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2. fejezet - 1. Számítógépes 
szimulációs modellek elmélete 

1. A modellezés fogalma 

A modellek mindig is fontos szerepet játszottak a tudományos megismerés folyamatában. A szimulációs 

növénytermesztési modellek közvetlen célja az, hogy az igen bonyolult légkör-talaj-növény rendszer 

folyamatait, beleértve az emberi tevékenységet is, matematikai eszközökkel leírják, és számítógép segítségével 

szimulálják. A végső cél azonban az, hogy ezen modellek felhasználásával olyan kérdésekre kapjunk választ, 

amelyeket egyébként csak drága, időigényes esetleg kivitelezhetetlen kísérletek illetve megfigyelések 

segítségével valósíthatók meg. 

A szimulációs növénytermesztési modellek különböző függvényekkel, differenciálegyenletekkel, illetve ezekből 

felépülő algoritmusokkal (modulokkal) írják le a légkör-talaj-növény rendszer folyamatait. Ezen modulok egy 

része a 'modellezett' növény fejlődését és növekedését, más részük a talajban történő vízmozgást, megint más 

részük pedig a rendszer többi folyamatait (pl. transzspiráció, fotoszintézis, stb.), írják le. A számítástechnika 

fejlődése csak az 1970-es években tette lehetővé, hogy a kutatók az addig felhalmozott természettudományos 

ismereteket számítógépes algoritmusokban megfogalmazva elkészítsék az első szimulációs modelleket. Azóta 

már számos szimulációs modellt alkalmaztak különféle oktatási és kutatási projektekben. Magyarországon ezen 

modellek használata kevéssé elterjedt és az agrár-felsőoktatásban is ’hiánycikknek’ számítanak. 

A természettudományos megismerés lépései 

1. Tapasztalatok gyűjtése megfigyelésekkel 

2. Modell alkotása tapasztalataink megértéséhez 

3. Jóslás a modell segítségével még nem ismert jelenségeket 

4. A jóslás helyességét kísérlettel ellenőrizzük, közben megállapítjuk a modell érvényességi határát 

5. Gyakorlati feladatok megoldása a modell segítségével az érvényességi határon belül 

6. Az érvényességi határon túli jelenségek magyarázatához a modell továbbfejlesztése, módosítása, esetleg 

teljesen új modell kidolgozása 

A modelleket fel lehet osztani empirikus és mechanisztikus modellekre. Az empirikus modellezés során 

matematikai eljárásokkal újból leírjuk a mért adatokat, amelyből a modellt megalkottuk. Sokkal több 

információt nem ad, mint az eredeti adatok, legfeljebb könnyebben leírható, egyszerűbb formába önti a 

megfigyeléseket. Előnye az egyszerűségében keresendő. A matematikai eszköz legtöbbször valamilyen 

függvényt jelent, mely lehet lineáris vagy nem lineáris. 

A mechanisztikus modell azoknak a fizikai, kémiai és biológia folyamatoknak a megértésén alapszik, amelyek 

hatással vannak a vizsgálandó jelenségre. Választ ad arra, hogy hogyan működik a rendszer. A modell 

paramétereinek biológiai értelmezése lehet, hozzájárulhatnak a tudományos megismeréshez. A mechanisztikus 

modellekben legtöbbször differenciálegyenleteket alkalmaznak a jelenség tér- és időbeli leírására. 

A talaj-növény-atmoszféra rendszerben az időlépték sokszor napos, a térlépték viszont erősen változó. A 

mezőgazdaságban használt modellek vizsgálati területe korlátozott. Mivel a világ nyitott rendszer, minden-

mindennel összefüggésben, kapcsolatban van, ezért szűkíteni kell a vizsgálatba vont területet, pl. a 

mezőgazdaságban a légkörben 2-3 m-es magasságnál van a peremfeltétel, a talajban is hasonló a mélység. 

Ebben a 4-6 m-es sávban lejátszódó folyamatok modellezésére lehet vállalkozni. Minden modell robusztus, ami 

azt jelenti, hogy az általunk vizsgált jelenség szempontjából legfontosabb folyamatok leírása a cél. Nem tudunk 

mindent leírni, a vizsgált rendszert kismértékben, ill. jelentéktelen hatással befolyásoló tényezőit el kell 

hanyagolnunk. 

A tudomány is folyamatosan fejlődik a történelmi korok során. Időszámítás előtt egy tudomány szinte 

mindennel foglalkozott. Az egész rendszert szemlélte. Megpróbálta a maga egyszerű módján leírni a 
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jelenségeket és magyarázatot keresni rá. Sokszor idealisztikus elképzelések születtek, és egyáltalán nem zavarta 

őket, ha a gyakorlat nem mindig igazolta ezeket az elképzeléseket. Ideák születtek, pl. Euklideszi geometria is 

ide sorolható. Mi a vízszintes, amit vízmértékkel mérnek vagy teodolittal? A gyakorlati életben melyik 

használható jobban? A fény is elhajlik nagy gravitációs tömeg mellett. Időszámításunk után a tudományok 

szétváltak tudományágakra. Egyre több tudás halmozódott fel. Megkezdődött a jelenségek kvalitatív leírása. A 

különböző tudományágak kezdtek elszigetelődni és a középkorban aránytalanul fejlődtek. Egyesek már a 

kvantitatív leírás szakaszában voltak mások csak szóban írták le a vizsgált jelenségeket. Az újkorban még több 

ismeret és még nagyobb elszigeteltség jellemzi az egyes tudományágakat. Az analízis egyre mélyebb, a 

tudományok közötti átjárhatóság egyre csökken. Napjainkra a specializáció nagyon nagy fokot ért el, az analízis 

egy-egy területen nagyon mély. A tudományágak részterületekre esnek szét. Így egy ember már egy 

tudományterületet sem lát át. Dr. Kovács Géza János így jellemezte ezt az állapotot „a specialista, az analitikus 

a semmiről tud mindent, a mérnök és politikus a mindenről tud semmit”. Egy bonyolult jelenség komplex 

vizsgálata nehézségbe ütközik, (pl. orvostudományban az ember, mezőgazdaságban a talaj-növény-atmoszféra 

rendszer). 

Napjainkban sok területen felmerül az igény a szintézisre, a különböző tudományágak együttműködésére. Ilyen 

okok miatt 1970-től a világ különböző helyein szinte egyszerre megindul a mezőgazdaságban a modellezés. A 

szakadék áthidalása, a részterületek speciális ismereteinek összehozása egyetlen rendszerbe, egyetlen modellbe. 

A modellező tudós már a „valamiről tud eleget” (autóépítés, összeszerelés). Az ökológiai szemlélet is egyre 

erősödik. Napjainkban a körülöttünk zajló folyamatokat a maguk komplexitásában kell vizsgálni, és nem 

kiragadni belőlük egyet-egyet, pl. környezetvédelem. Az alábbi példa a modellszemléletű gondolkodást jellemzi 

a növényi vízforgalom területén: 

A nagy mennyiségű eső eleinte csökkentheti a szárazanyag beépülést ill. meg is állíthatja azt. Az eső hatására 

felhígul a talajoldat, kevesebb tápanyag lesz egységnyi térfogatban, a talaj lehűl, az aktív vízfelvétel, oxidáció 

csökken és ennek ellensúlyozására a gyökérnövekedés fokozódik. A talaj mikroorganizmusai oxigén hiányában 

mérséklik működésüket. Eső után, amikor a talaj mikrobái regenerálódnak, megemelkedik a nitrifikáció, 

talajhőmérséklet, stb., és emelkedik a szárazanyag-beépülése is. 

A mezőgazdaságban a növényi modellezés elsődleges célja a növényi fejlődés, növekedés, termésképzés leírása 

a termésképző komponenseken keresztül. Ehhez feltétlenül tudni kell, hogy mik a befolyásoló tényezők, mik 

hatnak döntő mértékben a növekedésre és fejlődésre. Mi a biológiai óra, ami vezérli ezeket? Vannak kapcsoló 

tényezők, küszöbértékekkel és vannak olyan tényezők, amik kumulálódnak. Pl. ilyen kapcsoló csírázáskor a 

nedvesség és a hőmérséklet, ha egy bizonyos küszöb értéken túl van, beindul a csírázás, ami vissza nem 

fordítható, irreverzibilis folyamat, csak egy irányba megy végbe. Kumulatív tényezők pl. a hőösszeg a fejlődési 

fázisoknál. 

2. Sztochasztikus és determinisztikus modellek, 
modellek és felosztásuk 

Thorley (1976) a matematikai modelleket két nagy csoportra osztotta: empirikus és mechanisztikus modellek. 

Az empirikus modellek a régmúlt megfigyeléseiből, tapasztalataiból készítenek valószínűségi, statisztikus 

leírásokat. Itt nem törekednek a rendszer viselkedésének leírására. 

A mechanisztikus modellek a rendszer viselkedését írják le. Hogyan működik a növény kérdésre keresik a 

választ. 

Napjainkban a modelleket három csoportra szokták osztani: 1. Sztochasztikus, 2. Féldeterminisztikus, 3. 

Determinisztikus csoportokba sorolják. 

1.Sztochasztikus modellek: a modellépítés során az első feladat a hatótényezők megkeresése. Ezeket sokszor 

független változónak is nevezzük. A második lépés a hatótényezők változása mellett a válaszok, reakciók 

megfigyelése, mérése. A válaszokat ill. reakciókat nevezzük függő változóknak. Keressük a kettő közötti 

kapcsolat leírására alkalmas statisztikai formulát. Nincs elképzelésünk arról, hogy hogyan működik a rendszer, 

fekete doboznak („black box”) képzeljük el. Az ilyen típusú modelleknek nincs biológiai érvényességük, nem 

valid a modell, mondják a szakemberek. Sokszor az input, hatótényező nincs közvetlen, direkt kapcsolatban a 

rendszer által adott válasszal, outputtal. A hatótényezők a gyakorlatban egyéb tényezők megváltoztatásán 

keresztül hatnak a rendszerre, és így a rendszer által adott válaszra, outputra. Napjainkban is alkalmaznak 

sztochasztikus modelleket a növénytermesztésben: Trágyázás-termés, öntözés-termés, tőszám-termés, stb. 
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közötti összefüggések leírására. A tudományos elemzések szempontjából napjainkban nem sok jelentőségük 

van. Létjogosultságuk esetleg egy adott területre adaptált technológia fejlesztés területén lehet. Pl.: tíz év 

átlagában melyik kezelés adja a legjobb eredményt. A legnagyobb valószínűséggel bekövetkező esetek 

becslésére jól használható. Ezenkívül használhatók még egyszerű folyamatok modellezésre is, ahol a független 

változó közvetlen, direkt kapcsolatban van a függő ill. célváltozóval. Ezeket fel lehet használni a növényi 

növekedés empirikus modelljeihez, regressziós függvények, logisztikus növekedési görbék, stb. A környezeti 

változók adatai pl. sugárzás és csapadék beépíthetők a regressziós függvényekbe. Sztochasztikus modellekkel 

kísérleti adatsorok felhasználásával a termés egy adott területre elég pontosan előre jelezhető. Azonban térbeli 

kiterjeszthetősége rossz, ezért az empirikus, leíró modellek korlátozottan alkalmazhatók nagytérségi, ill. globális 

problémák megoldására. 

2.Féldeterminisztikus modellek: Napjainkban több modell is létezik ezekből a mezőgazdaság területén, pl. 

CERES, DASY, EPIC, WOFOST, 4M stb. Az egyszerűbb folyamatokat termodinamikai elveken alapuló, 

dinamikus mérlegegyenletekkel modellezik, pl. a talaj hőgazdálkodása, vízáramlás, diffúzió, stb. A biológia 

jelenségek viszont tapasztalati, empirikus függvényekkel vannak leírva, pl. gyökérnövekedés, vízfelvétel a 

talajból, növényi fejlődés, levelek megjelenése, virágzás, stb. Legtöbb ilyen modell komplex talaj – növény - 

atmoszféra modell. Ezek napjainkban már elfogadható becsléseket adnak. Validálásuk folyamatban van, az 

oktatásban és gyakorlatban már használhatók. Hátrányuk még, hogy sok jelenség csak empirikusan van leírva, 

az elméletek még nem tiszták. Előnyük, hogy a már eddig is rendelkezésünkre álló adatok használhatók fel 

inputnak pl. vízgazdálkodási paraméterek, talajkémiai tulajdonságok, tápanyag-ellátottsági jellemzők. A 

mechanisztikus modellek, a növényi növekedést a fotoszintézis és légzés folyamatának leírása alapján 

modellezik, figyelembe véve a környezet befolyásoló hatását. Az ilyen modellekben azonban a hibák 

összegződhetnek, és a termés megbecslése esetenként nagyon pontatlan is lehet. E hibák kiküszöbölése után 

ezek a modellek már jól használhatók nagyobb térségek, kontinensek problémáinak megoldására. 

3.Determinisztikus modellek: Tisztán elméleti alapokon megalkotott modellek, pl. HYSWASOR Van 

Genuchtentől. Ezen modellek előnye, hogy elméletileg teljesen tiszták. A további kutatásokhoz adnak 

útmutatást, olyan eddig nem vizsgált paraméterek megmérését feltételezik, amik a modell futtatásához 

szükségesek, de még senki sem mérte meg őket. Új paraméterek, konstansok kereséséhez nyújt segítséget. 

Hátrányuk viszont, hogy napjainkban még nem működnek jól, még nincsenek validálva, nincsenek meg a 

modell futtatásához szükséges paraméterek és ebből kifolyólag még nem használhatók az oktatásban és a 

gyakorlatban. 

Néhány jelentősebb külföldi termésszimulációs modell a teljesség igénye nélkül: 

H. Bossel (Németország) által kifejlesztett, a növényi növekedést a víz és a nitrogén ellátás limitációjára építő 

dinamikus szimuláció volt az első Európában megjelenő számítógépes modell. Nyolc növény: búza, kukorica, 

burgonya, répa, borsó/bab, repce, lucerna (gyep) növekedésére készült el. 

CERES (Modeling plant and soil systems), John Hanks, J. T. Ritchie, Madison, Wisconsin USA 1991. 

Kezdeményezője Ritchie volt 1972-ben a USDA ARS-hez tartozó Blackland Kutató Állomáson Temple 

városában Texasban. Célja termés előrejelzés volt az időjárás, a talaj és a növényfaj, ill. fajta tulajdonságai 

alapján. Neve a Crop-Environment Resource Syntesis rövidítésből származik. Ritchie talajfizikával és 

vízgazdálkodással foglalkozott. A munkára interdiszciplináris csoportot szervezett. Egy évtized után a CERES 

központ a Michigan Állami Egyetemre került Ritchie vezetésével. Jones és Kiniry (1986), akik Temple-ben 

maradtak megszerkesztették a CERES-maize ismertető könyvet. Majd Jones a Florida Egyetemen kezdett 

dolgozni, ahol GRO néven folytatta a modellek építését lényegében azonos elveken, mint a CERES modellek. 

Itt készültek a *GRO modellek. GROPGRO szója, földi mogyoró, bab, később Hoogenboom G. foglalta össze 

egy általános hüvelyes modellbe. 

DAISY soil plant system simulation model, The Royal Veterinary And Agricultural University Department of 

Agricultural Sciences, Section of Soil and Water and Plant Nutrition, Thorvaldsensvej 40, DK-1871 

Frederiksbeg C, Copenhagen, Denmark 

WOFOST Hollandia, Wageningen. A validálás Kenyában, Zambiában, Délkelet-Ázsiában és a Fülöp szigeteken 

folyt. 

HYSWASOR, P. Koorevar és Dirksen, Department of Water Resources Wageningen Agricultural University. 

Hollandia. 
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SOIL model, Uppsala (1991, július 2.) Per-Erik Jansson, Department of Soil Sciences, P.O.Box 7014, S-750 07 

Uppsala, Sweden 

EPIC, széleróziós modell. J. R. Williams és munkatársai (1984) dolgozták ki, szintén Blackland Kutató 

Központban, itt is fejlesztik tovább. Kezdetben széleróziós modell volt, azonban a növényi fedettség, párolgás 

ezt befolyásolja, és ezért már induláskor átvették a CERES-elveket, ill. bizonyos szubrutinokat. Szerencsés 

megbízás folytán az USA minden államára kidolgozták, mely széles körben ismertté tette. Kiniry és Williams 

(1992) készítettek egy modellt a gazdanövény – gyomnövény verseny kifejezésére szintén CERES alapokon és 

az EPIC programhoz kapcsolódva. 

Döntéstámogató rendszerek: 

DSSAT (Decision Support System for Agrotechnology Tansfer). A CERES és CROPGRO modelleket a 10 évig 

működő IBSNAT projekt fogta össze a Hawaii Egyetemen. A rendszer egybefogta a modelleket, közös input, 

output formátum és adatbázis által, valamint a futások eredményeinek tárolására és grafikai megjelenítésre 

alkalmas környezetbe helyezte. Öt nagy kutatóközpont részvételével később megalakult az ICASA nevű 

konzorcium, mely a régi IBSNAT tagokat és a holland (Wageningen) iskolát, akik a SARP (Délkelet-Ázsiai 

Rizstermesztés program) vezetői is voltak, kapcsolja össze a mezőgazdasági modellezés érdekében. 

