflémát, a szűk sortávoflságú 

gépek (vető- és betakarító gépek) beszerzésének köfltségérőfl, a magasabb vetőmag és műtrágya köfltségrőfl; és hogyan ér efl jó tenyészfidőszak 

kezdetfi gyomfirtást. 

Kukorficában számtaflan sortávoflság és növényszám tanuflmányt végeztek, hogy azonosítsák az agrotechnfikafi efljárások optfimáflfis kombfinácfi-

óját a szemtermés maxfimaflfizáflására. Eflméfletfifleg, a sorok közöttfi távoflság csökkentése és a növények közöttfi távoflság növeflése a soron beflüfl 

növeflfi a fény feflfogását a sorközökben és mfinfimaflfizáflja a kompetícfiót a növények között a vízért és a tápanyagokért a soron beflüfl. A 38 cm-es 

sortávoflság és a 7.4 növény m-2 növényszám kombfinácfió a növények közefl ekvfidfisztáns térbenfi eflheflyezkedését eredményezfi. A sortávoflság-nö-

vényszám tanuflmányok áfltaflános megegyezése az, hogy a maxfimáflfis kukorficatermést egy  kfisebb sortávoflságnáfl (kb. 50 cm) és egy mérsékeflten 

magas növényszámnáfl (8–10 növény m-2) érthetjük efl. A kutatások azt mutatják, hogy a szemtermés-reakcfiót a szűk sortávoflságra az áflflomány 

áfltafl feflfogott fény mennyfiségére gyakoroflt hatásában kfifejezve findokoflt eflemeznfi a szemtermés-képződés krfitfikus stádfiumafiban. Azokban az 

esetekben, amfikor a tefljes fényfeflfogás a krfitfikus stádfiumokban nem érhető efl a széfles sortávoflsággafl, pozfitív szemtermés reakcfió várható a 

sortávoflság csökkentésére a termésnövekedésfi sebesség (CGR) növekedésének tuflajdoníthatóan.

USA-ban a vfizsgáflt flegészakabbra flevő terüfleteken, a kukorfica a 76 cm-néfl szűkebb sortávoflságnáfl átflagosan 5.3%-kafl magasabb termést 

adott. Déflfi firányba mozogva, Iowa és Ontarfio széflességében a termésnövekedés a szűkebb sortávoflságra flecsökkent 1.9%-ra. A még déflebbre 

fekvő terüfletek nem mutattak következetes termésnövekedést a szűk sortávoflságra, a termésnövekedés mfindössze 0.4% voflt. A flegdéflebbre flevő 

vfizsgáflt terüfleteken a szűk sortávoflságra vetett kukorfica 2.4%-kafl kevesebbet termett, mfint a 76 cm-es sortávoflságnáfl. 

A szűk sortávoflságok jobban növeflfik a termést azokon a terüfleteken, ahofl rövfidebb a tenyészfidőszak. Hasonflóan a nagyon későfi vetésfi fidő-

pontok kfifejezettebb reakcfiót mutatnak a szűk sortávoflságra. Ha a fényen kívüfl más faktorok erősen flfimfitáfló hatásúak, akkor a sortávoflság csök-

kentésének eflőnyefi flecsökkennek vagy tefljesen megszűnnek. Humfid és öntözött terüfleteken a kutatások eredményefi következetesen kfimutatják 

az eflőnyét a szűk sortávoflságnak, a soron beflüflfi egyenfletes tőtávoflságnak és a magas növényszámnak



23. A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA A NÖVÉNYTERMESZTÉSRE, 
ADAPTÁCIÓS ÉS MÉRSÉKLÉSI STRATÉGIÁK

A kflímaváfltozás ténye már jófl dokumentáflt, befleértve azt a flényeges bfizonyítékot, hogy a növények, áflflatok, rovarok és más éflőflények már 

váflaszofltak rá. Azon túflmenően, hogy a feflmeflegedést, a csapadék efloszflásának váfltozását és az extrém események fokozódását már megfigyefl-

ték vagy eflőre jeflezték a vfiflág számos részén, a termésveszteségek, a természetfi katasztrófák és a mfigrácfió magasabb kockázata következfik be. 

A kflíma áflflandóan váfltozfik, azonban erre az évszázadra eflőre jeflzett váfltozás sebessége messze túfl flesz azokon, meflyekkefl a termeflők korábbfi 

generácfiófi szembesüfltek. 

A gflobáflfis kflíma váfltozfik, és a mezőgazdaságnak adaptáflódnfi keflfl a váfltozásokhoz, hogy bfiztosítsa a fenntarthatóságot és a túfléflést. A me-

zőgazdaságfi rendszerek kompflexfitásának és a kflímaváfltozás kompflex természetének tuflajdoníthatóan, gyakran növénymodeflfleket hasznáflunk, 

hogy megértsük a kflímaváfltozás hatását a mezőgazdaságra és segítsük az adaptácfiós stratégfiák kfifejflesztését. Az 23.1. ábra mutatja a kflímaváfl-

tozás antropogén (emberfi) tényezőfit, a hatásokat, reakcfiókat és kapcsoflatafikat.

23.1. ábra. Sematfikus keret, amefly mutatja az antropogén (emberfi) kflímaváfltozásfi hajtóerőket, hatásokat és reakcfiókat, vaflamfint köflcsönhatásafikat (IPCC, 
2007)

Az „üvegház-hatás”

Az „üvegház-hatás” kfifejezést áfltaflánosan hasznáflják, hogy fleírják az antropogén eredetű gflobáflfis feflmeflegedést. Két probfléma van ennek a kfife-

jezésnek a hasznáflatávafl. A Nap Föfldet meflegítő hatását anaflóg módon magyarázzák egy tényfleges üvegház sugárzás fizfikájávafl. A rövfidhuflflámú 

sugárzás a Napbófl áthatofl az üvegház üveg vagy műanyag borításán és eflnyeflődfik az üvegház beflsejében. Az üvegház feflmeflegedésének oka az, 

hogy a flevegő be van fogva (zárva) az üvegház beflsejébe és nfincs flégcsere az üvegház körüflfi flégkör nagy részévefl. Az üvegház flevegő fizofláflása 

tényflegesen megáflflít bármefly hőáramflásos kficseréflést a környező flevegővefl és a hőmérsékflet emeflkedfik az üvegházban. Hasonfló körüflmények 

vannak a gépkocsfiban nyáron, zárt abflakoknáfl.

A flégkörfi meflegedés fizfikája egészen efltérő az üvegházétófl. Az antropogén ere detű gflobáflfis feflmeflegedés kfizáróflag a sugárzó energfia kficse-

réflésén aflapszfik.  A kuflcs fontosságú foflyamatok magukba fogflaflják a Föfld feflszínérőfl kfibocsátott finfravörös huflflámhosszú sugárzást. Ennek 

a kfibocsátott finfravörös energfiának a mennyfisége, amefly áthaflad a flégkőrön keresztüfl az űrbe, függ attófl, hogy a sugárzást mfiflyen mértékben 

nyeflfik efl (abszorbeáflják) a flégkörben flevő komponensek. Az finfravörös sugárzás nagyobb hányadának abszorbeáflása a flégkör áfltafl okozza azt, 

hogy növekvő energfia van vfisszatartva a flégkörben. Ezáfltafl van egy meflegedés és gflobáflfis feflmeflegedés. 

A  másodfik  probfléma  az  „üvegház-hatás” kfifejezés  hasznáflatávafl, hogy  nem  egy  új  foflyamat,  mfindfig  fis  voflt  „üvegház-hatás” a  flégkörnek 

tuflajdoníthatóan. A jeflenflegfi gond az, hogy a humán tevékenységek növeflfik a flégkörben azoknak a gázoknak a koncentrácfióját, ameflyek abszor-

beáflják (eflnyeflfik) az finfravörös sugárzást. A gflobáflfis feflmeflegedéssefl összefüggő gázok magukba fogflaflják a CO
2
-t, a metánt, a nfitrogén oxfidot, 

az ózont, a fluorozott-kflórozott szénhfidrogéneket (CFC-k) és a vízgőzt. A CFCs ember áfltafl eflőáflflított kflór, fluor és szén tartaflmú vegyüfletek. 



Légkör néflküfl, a Föfld hőmérsékflete nagyon aflacsony, –18 °C flenne, a Föfld áfltafl abszorbeáflt bejövő napsugárzás és a kfibocsátott finfravörös su-

gárzás egyenflege aflapján. A Föfld átflagos hőmérsékflete közefl van 14 °C-hoz, a flégkörben az finfravörös sugárzást abszorbeáfló gázok szerepének 

tuflajdoníthatóan.

Üvegházhatású gázok

Széndfioxfid (CO
2
)

A CO
2
 a fő finfravörös sugárzást abszorbeáfló gáz, amefly pozfitív sugárzó energfiát eredményez. A flégkörfi CO

2
 forrásafi humán tevékenységek, 

mfint a fosszfiflfis üzemanyagok eflégetése, trópusfi erdőfirtás és cement gyártás. Megmaradásfi fideje a flégkörben váfltozhat tíz évektőfl száz évekfig. 

A jégréteg adatok mutatják, hogy a CO
2
 koncentrácfió a flégkörben váfltozott az aflacsony 180 ppm ppmv értéktőfl az fiparosítás eflőttfi (~1750) 280 

ppmv értékfig és 10 000 évfig az fiparosítás eflőttfi fidőszakot megeflőzően a CO
2
 koncentrácfió 260 és 280 ppmv között váfltozott. A CO

2
 jeflenflegfi 

(2009) flégkörfi koncentrácfiója 386 ppmv vagy 0.0386%. Jóflflehet a CO
2
 koncentrácfió a flégkörben aflacsony, összehasonflítva a nfitrogénnefl és az 

oxfigénnefl, nagyon fontos a növényfi foflyamatokhoz; a CO
2
 egy néflküflözhetetflen növényfi tápeflem a fotoszfintézfishez, továbbá a sztóma eflflenáflflás 

és a flevéfl gázcsere bfioreguflátora. Széndfioxfid flégkörfi koncentrácfióját az eflmúflt 160 ezer évben és az eflmúflt 200 évben, eflőrevetítéssefl a jövőre 

a 23.2. ábra szemfléfltetfi.

23.2. ábra. A CO
2
, CH

4
 és N

2
O flégkörfi koncentrácfiófi az eflmúflt 10 000 évben (nagy ábrák) és 1750 óta (betét ábrák). Mérések a jégrétegekbőfl (küflönböző 

vfizsgáflatok efltérő színekkefl) és flégkörfi mfinták (pfiros színnefl). A megfefleflő sugárzásfi egyenfleg 1750-hez vfiszonyítva flátható a nagy ábra jobb ofldaflfi 
tengeflyén (IPCC, 2007).

Metán

Térfogat aflapján a metán sokkafl erősebb üvegházhatású gáz, mfint a CO
2
. A metánnak 23-szor nagyobb gflobáflfis feflmeflegítésfi potencfiáflja van, 

mfint a CO
2
-nek. A metán jeflenflegfi flégkörfi koncentrácfiója 1.79 ppmv vagy 0.000179%. Az emberfi tevékenységek, ameflyek a metán forrásafi, 

huflfladéktároflók, természetes gáz és kőoflaj termeflésfi és száflflításfi rendszerek, szénbányászás, mezőgazdaságfi tevékenységek (áflflatáflflomány és 

rfizstermeflés) és a szennyvíz kezeflés. Ezek a tevékenységek a flégkörben tafláflható metán 60%-át adják. Rfizsföfldeken vagy nedves terüfleteken 

metán csak akkor képződfik, ha a terüflet efl van árasztva és a taflaj oxfigénhfiányos. Ha a taflaj oxfigént tartaflmaz, metánt nem bocsát kfi; azonban a 

kfibocsátás vfisszatér néhány napon beflüfl az árasztás után. A metán természetes forrásafi a nedves terüfletek, óceán és tengerfenék flerakódások. A 

metán flégkörfi megmaradásfi fideje 12 év körüfl van. 

Nfitrogén oxfid

Az emberfi tevékenységhez kapcsoflódó nfitrogén oxfid források a mezőgazdaságfi taflajműveflés, áflflatfi trágyakezeflés, szennyvíz kezeflés, fosszfiflfis 

üzemanyagok eflégetése és saflétromsav gyártás. A nfitrogén oxfid természetes kfibocsátásafi eflsődflegesen a taflajban a nfitrogéntartaflmú vegyüfletek 



bakterfiáflfis flebomflásának az eredménye. A nfitrogén oxfid, azon kívüfl, hogy üvegház gáz, erodáflja a flégkör ózonrétegét és a szmog okozója a Föfld 

feflszínén. A nfitrogén oxfid jeflenflegfi flégkörfi koncentrácfiója 0.3 ppmv vagy 0.00003%, flégkörfi megmaradása kb. 110 év.

Ffluorozott-kflórozott szénhfidrogének (CFC-k)

A CFC-ket hasznáflják, mfint hűtőanyag, továbbá a tűzofltó rendszerekben. Hasonflóak a nfitrogén oxfidhoz abban az érteflemben, hogy egy üveg-

házhatású gáz és negatív hatása van az ózon rétegre fis a feflső flégkörben és a sztratoszférában. Az ózon védőpajzsot nyújt a káros ufltravfiofla (UV) 

sugárzássafl, küflönösen az UV-B sugárzássafl szemben. A CFC-k termeflését megszüntették 1989-tőfl. A CFC
12
 (amefly a túflsúflyban flevő CFC a 

flégtérben) jeflenflegfi flégkörfi koncentrácfiója 533 parts per trfiflflfion térfogatra (pptv), meflynek flégkörfi éflettartama kb. 100 év.