3. Modellezés és léptékváltás 

A talaj-növény-atmoszféra rendszerben végbemenő folyamatok mindegyikéhez egy meghatározott idő- és 

térskála tartozik. Emiatt nem tanácsos egy adott léptékre kidolgozott modellt más tér- és időléptékben 

alkalmazni. Konkrétan például a talajmodelleknél a pedon léptékű kimosódási modell nem alkalmazható 

vízgyűjtőre olymódon, hogy a pedon léptékű modell eredményét a térlépték különbség kiküszöbölése érdekében 

a megfelelő konstanssal megszorozzuk. Ahhoz, hogy a léptékváltás lehetősége a különböző skálájú problémák 

között meglegyen, mérlegelni szükséges azt, hogy lehetséges-e a skálák között kapcsolat. 

Adott i szintre kidolgozott modell az alacsonyabb i szintekre érvényes törvényszerűségekből az adott szinten 

lényegeseket tartalmazza. A mechanisztikus modellekben például az anyagáramlás az alacsonyabb i szinteken a 

vegyületet alkotó elemek közötti molekuláris kölcsönhatásokon alapszik, magasabb i szinten azonban a 

vízmozgás már a vízpotenciál viszonyok függvényeként alakul. Még magasabb i szinten pedig már csak a 

következményként lezajló nedvességtartalom-változás jelenik meg. 

Jelenleg a talaj-növény-atmoszféra rendszerben végbemenő folyamatok különböző léptéken megjelenő 

eredményeit tekintve csupán a megismerési szakaszban vagyunk. Szimulációs modelltechnikával vizsgálható 

például, hogy a talajfejlődés évszázados léptékű folyamata hogyan függ a klíma és a hidrológia évenkénti 

periodikusságától, és mindebbe hogyan illeszkedik a víz- és a kémiai anyagmozgás. Ahhoz pedig, hogy a 

talajféleségek kialakulásában a transzportfolyamatok szerepe, illetve ezek térléptéke leírható legyen, további 

ismeretek szükségesek. 

Nyilvánvaló, hogy egy modellt az érvényesítés léptékétől eltérő léptékben használni nem problémamentes. 

Annak eldöntését, hogy megengedett-e az eltérő léptékben való modellalkalmazás a következők átgondolása 

segíti: 

• Maradhat-e változatlan a modellben alkalmazott hipotézis? 

• Megmarad-e a modellbe épített mechanizmus eredeti értelme? 

• Abban a paraméterérték tartományban történik-e a modell használata, amelyre az érvényesítés vonatkozik? 

• Lehet-e valós, önálló értéket tulajdonítani a modell paramétereinek? 

• Illeszkedik-e a modellezés léptéke a paraméter értékek meghatározásának a léptékéhez? 

• A nagyobb lépték paraméterértékei jelentősen eltérnek-e a kisebb lépték paraméterértékeitől? Ha igen, miért? 

• Változott-e a modell paraméter érzékenysége? Ha igen, miért? 

• Változott-e a modell típusa ténylegesen? Például, fizikairól (physically-based) összevont paraméterűre 

(lumped parameter), vagy mechanisztikusról működésire? 
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• A nagyobb léptékben tapasztalható-e a modell működésének olyan eleme, amely az elvárhatóval ellentétes? 

A léptékváltás kapcsán feltétlenül figyelembe veendő, hogy a léptékkel nem csupán a fizikai méret változik, 

hanem a folyamatok kinetikája is. A kinetikai különbségekből adódik a történések időléptékének a változása. 

Nyilvánvaló, hogy a molekuláris lépték (i-4) történéseinek időtartama nem lehet azonos a talajszelvény szinten 

(i) végbemenő folyamatokéval. A léptékváltás és annak kapcsán az 1-9 kérdések, valamint a tér- és időlépték 

váltásból adódó eltérések áttekintését teszik szükségessé. 

4. Differenciálegyenletek közelítő numerikus 
megoldása 

4.1. Kompartment modellek 

Kompartment vagy részegységekből felépített modellekben koncepcionálisan a rendszerváltozók átalakulására 

és tárolására helyezik a hangsúlyt. A kompartment-modell típusú termésmodellek rendszer felépítéséhez 

igazodó elsőrendű differenciálegyenlet-rendszer képezi a termésszimuláció matematikai modelljét. A 

részegység változását állapotváltozóinak a változása jelenti. A termésszimulációs modell részegységei közötti 

anyag- és energiaáramlás szemléletesen a Forrester-ábrázolás segítségével jeleníthető meg (1. ábra). Az 

ábrázolás előnye, hogy a modell elemek szerkezeti kapcsolatára és a részegységek típusára is közvetlen 

információ nyerhető. 

Matematikai formanyelven az előzőekben szövegesen leírtak a következő formában fejezhetők ki: 
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A vízáramlást tekintve (lásd a 2. ábra) a víztárolókban aktuálisan jelen lévő víz mennyisége mint extenzív 

változó jelenik meg. 
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Az ábrán (2. ábra) szereplő rétegfelosztás matematikai leírása: 

 

A részegységek közötti áramlás leírásához figyelembe kell venni, hogy a víztárolóból a kifolyás kifolyó 

nyíláson történik (1. ábra). A kifolyás sebessége a kifolyó fölötti vízszint magassága és a nehézségi erő állandó 

szorzata kétszeresének négyzetgyöke. Ennek ismeretében: 
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Minthogy V és A ismeretében H kifejezhető a (2) és (3) összefüggések együttesen is felírhatók: 

 

A folyamat matematikai felírásakor ügyelni kell a dimenzionális és a mértékegység szerinti helyességre. Minden 

- az összefüggésben szereplő - változó, paraméter vagy adat azonos mértékegység rendszerben kell, hogy 

szerepeljen. 

A bemutatott módon elsőrendű differenciálegyenletekből álló modell építhető. A részegység-modell egyik 

mezőgazdasági példája a növényi növekedés. A növényi növekedés biológiai rendszerében azonban nem 

teljesen ismertek a részegységek elemei, változói és bemenetei közötti áramok. Általában ezért a modellben 

először az állapotváltozók szintjeit határozzák meg x1, x2,...xn. A matematikai modell alakja ekkor nemlineáris 

esetre: 

 

Amennyiben a modell lineáris az lerövidíthető: 
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4.2. Osztott-modellek 

Azokat a modelleket, amely egységeinek az állapotváltozói és áramlási folyamatai térben és időben változnak, 

osztott modelleknek nevezik. Az osztott modellek matematikai megfelelője egy parciális differenciálegyenlet. 

Célszerűen az osztott-modell részegységei már összetett egységek. Példaként vegyük a talajszelvényben 

végbemenő vízáramlás és állapot modelljét. A talajszelvény minden pontjában a talajnedvesség-tartalom és 

áramlás időben és a mélység szerint változik. Amennyiben a talajszelvényre összesítünk a rendszer viselkedése 

egyértelművé tehető. Ekkor a talajszelvényt rétegekből felépítettnek definiáljuk, amely rétegek mindegyikében 

meghatározott mennyiségű víz található. Mindenegyes talajréteg vízáram-összeköttetésben van a felette és az 

alatta levő réteggel. Matematikailag a 2. ábra talajszelvényének nedvességforgalma a következő elsőrendű 

differenciálegyenletekkel írható fel: 

 

A nehézségi erő hatását elhanyagolva a vízáram intenzitása (q) a talaj diffúziós vezetőképességével (D) és a 

talajnedvesség gradiensével írható fel: 

 

Az egyenletek e típusú rendszere szimulálható, ha i(t), O(t) és wi(O) i=1,2,…n-re megadott, minthogy ezek 

jelentik a kezdeti- és a határfeltételeket. A kezdeti feltétel az állapotváltozó értéke a t=0 időpontban. A kezdeti 

értékek megadása minden szimuláció szükséges előfeltétele annak érdekében, hogy a modellezett rendszer 

viselkedése vizsgálható legyen a t>0 időpontban. A határfeltételek a rendszer változóinak értékei valamely 

modell részegység (talajszelvény, levélfelület, stb.) határán. Például a vízáram a talajfelszínen, vagy a 

talajszelvény alsó határrétegén. A kezdeti értékektől eltérően a határfeltételek értékei a szimuláció teljes 

időtartamára vonatkoznak. A következőkben bemutatjuk, hogy az (7) és (8) elsőrendű differenciál egyenletek 

hogyan alakíthatók parciális differenciálegyenletekké. Legyen dx és dt közelítő értéke és . Minthogy 
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A (8) egyenletet x szerint is felírva kapjuk: 

 

A (9) egyenletben D változását feltételezve írható: 

A (10) egyenlet átírható a következő egyszerűbb alakba: 

 

Feltételezve, hogy a t tart a nullához és x tart a nullához a (135) egyenlet parciális differneciálegyenletté 

alakítható, amelyben θ x és t szerint is változik: 

 

A (13) parciális differenciálegyenlet a talajban egységnyi felületen (A=1) lezajló általános vízáramlás egyenlete. 

A (13) parciális differenciálegyenlet a (8) elsőrendű differenciálegyenletnél pontosabb megoldást szolgáltat, 

azonban közelítő megoldásként egyszerűsége és gyors megoldhatósága miatt gyakran alkalmazzák. 

 

A szimuláció során az előzőekben példaként bemutatott rendszeregyenletek megoldása történik, amely a 

rendszer állapotváltozóinak időben bekövetkező viselkedését, értékeit eredményezi egy meghatározott bemenő 

adat együttesre vonatkozóan. A szimuláció történhet kis időlépésenként, vagy a rendszer állapotának egy új 

időpontra történő számításával. 
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A (15) egyenlet az elsőrendű differenciálegyenlet véges differencia (finite difference) alakja. Ezt az alakot az 

elsőrendű differenciálegyenlet merőleges, vagy az Euler-módszer szerinti integráljaként tartják számon. 

Az ismertetett eljárás valamennyi, a modellben szereplő elsőrendű differenciálegyenlet véges differencia 

módszerű megoldására alkalmazható. 

Abban az esetben, ha a modellben másodrendű differenciálegyenlet szerepel a megoldás annak két elsőrendű 

differenciálegyenletté alakításával lehetséges. 

Legyen a másodrendű differenciálegyenlet a következő alakú: 

 

A (17) egyenletek megoldására az ismertetett Euler-integrálási módszeren kívül léteznek más explicit 

megoldások, például a trapéz-integrálási technika, amelyet részleteiben itt nem ismertetünk. Az integrálási 

technikák pontossága annak a függvénye, hogy alkalmazásuk során mekkora „csonkítási”, „elhanyagolási” 

hibával terheltek. Ebből a szempontból a trapéz-integrálási technika az Euler-integrálási módszernél pontosabb. 

Azokat a modelleket, amelyekben a folyamatok leírása a hangsúlyos, folyamat-modelleknek nevezik. A termés-

modellek folyamatos modellek, amelyekben az állapotváltozók időben lassan, folytonosan változnak. A diszkrét 

modellekben az állapotváltozók diszkrét, egész értékkel változnak. Következik ebből, hogy a termés-modellek 

differenciálegyenletek rendszerének tekinthetők. Az alkalmazott differenciálegyenlet-rendszer a modell 

szerkezetét és a rendszert alkotó elemek kapcsolatrendszerét is tükrözi. 

A modellezett folyamatok három kategóriát alkotnak, így a transzportot (áramlást), a transzformációt 

(átalakulást) és a tárolást (felhalmozást). A három folyamatkategóriát két változótípus írja le az extenzív, és az 
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intenzív. Az extenzív változók olyan mennyiségekkel kapcsolatosak, mint pl. a tömeg, a térfogat, az elektromos 

töltés, az erő- és a hőáramok. A termés-modellek intenzív változói energia-intenzitás vagy potenciál 

dimenziójúak. 

 

 

5. Modellek és modell eredmények minősítése 

Annak megítélése, hogy a valóságos történéseket közelítően és egyszerűsített módon leíró számítógépes 

modellek szimulációs eredményei mennyire tekinthetők a modellezett rendszer valóságos válaszának, a 

modellezés lényeges kérdései közé tartozik. A „szokásos” megoldás a számítógépes szimuláció gyakorlatában 

az, hogy a szimulációs eredményeket a modellezett rendszerben, a modellezett tulajdonságra mért értékekkel 

hasonlítják össze. Akkor tekinthető a szimuláció ideálisan megfelelőnek és a modellezés kellően pontosnak, 

amikor a szabadföldön vagy a laboratóriumban mért jellemző értékek (pl. a talaj nedvességtartalma) valamint az 

ugyanarra a jellemzőre számított szimulációs eredmények egybeesnek. 

Tekintettel azonban arra, hogy a mért értékek minimálisan mérési hibával, esetenként mintavételi és mérési 

hibával is terheltek, általánosabb érvényű a szimuláció megfelelőségének az a meghatározása, amely a 

szimulációt akkor ítéli jónak, ha a szimulált és a mért értékek eltéréseinek értéke kisebb, mint a mért értékek 

mérési hibája. 

A mért adatok és a modell eredmények közti különbségek kifejezésének egyik lehetséges módja a mért és 

szimulált értékek páronként vett korrelációja, a másik pedig azok átlagos eltérése (M). 
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Amennyiben az (yi– xi) különbségek legalább 90 %-a kisebb, mint egy szakmailag megállapított elfogadható 

érték, - pl. a talajnedvesség-tartalomra a 2.5 % - teljesülése esetén a szimuláció megfelelőnek értékelhető. 

További lehetőséget jelent a szimuláció jóságának megállapítására a maradéktagok elemzése, amikor is a 

maradék hibanégyzet-összegét a teljes mérési hibanégyzet-összeghez hasonlítják. 

Amennyiben kellő ismétlésszámú mért adat áll rendelkezésre a Student-féle t-próba segítségével ellenőrizhető, 

hogy a szimuláció hibája a mérési hibánál kisebb-e: 

 

Megjegyzendő, hogy a t-próba csupán kellő számú ismétléssel mért minta esetében alkalmazható, amikor is a 

minta szabadságfoka kellően nagy. 

Statisztikai módszerek állnak rendelkezésre a mért és a szimulált értékek közötti eltérések véletlen (random) és 

nem véletlen (szisztematikus) voltának az elemzésére. A szisztematikus hiba az illesztettlenséget fejezi ki. A 

mért értékek és a szimulált értékek eltérés négyzetösszegét bontják fel a véletlen hibát kifejező hiba 

négyzetösszegre, és az illesztettlenséget kifejező eltérés négyzetösszegre. A négyzetösszeg értékeket a 

szabadságfokkal leosztva nyerhető az átlagos négyzetes eltérés, és az illesztettlenségi variancia. A hiba- és az 

illesztettlenségi variancia viszonya F-statisztikával elemezhető. Amennyiben az illesztettlenségi hiba nagyobb, 

mint a véletlen hiba a modellen még javítani szükséges. Az eltérés négyzetösszeg minimuma alkalmas a 

modellparaméterek optimális értékeinek a kikeresésére, amely eljárás egyben a modell eredmények mérési 

adatokra történő illesztését is jelenti. Ebből következik, hogy ez a statisztika jellemzi a 

modellbecslés jóságát, összehasonlítható általa különböző modellek becslési jósága, és kiválasztható 

segítségével a legalkalmasabb modell is. 

A modell jóságának tesztelésére alapvetően három lehetőség áll rendelkezésre: 

1./ Nincs, vagy csupán néhány párhuzamos mért adat áll rendelkezésre. Ekkor a legjobb modellparaméter 

értékek a legkisebb eltérés négyzetösszeghez rendelhetők. A modell jóság elemzésére használjuk ekkor a 

korrelációs együtthatót (r) és az átlagos különbséget (M). Határozzunk meg elfogadható hibaértéket és nézzük 

meg, hogy a szimulált értékek hány %-a teljesíti azt. A modelleket minősítsük az elfogadható hibára adott válasz 

alapján. 

2./ Valamennyi, vagy a legtöbb mérés, ismétléses. A mért és a szimulált értékek eltérés négyzetösszegét bontsuk 

véletlen-, és szisztematikus hibaösszetevőre. A legjobb modellparaméter értékeket a szisztematikus, vagy 

illesztettlenségi hiba minimalizálásával keressük. Tökéletes illeszkedés esetén az illesztettlenséget kifejező 

eltérés-négyzetösszeg nullával egyenlő. Amennyiben a szisztematikus hiba nagyobb, mint a véletlen hiba 

vizsgáljuk meg a kísérleti eredményeket. Amennyiben a szisztematikus hiba lényegesen nagyobb a véletlen 

hibánál a modell alkalmassága vizsgálandó 
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(nem a megfelelő paramétereket veszi figyelembe, nem a megfelelő összefüggést használja, stb.). Érdemes a 

modellt több kísérlet adatait tartalmazó adatbázison ellenőrizni. Ha a szisztematikus hiba csupán néhány kísérlet 

esetében nagyobb a véletlen hibánál, vagy az adatok ellenőrizendők, vagy a modellhasználat korlátozandó. 

Modellek összehasonlítására az illesztettlenségi variancia / illesztési hiba arány kevésbé alkalmas, mint az 

elfogadható hiba, hiszen szinte nincs olyan modell, amely 10 vagy 20 adatra ne adna statisztikailag szignifikáns 

eredményt. 