23.3. ábra. (a) Antropogén üvegházhatású gázok (GHG) gflobáflfis évenkéntfi kfibocsátásafi 1970-tőfl 2004-fig. (b) Küflönböző antropogén GHG-k részesedése 
az összes kfibocsátásban 2004-ben CO

2
 ekvfivaflensként kfifejezve. (c) Küflönböző szektorok részesedése az összes antropogén kfibocsátásban 2004-ben 

CO
2
 ekvfivaflensként kfifejezve (IPCC, 2007)

Az antropogén üvegházhatású gázok gflobáflfis évenkéntfi kfibocsátásafit, a küflönböző emberfi beavatkozások hozzájáruflását a 23.3. ábra szemfléflte-

tfi. A megnövekedett flégkörfi CO
2
-tartaflom – a fokozott üzemanyag-égetés és mértékteflen erdőfirtás következtében – fefleflős a jeflenfleg érzékeflhető 

üvegház-hatás hőmérsékfletfi emeflkedésének mfintegy kétharmadáért. A gflobáflfis feflmeflegedés továbbfi kb. 14.3%-áért a metán, 7.9%-áért az N
2
O 

és 1.1%-áért a freongázok fefleflősek (23.3. ábra). Ehhez adódfik a sztratoszféra ózonrétegének vékonyodása, amfi tovább fokozza a mefleg és aszá-

flyos évek kfiterjedését (a sfivatagosodást), vaflamfint a taflajok szfikesedésének (sótartaflmának) a fokozódását.

Megértett trendek

A  gflobáflfis  kflíma  váfltozfik,  és  továbbfi  váfltozások  eflkerüflhetetflenek,  a  gflobáflfis  kfibocsátások  csökkentésére  tett  erőfeszítések  eflflenére  (IPCC, 

2007). A kflíma jeflentősen váfltozott az eflmúflt évszázadban, és ez nyfiflvánvafló a gflobáflfis átflagos flevegő és tenger hőmérsékfletének növekedésé-

bőfl, a hó és a jég áfltaflános oflvadásábófl és a gflobáflfis átflagos tengerszfint növekedésébőfl (23.4. ábra). A gflobáflfis hőmérsékflet az eflmúflt 100 évben 

(1906–2005) átflagosan 0.74 (0.56–0.92) oC-kafl nőtt, míg a mfinfimum hőmérsékflet gyorsabban nőtt, mfint a maxfimum hőmérsékflet. A flfineárfis 

meflegedésfi trend 1956 és 2005 közöttfi 50 évben közefl kétszerese voflt a 100 évesnek. Gflobáflfisan a tengerszfint átflagos növekedésfi rátája 1.8 

(1.3–2.3) mm évente 1961 és 2003 között. A Szateflfit adatok 1978 óta mutatják, hogy az Északfi-tenger jégtakarója évente átflagosan 2.7 (2.1–3.3) 

%-kafl zsugorodott dekádonként (23.4. ábra). 

Bfizonyos csapadékváfltozások a múfltban jeflentős küflönbségeket mutattak a mező gaz daságfi régfiókban. Számos tanuflmány kfimutatta a Föfld 

feflszínét eflérő napsugárzás mennyfiségének csökkenését. Ezt a gflobáflfis fénycsökkenést vaflószínűfleg a meg növekedett feflhőborítás és az aeroszo-

flok magasabb flégkörfi koncentrácfiójának kombfinácfiója okozta, és pozfitívan vagy negatívan hatnak a fotoszfintézfisre és a respfirácfióra. A fény-

csökkenés hatása küflönböző flesz az északfi és déflfi féflteke között, rendszerfint a kevesebb dfirekt fénynek tuflajdoníthatóan a több feflhőborítássafl az 

északfi féfltekén. Mfinthogy az összes napsugárzás csökkent az eflmúflt évtfizedekben, egy veflejáró hatás a magasabb dfiffúz fény frakcfió.



23.4. ábra. Megfigyeflt váfltozások (a) gflobáflfis átflagos feflszínfi hőmérsékfletben, (b) gflobáflfis átflagos tengerszfintben és (c) északfi féflteke hótakarásában 
márcfius-áprfiflfisban. Mfinden küflönbség reflatív az 1961–1990 perfiódus átflagához képest. A kfiegyenflített görbék évtfizedes átflagos értékeket képvfiseflnek, míg 

a körök évenkéntfi értékeket mutatnak. A sötétített terüfletek a bfizonytaflanságfi fintervaflflumok (IPCC, 2007)

Jövőbenfi eflőrevetítések

A flégkörfi CO
2
 koncentrácfió továbbfi gyorsufló növekedése a gflobáflfis váfltozás flegbfiztosabb tényezője az eflkövetkező évtfizedekben, és a flegutóbbfi 

jeflentések kfimutatták, hogy a széndfioxfid a flevegőben gyorsabban akkumufláflódfik, mfint azt korábban gondoflták (IPCC, 2007). A jövőbenfi flégkörfi 

CO
2
 növekedés mfintegy 2 ppm év–1 flesz. A flégkörfi CO

2
 aflapvető a szárazföfldfi vegetácfió növekedéséhez és produktfivfitásához, vaflamfint krfitfikus 

a flégkör és ezáfltafl a kflíma sugárzásfi tuflajdonságafihoz. Ezáfltafl, a CO
2
 flégkörfi koncentrácfiójának váfltozása messzemenő hatássafl flesz a mezőgaz-

daságfi termeflésre. Más eflőrejeflzett kflímaváfltozások, mfint a súflyosabb és gyakorfibb aszáflyok, magasabb hőmérsékflet, redukáflt napsugárzás és 

nagyobb ózon koncentrácfió, küflö nösen hatássafl flesz a mezőgazdaságfi rendszerekre. A maxfimum és mfinfimum hőmérsékflet vaflószínűfleg küflön-

böző rátávafl nő, gyakran gyorsabb a növekedés a mfinfimum hőmérsékfletben, mfint a maxfimum hőmérsékfletben, csökkentve a naponkéntfi hőmér-

sékflet tartományt. Mfindameflflett, az eflőrejeflzett kevesebb csapadék kevesebb feflhőtakarássafl növeflhetfi a fagy kockázat gyakorfiságát bfizonyos 

régfiókban. Ezen kívüfl, a növekedés az extrém magas hőmérsékflet gyakorfiságában súflyosabb potencfiáflfis növénykárosodást okozhat, mfint a kfis 

átflagos növekedés az évek foflyamán. 



23.5. ábra. Az 1980–2008-as fidőszak kflímatrendjefinek becsüflt nettó hatása a növények termésére, eflosztva az áfltaflános terméstrendekkefl (Lobeflfl et afl., 
2011)

A jövőbenfi éfleflmfiszereflflátottságra a kflímaváfltozás hatásának eflőrejeflzését eflő segít hetfi napjafink kflímaváfltozásának megértése. Megáflflapították, 

hogy a flegtöbb ország termesztésfi régfiófiban és tenyészfidőszakában, az USA kfivéteflévefl, a hőmérsékflet trendek 1980 és 2008 között egységnyfi 

szórássafl nagyobbak vofltak a történeflmfi évenkéntfi fingadozásnáfl. A modeflflek, ameflyek összekapcsoflták a négy fontos gabonanövény termését az 

fidőjárássafl, jeflezték, hogy a gflobáflfis kukorfica és búza termés 3.8, fiflfletve 5.5%-kafl csökkent, a kflfimatfikus trendek néflküflfi (tényflegessefl eflflentétes) 

terméshez vfiszonyítva. Szójánáfl és búzánáfl, a nyertesek és vesztesek kfiegyenflítődtek (23.5. ábra).  A kflímatrendek eflég nagyok vofltak egyes or-

szágokban, hogy eflflensúflyozzák a technoflógfiábófl, a széndfioxfid trágyázásbófl és más faktorokbófl származó átflagos termésnövekedésnek jeflentős 

hányadát (Lobeflfl et afl., 2011).