3./ A vizsgált paraméter mind kezdeti, mind végső értékére ismétléssel mért értékek állnak rendelkezésre, pl. 

egy talajtulajdonság időbeli változásának szimulációja esetében. 

A modell jóságának értékelése a 2. pont alatti módon történik. A paraméter-optimalizálás úgyszintén, viszont a 

szimulált eredmények eltérésének elemzésekor az eltérés előjelét is figyelembe kell venni. A modellértékelés 

szintén a 2. pont elvei szerint történik. 

Egy modell működése azonban nem csupán a szimulációs pontosság alapján ítélhető meg. Érdekes az is, hogy a 

modell hogyan „reagál”, más kifejezéssel mennyire érzékeny paramétereinek az értékeire. A modellek ez irányú 

vizsgálatára szolgál az érzékenységi elemzés. 

6. Modellek érzékenységvizsgálata 

A talaj-növény-atmoszféra modellek „ráhangolása” az éppen modellezendő folyamatra – általános értelemben 

esetre – a modell paraméterértékei segítségével történik. A modellek bemeneti információit a paraméterek 

értékei, illetve az adatok alkotják. A paraméter például az adott talajra, esetre vonatkozó mennyiségi állandó. 

Ebből következik, hogy a talajparaméter értéke esetről-esetre változhat. Példaként vehető a talaj egy adott 

nedvességpotenciálon vett nedvességtartalma, amelynek értéke az adott talajra jellemző, de talajonként változó. 

Adat például az aktuális csapadékmennyiség, mert az nem köthető a talajhoz. 

A talaj-növény-atmoszféra modellek eltérő mértékben „érzékenyek” a különböző paraméterekre. Ebből 

következik, hogy célszerű a használni kívánt modellt paraméterei értékére, illetve értékének változatosságára, 

azaz az átlagértékén kívül a varianciára mutatott érzékenységre is vizsgálni. 

A modellek érzékenységelemzésének egyik szokásos módja a lehetséges paraméterérték- tartomány 

függvényében a modell eredményének az ábrázolása. A 4. ábra a része a modellkimenet értékváltozását mutatja 

a paraméter értéktartományra. Azonban ez az ábrázolás csupán néhány paramétert tartalmazó modell esetében 

informatív. A többparaméteres modellek esetében a 4. ábra b részén látható relatív modellkimeneti változás 

tájékoztat arról szemléletesen, hogy melyik paraméterre érzéketlen (C), melyik az, milyen mértékben, módon és 

irányban, amelyre pedig érzékeny (A és B) a modell. 

Érdemes figyelni arra is, hogy a modellek nemcsak a paraméterekre érzékenyek, hanem bizonyos, a modellben 

szereplő tényezőkre is. A talajmodellek egyik érzékeny tényezője lehet a talajszelvény rétegfelosztása. A modell 

érzékenységét célszerű ezért a rétegfelosztásra (a talajrétegek számára és rétegvastagságára) is ellenőrizni. 

A talajparaméterek szórása még egy mezőgazdasági táblán belül is különböző lehet, ezért ismernünk kell a 

paraméter változatosságának a modell eredményekre gyakorolt hatását. A modell érzékenység elemzésekor nem 

csupán azt szükséges vizsgálnunk, hogy a modell mennyire érzékeny a paraméter értékének bizonyos százalékú 

megváltozására, hanem azt is mennyire érzékeny a paraméter varianciára (változatosságra). 

 

A paraméter változatosság vizsgálatához statisztikai kézikönyvek adnak útmutatást. Az ismétléssel gyűjtött 

minták mérése alapján megállapított talajmodell paraméter változatosságát a variációs együttható (CV a szórás 

és az átlag hányadosa %-ban) fejezi ki. A 5. ábra egy modell paraméter CV-re mutatott érzékenységét mutatja 

be. A 5. ábra a része a modellkimenet átlagának alakulását mutatja a paraméter variációs együtthatója 

függvényében. Látható, hogy a CV növekedésével a modelleredmény változatlan maradhat (a modell érzéketlen, 

C=0), az eredmény növekedhet (C=pozitív), vagy csökkenhet (C=negatív). A modellérzékenység mértéke és 

előjele a paramétert tartalmazó egyenlet, egyenletek második parciális differenciáljától függ. 

A 5. ábra b része azt mutatja, hogy a modelleredmény variációs együtthatója szintén a paraméter változatosság 

függvénye, mégpedig az első parciális differenciál négyzete szerint. Ha az első parciális differenciál egységnyi a 



 1. Számítógépes szimulációs 

modellek elmélete 
 

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

paraméter CV és a modell eredmény CV hozzávetőleg azonos, vagyis a modell átviszi a paraméter CV-t. 

Amennyiben a parciális differenciál egynél nagyobb, a modell fölerősíti, míg ha egynél kisebb, csökkenti a 

paraméter CV értékét az eredményben. Figyelemmel kell arra lenni, hogy a paraméter CV-re irányuló 

érzékenység vizsgálatban a paraméterek közötti korrelációk nyilvánvalóan fontosak. 

A normáleloszlású paraméterek esetén a modell érzékenység vizsgálata során célszerű még a modellkimenet 

eloszlását is a paraméter CV függvényében megvizsgálni annak érdekében, hogy eldönthető legyen szükséges-e 

az eredményt a normalitás érdekében transzformálni. 

 

A modellek paraméterérzékenységének vizsgálatára általában három megoldás ismert: 

1. Taylor módszer 

2. A „szakaszoló módszer” 

3. Monte-Carlo szimulációs módszer bizonyos formái. 

Taylor módszer: a paraméter átlagának és varianciájának a vizsgálatára alkalmas, de nem vizsgálhatók 

segítségével a paraméterértékek eloszlási jellemzői, a ferdeség és a terjedelem. 

A „szakaszoló módszer”: a paraméterek értékeit azonos megfigyelésszámú szakaszra osztja és a szakasz 

mediánt használja az eloszlás kifejezésére. A modellt valamennyi lehetséges paraméter és szakasz 

kombinációval futtatják, és az eredmények alapján értékelik az eloszlást. 

Monte Carlo szimuláció: minden egyes paraméter eloszlásából generál egy reprezentatív véletlen 

paraméterérték-sort, amelyekből a modellkimeneti eloszlások és eloszlásjellemzők nyerhetők. 

A három bemutatott eljárás alkalmas a modellek minden egyes paraméterérzékenységének önmagában, illetve 

más paraméterek varianciájának egyidejű változtatásával történő vizsgálatára. Lényeges, hogy az 

érzékenységelemzést megelőzően minden egyes paraméter értékeloszlását normalizálni szükséges. 

7. A talaj-növény rendszer dinamikus állandósága 

Általános érvénye miatt először a talajfejlődést, mint az alapkőzetnél rendezettebb, strukturáltabb természeti 

képződmény entrópiájával összefüggő hipotézist ismertetjük. Az entrópia csökkenésére épülő talajfejlődési 

koncepció alapvetően ökológiai alapú, amely a talajt a szintén fejlődésében egyre strukturáltabb és kisebb 

entrópiájú ökológia rendszer elemének tekinti. 

8. Entrópia csökkentő és növelő folyamatok a talaj-
növény rendszerben 

A fotoszintézis olyan biológiai alapfolyamat, amelyben széndioxidból és vízből magasabban szervezett 

szénhidrát molekula képződik. Az ezzel ellentétes légzési folyamatban a fotoszintézis során felépült szénhidrát 

molekulából ismét víz és széndioxid keletkezik. A légzés a szétszóró, vagyis entrópia növelő folyamatok egyike, 

amelyet a hőenergia táplál. 

A fotoszintézisnek és a légzésnek talajképződési szempontból is van jelentősége, hiszen arányuk szabja meg a 

talajba kerülő szervesanyag mennyiségét. 

A fotoszintézis és a kapcsolódó asszimilációs rendező folyamat a növényi növekedésben valósul meg 

olymódon, hogy az asszimilált anyagok szervekké, változatos szervi funkciókká (raktározó szár, raktározó 

gyökér, kapaszkodó szár, stb.) alakulnak. 

Az öregedés, mint szétszóró, entrópia növelő folyamat hajtóereje szintén a hőenergia egy sajátos formája, amely 

a növényi DNS-ben tárolt információ kontrollja alatt megy végbe. Talajképződési szempontból a növényi 

növekedés legfontosabb részfolyamata a gyökérnövekedés, amely által azok az ionok is megkötésre kerülnek, 

amelyek egyébként a szétszóró folyamatban a gyökérzónából kimosódnának. 
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A humuszképződés részben rendező, részben szétszóró folyamat, mert a talajba kerülő növényi anyagot a 

talajlakó állatok és a mikrobák CO2-re és más kis molekulákra bontják. A humuszanyagok két módon is a 

talajszelvény szerkezetének alakításában játszanak fontos szerepet: egyszer a humuszképződés a talajszelvény-

képződés része, másrészt a humusz a talajaggregátum-képződés cementáló-, talajszelvény stabilizáló anyaga. 

A humuszlebomlás szétszóró, entrópianövelő folyamat, amely CO2-t, NH4+-et és más kismolekulájú 

vegyületeket eredményez, továbbá a talajbiomassza életfolyamatainak a részét képezi. 

A talajképződés fizikai folyamataiban a víz lényeges energiaközvetítő szerepet játszik. Például a magas 

légrétegekben kondenzálódó vízből a víz párolgására fordított energia felszabadul, és az űrbe kisugárzódik. A 

folyadékfázisban kondenzálódó víznek potenciális és kinetikus energiája is van. A kinetikus energia nagy része 

a talajfelszínen szóródik szét, a maradék potenciális energia pedig a víz talajbeli áramlásának a hajtóereje. A 

vízmozgás rendező- és szétszóró folyamat is, mert egyrészt a talajképződést, másrészt a talajpusztulást (eróziót) 

szolgálja. Az, hogy melyik folyamat válik dominánssá, attól függ, hogy a talajfelszínre érkező víz kinetikus 

energiája meghalad-e egy kritikus értéket. A kritikus energia értéke azonban talajfüggő. A talajból elpárolgó víz 

szintén része lehet rendező, entrópia csökkentő folyamatnak, pl. a réti- és a szolonyeces réti talajok B szintjének 

periodikus átnedvesedése és kiszáradása a jellegzetes poliéderes-prizmás, illetve az oszlopos talajszerkezet 

képződését eredményezi. 

Jelenlegi ismereteink szerint a talaj-növény rendszerben sem egészében, sem az egyes részfolyamatokhoz 

kötötten az entrópia növekedés, vagy csökkenés mértékét mennyiségileg nem lehetséges meghatározni. 

A talaj-növény rendszer entrópia produkciójának vizsgálati lehetőségeit ismertetjük a következőkben. 

9. Indukált áramlás és entrópiatermelés 

A hajtóerő és az áramlás törvényszerűségei az Ohm és a Darcy törvények alapján tárgyalhatók. A talaj-növény 

rendszerben azonban többféle hajtóerő és áramlás zajlik párhuzamosan. Gyakorlatilag valamennyi erőhatás és 

áramlás összefügg. Egy anyagra, illetve folyamatra a konjugált (összekötött) áramlások leírására szolgáló 

egyenlet alapján azonosítható a hajtóerő és az áramlás. Az erő- és az áramlás szorzat dimenziója entrópia 

termelés, vagy másképpen az egységnyi idő alatt végbemenő szabadenergia-csökkenés. 

Amennyiben a rendszerben sikerül különválasztani a hajtóerőt és a létrehozott áramlást, a rendszer 

entrópiaváltozása az egyes részfolyamatok entrópiájának összege. Ha egy hajtóerő többféle anyagáramlásra is 

hat, az erő megosztásával írható föl az entrópiatermelésben kifejtett hányad. A részfolyamatokra történő 

szétosztás azonban nem megvalósítható. Az elv alkalmazása a talaj-növény rendszerre néhány termodinamikai 

következtetés levonását teszi lehetővé. Például azt, hogy ha egy termodinamikailag nyitott rendszert érni 

hagyunk, akkor annak entrópiatermelése idővel egy minimum eléréséig csökken. Ebből az következik, hogy ha 

egy konjugált erőhatás az adott áramlást akadályozza, az áramlás úgy változik, hogy csökkentse az akadályozó 

hatást és a rendszer az eredeti állapotba térjen vissza. A jelenség a növényökológiában ismert homeosztázis elv, 

amely az ökológiai rendszer stabilitását és regenerációs képességét nyitott termodinamikai rendszersajátságként 

mutatja be. A perturbáció vagy zavaróhatás pedig az ökológiai rendszer entrópiatermelését növeli. 

A nyitott termodinamikai rendszer egyensúlyi állapota az élő szervezetek érési állapotig mutatott fejlődésével 

analógiásnak tekinthető. A minimális entrópiatermelés az életjelenségek evolúciójának egyik alapelve. Az élő 

szervezetek a zavaró hatás kiszűrésére és egyensúlyi állapotuk fenntartására szabályozó mechanizmussal 

rendelkeznek. Ami igaz az egyedre igaz az egyedet tartalmazó ökológiai rendszerre is. Az ökológiai rendszer is 

tehát fejlődésen, érésen keresztül jut el érett egyensúlyi állapotába. Az ökológiai rendszerre (ökorendszerre) is 

igaz, hogy a saját egyensúlyi állapotának a fenntartása mellett a zavaró hatások kiszűrésére „törekszik”. 

A talaj kezdetben az ökológiai rendszer fejlődésének egyik korlátozó tényezője megszabva az ökorendszer érési 

útjának az irányát, majd részt vesz az érési folyamatban, és változások sorozatán megy keresztül. 

Ha az ökorendszert zavaró hatás éri, a szabályozó mechanizmus a zavaró hatás megszüntetése és az egyensúlyi 

állapot fenntartása irányában hat. A talaj részese ennek a folyamatnak, amelyet a talaj puffer képességeként 

neveznek. Felmerül azonban a kérdés, hogy a zavarásnak milyen hosszú ideig kell hatnia, hogy új fejlődési 

korlátot jelentsen, és új egyensúlyt eredményezzen. Amennyiben a zavaró hatás katasztrofális, az ökorendszer 

nem képes magát új egyensúlyi állapot felé kormányozni. 

Az előzőekben említett lehetőségekre egy ökológiai példa a következő: Egyensúlyi ökológiai rendszer a klimax 

vegetáció. Magyarországon például a lombos erdő valamilyen formációja a hozzá tartozó erdőtalajjal az 
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egyensúlyi ökorendszerek egyike. Nyilvánvaló, hogy erdővegetáció nélkül a lombos erdő ökorendszer talaja 

teljesen különböző lenne. Amennyiben a talajról az erdőt levágjuk, és szántóföldi művelést alakítunk ki, az 

erdőtalaj tulajdonságai megváltoznak, szervesanyag-tartalma csökken, szerkezete degradálódik és entrópiája 

mindaddig nő, míg egy új, magasabb entrópiájú egyensúlyi állapotot nem ér el. A felhagyott szántóföldre az 

erdő csak hosszú idő után települne vissza, de minden valószínűség szerint regenerációja végbemenne, vagyis az 

erdősülési folyamat visszafordíthatónak, reverzibilisnek tekinthető. Az angliai Rothamsted kísérleti állomás 

hosszúidejű talajtani megfigyelésekkel rendelkezik, amelyek azt bizonyítják, hogy az eredeti vegetáció 

megváltozása nem jár együtt katasztrofális talajtani változásokkal. Ennek oka a talajok fokozatos megváltozása 

lehet. Megfigyelést végeztek egy olyan területen, amely évszázadokon keresztül mezőgazdasági művelés alatt 

állt, majd a művelés felhagyását követően 1883-tól visszaerdősült. Az 1964-ben visszaerdősült és a továbbra is 

szántóként használt talajok szelvényleírását és jellemzőit összehasonlítva a morfológiai különbség csupán 

kismértékűnek látszott annak ellenére, hogy a visszaerdősült talaj évente 530 kg szénnel és 45 kg nitrogénnel 

többet kötött meg hektáronként, mint a mezőgazdasági terület talaja. Talán a legkifejezettebb különbség a 

feltalaj tömődöttségében volt kimutatható. A visszaerdősült talaj feltalajának kisebb tömődöttségét a 

földigiliszta aktivitás eredményezte, amely hiányzott a szántóterületről. A két terület talajának entrópia 

különbsége azonban épp úgy nem volt kimutatható, mint a C- és az N felhalmozódásé. 

10. Entrópia a mezőgazdaságban 

A természetes növénytakarójú ökorendszerekben a legeltetés, a talajművelés zavarásnak, perturbációnak 

minősül. Az állandóan, évszázadok óta legeltetett, kaszált füves területeken azonban az állandóan ismétlődő 

perturbáció új egyensúlyi állapotot eredményez. A hosszú ideje művelt és trágyázott szántó perturbációja tehát 

állandó és emiatt új egyensúlyi állapot jött létre. 

A természetes ökorendszer egyik fontos jellemzője egyensúlyi állapotának állandósága, amelyet állandósága 

miatt fenntarthatóságként tekintenek. Az állandó zavarással fenntartott mezőgazdasági rendszerek - legelők, 

kaszálók, szántók - szintén fenntarthatók, de az „eredetitől” eltérő, „új” egyensúlyi állapotot képviselnek. A 

természetes ökorendszerek fenntarthatósága minimális entrópiatermelés mellett valósul meg, míg a 

perturbációval fenntartott mezőgazdasági kultúrák entrópia produkciója az „új” feltételek mellett minimális, 

értéke azonban szükségszerűen nagyobb. Amennyiben az entrópiatermelésbe a környezetkárosító 

kismolekulákat, például a CO2-t, N2O-t, NO3--t és a CH4-et is beleértjük, ügyelni kell, hogy ne 

környezetkárosító mennyiségben keletkezzenek. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a mezőgazdasági használat 

fenntarthatónak tekinthető. 

Az entrópiatermelés alapján az organikus gazdálkodás megítélése nehéz, mert a gyepek néhány év utáni 

feltörése az organikus gazdálkodás része. Emiatt termodinamikai alapon az organikus gazdálkodás minősítése 

egyelőre nem egyértelmű. 
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3. fejezet - 2. Számítógépes növényi 
modellek 

1. A növény szerepe az anyag- és energiaforgalomban 

1.1. A növényi produkció és fejlődés meghatározói 

A növényre nagyon sokféle környezeti tényező hat. Ezek közül kell kiemelni a legfontosabbakat. A növényi 

produkció és fejlődés legfontosabb meghatározói az alábbiak: 

• A növény genetikai tulajdonsága 

• Fotoszintetikusan aktív energia 

• Hőmérséklet 

• Levegő 

• Vízellátottság 

• Tápanyag-ellátottság 

• Agrotechnika: 

• Talajművelés, alapművelés (ideje, mélysége, minősége) 

• Magágy készítés (ideje, mélysége, minősége) 

• Trágyázás (ideje, mélysége, adag, féleség) 

• Vetés (ideje, mélysége, csiraszám, tőtáv, sortáv) 

• Gyomosság 

• Növényi betegségek és kártevők 

A modellezés során a növényi produkciót lépésről-lépésre, különböző szinteken modellezzük. A 

legegyszerűbbtől haladunk a bonyolultabb felé. Az 1. táblázat de Wit-féle osztályozást mutatja. Az első 

produkciós szinten a növényi produkció nagyságát csak a fotoszintetikusan aktív sugárzás nagysága és a 

léghőmérséklet alakítja. A többi befolyásoló tényezőt úgy tekintjük, hogy nem limitálja a produkciót, 

mennyiségük optimumban van. Egy adott termőterületen elérhető termést ebben az esetben potenciális 

produkciónak nevezzük. Elméletileg szabadföldi termesztésben ennél nagyobb termést nem lehet elérni. Ebben 

az esetben feltételezzük, hogy nincs mesterséges energia és hő pótlás. Ez az a produkció, amit öntözéssel, 

szakszerű agrotechnikával meg lehet közelíteni. 

A második produkciós szint az agrometeorológiai potenciális produkció. Itt az első szinten ható tényezők mellett 

már a természetes vízellátottság is szerepet játszik a növény életében. Öntözés nélkül a legjobb agrotechnikai 

beavatkozásokkal ez a termés közelíthető meg. 

A további produkciós szinteken újabb és újabb limitáló tényezőket veszünk figyelembe a modellalkotás során, 

pl. nitrogén, foszfor, gyomosodás, stb. 
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A determinisztikusmodellezésnél mindig egyértelműen meg kell határozni a vezérlő változókat, a sebességeket 

és az állapotváltozókat. A vezérlő változók legtöbbször energiához kötött tényezők, pl., a Nap sugárázási 

energiája, hőenergia, stb. Más esetekben valamilyen intenzív mennyiségek, potenciálok, pl., koncentráció, 

vízpotenciál, páranyomás, stb. A 2. táblázat az első produkciós szint változóit mutatja. 

 

A második produkciós szint változóit mutatja a 3. táblázat. A potenciális vízfelvétel a talajból a diszponibilis víz 

és a gyökérhossz függvénye. Maximális vízfelvétel 1 cm-nyi gyökérzetre 0,03 cm3 víz naponta. A gyökérzet 

által a rétegenként felvett víz mennyisége egyenlő a növény vízfelvételével. 

 

A növényi növekedést és fejlődést a gyakorlatban nehéz szétválasztani. A modellezés során azonban meg kell 

tenni, mivel a számítógépes programok futtatása csak programsoronként lehetséges. Meg kell határozni a 

sorrendet, hogy a fejlődés vagy növekedés rutinjai fussanak előbb. Kétféle növekedést különböztethetünk meg: 

tömeg és kiterjedéses növekedés. A növényeknél a tömegnövekedést egyértelműen a rendelkezésre álló energia, 

víz és tápanyag határozza meg. A kiterjedéses növekedést tovább lehet bontani hosszanti és térfogati 

növekedésre. Ez határozza meg a növény levélterületének nagyságát. A befolyásoló tényező a hőmérséklet és 

víz. A levélterület nagyságára kismértékben a fény is hatással van, mégpedig fordítottan. Sötét, árnyékos helyen 

a növény nagy leveleket növeszt. Erre jó példa, amikor nyáron a szobanövényeket kitesszük az erkélyre. A 

„benti” levelek idővel elsárgulnak és elhalnak, helyükre kisebb méretű, vaskosabb, zömökebb levelek nőnek. A 

fejlődésnél fázisos és morfológiai fejlődést különíthetünk el. A növényi fejlődésre és növekedésre ható 

tényezőket a 4. táblázatban foglaltuk össze. 

 

A morfológiai fejlődés alatt a levélszámot, szem/cső, stb. kell érteni. A fotoszintézis folyamatára a környezetnek 

nagyobb hatása van, mint a genetikai adottságoknak. A genetikai adottságnak egyedül a fázisos fejlődésre van 

erős hatása. A két fejlődés egymással párhuzamosan, egymásra épülve megy végbe. Pl. a növény vegetatív 

szakaszának hőösszege egyenlő a levelek kifejlődéséhez szükséges hőösszegekkel. Az eltérő tenyészidő, eltérő 

levélszámot jelent. Vannak olyan fajok, amik nagyon érzékenyek a fotoperiodusra, azaz a nappalhosszúság 

változására. Nemesítési probléma, hogy egy ilyen érzékeny fajtának, milyen hosszú lesz a tenyészideje más 

nappal hosszúságú környezetben, pl. kukorica. A 6. ábra a tenyészidő és levélszám közötti összefüggést 

ábrázolja. 
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Korábban említettük, hogy a fejlődést a növekedéstől a gyakorlatban nem lehet elválasztani, mivel ezek 

egyszerre mennek végbe, illetve erősen befolyásolják egymást. A 7. ábra a morfológiai fejlődés és a kiterjedéses 

növekedés közötti összefüggést szemlélteti. 

 

A kiterjedéses és tömegnövekedés közötti összefüggést a 8. ábra mutatja. Minél nagyobb a levélterület, annál 

több fényt tud hasznosítani a növény. A fényhasznosítás azonban nem lineárisan nő a levélterület függvényében, 

hanem aszimptotikusan, azaz a 100%-t közelítve, de azt sohasem elérve. Nincs olyan nagy levélterület, amin 

keresztül ne érkezzen le fény a talajra, még ha nagyon csekély mértékben is. 
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A tömegnövekedés tehát a fotoszintetikusan aktív energiától (IPAR) és a növény fényhasznosításától (RUE) 

függ. 

 

Hazánkban a vízhiány nagyon sokszor limitálja a termés kialakulását. Néhány példa a vízhiány hatására: a 

szemtelítődés idején jelentkező vízhiánykor a növény a termésbe transzlokálja a tápanyagokat, és túléli a 

kedvezőtlen körülményt. A vízhiány hatása kiterjedésbeli növekedésre: őszi gabonáknál kevesebb lesz a 

mellékhajtás, rosszabb a bokrosodás. Trópusi növényeknél kisebb lesz a levelek nagysága. A tápanyag hiány 

hatása hasonló a vízhiányhoz. Jó nitrogén ellátottság, jó bokrosodás, kevés nitrogén, gyengébb bokrosodás. A 

hajtások nitrogén koncentrációja azonos. A vegetatív időszakban bekövetkező tápanyag hiány sokkal súlyosabb, 

mint a szemtelítődés idején, sokkal jobban megsínyli a növény. 

A továbbiakban a növényi növekedésre és fejlődésre ható környezeti tényezőket ismertetjük a modellezéshez 

feltétlenül szükséges jellemzőkkel. 

1.2. Fotoszintetikusan aktív fény 

A napfény áthatolását a növényállományon keresztül, ill. a növényállomány sugárzás kioltását, 

sugárzáshasznosítását a modellekben a Beer-törvény módosított formájával írjuk le. A növény rövidhullámú 

sugárzáselnyelése függ a LAI-tól és a levelek architektúrájától, geometriájától. A hosszúhullámú 

sugárzáselnyelés a talaj, levegő és növényállomány hőtani tulajdonságaitól függ. Ezek közül elsősorban a 

hőmérséklet a döntő, mivel a szenzibilis hőáram a levegő és növényállomány közötti hőmérsékleti gradiens 

függvénye. Ezt módosítja a szélsebesség és az állomány érdessége, aerodinamikai ellenállása. Minél jobban 

örvénylik a levegő a növényállományban, annál erősebb a tulajdonságmódosító hatása, annál több hőt tud átadni 

vagy elvonni. A látens energiacsere legnagyobb hányada a párolgás során megy végbe. A transzspiráció a 

levelek belseje és a levegő közötti vízgőznyomás gradiens függvényében megy végbe. Ez a potenciál. Ezt 

módosítja a növény átlagos sztomatikus ellenállása (mennyire nyitottak a sztómák) és a lombozat aerodinamikai 

ellenállása. 

A Beer-törvényben a k extinkciós koefficiens függ a levelek sugárzást átengedő képességtől és a levél 

geometriájától, állásszögétől. Egyetlen levélre eső sugárzással három dolog történhet: visszaverődik (reflexió), 

elnyelődik (intercepció), áthatol a levélen (transzmisszió). Sajnos ennek a három dolognak az egymáshoz 

viszonyított aránya frekvenciafüggő. A modellezés során meg lehet különböztetni a globálsugárzásra érvényes 

k-értéket és csak a fotoszintetikusan aktív fényre (PAR) érvényes extinkciós koefficienst. A PAR megközelítően 

a globálsugárzás 50%-a. Hogyan lehet meghatározni a k-értéket? Tételezzük fel, hogy a Beer-törvény érvényes 

a jelenség leírására. Ekkor az állomány L rétegén áthaladó fény mennyisége: 
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Tapasztalati bizonyítással, ha a beérkező direkt fény az állomány tetején I0és S a lombozat rései között áthaladó 

fény, akkor a lombozat intercepciója (1-S). Amennyiben a levél átbocsátó képessége M, akkor a fényből M*(1-

S) hányad halad keresztül a levélen. 

 

A két egyenlet egyenlő, és ebből k-értéke kísérleti úton meghatározható. 

A növényi modellek számára a fény mennyiséget három különböző skálán mérhetjük, amihez különböző 

spektrális érzékenységű szenzorokat kell használni. A fényt lehet mérni: 

• Kvantum sűrűség alapján (μmol m-2s-1) 

• Radiometrikus skálán, energia (W m-2) 

• Fotometrikus skálán (lux) 

A fotoszintézis szempontjából a legfontosabb a kvantumsűrűség, mivel a fotoszintézis egykvantumos folyamat. 

A fénykvantum energiája fordítottan arányos a fény hullámhosszával. Ugyanolyan energiatartalmú fény 

rövidhullámon kevesebb kvantumot tartalmaz, mint hosszú hullámon. A fotoszintetikusan aktív foton áramlás 

tehát hosszabb hullámon nagyobb. Ez a magyarázata a szórt fény jobb hasznosulásának. A klorofill a 400-700 

nm közötti tartományt nyeli el. Az ebben a tartományban található fotoszintetikusan aktív foton-áramsűrűség a 

lényeg, amit angolul PPFD-nek rövidítenek (photosynthetic photon flux density). Az SI-vel kompatibilis 

mértékegysége a (μmol m-2 s-1). 

A radiometrikus mérés a fénysugarak energiatartalmát méri. Amennyiben a sugárzást valamilyen felület elnyeli, 

hő keletkezik (fotokémiai reakció nélkül). Ilyen méréseket főként a meteorológiában végeznek. Ezek az adatok 

könnyen hozzáférhetők, és felhasználhatók a Föld különböző pontjain a potenciális asszimiláció becsléséhez. A 

radiometrikus adatok ilyen irányú felhasználása elfogadható pontosságú, mivel a radiometrikus és 

kvantummérések között szoros összefüggés van a fotoszintetikus tartományban. 

A fotometrikus skálát a növénybiológiában, a modellezésben kevésbé használják, mivel ezt a skálát az emberi 

szem tulajdonságai alapján hozták létre. A szemünk viszonylag keskeny sávban érzékeny az elektromágneses 

sugárzásra, 480-600 nm, 555 nm-es csúccsal. Tehát az emberi szem az 555 nm-es fényt látja a 

legintenzívebbnek (sárga). Ez a tartomány a PAR jelentős tartományát foglalja magában, de ennek ellenére sem 

használható jól a modellezésben. 

A növényállományon keresztül haladó fény, mint már említettük frekvenciafüggő. A levelek főként a 400-700 

nm-es fényt nyelik el. Ez a szelektív elnyelés nemcsak a fény intenzitását akkor a transzmisszió: 

 

Képezzük mindkét egyenlet loge-t. 
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2. fitometria alapjai, növényfenológia 

2.1. A búza fázisos fejlődésének modellezése (CERES modell 
alapján) 

A növényi terméshozamok szimulációja három fontos területre összpontosít: a növekedési ütemre, a növekedés 

időtartamára, valamint arra, hogy a stressz hatások milyen mértékben befolyásolják ezt a két folyamatot. A 

növekedési ütem szimulációja megköveteli az asszimiláták további szétosztását azokba a növényi szervekbe, 

amelyek az egyes növekedési fázisok alatt fejlődnek. A talaj víz- és a tápanyag hiánya, vagy a hőmérsékleti 

szélsőségek válthatnak ki stresszt. A növekedés időtartama fontos szerepet játszik a potenciális terméshozamok 

meghatározásában. Általában minél hosszabb a növény növekedésének időtartama, annál magasabb a 

potenciális hozam. Búza (Triticum aestivum L.) esetében ez különösen igaz a szár és a virágzat növekedésének 

kezdetétől a szemtelítődés végéig. 

A különböző növekedési fázisok időtartamát, mint korábban említettük, fázisos fejlődésnek nevezzük. A fázisos 

fejlődést elsősorban genetikai és környezeti tényezők befolyásolják. A búza nappalhosszúságra, vernalizációra 

és alacsony hőmérsékletre való érzékenységének genetikai változatossága lehetővé tette a növénynemesítők 

számára, hogy olyan búzaváltozatokat szelektáljanak ki, amelyek egész északon, Alaszkától kezdve egészen 

délig, Argentína déli részéig képesek teremni, valamint a legtöbb szántóföldön, közöttük azokon, ahol a 

vízellátás kielégítő. Mivel a búza az évszázadok során viszonylag alacsony értékű növény volt, gyakran olyan 

csapadékszegény körülmények között is termesztik, ahol a csapadék a tenyészidőszak egy részében vagy 

egészében nagyon kevés. Ilyen esetekben olyan változatokat kellett kinemesíteni, amelyek elég hamar befejezik 

az életciklusokat ahhoz, hogy elkerüljék a teljes terméskiesést. A genetikai változatosság valamint a búzatermő 

régiók különbözősége miatt elengedhetetlen, hogy a szimulációs modellek tartalmazzák a fázisos fejlődés 

mennyiségi szempontjait, annak érdekében, hogy számos területen tudjuk őket használni 

A növekedési folyamatokat a fejlődési folyamatoktól elkülönítve kell értékelni, hogy elkerüljük a termőhely 

specifikus modelleket. A fázisos fejlődést arra használjuk, hogy meghatározzuk a növény növekedésénél a fő 

szakaszok időtartamát. A morfológiai fejlődést a főhajtáson található levelek külsejének és számának, az 

oldalhajtások számának és a növényen található gabonaszemek számának meghatározására használjuk. A 

növény morfológiai fejlődése valamennyire független a fázisos fejlődéstől, habár szorosan kapcsolódik a fázisos 

fejlődéshez és a növény növekedéséhez. Az olyan növényi részek mint a levél és a szár potenciális térfogat 

növekedését a tömeg növekedésétől (fotoszintézis) elkülönítve kell kiszámítani. A térfogat-növekedést olyan 

tápanyagfogyasztónak tekintjuk, amelyet a növekedő szöveteknél elsősorban a hőmérséklete befolyásol. A 

tömegnövekedés az a folyamat, amely nélkülözhetetlen a növekvő szövet kitöltéséhez és fenntartásához, 

valamint a gyökérzet növekedéséhez és fenntartásához szükséges asszimiláták biztosításához is. A potenciális 

tömegnövekedést elsősorban a növény sugárzás-elnyelése biztosítja. 

Azzal, hogy egymástól elkülönítve értékeljük a növényi fejlődés és növekedés négy szempontját, az 

asszimiláták különböző növényi részekbe történő szétosztásának logikáját alkalmazni lehet szimulációs 

modellekben. 