Az 23.1. tábflázat összefogflaflja a fő kflímaváfltozásokat és a jeflenflegfi és jövőbenfi trendjefiket és ezeknek a váfltozásoknak a vaflószínű áfltaflános 

hatását a növénytermesztésre. Jövőbenfi kflímaváfltozásfi várható heflyzeteket (scenarfio) generáflnak áfltaflában, feflhasznáflva a gflobáflfis cfirkuflácfiós 

modeflfleket (GCM). Fontos tudatában flennfi annak, hogy a kflímaváfltozásfi scenarfiok, meflyeket a GCM-ek hoznak flétre, a bfizonytaflanság széfles 

tartományávafl rendeflkeznek. 

23.1. tábflázat. A kflímaváfltozásfi faktorok és áfltaflános hatások a növényre összefogflaflása  
(Pachaurfi és Refisfinger, 2007)

Kflíma váfltozók Reaflfizáflt trendek Eflőrevetített trendek Áfltaflános hatás a növény növekedésére

CO
2 

1.4 ppm év-1

(379 ppm 2005-ben)
1.9 ppm év-1

(450 ppm 2050-re)
Magasabb nettó fotoszfintézfis ráta, bfiomassza 
produkcfió és transzspfiráncfió hasznosítás 
efficfiencfia.
Redukáflt transzspfirácfió
Magasabb növényáflflomány hőmérsékflet
Kfisebb növénytápeflem koncentrácfió

Hőmérsékflet
Maxfim
Átflagos
           
Mfinfimum

0.56 oC (2005)  
1906 óta
0.74 oC (2005)  
1906 óta
0.92 oC (2005)  
1906 óta

0.02 oC év-1  
(1.3–1.7 oC 2050-ben)

Nagyobb hőstressz
Magasabb fotoszfintetfikus ráta, növényfi 
növekedés, fenoflógfia
Kfisebb fagy kockázat

Csapadék 0.11 mm év-1 Váfltozó váfltozások az egész föfldön, 
áfltaflában csapadék növekedés a 
magas föfldrajzfi széflességnéfl és 
csökkenés az aflacsony föfldrajzfi szé-
flességnéfl

Pozfitív vagy negatív az firányátófl  
és más faktoroktófl függően



Kflíma váfltozók Reaflfizáflt trendek Eflőrevetített trendek Áfltaflános hatás a növény növekedésére

Napsugárzás Kevesebb napsugárzás és 
nagyobb dfiffúz sugárzás  
(1365 W m-2  
2005-ben)

Kevesebb napsugárzás és nagyobb 
dfiffúz sugárzás

A fotoszfintézfis növekedhet a dfiffúz fény 
nagyobb hányadára és csökkenhet az összes 
sugárzás csökkenésére váflaszoflva. A nettó 
eredmény függ a reflatív váfltozástófl a nap-
sugárzás mfindegyfik komponensében és a 
növény típustófl.

Ózon
Troposzféra
 

Sztratoszféra

0.5–2.5% év-1

(50 ppb 2000-ben)
–0.6% év-1

(265 DU 2000-ben)

0.5–2.5% év-1

(60–100 ppb 2050-re)
0.1–0.2% év-1

(275–286 DU 2050-re)

Nagyobb flevéfl károsodás, kfisebb növekedés 
és termés
Kfisebb flevéflnövekedés  
és bfiomassza akkumuflácfió

ppb – parts per bfiflflfió (10-9)

Növényfi reakcfiók a kflímaváfltozásra

A kflímaváfltozás küflönböző tényezőfi, mfint a magasabb flégkörfi CO
2
 koncentrácfió, magasabb hőmérsékflet és megváfltozott csapadék (kevesebb 

vagy több) mfind küflönböző hatássafl vannak a növényfi produkcfióra és a növény termésére. Együttesen, ezek a hatások vagy növeflfik vagy csök-

kentfik a növényfi produkcfiót, és a kflímaváfltozás nettó hatása a növény termésére függ e faktorok közöttfi finterakcfiótófl.

Megemeflkedett flégkörfi CO
2
 koncentrácfiók

A magasabb CO
2
 koncentrácfiónak két fő hatása van a növény növekedésére. Növeflfi az finterceflfluflárfis CO

2
 koncentrácfiót, amefly nagyobb nettó 

fotoszfintézfis rátához vezet, és egyfidejűfleg csökkentfi a sztóma eflflenáflflást, amefly redukáflt transzspfirácfiót eredményez. 

Számos kísérfletben kfimutatták, hogy a magasabb CO
2
 koncentrácfió növeflfi a növényfi bfiomassza produkcfiót és a termést. A C

3
-as növények (pfl. 

búza, szója, burgonya, napraforgó) és a C
4
-es növények (pfl. kukorfica, cfirok, köfles) küflönböző nagyságú reakcfiót adnak a megemeflkedett CO

2
 

koncentrácfióra. Átflagosan, dupflára növeflése a CO
2
 koncentrácfiónak, a fotoszfintézfist 30–50%-kafl növeflfi a C

3
-as növényeknéfl és 10–25%-kafl a 

C
4
-as növényeknéfl. A növekedés a növények termésében kfisebb, mfint a fotoszfintetfikus reakcfió: azonban 500–550 ppm-néfl a C

3
-as növények 

termése még nő 10–20%-kafl, míg a C
4
-as növények termése flegfefljebb 13%-kafl magasabb. 

A megemeflkedett CO
2
 hatása a növényfi produkcfióra függ a víz- és a tápanyag-eflflátottságtófl. A flegnagyobb reakcfiót a megemeflt CO

2
-re flfimfitáflt 

vízeflflátottságfi körüflményeknéfl tafláflták, mfivefl a magasabb CO
2
 koncentrácfió növeflfi a növény vízhasznosításfi efficencfiáját (WUE). Az aflacsony 

tápanyag-eflflátottság csökkenthetfi a termésnövekedést a megemeflt CO
2
-re. A megemeflt CO

2
 hatása tábfla és gazdaság szfinten vaflószínűfleg afla-

csonyabb, mfint amfit jófl szabáflyozott kísérfletfi körüflmények között mértek, a produkcfiót flfimfitáfló faktoroknak tuflajdoníthatóan, mfint amfiflyen az 

aflacsony tápanyag-eflflátottság, kártevők és gyomnövények. A magasabb flégkörfi CO
2
 fontos findfirekt hatása a kfisebb növényfi tápeflem koncentrá-

cfió, amefly aflacsonyabb szemmfinőséget eredményezhet.

A megemeflt flégkörfi CO
2
 findfirekt hatása a növényáflflomány hőmérsékfletének növekedése a sztóma-eflflenáflflás csökkenésén keresztüfl. Bfizonyí-

ték van búzában és gyapotban, hogy a szeflekcfió a nagyobb szemtermésre a nemesítésfi programokban együtt járt a magas sztóma-eflflenáflflásra 

történő szeflekcfióvafl, amefly „hő-eflkerüflést” eredményezett az evaporatív hűtésen keresztüfl a mefleg környezetben. Csökkent sztóma-eflflenáflflás 

a flégkörfi CO
2
 növekedésének tuflajdoníthatóan ezáfltafl továbbfi hatássafl flehet a növény növekedésére és fejflődésére, hasonflóan a hőmérsékflet 

növekedéséhez.

Hőmérsékflet

A hőmérsékflet hatássafl van a flegtöbb növény- és áflflományszfintű foflyamatra, ameflyek aflapufl szoflgáflnak a termés meghatározásának és ezáfltafl 

a végső termésreakcfió kompflexfitásának. Ahofl bfizonyos növényeket a maxfimáflfis hőmérsékflet toflerancfiájuk flfimfitjefi közeflében termesztjük, a 

hőség fidőszakok küflönösen hátrányosak flehetnek. Vfiszont, hűvösebb régfiókban a nagyobb évfi átflaghőmérsékflet hozzájáruflhat a mezőgazdaságfi 

produkcfió növekedéséhez.

A magasabb hőmérsékflet negatív hatássafl flehet a növényfi produkcfióra findfirekt módon, a feflgyorsuflt fenoflógfián keresztüfl, mfiáfltafl kevesebb 

fidő marad a bfiomassza akkumuflácfióra. Menzefl et afl. (2006) anaflfizáflta 542 növény 125 000 fidősorának fenoflógfiafi adatafit 21 európafi országban. 

Az 1971–2000-es perfiódusra úgy tafláflták, hogy mfinden flevéflképzésfi, vfirágzásfi és termésmérésfi esemény 78%-a eflőrehafladott. 

A kflímaváfltozás eredményeként, nemcsak az átflagos hőmérsékflet fog nőnfi, hanem az extrém hőmérsékfletek fis a vártnáfl gyakrabban fognak 

bekövetkeznfi, az átflagos növekedés aflapján. Ezeknek az extrém hőmérsékfletfi eseményeknek jeflentős negatív hatása flehet a növényfi növekedésre 

és a termésre, mfint ahogy búzánáfl kfimutatták. Búzában, a hőmérsékflet-emeflkedés az antézfis fidőszakában csökkenthetfi a potencfiáflfis szemtöme-

get és ezáfltafl a termést. A magasabb átflaghőmérsékfletek csökkenthetfik a fagyveszéflyt a fagy kfisebb gyakorfiságának tuflajdoníthatóan. A hőmér-

sékflet findfirekt hatásafi azonban paradox módon a fagyveszéfly növekedéséhez vezethetnek bfizonyos szfisztémákban. Sadras és Monson (2006) 



kfimutatta, hogy a vfirágzás átheflyeződése az évszak hűvösebb részefibe a meggyorsuflt fenoflógfiának tuflajdoníthatóan magasabb hőmérsékfletnéfl, 

potencfiáflfisan növeflhetfi a vfirágzás fagyveszéflyét. 

A magasabb hőmérsékflet hatása váfltozhat a növényfajok között. Az optfimáflfis hőmérsékflet a flevéfl fotoszfintézfisre és a növény növekedésére 

magasabb  a  C
4
-es  növényeknéfl,  mfint  a  C

3
-as  növényeknéfl.  Magas  keflésfi  bázfishőmérsékflettefl  rendeflkező  növények,  mfint  a  kukorfica,  cfirok, 

köfles, napraforgó és egyes hüveflyesek, mfint a mangóbab és a tehénborsó, eflőnyt szerezhet a megnövekedett hőmérsékfletbőfl hűvös régfiókban. 

A flegtöbb gabonaféfle, hüveflyes, mfint a borsó és a flencse, Brassfica spp. egyaránt aflacsony bázfishőmérsékflettefl rendeflkezfik, ezáfltafl a magasabb 

hőmérsékflet eflőrehafladottabb fenoflógfiát eredményezhet. 

Amfikor a maxfimum és mfinfimum hőmérsékflet efltérően váfltozfik a kflímaváfltozáskor, a váfltozások a napfi hőmérsékfletfi tartományban efltérő 

hatássafl flehetnek a küflönböző növényekre. Lobeflfl (2007) anaflfizáflta a búza, a rfizs, és a kukorfica történeflmfi termésadatafit és kfimutatta, hogy egy 

növekedés a napfi hőmérsékflet-tartományban összefüggött a rfizs és a kukorfica kfisebb termésévefl számos mezőgazdaságfi régfiójában vfiflágszerte. 

Ez vfisszatükrözfi a termés nem-flfineárfis reakcfióját a hőmérsékfletre, amefly vaflószínűfleg a nagyobb hőstressz eredménye a mefleg napokon. 

A  gflobáflfis feflmeflegedés findfirekt hatása flehet a  növény  nagyobb  vízfigénye a  meg növekedett transzspfirácfiónak tuflajdoníthatóan magasabb 

hőmérsékfleteken, amefly potencfiáflfisan csökkenthetfi a növényfi produkcfiót. Másrészt a redukáflt flevéfl transz spfirácfió a magasabb CO
2
 következ-

ményeként a flevéfl hőmérsékfletét fis növeflnfi fogja, amefly növeflfi a növény károsodását a hőstressznek tuflajdoníthatóan. A hőmér sékflet-váfltozások 

hatássafl vannak a termésmfinőségre fis, mfint ezt a szemtermés fehérje tartaflmánáfl és a búza sütésfi mfinőségénéfl kfimutatták. Egyes növényeknéfl az 

éjszakafi hőmérsékflet krfitfikus a termés mfinőségére, mfint ezt a napraforgó zsírsavösszetéteflénéfl kfimutatták.

Csapadék és csapadék-varfiabfiflfitás

A gflobáflfis feflmeflegedés vaflószínűfleg efltérően váfltoztatja meg a csapadék mennyfiségét és megoszflását az egész gflóbuszon. Az összes évfi csa-

padék nő a magasabb széflességfi fokokon és az Egyenflítő közeflében, míg a csapadék a szubtrópusokon vaflószínűfleg csökken és váfltozékonyabb 

flesz. A váfltozó csapadék mennyfiségnek negatív és pozfitív hatása egyaránt flehet a mezőgazdaságfi produkcfióra. Péfldáufl, a (szemfi)-arfid környeze-

tekben, a több csapadék növeflhetfi a növekedést, míg a kevesebb csapadék tovább flfimfitáflhatja a növényfi produkcfiót. Ezzefl szemben, az erősen 

csapadékos zónákban, a túfl sok csapadék a taflaj vízzefl teflítettségét eredményezhetfi, amefly károsítja a növény növekedését, vagy tápeflem kfimo-

sódást okoz a homoktaflajon, és a kevesebb csapadék ezeken a taflajokon flfimfitáflhatja a taflaj vízzefl teflítettségének és a tápeflem kfimosódásnak a 

negatív hatásafit.

Nemcsak az összes csapadék mennyfiség, hanem a csapadék efloszflása fis fontos szerepet játszfik a termés meghatározásában. Csapadék az anté-

zfis fidőszakában bfiztosítja a vízeflflátottságot a szemkötődés fidején és a szemteflítődésfi fidőszak küflönösen krfitfikus az egyéves növények termésére. 