Kettő a legjelentősebb elvek közül: 
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1. A vegetatív növekedés alatt a hajtások elsőbbséget élveznek a gyökerekkel szemben az asszimiláták 

tekintetében addig, amíg a talajból származó tápanyag és víz mennyisége megfelelő. Ha a víz vagy a 

tápanyagok korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre a vegetatív növekedés alatt, akkor a gyökereknek 

van elsőbbségük az asszimiláták tekintetében a hajtásokkal szemben. 

2. A szemtelítődés időszaka alatt a gabonaszemek az asszimiláták elsődleges fogyasztói. A szemtelítődéshez 

szükséges anyagok származhatnak a fotoszintézisből és a raktározott tápanyagokból. A víz- és tápanyaghiány 

kevésbé befolyásolja a szervesanyagok szembe szállítását. 

2.1.1. A FÁZISOS FEJLŐDÉS SZIMULÁCIÓJA 

Az itt bemutatott modell időjárási és genetikai információkat használ fel ahhoz, hogy megbecsülje a búza 

fejlődésének különböző szakaszait. Habár a növekedésről, és a tápanyagok szétosztásáról nem szól ez a fejezet, 

a különböző növényi részek növekedését logikusan ki lehet számítani, ha a fázisos fejlődést megfelelően 

szimuláljuk. A búza növekedési szakaszait a növény életciklusa köré rendezzuk. A kalász végleges kialakulását 

megelőzően például gyakorlatilag minden tápanyag a levelek és a gyökerek között osztódik szét. A kalász 

kialakulása során a szár válik a tápanyagok fő fogyasztójává. Később a kalász lesz a legfontosabb növekvő 

szerv. 

Ebben a modellben a búza növekedési fázisai 1-9-ig vannak számozva. Az 1-5-ig tartó szakaszok az aktív, 

földfeletti növekedési szakaszok; a 6-9-ig terjedő szakaszok a növénytermesztés ciklusának más eseményeit 

írják le. A szakaszok azért vannak így felosztva, hogy módot adjanak a biomassza logikus szétosztására azon 

időszak alatt, amikor a különböző növényi részek növekednek. Az egyes fázisok időtartamának meghatározása a 

felhasználó által szolgáltatott időjárási és genetikai adatok figyelembevételével történik. 

A modell a napi fejlődést szimulálja a maximum és minimum hőmérséklet, valamint a csapadék függvényében. 

A csapadékadatok nem kötelezőek, azonban felhasználhatók egy egyszerűsített hó modellben, ami módosítja a 

talajhőmérsékletét. A vetés mélysége, időpontja és a terület földrajzi szélessége szintén kötelező adatok. A 

szélességi fok megadása a nappalhosszúság kiszámításához nélkülözhetetlen. A felhasználónak meg kell adnia a 

levelek megjelenése közötti időszakok hosszát, ami genetikai tulajdonság. Ez, valamint más, a genotípusos 

tulajdonságokkal kapcsolatos konstansok egy későbbi szakaszban kerülnek szóba. 

 

A hőmérséklet és a növény fejlődése 

A növény fejlődését elsősorban a növény növekvő részének környezeti hőmérséklete szabályozza, és nem a 2 

m-s magasságban mért léghőmérséklet. A fejlődés korai szakaszában még inkább érvényes, hogy nem a 
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kétméteres levegő hőmérséklet, hanem a talaj hőmérséklete határozza meg a fejlődés sebességét. Az upex, 

tenyészőcsúcs hőmérséklete a döntő. 

A fejlődés üteme feltételezések szerint egyenesen arányos a bázishőmérséklettől (0 C) a 26 C-os maximum 

hőmérsékletig terjedő tartományban. Ez a lineáris kapcsolat a hőmérséklet és a fejlődés között lehetővé teszi a 

hőösszeg fogalmának alkalmazását. A hőösszeg a 0 C feletti napi hőmérsékletek összege, amely bizonyítottan 

alkalmazható arra, hogy megjósolják a szántóföldi őszi gabonafélék egyedfejlődését. A 0 C-s alaphőmérséklet a 

kelés időszakára nem érvényes, ekkor az alaphőmérséklet feltételezések szerint 2 C. 

Amikor a napi legalacsonyabb hőmérséklet 0 C felett van, és a maximum hőmérséklet 26 C alatt, akkor az adott 

nap hasznos hőmérsékletét a maximum és minimum hőmérséklet számtani középértéke adja meg. 0 C feletti 

hőmérséklet esetén a levegő napi középhőmérséklete megegyezik a növény tenyészőcsúcsának 

középhőmérsékletével, ahol a sejtosztódás és növekedés történik. Ez a közelítés némi hibával terhelt, de a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszabb időszakokban a hibák kiegyenlítődnek, a különböző előjelű 

eltérések semlegesítik egymást. Ettől eltérő számítási módszert használnak, amikor a levegő hőmérséklete 0 C 

alá esik. A növény tenyészőcsúcsának hőmérsékletét ilyenkor nem csak a léghőmérséklet alakítja. A számítás 

részleteiről a későbbiekben lesz szó. 

A csírázás előtti szakaszok 

A vetés előtti, 7. szakasz. Itt lehet megadni a szimuláció kezdeti feltételeit. 

A mag csírázása, 8. szakasz. Habár csírázásnak nevezik ezt a folyamatot, lényegében a magnak a csírázási 

folyamatot elindító vízzel való telítődése történik ebben a szakaszban. Feltételezések szerint ez a folyamat egy 

nap alatt játszódik le, hacsak a talaj legfelső rétegben található nedvesség nincs a határérték alatt, vagy ha a 

hőmérséklet nem haladja meg a 0 C-t. Néha a búzát kénytelenek száraz talajba vetni. Ebben az esetben addig 

nem csírázik ki a növény, amíg a talaj csapadék vagy öntözés révén nedvessé nem válik 

Csírázástól kelésig, 9. szakasz. Ebben a szakaszban a csírázástól kelésig eltelt időt kell megbecsüli. Két tényezőt 

kell számításba venni, amelyek a csíranövény megjelenését befolyásolják: a hőmérsékletet és a vetésmélységet. 

A vetés mélysége meghatározza a koleoptil növekedésének hosszát, ami a keléshez szükséges idő becslését teszi 

lehetővé. A keléshez szükséges idő az alábbi módon becsülhető: 

P9 = 40 + 10,2 * SDEPTH, 

Ahol P9 a 9. szakasz hőösszege, hőideje, és az SDEPTH a vetés mélysége (cm-ben). 

A kelés utáni szakaszok 

A keléstől a kalászkezdeményig, 1. szakasz. Ennek a fejlődési fázisnak a hossza, hőösszege nagymértékben 

függ a genotípustól és a környezettől. Az eltérő genetikai adottságú növényeknek más a vernalizációs igényük, 

és eltérő a fotoperiodusos érzékenységük valamint különböző ideig tart a levelek megjelenése. 

Vernalizáció 

Az őszi gabonaféléket általában ki kell tenni viszonylag alacsony hőmérsékletnek, mielőtt a kalászkezdemény 

kialakulása megkezdődhet. A virágzáshoz szükséges alacsony hőmérsékletű szakasz, amelyet vernalizációnak 

neveznek, csírázáskor kezdődik. 

Megfigyelések alapján a vernalizációról azt feltételezik, hogy 0 és 18 C közötti hőmérsékleten következik be. A 

vernalizáció optimális hőmérséklete feltételezések szerint a 0 és 7 C közötti tartományban van, és a 7 és 18 C 

közötti hőmérsékletnek egyre kisebb hatása van a folyamatra. A legalacsonyabb és a legmagasabb napi 

hőmérsékletet használják fel a napi vernalizációs hatékonysági tényező kiszámítására, ennek értéke 0 és 1 között 

lehet. A napi relatív vernalizációs hatékonysági tényezőket (RVE) ezután összegzik, hogy meghatározzák azt az 

értéket, amit vernalizációs napnak neveznek. Habár a változatok között, a vernalizációra való érzékenység 

tekintetében, nagy a genetikai variabilitás, feltételezések szerint 50 vernalizációs nap elegendő ahhoz, hogy 

teljesen vernalizálódjon minden változat. Ezt a variabilitást egy együttható alkalmazásával veszik figyelembe, 

amellyel a vernalizációnak az első szakaszban bekövetkezett fejlődésre gyakorolt hatását becsülik. 

A kísérletet, amellyel meghatározták a vernalizációra vonatkozó adatokat, olyan csíranövényekkel végezték, 

amelyeket hagytak 15 C-on kikelni. A növényeket ezután 2 C-os növénynevelő klímakamrába helyezték a 0-50 

napig terjedő vernalizáció időtartamra. A vernalizációs periódus után egy héten keresztül 15 C-on tartották őket, 
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hogy megelőzzék a vernalizációs folyamat visszafordulását, és ezután a kalász megjelenéséig 20 C-on tartották. 

A 18 órás fényszakaszt elegendőnek tartották ahhoz, hogy elkerüljék a fejlődés elhúzódását. Számos 

vernalizációs kezeléssel határozták meg a növénynek a kalász megjelenéséig tartó fejlődéshez szükséges napok 

számát. Megállapították, hogy a kalászkezdeménytől a kalász kialakulásáig eltelt idő 20 C-on 18 nap. Ezért 18 

napot levontak a kalász megjelenéséig eltelt időből, hogy meghatározzák a kalászkezdemény kialakulásának 

időpontját. Az 50 napos vernalizációs kísérlet esetén a kalászkezdemény kialakulásáig eltelt napoknak és az 50 

napnál rövidebb kísérletek esetén a kalászkezdemény megjelenéséig eltelt napoknak az aránya adta a relatív 

fejlődési ütemet. Így a 0,5-es relatív fejlődési érték azt fejezné ki, hogy a növénynek kétszer annyi időre van 

szüksége, hogy elérje a kalászkezdemény (virágindukció) kialakulásának szakaszát nem teljes vernalizáció 

esetén, mint 50 napos vernalizáció esetén. 

A tavaszi búzafajtákat, amelyek kevésbé igénylik a vernalizációt, ugyanúgy modellezik, mint az őszi búza 

fajtákat. A vernalizációban meglévő különbségeket pedig a P1V együtthatóval fejezik ki. A tavaszi búzának 0,5-

nél alacsonyabb P1V értékkel kell rendelkeznie. 

A vernalizációs folyamat visszafordulása akkor történhet meg, ha a fiatal csíranövényeket magas 

hőmérsékletnek teszik ki. A modellben, ha a vernalizációs napok száma alacsonyabb, mint 10, és a maximális 

hőmérséklet nagyobb, mint 30 C, akkor a vernalizációs napok száma 0,5 nappal csökken fokonként 30 C felett. 

Ha a vernalizációs napok száma nagyobb, mint 10, feltételezések szerint nem következhet be a vernalizációs 

folyamat visszafordulása. 

Fotóperiódus 

A növény fejlődését az első szakaszban a rövid nappali megvilágítás késleltetheti. A késleltetés mértéke a 

genotípus érzékenységétől függ. A számított nappalhosszúság tartalmazza az alkony időtartamát is (polgári 

alkony, ilyenkor a szabadban még lehet olvasni). A fotóperiódus által befolyásolt relatív fejlődési ütemet ahhoz 

hasonló kísérleti összehasonlításokkal határozták meg, mint amilyeneket a vernalizációs együttható 

meghatározásánál alkalmaztak. A tanulmányban a csíranövényeket 50 napon keresztül 2 C-on tették ki 

vernalizációnak. A vernalizáció után fitotronba helyezték őket különböző fotóperiódusos kezelésekben; először 

1 héten keresztül 15 C-on, utána a kalász megjelenéséig tartó időszakra 20 C-on. A fotóperiódust úgy érték el, 

hogy minden kezelés esetében 9 órán keresztül teljes fényintenzitással világítottak, ezután a fennmaradó időben 

kellően alacsony fényintenzitással nyújtották meg a fotóperiódust. Az alacsony megvilágítást a teljes 

fényintenzitási periódus mindegyik részére egyenletesen osztották el, hogy elérjék a kívánt fotóperiódust. Így 

egy 16 órás fotóperiódusos kezelés 8 óra sötétséget tartalmazott, utána egy 3,5 órás gyenge megvilágítást, 

azután 9 óra teljes megvilágítást, ezután 3,5 óra alacsony megvilágítás adta ki a 24 órás ciklust. A relatív 

fejlődési ütemet a kalászkezdemény kialakulásától kezdve a különböző kezelések esetében a vernalizációs 

kezelések értékeléséhez hasonló eljárással számították ki. Feltételezték, hogy a 19 órás kezelés relatív fejlődési 

üteme elegendő a maximális fejlődési ütemhez, és minden további kezelést ehhez hasonlítottak. Úgy találták, 

hogy a fotóperiódusnál a relatív fejlődési ütem nem lineáris. 

Phyllocron 

A búza vegetatív fejlődési hosszának meghatározásához ismerni kell a levelek megjelenésének ütemét. A 

phyllocron intervallumot a levélcsúcsok megjelenése között eltelt időként határozzák meg (fok-nap). A 

modellek globális skálán elvégzett tesztelése kimutatta, hogy néhány nyilvánvaló környezeti inger, a 

hőmérséklet mellett, a levelek megjelenése közötti intervallumok változását okozza. Baker et al. szerint 

Angliában az ősszel vetett őszi búzafajtáknak sokkal hosszabb a phyllochronjuk (100 fok-nap), mint a tavasszal 

vetett őszi búzafajtáknak (75 fok-nap). Ezt a jelenséget a fotóperiódusbeli változási ütemmel magyarázták. 

Észak-Dakotában a késő tavasszal vetett búzafajtáknak viszonylag rövid a phyllochron-juk, amely általában 75 

fok-nap körül alakul. „Ennek a jelenségnek az okai azonban nem teljesen ismertek, és az arra irányuló 

kísérleteim, hogy szabályozott klíma-kamrákban lemásoljam a hatást legtöbbször sikertelenek voltak”, írja a 

szerző. Ez a technikai probléma bizonyos fokú bizonytalanságot teremt a modell fázisos és morfológiai fejlődési 

részében, ezzel pedig megnehezíti a termésképződés időtartamának pontos becslését, hacsak a phyllochron érték 

nem ismert. Ha egy növény vetésideje minden évben körülbelül ugyanabban az időpontban van ugyanazon a 

földrajzi helyen, a phyllocron évről-évre nem változhat említésre méltó mértékben. 

A phyllochront úgy lehet megmérni, hogy sok növénynél meghatározzuk a főhajtáson a levélcsúcsok 

megjelenésének időpontját, és grafikonon ábrázoljuk: az Y tengelyen a levélcsúcsok halmozódó számát, az X 

tengelyen pedig a halmozódó hőösszeget. Ennek a görbének az inverze a phyllochron. Amikor a phyllochron 

nem ismert, 95 fok-nap jó közelítő érték lehet. Ennek az értéknek megközelítőleg pontosnak kell lennie, kivéve, 
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ha a tavaszi vetésű búzát az északi szélesség 30 és a déli szélesség 30 -ánál kisebb szélességén termesztik, amely 

esetben 75 fok-napos phyllochron a megfelelő. 

A fotóperiódus, a vernalizáció és a phyllochron együttes hatása 

A vernalizációs napok számát, a fotóperiódust és a phyllochront arra használják, hogy módosítsák az első 

szakaszbeli fejlődéshez szükséges hőösszeget. E három tényező a napi hasznos, effektív hőmérsékletet 

befolyásolja. A vernalizációs és a fotóperiódusos hatásokat, amelyeket a vernalizációs napokra (VF) és a 

fotóperiódusra (DF) vonatkozó relatív fejlődési ütem adataiból számítanak ki, a P1V és a P1D genetikai 

együtthatókkal lehet befolyásolni. Ezután a napi hasznos, effektív hőmérsékletet megszorozzák a VF és a DF 

minimális értékével, hogy csökkentsék a hőösszeg felhalmozódásának ütemét. Amikor ez a csökkentett 

hőösszeg (TDU) eléri a küszöbértéket (TTS), az első szakaszbeli fejlődés feltételezések szerint véget ér. 

 

A hőmérséklet és a növény fejlődése 

A növény fejlődését elsősorban a növény növekvő részének környezeti hőmérséklete szabályozza, és nem a 2 

m-s magasságban mért léghőmérséklet. A fejlődés korai szakaszában még inkább érvényes, hogy nem a 

kétméteres levegő hőmérséklet, hanem a talaj hőmérséklete határozza meg a fejlődés sebességét. Az upex, 

tenyészőcsúcs hőmérséklete a döntő. 

A fejlődés üteme feltételezések szerint egyenesen arányos a bázishőmérséklettől (0 C) a 26 C-os maximum 

hőmérsékletig terjedő tartományban. Ez a lineáris kapcsolat a hőmérséklet és a fejlődés között lehetővé teszi a 

hőösszeg fogalmának alkalmazását. A hőösszeg a 0 C feletti napi hőmérsékletek összege, amely bizonyítottan 

alkalmazható arra, hogy megjósolják a szántóföldi őszi gabonafélék egyedfejlődését. A 0 C-s alaphőmérséklet a 

kelés időszakára nem érvényes, ekkor az alaphőmérséklet feltételezések szerint 2 C. 

Amikor a napi legalacsonyabb hőmérséklet 0 C felett van, és a maximum hőmérséklet 26 C alatt, akkor az adott 

nap hasznos hőmérsékletét a maximum és minimum hőmérséklet számtani középértéke adja meg. 0 C feletti 

hőmérséklet esetén a levegő napi középhőmérséklete megegyezik a növény tenyészőcsúcsának 

középhőmérsékletével, ahol a sejtosztódás és növekedés történik. Ez a közelítés némi hibával terhelt, de a 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a hosszabb időszakokban a hibák kiegyenlítődnek, a különböző előjelű 

eltérések semlegesítik egymást. Ettől eltérő számítási módszert használnak, amikor a levegő hőmérséklete 0 C 

alá esik. A növény tenyészőcsúcsának hőmérsékletét ilyenkor nem csak a léghőmérséklet alakítja. A számítás 

részleteiről a későbbiekben lesz szó. 

Feltételezések szerint 400 foknap kell a kalászkezdemény megjelenéséhez, ha a növényt hosszú nappali 

megvilágítás mellett termesztik, teljesen vernalizálják és a PHINT értéke 95 foknap. 

A kalászkezdemény megjelenésétől a levélnövekedés végéig – 2. szakasz 

Úgy tartják, hogy ez a szakasz szigorúan a hőmérséklet szabályozása alatt áll, és három phyllochron telik el a 

kalászkezdemény kialakulásától az utolsó levél megjelenéséig. Ennek a becslésnek a részletei Kirby és 

Appleyard (1984) munkáján alapulnak. Ezért, ha a phyllochron 95 foknap, a második szakasz időtartama 285 

foknap. 

Preanthesis kalász növekedése – 3. szakasz 
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A kalász nagyon gyorsan fejlődik ebben a szakaszban, és a tápanyagok fő fogyasztója. Valószínűleg ez a 

legfontosabb szakasz, ami meghatározza a növényenkénti szemek számát. A harmadik szakasz időtartama két 

phyllochron-nal egyenlő. 

Preanthesis kalász növekedéstől a szemtelítődés kezdetéig – 4. szakasz 

Ebben a fázisban virágzik a növény. Számos mérés azt mutatta, hogy ez a szakasz mintegy 200 foknapig tart, 

amíg a maximális kalászmérettől elérjük a lineáris szemtelítődés kezdetét. Ebben a fejlődési szakaszban nincs 

nyilvánvaló felszín feletti tápanyagfogyasztó, habár a levélnyél valamilyen mértékben tovább növekedhet. Erről 

a szakaszról szintén azt gondolják, hogy nagy hatással van a növényenkénti szemszámra, mivel ebben a 

szakaszban a teljes biomassza produkció a fázis időtartamától függ. Az ebben a szakaszban megtermelt 

szárazanyag nagy része valószínűleg a szárban és más szervekben tárolódik, hogy később a szembe szállítódjon. 

Szemtelítődés – 5. szakasz 

Ebben a szakaszban dől el a szem mérete. Az 5. szakasz hőösszege genotípusonként változik, amit a P5 

genetikai paraméterrel lehet megadni. Habár a hőösszeg nem állandó minden genotípus esetében, mindegyik 

értéke 500 foknap körül alakul. Ez a szakasz a virágzás után kezdődik, 2-10 nappal az anthesis után, a kalász 

tömegének gyors és általában lineáris növekedésével. Annak érdekében, hogy átalakítsák a teljes kifejlődés 

hőösszegét (TTM) egy 0-tól megközelítőleg 8-ig terjedő skála értékéve (P5), a következő egyenlőséget 

használják: 

A tavaszi búzafajtákat, amelyek kevésbé igénylik a vernalizációt, ugyanúgy modellezik, mint az őszi búza 

fajtákat. A vernalizációban meglévő különbségeket pedig a P1V együtthatóval fejezik ki. A tavaszi búzának 0,5-

nél alacsonyabb P1V értékkel kell rendelkeznie. 

A vernalizációs folyamat visszafordulása akkor történhet meg, ha a fiatal csíranövényeket magas 

hőmérsékletnek teszik ki. A modellben, ha a vernalizációs napok száma alacsonyabb, mint 10, és a maximális 

hőmérséklet nagyobb, mint 30 C, akkor a vernalizációs napok száma 0,5 nappal csökken fokonként 30 C felett. 

Ha a vernalizációs napok száma nagyobb, mint 10, feltételezések szerint nem következhet be a vernalizációs 

folyamat visszafordulása. 

Fotóperiódus 

A növény fejlődését az első szakaszban a rövid nappali megvilágítás késleltetheti. A késleltetés mértéke a 

genotípus érzékenységétől függ. A számított nappalhosszúság tartalmazza az alkony időtartamát is (polgári 

alkony, ilyenkor a szabadban még lehet olvasni). A fotóperiódus által befolyásolt relatív fejlődési ütemet ahhoz 

hasonló kísérleti összehasonlításokkal határozták meg, mint amilyeneket a vernalizációs együttható 

meghatározásánál alkalmaztak. A tanulmányban a csíranövényeket 50 napon keresztül 2 C-on tették ki 

vernalizációnak. A vernalizáció után fitotronba helyezték őket különböző fotóperiódusos kezelésekben; először 

1 héten keresztül 15 C-on, utána a kalász megjelenéséig tartó időszakra 20 C-on. A fotóperiódust úgy érték el, 

hogy minden kezelés esetében 9 órán keresztül teljes fényintenzitással világítottak, ezután a fennmaradó időben 

kellően alacsony fényintenzitással nyújtották meg a fotóperiódust. Az alacsony megvilágítást a teljes 

fényintenzitási periódus mindegyik részére egyenletesen osztották el, hogy elérjék a kívánt fotóperiódust. Így 

egy 16 órás fotóperiódusos kezelés 8 óra sötétséget tartalmazott, utána egy 3,5 órás gyenge megvilágítást, 

azután 9 óra teljes megvilágítást, ezután 3,5 óra alacsony megvilágítás adta ki a 24 órás ciklust. A relatív 

fejlődési ütemet a kalászkezdemény kialakulásától kezdve a különböző kezelések esetében a vernalizációs 

kezelések értékeléséhez hasonló eljárással számították ki. Feltételezték, hogy a 19 órás kezelés relatív fejlődési 

üteme elegendő a maximális fejlődési ütemhez, és minden további kezelést ehhez hasonlítottak. Úgy találták, 

hogy a fotóperiódusnál a relatív fejlődési ütem nem lineáris. 

Phyllocron 

A búza vegetatív fejlődési hosszának meghatározásához ismerni kell a levelek megjelenésének ütemét. A 

phyllocron intervallumot a levélcsúcsok megjelenése között eltelt időként határozzák meg (fok-nap). A 

modellek globális skálán elvégzett tesztelése kimutatta, hogy néhány nyilvánvaló környezeti inger, a 

hőmérséklet mellett, a levelek megjelenése közötti intervallumok változását okozza. Baker et al. szerint 

Angliában az ősszel vetett őszi búzafajtáknak sokkal hosszabb a phyllochronjuk (100 fok-nap), mint a tavasszal 

vetett őszi búzafajtáknak (75 fok-nap). Ezt a jelenséget a fotóperiódusbeli változási ütemmel magyarázták. 

Észak-Dakotában a késő tavasszal vetett búzafajtáknak viszonylag rövid a phyllochron-juk, amely általában 75 

fok-nap körül alakul. „Ennek a jelenségnek az okai azonban nem teljesen ismertek, és az arra irányuló 
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kísérleteim, hogy szabályozott klíma-kamrákban lemásoljam a hatást legtöbbször sikertelenek voltak”, írja a 

szerző. Ez a technikai probléma bizonyos fokú bizonytalanságot teremt a modell fázisos és morfológiai fejlődési 

részében, ezzel pedig megnehezíti a termésképződés időtartamának pontos becslését, hacsak a phyllochron érték 

nem ismert. Ha egy növény vetésideje minden évben körülbelül ugyanabban az időpontban van ugyanazon a 

földrajzi helyen, a phyllocron évről-évre nem változhat említésre méltó mértékben. 

A phyllochront úgy lehet megmérni, hogy sok növénynél meghatározzuk a főhajtáson a levélcsúcsok 

megjelenésének időpontját, és grafikonon ábrázoljuk: az Y tengelyen a levélcsúcsok halmozódó számát, az X 

tengelyen pedig a halmozódó hőösszeget. Ennek a görbének az inverze a phyllochron. Amikor a phyllochron 

nem ismert, 95 fok-nap jó közelítő érték lehet. Ennek az értéknek megközelítőleg pontosnak kell lennie, kivéve, 

ha a tavaszi vetésű búzát az északi szélesség 30 és a déli szélesség 30 -ánál kisebb szélességén termesztik, amely 

esetben 75 fok-napos phyllochron a megfelelő. 

A fotóperiódus, a vernalizáció és a phyllochron együttes hatása 

A vernalizációs napok számát, a fotóperiódust és a phyllochront arra használják, hogy módosítsák az első 

szakaszbeli fejlődéshez szükséges hőösszeget. E három tényező a napi hasznos, effektív hőmérsékletet 

befolyásolja. A vernalizációs és a fotóperiódusos hatásokat, amelyeket a vernalizációs napokra (VF) és a 

fotóperiódusra (DF) vonatkozó relatív fejlődési ütem adataiból számítanak ki, a P1V és a P1D genetikai 

együtthatókkal lehet befolyásolni. Ezután a napi hasznos, effektív hőmérsékletet megszorozzák a VF és a DF 

minimális értékével, hogy csökkentsék a hőösszeg felhalmozódásának ütemét. Amikor ez a csökkentett 

hőösszeg (TDU) eléri a küszöbértéket (TTS), az első szakaszbeli fejlődés feltételezések szerint véget ér. 

 

2.1.2. Edzés hideggel és a kifagyás modellezése 

Habár úgy gondolják, hogy a növény fejlődése 0 C alatti hőmérsékletnél inaktív, a modellben szükséges a 

növény 0 C alatti elpusztulásának szimulációja. Amikor a levegő középhőmérséklete hosszú ideig 0 C alatt van 

(pl. fagyos talajban), a növény tenyészőcsúcsának hőmérséklete általában magasabb, mint a levegő 

hőmérséklete a talajban visszatartott hő miatt. Amikor a levegő hőmérséklete eléri a -10, -30 C közötti 

hőmérsékletet, a hó vastagságának fontos hatása van a növény edzésére és túlélésére. Annak érdekében, hogy 

megjósolják a hó vastagságának és a levegő hőmérsékletének a növény tenyészőcsúcsának hőmérsékletére 

gyakorolt hatását, Aase és Siddoway (1979) adataiból egy tapasztalati almodellt fejlesztettek ki. Az Aase és 

Siddoway által végzett tanulmányban a talaj hőmérsékletét 3 cm-es mélységben mérték meg (a tenyészőcsúcs 

feltételezett hőmérséklete), a levegő hőmérsékletét pedig 150 cm-nél. A csúcs hőmérsékletének (Tcr) 

kiszámításához felhasznált egyenlőség 0,5 C alatti levegőhőmérséklet (Ta) esetén: 

 

Ahol, Ds a hó vastagsága (cm). Ha a Ds > 15, akkor 15-ös Ds értékkel számolnak. A napi becsült Tcr 

középhőmérséklet kiszámításánál a minimális Ta-t használják a minimális Tcr kiszámításához, és a maximális 

Ta-t használják a maximális Tcr kiszámításához. A maximális és minimális Tcr értéket ezután átlagolják, hogy 

megkapják a becsült napi Tcr értéket. 

A hó vastagságának megállapítása 

Feltételezzük, hogy a csapadék hó formájában hullik, 

felhalmozódás növekménye 1 cm/1 mm csapadék. Hóolvadás akkor következik be, amikor a maximális 

levegőhőmérséklet napi értéke > 1 C. A hóolvadás növekménye 1 cm/0 C feletti fokok, plusz 0,4 cm/1 mm 

csapadék. Így egy olyan napon, amikor a maximális hőmérséklet 10 C és nincs eső, a megolvadt hó mennyisége 

10 cm lenne. Hasonlóan 10 C-os maximum hőmérséklet és 20 mm csapadék esetén a hóolvadás 18 cm lenne. 



 2. Számítógépes növényi modellek  

 31  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Ds kiszámításakor alkalmazott empirizmus nagymértékben túlegyszerűsített, azonban ésszerű közelítést ad 

olyan régiók esetében, ahol valószínű a hó előfordulása valamint a növény reakciójának befolyásolása. A Ds 

megjósolásánál a legalapvetőbb probléma, hogy a szél nagymértékű hófúvást okoz, és így ritka az egyenletes 

hóborítás a táblán. A Ds pontos mérése, a táblán belüli térbeli változás miatt, ugyanettől a problémától 

nehézkes. 

A növény túlélésének becslése 

A búzanövény kifagyás ill. károsodásának mértéke az alacsony hőmérséklet beállta előtti edzéstől függ. Annak 

érdekében, hogy megjósoljuk a növény alacsony hőmérséklet melletti edződését, és az alacsony hőmérsékletnek 

azt a küszöbértékét, amely részben vagy teljes mértékben a növény pusztulását okozza, egy almodellt 

fejlesztettek ki. Az almodellben az edződéssel és a folyamat visszafordulásával kapcsolatos elvek és adatok 

többsége Gustatól és Fowlertől (1976) származnak. 

Feltételezések szerint az edződés két fázisban történik. Az első fázisban akkor történik edződés, amikor a talaj 

csúcshőmérséklete –1 és 8 C között van. Ebben a hőmérsékleti tartományban tíz nap alatt befejeződik az edzés 

első szakasza. A második fázisban akkor történik edződés, amikor a hőmérséklet 0 C alatt van. Feltételezések 

szerint a második fázis körülményei között 12 nap alatt teljesen edzett növény jön létre. 

Az edzési folyamat visszafordulása feltételezhetően akkor következik be, amikor a maximális csúcshőmérséklet 

nagyobb, mint 10 C. Csak a maximális hőmérsékletet használják a kiszámításához. Ennek napi növekményével 

csökkentik az edzési indexet. Az edződés második fázisában a napi növekmény feltételezések szerint 0,04-szor a 

maximális hőmérséklet 10 C feletti értéke. Így, ha a maximális hőmérséklet 22,5 C, a második fázisban az edzés 

visszafordulása 2 nap alatt történik, amellyel egy teljesen edzett növény edzési indexe 2-ről 1-re csökken. Az 

edzés első fázisában a folyamat visszafordulásának növekménye fele a második fázisbeli edzésének. 

Az a hőmérsékleti küszöbérték, amelynél a növények vagy a növények tőhajtásai pusztulásnak indulnak, az 

edzési index függvénye. Az első szakaszban az edzési index napi növekménye 0,1 minden olyan napon, amikor 

a növény 1 és 8 C közötti hőmérsékleti tartományban van. Ha a nap egy részében a hőmérséklet ezen a 

tartományon kívül esik, arányosan kisebb edzési növekményt számítanak. A második fázis nem kezdődik el, 

amíg az első be nem fejeződött. A második fázisban az edzési növekmény 0,083 minden olyan napon, amikor a 

hőmérséklet 0 C alatt van. Az olyan napokon, amikor a középhőmérséklet 0 C alatt van, de a maximális 

hőmérséklet ennél nagyobb, lehetőség van részleges növekményre is. 

Az a hőmérsékleti küszöbérték, amelynél a növények elpusztulnak –6, -12, -18 C 0, 1, 2 értékű edzési index 

esetében. Erre a hőmérsékleti küszöbértékre vonatkozó egyenlőség az edzési indexszel összefüggésben a 

következő: 

 

Tk, akkor a teljes növénypopulációnak legalább 95 %-a elpusztul. Habár ebben a modellben a Tk értéke a HI 

állandó függvénye, a valóságban függ a genotípustól, valamint attól az időtartamtól, amely azóta eltelt, hogy 

tavasszal a teljes edzés befejeződött, és a folyamat visszafordulása elkezdődött. Ha egyszer a folyamat 

visszafordulása elkezdődött, a teljesen újraedződött növény esetében a Tk fokozatosan kisebb lesz, ahogy 

tavasszal a folyamat visszafordulásának ciklusai gyarapodnak. A fent bemutatott analízisben a Tk értékei olyan 

téltűrő növényekre vonatkoznak, amelyeket nagyon hideg régiókban termesztenek. A kevésbé téltűrő 

változatoknak alacsonyabb Tk értékeik lennének. Lehetőség van laboratóriumi és üvegházi teszteket alkalmazni, 

olyan hőmérsékletek felhasználásával, ahol a növények 50 %-a elpusztul, hogy számszerűen megbecsüljük 

bármely genotípus esetében a Tk és az edzés kapcsolatát olyan együtthatók segítségével, amelyeket a növény 

egyedfejlődésében a genotípusos eltérések leírására használtunk. 