A jövőbenfi váfltozás az évszakonkéntfi csapadék-efloszflásban ezáfltafl hatássafl van a növény növekedésére és a termésre. Kfiegyenflített növekedés 

és vízeflflátás antézfis eflőtt és után egyfik módja, hogy szabáflyozzuk az egyenetflen csapadék-efloszflást és a szűkösen rendeflkezésre áflfló öntözővfizet. 

Agrotechnfikafi flehetőségek, hogy megváfltoztassuk a növények szezonáflfis vízfeflhasznáflását, magukba fogflaflják a vetésfidőt, a tápanyag-gazdáfl-

kodást, a növényszámot és a fajta kfiváflasztását.

A jövőbenfi csapadék-váfltozás másfik specfifikus tényezője a megnövekedett csapadék varfiabfiflfitás az extrém események növekedésén keresztüfl. 

Extrém események magukba fogflaflhatják a gyakorfibb szárazságot, amefly csökkenthetfi a növényfi produkcfiót és a termést az átflagos kflímaváflto-

zás aflapján várható szfint aflá. Küflönösen krfitfikusak flehetnek a váfltozások a csapadék fintenzfitásában és a kfis, fiflfletve nagy csapadék mennyfiségek 

efloszflásában, ameflynek jeflentős következményefi flehetnek a növénytermesztésre a taflaj finfifltrácfió méflységre, az eflfoflyásra, a méflybe történő 

fleszfivárgásra, a taflaj mfineraflfizácfióra és a növény WUE-ra gyakoroflt hatáson keresztüfl.

Napsugárzás

A napsugárzás csökkenése potencfiáflfisan jeflentős negatív hatássafl flehet a mező gazdaságfi produkcfióra, meflyet részben vagy tefljesen kompenzáfl-

hat az együttjáró növekedés a dfiffúz fényfrakcfióban. A növényfi produkcfiót eflsődflegesen a napfény firányítja, ahogy a növényfi sejtek áttranszfor-

máflják a napenergfiát cukrokká. Ezáfltafl, a napsugárzás csökkenése potencfiáflfisan csökkenthetfi a fotoszfintézfist és a növekedést.  A fotoszfintézfist 

azonban gyakran flfimfitáflja a tápeflemek és/vagy a víz rendeflkezésre áflflása. A kevesebb napsugárzás ugyancsak csökkentfi a potencfiáflfis evaporácfi-

ót. Vízhfiányos környezetekben, ez növeflhetfi a növény rendeflkezésére áflfló vfizet és ezáfltafl növeflfi a növényfi produkcfiót. A kfisebb evapotranszspfi-

rácfió ugyancsak növeflhetfi a víz flefeflé szfivárgását és a tápeflem kfimosódást, meflynek jeflentős flehet a negatív hatása az ökoszfisztémára.

A napsugárzás csökkenése rendszerfint együtt jár a dfiffúz fényfrakcfió növekedésévefl. Egy várható csökkenés a fotoszfintézfisben a kevesebb 

napsugárzás hatásaként fefltéteflezfi, hogy a fényteflítettségnéfl a fotoszfintézfis krfitfikus, ezt azonban hatáflytaflanítja az áflflomány fényefloszflása, mefly-

nek kedvezhet a fény csökkenése.



A kflímaváfltozás kombfináflt hatása

A váfltozások a hőmérsékfletben, csapadékban és CO
2
 koncentrácfióban nem egymástófl függetflenüfl, hanem egymássafl köflcsönhatásban hatnak. 

Ahhoz, hogy kflímaváfltozásfi stratégfiákat kfifejflesszünk azért, hogy a növénytermesztés stabfifl maradjon egy váfltozó kflímában, fontos megérte-

nünk a kflímaváfltozás küflönböző tényezőfi közöttfi finterakcfiókat. Ezt kfimutatták vfiszonyflag kevés szántóföfldfi kísérfletben a CO
2
 és a vízeflflátottság 

közöttfi finterakcfióra búzában, és a CO
2
 és a hőmérsékflet közöttfi finterakcfióra fű-hüveflyes gyepkeverékben. Kfimutatták az UK-ban, hogy a 700 

ppm CO
2
 pozfitív hatását búzában eflflensúflyozhatja az átflagos szezonáflfis hőmérsékflet 1–1.8 oC-os növekedése. Fontos megértenfi az finterakcfi-

ókat a kflímaváfltozásfi adaptácfiós stratégfiák kfifejflesztését megeflőzően, mfivefl, péfldáufl, az adaptácfió a magasabb hőmérsékflethez efltérő flehet a 

kevesebb csapadékhoz történő adaptácfiótófl.  A hőmérsékflet-váfltozás modeflflezése aflapján a búza szemtermését és annak varfiácfióját a 23.6. ábra 

szemfléfltetfi. 

23.6. ábra. A hőmérsékflet-váfltozás modeflflezése a búza szemtermésére és annak varfiácfiójára (CV = varfiácfiós koefficfiens). Aflap-fefltéteflek; T+2, átflagos évfi 
2 °C –os hőmérsékflet-emeflkedés; T+4, átflagos évfi 4 °C-os hőmérsékflet-emeflkedés; SD*0.5, az évfi hőmérsékflet szórása (SD) 50%-kafl csökkent, az átflagos 
érték váfltozása néflküfl; SD*2, az évfi hőmérsékflet szórása dupflájára nőtt, az átflagos érték váfltozása néflküfl; (T+4) SD*2, a hőmérsékflet átflagos értékének és 

szórásának egyfidejű növekedése (Semenov és Poorter, 1995).

Adaptácfió a kflímaváfltozáshoz

A kflímaváfltozásnak jeflentős hatása van a mezőgazdaságfi produkcfióra, küflönösen ha a csapadék mennyfisége és efloszflása váfltozfik. Az emeflkedő 

hőmérsékflet és a magasabb flégkörfi CO
2
 koncentrácfió, a növekvő ózon koncentrácfió és Föfldet eflérő kevesebb napsugárzás egyaránt hatássafl 

flesz a mezőgazdaságfi termeflésre. A megemeflkedett flégkörfi CO
2
 szfint majdnem mfindfig növeflfi a növényfi produkcfiót. A magasabb hőmérsékflet 

potencfiáflfisan növeflhetfi vagy csökkenthetfi a szem(mag)termést.

Az üvegházhatású gázok múfltbanfi kfibocsátásának tuflajdoníthatóan, a vfiflág már eflkövetett 0.1 °C dekádonkéntfi feflmeflegedést flegaflább az 

eflkövetkező 50 évre. Ahhoz, hogy redukáfljuk a kflímaváfltozás negatív hatásafit a mezőgazdaságra, és eflőnyt kovácsofljunk bármefly flehetséges 

pozfitív  hatásbófl,  fontos  az  adaptácfióra  fókuszáflnfi.  Péfldáufl,  vfiszonyflag  kfis  váfltozások  az  agrotechnfikában  és  a  növényfajták  kfiváflasztásában 

jeflentősen csökkenthetfik a mérsékeflt kflímaváfltozás bármefly negatív hatását. Azonban, a súflyosabb kflímaváfltozásokhoz adaptáflódnfi, jeflentős 

adaptácfiót tesz szükségessé, péfldáufl áttérést új fajokra és fajtákra, vagy akár a föfldhasznáflat megváfltoztatását (Anda és Kocsfis, 2010).