2.1.3. Egyéb folyamatszintű búzamodellek 

Az előbbi fejezetben bemutatott fázisos fejlődési modellt a Ritchie és Otter (1985) által leírt CERES-Búza 

modellből alakították ki. Az a modell tartalmaz a morfogenézisre, biomassza felhalmozódásra és szétosztásra, a 

talajvíz egyensúlyára, valamint a növény és a talaj N dinamikájára vonatkozó adatokat is. 
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A Weir és társai (1984) által Angliában kifejlesztett búzamodell számol a fotoszintézissel, fenológiával, 

respirációval és a szárazanyag szétosztásával. Megfelelő N és vízellátást feltételez. Van Keulen és Seligman 

(1987) teljes mértékben megalapoztak egy tavaszi búzára vonatkozó modellt. Ez számol a vízfelhasználással, a 

N egyensúllyal, és a termés növekedésével. Maas és Arkin (1980) illetve Stapper (1984) két olyan modellt 

mutattak be, amely részletességi szintjében hasonló a CERES-Búza modellhez. A TAMW-nek és SIMTAG-nak 

nevezett modellek a fenológiával, növekedéssel, hozammal, és a különböző búza genotípusok víz egyensúlyával 

számolnak. Részleteikben hasonlítanak a CERES-Búzához, és a világ számos részén több kísérleti kipróbálás 

során tesztelték őket. Baker és társai (1985) egy olyan őszi búza modellt írnak le, amely a GOSSYM nevű 

gyapotmodellhez hasonló elveken alapul. Ez egy sokkal mechanikusabb modell, amely a fotoszintézist, 

respirációt, transzspirációt, növekedést és a morfogenezist számítja ki. A RHIZOS nevű másik mechanikus 

modellből veszi a gyökérnövekedést, és a célja az őszi búza növekedésének és hozamának megbecslése. 

2.1.4. A modell eredményei 

A CERES-Búza fázisos fejlődését Otter-Nacke és társai (1987) tesztelték a világ különböző részeiből származó 

113 független adatsor felhasználásával. Ezek az adatsorok a vetésre, virágzásra, valamint a teljes kifejlődésre és 

az időjárásra vonatkozó adatokat tartalmaztak. A mért és a jósolt értékek regressziójának a virágzás időpontjára 

1,002, a teljes kifeslődés időpontjára 0,974-es meredekségi együtthatót kaptak, úgy, hogy az átlagos hiba 2,46 és 

1,56 nap volt. 

Az itt bemutatott CERES-Búza modellt French és Hodges (1985) sok éven keresztül tesztelte Kansas-ban annak 

megállapítására, hogy megbízható-e az őszi búza különböző fenológiai szakaszainak előrejelzése. Az eredményt 

összehasonlították a TAMW modellel (Maas és Arkin, 1980), valamint Feyerherm és társai (1977) regressziós 

típusú modelljével. A CERES modell rendszeresen megbízhatóbb becslést adott a fejlődés minden szakaszában, 

mint a többi modell. 

A kukorica fejlődési fázisai 

A kukorica fejlődési fázisait a CERESMAIZE programban használtak szerint mutatjuk be. Az alábbi fejlődési 

szakaszokat különböztetjük meg: 

1. Vetés előtti állapot, vetés idejének megadása (STAGE7) 

2. Vetéstől a csírázás napjáig (STAGE8) 

3. Csírázástól a kelésig, (a hőösszegtől függ) (STAGE9) 

4. Keléstől a juvenilis fázis végéig, (juvenilis kor hossza, pl 155 Cd) (STAGE1) 

5. A juvenilis fázis végétől a hímvirág indukcióig, több levél már nem differenciálódik (STAGE2) 

6. Hímvirág indukciótól a 75%-os nővirágzásig, levélnövekedés vége (STAGE3) 

7. Nővirágzástól az effektív szemtelítődés kezdetéig (lag fázis) (STAGE4) 

8. A tényleges szemtelítődés szakasza (szemtelítődéshez szükséges idő, pl. 800 Cd) (STAGE5) 

9. Szemtelítődés végétől a fiziológiai érettségig, a fekete réteg kialakulása (STAGE6) 
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Ez a modell a hibridek jellemzésére, és megkülönböztetésére hat genetikai paramétert használ (6. táblázat). A P1 

változó a hibrid korai fejlődéséhez szükséges hőidőt tárolja, ami keléstől a hímvirág indukcióig tart. A P2 

paraméter a nappalhosszúság érzékenységet jellemzi. A kukorica őshazájában rövidnappalos növény. Azonban 

kozmopolita fajként elterjedt az egész világon, és sok földrajzi szélességen termesztik. Hazánkban a kukorica 

virágindukciója hosszúnappali megvilágítás mellett megy végbe, ezért a vegetatív fejlődése elhúzódik. Az 

elhúzódás mértéke azonban hibrid függő, és ezt jellemzi a P2 paraméter. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 

modern, nemesített hibridek egyre kevésbé érzékenyek a hosszúnappali megvilágításra. 

 

A P5 paraméter a megtermékenyüléstől a fekete réteg kialakulásáig eltelt hőidőt tartalmazza. A G paraméterek a 

termésképződést jellemzik. A PHINT változó két levél megjelenése között eltelt hőidőt tárolja. 

A vetés előtti állapot, a vetés napja 

Ez nem igazi fejlődési fázis, ez csak programozás technikai okok miatt kerül be a modellbe. Ebben a fázisban 

meg kell keresni az időjárási fájlban a vetés napját, és elhelyezni a magot a vetésmélységben. A későbbiekben 

használt összes változót ebben a lépésben kell lenullázni. 

Csírázás 

A vetés napjától meg kell keresni, hogy milyen mélyen vetettünk. A kezdő gyökér mélység egyenlő a vetés 

mélységével. SUMDTT, azaz a kumulált hőösszeg lenullázása. Meg kell vizsgálni a talaj nedvességtartalmát 

abban a rétegben, ahol a mag található. Ha a mag körül a nedvességtartalom kisebb vagy egyenlő a 

holtvíztartalommal, akkor a csírázás nem indul meg. Amennyiben sokáig tart a szárazság a mag elpusztul, nem 
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csírázik ki. Ez a modellben 40 nap. Ha csírázás egyszer már beindult, ezt már nem lehet visszafordítani, 

irreverzibilis folyamat. 

Kelés 

A koleoptil (rügyhüvely) növekedéséhez szükséges hőidő számítása a P9 paraméterben történik. A rügyhüvely 

megjelenése a talajfelszínen a hőmérséklettől függ, 5cm-es vetésmélység esetén 45 Cnap szükséges a keléshez. 

Túl mély vetés esetén a koleoptil nem tud a felszínre törni, ez a modellben 22,5cm, azaz 150 Cnap. Tehát ennél 

mélyebb vetés esetén a kukorica nem fog kikelni. 

Juvenilis szakasz vége 

A hibrid sajátosságainak megfelelő genetikai paraméter (P1) határozza meg ennek a szakasznak a hosszát. A 

hímvirág indukció befejezésével véget ér ez a fejlődési fázis. 

Címerkezdemény idejének és a maximális levélszámnak a meghatározása 

A címerkezdemény indukciót a hasznos hőösszeggel nem lehet pontosan meghatározni, mivel ezt a fotóperiódus 

is befolyásolja. A kukorica rövid nappalos növény, 12,5 óránál kisebb vagy egyenlő nappali megvilágítás 

mellett az indukcióhoz négy nap szükséges. Ennél hosszabb megvilágítás esetén, ez az időtartam hosszabb lesz. 

A hosszabbodás mértéke, mint már említettük, erősen hibrid függő. Ahhoz, hogy ezt pontosan meg tudjuk 

becsülni, először tudni kell az adott szélességi fokon az aktuális napi megvilágítás hosszát. Ezt könnyen ki lehet 

számítani a szélességi fok sinusának és cosinusának felhasználásával (ld. később). A növény számára a polgári 

alkonnyal növelt nappali megvilágítás a jellemző érték. Ez kb. a mi szélességi fokunkon egy órával növeli meg a 

nappalhosszúságot. Hosszúnappali megvilágítás esetén, pl. 16 óra, az indukcióhoz 6 nap szükséges. Az indukció 

időtartamának növekedésével a maximális levélszám is nő. A nemesítőnek fontos információ lehet, hogy a 

nemesített hibridjük más szélességi fokon milyen tenyészidejű lesz a fotóperiódusos érzékenység függvényében. 

A hímvirág indukcióval befejeződik a levélindukció, több levélkezdemény már nem differenciálódik a 

tenyészőcsúcson. A maximális levélszámot a csírázástól a virág indukcióig eltelt hőidő határozza meg. A 

tenyészőcsúcson embriókorban már hat levélkezdemény található, a többi differenciálódásához 21 oCnap 

szükséges egyenként. 

75%-os nővirágzás, a levélnövekedés vége 

Ebben a fázisban a tenyészőcsúcson indukálódott összes levélnek meg kell jelennie. Az ehhez szükséges időt az 

egy levél megjelenéséhez szükséges hőidők integrálásával tudjuk megbecsülni. Egy levél megjelenéséhez ebben 

a modellben 38,9 oCnap szükséges. Azonban nem egyforma hőösszeg kell minden levélhez. Az első két levél 

megjelenéséhez valamivel hosszabb, 96 oCnap szükséges. 

Az effektív szemtelítődés kezdete 

A nővirágzástól az effektív szemtelítődésig, hibridtől függetlenül 170 oCnap-ra van szükség. Itt kell 

meghatározni az egy csövön lévő szemek számát is. Mivel a modellben egy növényen egy cső fejlődik, ezért a 

csövek száma egyenlő a növények számával. Meg kell határozni a meddő szemek számát, amihez a 

csőnövekedési modellre is szükség van. A csőnövekedést a hőösszeg és a felvehető nitrogén mennyisége 

befolyásolja. A felvehető nitrogént a potenciálisan felvehető nitrogén mennyisége és a talaj aktuális 

nedvességtartalma határozza meg. 

Az effektív szemtelítődés vége 

Az effektív szemtelítődés vége a hibrid genetikai sajátosságától függ, a P5 paraméterben megadott hőidő 

függvényében. Amikor ennek 95%-át eléri a fejlődés során, a szemtelítődés befejeződik. 

A fiziológiai érés 

A fiziológiai érés a P5 genetikai paraméterben megadott hőidő eltelte után következik be. Ha a napi 

átlaghőmérséklet 2 oC alá süllyed, további feltételek nélkül is egyből a fiziológia érés stádiumába kerül a 

növény. A 7. táblázat a mérsékelt égövben termesztett kukorica fejlődéséhez szükséges idő néhány jellemzőit 

mutatja be. A tenyészidő átlagos érték, átlagos időjárási körülmények között érvényes. 
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3. Fenometria 

Az élőszervezeteket jellemző mérőszámokat fenometriai mérőszámoknak nevezzük. A fenometriai mérőszámok 

idősora az élőszervezet tulajdonságának dinamikáját és a fenofázis alatti állapotváltozását tükrözi. Néhány 

fontos fenometriai jellemzőt ismertetünk a következőkben. 

Növényi tömeg (fitomassza): A növényi szervesanyag – fitomassza – területegységre eső tömege (kg/m2, t/ha), 

ami fajra, fajtára, fejlődési állapotra és termesztéstechnológiára jellemző érték. A fitomassza idő- és térbeli 

változása elsődlegesen genetikai tulajdonság, de alakulását az ökológiai feltételek (talaj, klíma), az 

agrotechnikai beavatkozások és az állományjellemzők is jelentősen módosítják. A növényi tömeg az 

állománysűrűséggel szabályozható. Abban az esetben, ha a növényállomány egyedeinek életképességbeli 

(vitalitás) különbsége jelentős, az állománysűrűség csak egy határig növelhető. Az állománysűrűség egy másik 

korlátja, hogy minden növényegyed meghatározott talaj- és levegőtérben, térfogatban fejlődik optimálisan. 

A zöldtömeg területi eloszlása nem homogén. Az inhomogenitás a talaj heterogenitásából, a vetés 

egyenlőtlenségéből és/vagy a vetőmag csírázóképességének a variabilitásából adódik. A növényi biomassza 

egyenlőtlen eloszlására hatással van a feltalaj mozaikszerű talajnedvesség- és felvehető tápanyagtartalma is. 

A fitomasszatömeg az egyed fejlődése során jellemzően alakul. Rendszerint az alábbi tömegformákat 

különböztetik meg: 

• zöldtömeg, 

• szénaérték, 

• szárazanyag-tömeg 

A zöldtömeg a növények nagy víztartalma következtében tág határok között változik, különösen a nagy 

vízigényű fajok esetében. A fiatal növények zöldtömegének nedvességtartalma 70-85% közötti, mely a 

szervképződés (morfogenezis) megindulását követően fokozatosan csökken, de továbbra is jelentős marad. 

Jelentős nedvességcsökkenés a generatív fejlődés második szakaszában, az érés során következik be. A 

generatív fejlődés virágzást követő szakaszában a nedvességtartalom csökken, jóllehet ekkor a legnagyobb a 

növény vízigénye és vízfogyasztása. 

A zöldtömeget ezért nem a növényi biomassza megállapítására használják, hanem a vízellátottság kifejezésére. 

Mivel a levélzet nedvességtartalma változik a leginkább, a zöld levéltömeg és felület hányadosát használják a 

növény nedvességállapotának a jellemzésére (succulencia-fok, SF): 

SF = víztartalom / levélfelületkg/m2(36.) 

Az SF érték bármely növényi szervre számítható, de a referencia mindig a levélfelület. A succulencia-fok széles 

határok között változik. Értéke akár óráról-órára is jelentősen megváltozhat a környezet állapotától, elsősorban a 

talaj és a levegő nedvességtartalmától, valamint a szélsebességtől függően. 
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Szénaérték: A szénaérték használata csupán szűkebb körben terjedt el, elsősorban rétek és kaszálók 

biomasszájának a becslésére. A szénaérték a 14%-os nedvességtartalomra számított zöldtömeg. E módszerrel 

becsülhető a különböző növényfajokból álló növénytakaró tömege. 

Szárazanyag-tömeg: A növényi szervek tömegének legmegbízhatóbb jellemzője. Idősora, vagy területegységre 

vonatkoztatott értéke a biomassza nagyságát is jellemzi, pl. 5,76 kg/m2/hónap, stb. Esetenként előfordul, a 

relatív tömegarány, mint szárazanyag % használata is: 

szárazanyag % = szárazanyag tömeg / zöldtömeg(37.) 

A növényfejlődés dinamikáját legbiztosabban a szárazanyag tömeg jellemzi, minthogy annak nagysága és 

időbeli változása növényfajra, fajtára, fejlődési állapotra és az ökológiai feltételekre is jellemző. A szárazanyag 

tömeg a növény egészére, vagy egyes szerveire is vonatkozhat (g/növény, vagy g/szerv). 

-on –elektromosan fűtött 

szárítószekrényben – tömegállandóságig, azaz 2-3 napig szárítják, majd tömegméréssel határozzák meg az 

abszolút és - a zöldtömeghez viszonyított - relatív szárazanyag tömeget. A szárítószekrényből kiemelt 

szárazanyagot a levegőben lévő vízgőz megkötése által okozott hiba csökkentése érdekében célszerű a 

mérlegelésig exikátorba helyezni. A kiszárított minta nedvszívó (higroszkópos) és a levegőből - a 

hőmérséklettől függően - jelentős mennyiségű vízgőz lekötésére képes. A levegő páratartalma, relatív 

nedvességtartalma és hőmérséklete kapcsolatát a 8. táblázat szemlélteti: 

 

A specifikus nedvességtartalom számítására az alábbi összefüggés szolgál: 

 

ahole : a páranyomás, mbar p : a légnyomás mbar-ban 

A minta tömege akkor tekinthető reprezentatívnak, ha meghatározott léghőmérsékletre és relatív 

nedvességtartalomra vonatkozik. 

A mezőgazdasági gyakorlatban használatos a légszáraz tömeg, amelynek értéke a levegő mindenkori hő- és 

nedvességállapotától függ. A légszáraz tömeg, a higroszkóposságával arányosan, függ a levegő 

nedvességállapotától. A légszáraz tömeg a szárazanyag tömegnél mindig nagyobb. 
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A növényi termés – az ún. gazdasági termék – a technológiai éréskor és a betakarításkor nedvesebb, mint 

tárolási állapotban. Mind a főterméket, mind a mellékterméket a tárolás előtt szárítják. A szárítás természetes, 

vagy mesterséges úton történhet. A növények víz és szárazanyag aránya jellemző érték és minőségi mutató is 

egyben (pl. a búza sikér keletkezési sebessége; a cukorrépa cukortartalma; a napraforgó olajtartalma; a kukorica 

fehérjetartalma és fehérje-összetétele). A termésminőségre tehát a növényfejlődés ökológiai feltételei közvetlen 

és közvetett módon is hatnak. A közvetlen hatás a növény állapotát, a közvetett hatás pedig az 

állapotváltozásokon keresztül a termés mennyiségét és minőségét alakítja. 

A növényállomány teljes szervesanyag készletét primer produkciónak (PP) nevezik. Minél nagyobb a primer 

produkció, annál nagyobb az illető faj, vagy fajta asszimilációs teljesítménye. A szárazanyag felhalmozódás 

dinamikájának jellemzésére a relatív növekedési ráta (RGR: relative growth rate) szolgál: 
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A 76. egyenletben a relatív növekedési arány (RGR) a termőhely klimatikus hatásait fejezi ki. A k kitevő a 

növekedési sebességet, a levélfelület és a biomassza-növekedés időbeli lefutását állítja be. 