A megemeflkedett CO
2
 koncentrácfió eflőnyös hatása a növény termésére függ a taflaj tápanyagok feflvehetőségétőfl, mfivefl a megemeflkedett CO

2
 

csökkentette a szem(mag)termés protefin koncentrácfióját. A magasabb CO
2
 koncentrácfió pozfitív hatásafinak tefljes hasznosításához és a termés-

mfinőségre gyakoroflt negatív hatásának mfinfimaflfizáflásához szükséges módosítanfi az N műtrágya finputokat vfiszonyflag kfis mennyfiséggefl, magas 

CO
2
 koncentrácfiójú környezetben. 



A növekvő átflaghőmérsékflet új flehetőségeket teremt a termesztés fintenzfifikáflásának fokozására bfizonyos régfiókban. Évenként több növény 

egymás utánfi termesztése fontos a dfiverzfifikáflt termesztésfi szfisztémák fenntarthatóságához. A magasabb átflaghőmérsékflet csökkenthetfi a fagy-

kárt a vfirágzásfi fidőszakban, azonban növeflhetfi a fagy kockázatát a korábbfi vfirágzás mfiatt a gyorsabb növényfejflődés következtében. 

Számos mérsékefltövfi környezetben az őszfi gabonaféflék agrotechnfikáját egyensúflyban keflfl tartanfi a korafi vfirágzás és a fagykockázat, vaflamfint 

a későfi vfirágzás és a hőstressz, fiflfletve vízhfiány között. Buflgárfiában a szfimuflácfiós modeflflekkefl kfimutatták, hogy a búza és kukorfica korábbfi ve-

tésfideje egy adaptácfiós efljárás flehet a termésveszteség csökkentésére a jövőbenfi hőmérsékflet-növekedéssefl összefüggésben. 

Oflaszországban szfimuflácfiós modeflflekkefl 10–40%-os termésveszteséget prognosztfizáfltak a kflímaváfltozás várható hatásaként, azonban a tava-

szfi növények korábbfi vetésévefl és flassabban érő őszfi gabonák termesztésévefl a termés a jeflenflegfi szfinten tartható. A 23.2. tábflázat a következő 

agronómfiafi adaptácfiós stratégfiák eflőnyefit és korflátafit fogflaflja össze: váfltozás/dfiverzfifikáflás a vetésfidőben, növényfajok és fajták váfltoztatása, 

kártevők és betegségek monfitorfingja és szabáflyozása, vízgazdáflkodás vízhfiány és vízbőség esetén, fagykártétefl eflflenfi védeflem. 

A váfltozások a jövőbenfi kflíma varfiabfiflfitásában még bfizonytaflanok, azonban a csapadék varfiabfiflfitása tfipfikusan nő, ahogy az átflagos évfi csa-

padék csökken. Kfimutatták, hogy ha a hőmérsékflet és a csapadék varfiancfiája váfltozfik az átflagok váfltozásán kívüfl, annak kfihatásafi flehetnek a 

termésre. Vagyfis csapadék növekedésének pozfitív hatása a termésre eflveszhet a csapadék varfiancfiájának növekedésévefl. Egyes termesztésfi régfi-

ókban a kflíma kockázat és a csapadék bfizonytaflanságának értékeflése konzervatív, aflacsony finputú agrotechnfikához vezetett, hogy csökkentsék 

a veszteséget a száraz évszakokban. Az fiflyen aflacsony finputú agrotechnfika azonban eflvesztfi a a kflfimatfikus varfiabfiflfitás eflőnyét, amefly bekövet-

kezhet kedvező években. Dfiverzfifikáflt termesztésfi rendszereket javasoflnak a szárazabb kflímához vafló adaptácfióra.

Enyhítésfi (mérsékflésfi) stratégfiák

A növénytermesztésben az agrotechnfikafi enyhítésfi flehetőségek sokféflék, kezdve az erdőírtás és a növényfi meflfléktermékek eflégetésének csök-

kentésévefl és az energfia-feflhasznáflás hatékonyságának javításávafl, vaflamfint az oflyan finputok csökkentésévefl, meflyek eflőáflflítása energfiafigé-

nyes, mfint amfiflyenek a szfintetfikus nfitrogén (N) műtrágyák. Más kuflcsfontosságú megofldások magukba fogflaflják a taflajműveflés csökkentését, 

a  N-műtrágya  feflhasznáflás  hatékonyságának  növeflését  és  az  fistáflflótrágya feflhasznáflását, a  vízgazdáflkodás javítását, az  őszfi  takarónövények 

(pfiflflangósok és éveflők) feflhasznáflását a vetésforgóban. A 23.3. tábflázat összegezfi a fő enyhítésfi (mérsékflésfi) megofldásokat, összefüggésben a 

három eflsődfleges üvegház gázzafl. Számos agrotechnfikafi megofldás a 23.3. tábflázatban köfltség-semfleges vagy potencfiáflfisan növeflhetfi a termeflő 

jövedeflmét, mfiközben eflőnyös a környezetre és fokozza a kflímaváfltozásfi rugaflmasságot. Számos közüflük magában fogflaflja a taflaj C megkötés 

fokozását, amefly nemcsak fontos szerepet játszfik a kflímaváfltozás enyhítésében, hanem javítja a taflajmfinőséget, a növény produktfivfitását és a 

rugaflmasságot a kflímaváfltozásra. Kukorfica, búza és rfizs termesztésfi rendszerek küflönösen fontosak, mert együttesen fefleflősek a vfiflágvfiszony-

flatban eflőáflflított műtrágya mfintegy 50%-áért, és flényeges flehetőségek vannak az N-feflhasznáflás hatékonyságának javítására. 

23.2. tábflázat. Agronómfiafi adaptácfiós stratégfiák és a kapcsoflódó eflőnyök, köfltségek és korflátok (Woflfe, 2013)

Adaptácfió Eflőnyök Vonatkozó köfltségek Korflátok/kockázatok

Váfltás/dfiverzfifikáflás
Vetésfidők

– Hosszabb tenyészfidőszak eflőnyének kfi-
hasznáflása, befleértve a flehetséges kettős 
termesztést.
– Kerüfljük efl a száraz, nedves, túfl mefleg 
perfiódusokat.

Aflacsony – Verseny a pfiacra bejutásért új betakarításfi 
fidőkben.
– Nehéz eflőrejefleznfi a hátrányos fidőjárásfi 
események fidőpontját.

Új/dfiverzfifikáfltabb növényfajták és 
növényfajok

– Új növényfajok és pfiacok kutatása hosszabb 
tenyészfidőszakra;
– Hasznáfljunk oflyan fajtákat és növény-
fajokat, ameflyek tofleránsak a környezetfi 
stresszekre.

Aflacsony-
közepes

– Verseny bejutnfi a pfiacokra.
– Új szántóföfldfi eszközök, finfrastruktúra, 
transzport szükséges az új termesztett 
növényeknek.
  Stressz-tofleráns fajták és fajok nem áflflnak 
rendeflkezésre vagy a pfiac nem fogadja azokat.

Károsító- és gyompopuflácfiók javí-
tott monfitorfingja

Jobb eflőkészüfletek az új károsítókra és gy-
omokra

Aflacsony-
közepes

– Tábfla szfinten a köfltség aflacsony, szüksé-
gessé tesz azonban köfltséges regfionáflfis háfló-
zatot ahhoz, hogy hatékony flegyen

Károsítók, gyomok vegyszeres és 
nem-vegyszeres szabáflyozása

Az új károsítók szabáflyozása, mfiközben mfinfi-
maflfizáfljuk a környezet vegyszeres terheflését.

Aflacsony –
közepes

– Vegyszerek nem áflflnak rendeflkezésre, nem 
javasofltak vagy köfltségesek.
– Nem-vegyszeres módszerek nem áflflnak 
rendeflkezésre és fidőfigényes kfifejflesztésük.

Öntözésfi rendszerek Termés és a mfinőség fenntartása a száraz 
perfiódusokban

Közepes-
magas

– Köfltséges
– Megfefleflő vízeflflátottságot tesz szükségessé.

Áradás kártéteflflefl szembenfi 
védeflem

Termés és a mfinőség fenntartása a nedves 
perfiódusokban

Aflacsony-
magas

– Fedett csatornarendszerek köfltségesek.
- Jobban csatornázott vagy áradásnak kevésbé 
kfitett tábflák nem áflflnak rendeflkezésre.

Fagy kártéteflflefl szembenfi véde-
kezés

Mfinfimaflfizáflnfi a növények károsodását a 
váfltozó téflfi és tavaszfi hőmérsékfletnek tuflaj-
doníthatóan

Közepes-
magas

– Még eflőrejeflzés esetén fis az esőztető 
öntözőberendezés és a szeflflőztetésfi rendszer 
nem mfindfig hatékony

23.3. tábflázat. Három fontos üvegházhatású gáz kfibocsátásának enyhítésfi stratégfiája  
a mezőgazdaságban (Woflfe, 2013)



Üvegház 
hatású gáz

A kfibocsátások eflsődfleges mezőgazdasá-
gfi forrásafi

Enyhítésfi módszerek

N
2
O – Túfl sok vagy nem megfefleflő fidőben 

végzett műtrágyázás
– Nedves taflajok és fistáflflótrágyák

– Osztott műtrágya kfijuttatás, az fidőpont és a mennyfiség  
  optfimaflfizáflása taflajvfizsgáflat aflapján és új precízfiós  
  efljárásokkafl
– Hüveflyesek hasznáflata (bfioflógfiafi N-fixáflás) a vetésforgóban 
  A trágyakezeflés javítása (pfl. betakarás, hogy szárazon  
  tartsuk) vagy az fistáflflótrágya feflhasznáflása 
  energfiaforrásként
– A taflaj vízáteresztő képességének javítása 

CH
4

– Árasztásos rfizsföfldek
– Kérődző áflflatok   
  fermentácfiója
– Nedves fistáflflótrágya

– Rfizsföfldek váfltakozó flecsapoflása vagy küflönböző száraz  
  körüflmények közöttfi termesztése öntözéssefl
– Szerves anyagok bedoflgozása a taflajba a rfizstermesztés  
  száraz perfiódusa fidején
– Új takarmányozásfi stratégfiák és takarmány adaflékok  
  kfifejflesztése, hogy csökkentsük az áflflatáflflomány metán  
  kfibocsátását
– Hasznáfljuk az fistáflflótrágyák fedett vagy tank tároflását és  
  tárofljuk aflacsony hőmérsékfleten

CO
2

Erdőfirtás és a meflfléktermékek eflégetése
– Taflaj szervesanyag  
  flebomflás
– Fosszfiflfis üzemanyag és  
  eflektromosság hasznáflata 
  száflflításra és építkezésre
– Fosszfiflfis üzemanyag  
  hasznáflata az energfia- 
  fintenzív farm finputok (N-műtrágyák, 
pesztficfidek, herbficfidek) gyártásakor

– Csökkentsük vagy mfinfimaflfizáfljuk a fa kfivágás és feflégetés  
  mezőgazdaságfi gyakorflatot
– Csökkentsük a taflajműveflést (flassítja a szerves anyag  
  flebomflását és csökkentfi a traktorok üzemanyag  
  feflhasznáflását)
– Őrfizzük meg és doflgozzuk be a taflajba a növényfi   
  maradványokat
  Növefljük a növényfi maradványokat a termés és bfiomassza  
  fokozásávafl, hasznáfljunk nagy bfiomassza tömegű téflfi  
  takarónövényeket és vetésforgó növényeket
– Hasznáfljunk C-ben gazdag trágyákat és komposztokat
– Javítsuk a farm energfia feflhasznáflás hatékonyságát épüflet  
  tervezéssefl és szfigetefléssefl, energfia-hatékony eszközökkefl  
  és gépekkefl
– Mfinfimaflfizáfljuk az energfia-fintenzív farm finputokat (pfl.  
  szervestrágyák hasznáflata a műtrágyák heflyett)
– Aflternatív energfia források hasznáflata, mfint amfiflyen a  
  bfioüzemanyag, fistáflflótrágyák és meflfléktermékek anaerob  
  dfigeszcfiója vagy égetése, nap- vagy széflenergfia nyerése

A rfizstermesztésfi rendszerek ugyancsak fontosak a magas metán kfibocsátásuk mfiatt az eflárasztott rfizstábflákrófl. Lehetőség van a metán kfibocsá-

tás csökkentésére az árasztásfi fidőszak csökkentésévefl vagy a szárazföfldfi rfizstermesztés küflönböző formáfivafl, öntözéssefl kfiegészítve.

A kflímaváfltozás hatása a tápanyag-feflhasznáflás hatékonyságára

A megemeflkedett CO
2
 koncentrácfió növeflfi a növény növekedését és a termést, meflyet „trágyázásfi hatásnak” neveznek. Ez az extra növekedés 

kfiegészítő  N  trágyázást  figényefl. A  megemeflkedett  CO
2
  koncentrácfiónak  a  taflajban  végbemenő  N  foflyamatokra  gyakoroflt  hatását  vfizsgáflva 

megáflflapították, hogy a nagyobb növény figénynek nem mfindfig tudnak megfefleflnfi a taflaj foflyamatok, és ennek eredményeként a N még finkább 

flfimfitáflóvá váflfik, ezt a hatást „progresszív nfitrogén flfimfitácfiónak” (PNL) nevezték efl. Az eredmény egy fokozatos csökkenés a CO
2
 findukáflta 

növekedésben. Az aktív szfimbfiotfikus kapcsoflatban flevő hüveflyesek reakcfióképesebbek flehetnek, mfint a nem hüveflyesek, mfivefl kevésbé N-flfi-

mfitáfltak. Kfimutatták, hogy a hüveflyesek csak akkor adnak reakcfiót a megemeflkedett flégkörfi CO
2
 koncentrácfióra, ha a foszfor-eflflátottság nem 

flfimfitáfló tényező. Következésképpen, ha a kflímaváfltozás áfltaflános hatása (befleértve a CO
2
 trágyázásfi hatást) az, hogy növeflfi a kufltúrnövények 

terméspotencfiáflját, akkor mfinden tápeflem (makro- és mfikroeflemek egyaránt) eflflátottságának továbbfi növeflése szükséges. 
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