A szárazanyag felhalmozódás dinamikája a tenyészidőszakban, a hazánkban termesztett növényekre, logisztikus 

függvénnyel írható le. Az S-alakú logisztikus függvény a következő alakú: 

 

A logisztikus növekedést természetes alapú exponenciális függvény írja le. Az Y0a kezdeti Y1a középső 

időszakbeli és Y2az időszak végi növénytömeg. Az Y1-Y0, illetve az Y2-Y1időtartama azonos. Ismert, hogy a 

növényállomány biomasszája a tenyészidőszak végén - éréskor - kismértékben csökken. A biomassza csökkenés 

elhanyagolható, azonban a terméselemzéskor a csökkenés mértéke figyelembe veendő. A 10. ábra a kukorica 

szárazanyag gyarapodását és a növényi szervek tömegarányát mutatja be az érett növény tömegéhez 

viszonyítva. 

 

A mezőgazdaságban a prímér produkción kívül a maximális szárazanyag-produkció (PPmax) is használatos. A 

PPmax-ban a növényfaj tulajdonságain kívül az ökológiai feltételek is kifejezésre jutnak. 
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A 10. táblázat átlagértékei jó áttekintést nyújtanak arról, hogy a termesztett növényfajták genetikai potenciálja 

az ökológiai erőforrásokat milyen mértékben használta ki. 

A növények biomassza-produkciós értékei az agroökológia és a növényi biomassza növekedését leíró 

termésszimulációs modellek fontos paraméterei. 

3.1. Levélzet 

A növény föld feletti zöld- és szárazanyag-tömegének jelentős hányadát a levélzet alkotja. A levélfelület a 

növényfejlődés fontos meghatározója. A levélzet nyeli el egyrészt a fotoszintézishez szükséges napenergiát, 

másrészt a gyökér által felvett növényi tápanyagokat, - pl. a fotoszintézis szabályozásában fontos szerepet játszó 

nitrogént - halmozza fel. A levelekben zajlik a fotoszintézis során képződő asszimiláták átalakulása. Az 

asszimilátumok egy részét a levélzet tárolja, más része a főtermékben halmozódik fel. A levelek a környezeti 

hatások jó indikátorai, ami alkalmassá teszi őket fenometriai mérésekre. A levelek több jellemzője is alkalmas a 

környezeti hatások kimutatására, amelyek közül leginkább a levélterület használatos, pl. horizontális és 

vertikális levélterület mérete, geometriája, stb. A levélterület alkalmas az egyedfejlődés és a környezet 

mennyiségi összekapcsolására. A levélterület meghatározása látszólag egyszerű. Valójában azonban bonyolult, 

amelyet az mutat, hogy meghatározására számos módszer alakult ki és terjedt el. 

Planimetrikus módszer: a levél körvonalát sima papírra átrajzolva, a bezárt terület nagysága planiméterrel 

mérhető (három ismétlés szükséges). Pontos, de időigényes eljárás. 

A levelet mm-beosztású papírra rajzolják át, ezt követően a terület nagysága a levélterületre eső négyzetek 

leszámlálásával mm2-ben megállapítható. A módszer pontos, az eljárás hosszadalmas. 
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Egyenlő vastagságú papírra rajzolva a levél körvonalát, a levélformát közrezáró négyszög tömegéhez (m) 

viszonyítjuk a kivágott levélformáét. Így eljutunk az alábbi összefüggés alkalmazásához: 

 

A továbbiak során csupán a levelet határoló négyszög területét határozzák meg a legnagyobb szélesség és a 

legnagyobb hosszúság alapján, s a kapott területet szorozzák a levélállandóval. A levélállandó megbízható 

módon nagyszámú ismétlésből számítható ki. Hibaforrás az egyenlőtlen papírvastagság lehet. 

A levágott leveleket fényérzékeny papírra helyezzük, majd szalmiákszesz feletti térben előhívjuk, így 

kirajzolódik a levél körvonala. Ezután súlyméréssel, vagy planiméterrel megállapítható a levélállandó. 

A levélterület-nagyság megállapításának korszerű módja: a levágott levelet egy olyan érzékelő felületre 

helyezzük, amely minden mm2-en minimálisan egy detektáló-egységgel rendelkezik. Elektronikus jelátvitel 

útján a levél képe a képernyőn megjelenik, felületének nagyságát pedig mikroprocesszor számítja, s az 

eredmény értékét a képernyőn kijelzi. Gyors és pontos eljárás.kg/m2(36.) 

A levélterület (LA) megállapítása többek között az alábbi összefüggéssel is lehetséges: 

 

Polster és Reichenbach (1958) a növények leveleit alakjuk szerint tipizálta, és meghatározta K és k értéküket. 
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A levél osztó- és szorzófaktora - bizonyos növényfajok esetében - a levél méretétől nem függ. Az alábbiakban 

közöljük néhány köztermesztésben álló növényfaj, fajta nagyszámú mintán megállapított k (szorzó-) tényezőjét: 

 

Megfigyelések szerint a LAI és a h magasság között csaknem minden szántóföldi növény esetében szigorú 

kapcsolat áll fenn, de a kapcsolatot leíró függvény növényfajonként különböző. A 11. ábra a kukorica 

magassága (h) és a levélterület nagysága (LAI) közötti összefüggést mutatja be több állomány adatai alapján. A 

LAI és az állománysűrűség kapcsolatát parabolikus függvény, vagy telítési görbe írja le; eszerint a tőszám 

növekedésével egy bizonyos határig a LAI is növekszik, majd a tőszám további növekedésével a LAI 

változatlan marad, vagy fajtól és fajtától függően csökken. 

A maximális LAI értékek a tenyészidőszak utolsó harmadában, a lassuló növekedés idején alakulnak ki. A 

levélterületnek két típusát szokás megkülönböztetni: 

• aktív levélterület; 

• elhalt levélterület. 
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A teljes levélterület az aktív és az elhalt levélfelület összege. A kettő aránya a tenyészidőszak folyamán 

jelentősen változik. 

A teljes levélterület maximális értéke (LAImax) a növényfajokra jellemző. 
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A LAI maximális értékét – a genetikai határok között – számos környezeti és agrotechnikai tényező határozza 

meg. Környezeti tényezők: a hőmérséklet és a csapadék-ellátottság mértéke a növény igényéhez mérten, 

valamint a talajjellemzők, így a felvehető tápanyagok mennyisége és aránya; agrotechnikai tényezők: az 

állománysűrűség, a tápanyagellátás, az öntözés, stb. 

A LAI nagyon fontos növénytulajdonság, amely egy-egy növényfaj, vagy fajta esetében egyenes arányban áll a 

termésmennyiséggel. Ennek ellenére azonban számos egyéb más levél-jellemző érték is ismert. Elsőként a 

levélterület-sűrűség (Leaf Area Density) (m2/m3) említhető. Megjegyezzük, hogy valamennyi szántóföldi 

növénykultúra levélzetének függőleges irányú eloszlása különböző. A 12. ábra a levélsűrűség eloszlásának 

különböző típusait mutatja be, amelyek az állomány felépítését, architektúráját jellemzik. Három kategória 

különíthető el aszerint, hogy a levélsűrűség maximuma az állomány felszínének közelében, középső rétegében, 

vagy az alsó harmadában helyezkedik el, a növényfaj, fajta habitusától függően. A levélsűrűség eloszlástípusát 

mind az energia, mind az anyagforgalom vizsgálatában figyelembe kell venni. A maximális energia-elnyelés 

ugyanis abban a rétegben következik be, amelyben a legnagyobb a levélsűrűség. Amennyiben a 

sugárzásabszorpció számítását végezzük, úgy e három levélsűrűség eloszlástípus elkülönítése nélkülözhetetlen, 

mert az egységes sugárzáskioltási tényező csak durva becslést tesz lehetővé. 

A növényállomány levélzetének jellemzésére a kumulatív levélfelület használatos. Meghatározásának módja, 

hogy az állomány aljától rétegenként összegzett levélfelület adja a teljes levélfelületet. A levélzetrétegek 

függőleges menti összegzett értéke fejezi ki a levélzet eloszlását. A levélsűrűség rétegenkénti ábrázolása 

szimmetrikus, vagy aszimmetrikus eloszlásfüggvényt eredményez, míg a kumulált levélfelület az eloszlás 

integrálját adja. Mindkét eloszlás jelentős lehet a képződött termés magyarázatában.kg/m2(36.) 

A növekedésanalízisben különböző levéltípusokat különítünk el: 

• Planofil típus: döntően horizontális levelek. 

• Erectofil típus: döntően vertikális levelek. 

• Plagiofil típus: döntően 45 -os inklinációjú levelek. 



 2. Számítógépes növényi modellek  

 44  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Extremofil típus: zömében 0 -os és 90 -os levelek jellemzik, így az eloszlásnak két módusza van. 

• Uniform típus: egyenletes eloszlás, minden irány azonos valószínűséggel fordul elő. 

• Gömbi- szférikus típus: a gömb felületelem eloszlásával egyezik meg. 

 

A 13. ábra a fő levéltípusok hajlásszögének eloszlását mutatja. A szántóföldi növények közül a planofil 

levélzettel rendelkezők általában vízigényesek, mint pl. a cukorrépa. A szárazságtűrő növények levélzete 

erectofil típusú. Az erectofil növények levélzete vertikálisan álló, és emiatt csupán kisebb mennyiségű sugárzó 

energiát nyelnek el. Számos növény – így pl. a kukorica - tartozik a plagiofil csoportba. Kalászos növényeink 

jelentős hányada is a plagiofil csoportba sorolható. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy tenyészidőszakonként az uralkodó levéltípus eltérő – más levéltípusba tartozó 

– is lehet. Nem ritka, hogy a kezdetben erectofil típusú levélzetű növény a kor előrehaladtával, a levél 

meghosszabbodásával átmegy plagiofil típusba. Az uniform típus általában az aprólevelű növényekre, pl. 

lucerna, lóhere a jellemző. 

A levélzet típusba sorolása egyben az ökológiai igényre is utal. Minél inkább vertikális a levélzet annál nagyobb 

a növény szárazságtűrő-képessége. A planofil levélzetű növények pedig vízigényesebbek. A levélzettípus tehát 

ökológiai igényt is kifejez. A levélzet hajlásszöge meghatározza a növény energia felvételét. 
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A planofil típusú levélzet nagyobb energianyelő képességű. A levélzet függőlegeshez viszonyított hajlásszögét 

megállapítva a levéltípus eloszlását kapjuk, amely a levélzet jellemezésére alkalmas. Az eloszlásgörbékkel a 

levéltípusokra jellemző átlagos levélszögek (ALA) határozhatók meg: 

• erektofil típus: 63,24 

• planofil típus: 26,76 

• plagiofil, extremofil és uniform típus: 45,00 

• gömbi- szférikus típus: 57,30 

A levelek térbeli geometriáját ismerve az elnyelt energia nagyságára nyerhető információ annak ellenére, hogy a 

beeső sugárzás és a levéllemez egy-egy elemi síkja által közrezárt szög pontról-pontra változik. A levelek 

geometriáját általában két szöggel szokás jellemezni: 

• levélállás, vagy inklinációs szög 

• azimut szög 

-ot 

közelíti, de egy-egy levéllemez-rész ennél nagyobb szögű is lehet. Az azimut szög az inklinációs szöggel 

ellentétben véletlenszerűen alakul. Csupán a keresztes virágúak (Cruciferae) esetén tapasztalható konzekvens 

-os az elfordulás. Néhány termesztett 

növény átlagos levélszöge: 

• búza: 46-50 
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• rozs: 55-60 

•  

• cukorrépa: 44 

• fehérhere: 25 

• burgonya: 26 . 

 

A sugárzás és a talaj-növény rendszer kapcsolatában a sugárzás mellett a talaj-, valamint a levélfelület aránya 

meghatározó. A csupasz talaj és a zöld levél eltérő optikai tulajdonságú, ezért területük aránya az általuk elnyelt 

energia nagyságára is utal. A talaj-levélfelület arány - adott besugárzási szög esetén - a növénykultúra jellemző 

tulajdonsága, amely mind a levélfelület nagyságára, mind pedig a levelek irány szerinti eloszlására utal. 

Növényállományokra kvantifikált értékét fedettségnek, vagy százalékos levélborítottságnak nevezzük. A 

növényállomány architektúrájától és a besugárzási iránytól függő biofizikai paraméter azt is megadja, hogy az 

állomány adott irányra merőleges felületének hány százaléka van árnyékban. A meghatározás a 

levélborítottságot geometriai valószínűségként értelmezi megadva, hogy az adott irányra merőleges egységnyi 

felületen mekkora a levélfelületi halmaz területe és megmutatja, hogy azon mekkora valószínűséggel nem jut át 

a fénysugár. Annak a valószínűsége (P), hogy a fénysugár átjut egy a síkon: 

 



 2. Számítógépes növényi modellek  

 47  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Ptvalószínűséget a szakirodalom időnként rés gyakoriságként (Gap Frequency), máskor áthatolási 

függvényként (Penetration Function) említi. 

A levélborítottság (GC) azt a valószínűségét adja meg, hogy a fénysugár nem éri el a talajt. Ez a rés gyakoriság 

(GF) ellentettje (negáltja): 

 

A fentiekből kitűnik, hogy a sugárzás növényállományon történő áthaladásának mértéke, illetve át nem haladása 

az állományszerkezettől, a levélzet geometriájától függ. Minthogy a levélzet geometriája pontról-pontra változik 

egy kiválasztott talaj menti irányban, a fény változó valószínűséggel halad át az elemi levélfelületeken, illetve a 

levélfelületek közti mezőn. Egy adott ponton a fény áthaladásának a valószínűsége annál kisebb, minél nagyobb 

szöget zár be a beeső fénysugár a merőlegessel. A fénysugár levélfelületen történő áthaladásának a 

valószínűsége az optikai úthossz növekedésével csökken, vagyis az extinkció mértéke növekszik. 

Az eddigiekben feltételeztük a megvilágított és árnyékolt felületek arányának állandóságát, ami a valóságban 

sohasem állandó. Tovább nehezíti a meghatározást a levelek nem homogén síkfelszín menti elhelyezkedése, a 

levélrészek változó inklinációs szöge. Jó példa erre a plagiofil levél, amelynek a levélalapból kiinduló 

hajlásszöge egyre nagyobb szöget zár be a merőlegessel elérve a 90 -os un. inflexiós pontot, amely a levélcsúcs 

felé továbbhaladva már 90 és 180 között váltakozik. Ekkor a levélterület-index sugárzásfelfogó felületként már 

értelmezhetetlen, és helyette annak vízszintes vetületét alkalmazzuk. A vetület nagysága azonban a tényleges 

levélfelületnél kisebb. A különbség mértékét az inflexiós pont által elkülönített két levéllemez rész által 

közrezárt 180 -nál kisebb szög nagysága határozza meg. A levéllemezt skaláris és vektoriális értékű felületként 

értelmezve a vetület nagysága az inflexiós pont koszinuszával egyenlő. A „domború felületű” levelet ilyen 

módon síkra vetítve behatárolható a levél vízszintes vetülete, amely a sugárzáselnyelő felület. 

A levélzet vízszintes felülete adja tehát a sugárzásfelfogó felületet, vagyis a LAI annak durva közelítését jelenti. 

Az eddigiekben csupán a függőleges leképzést tárgyaltuk. Végezhető azonban különböző oldalirányú leképezés 

is. Általában a horizontális és vertikális leképezést alkalmazzák. A levélfelület irányfüggően - a vízszintesen, 

illetve a függőlegesen - leképezett levélfelületének a nagysága adja a sugárzásfelfogó levélfelületet különböző 

azimut-szög esetére. Ezzel a domború, vagy homorú levélfelületre eső energia becslése egyszerűsíthető. A 

növényállomány-architektúra - azon belül a levélgeometria - összetettségét a levélzet térbeli szerkezete, azaz 

pontonként változó inklinációs és azimut szöge okozza.kg/m2(36.) 

3.1.1. A levélzet albedója 

A növényi levélzet sugárzás-visszaverő képességét a kukorica példáján keresztül mutatjuk be. Egyetlen 

kukoricalevél a mérések szerint a napsugárzás 23%-át veri vissza. Természetes körülmények között azonban a 

talaj és a növény kevert albedója érvényesül. Ha a talajon nincs növény, akkor a talaj albedója a jellemző érték. 

Keléstől a szemtelítődés kezdetéig a levélfelület index (LAI) alakulásának függvényében alakul az albedó. Az 

egy levélre eső levélfelület egyenlő a LAI/levélszámmal. Egy levél esetén a levél felületének nagysága egyenlő 

a LAI-val. Ebben az esetben az 1 m2talajra lejutó sugárzás mértéke egyenlő, ha a megvilágítás függőleges és a 

vízszintes levelek egymástól függetlenül véletlenszerűen jelennek meg a térben: 
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formulával jól közelíthető az egy négyzetméter talajfelszínre lejutó sugárzás hányada. 

A gyakorlatban szinte egyetlen növény levele sem áll vízszintesen, vagy függőlegesen, ezért nem a LAI a 

jellemző a sugárzás visszaverésnél, hanem a növény földfeletti részének árnyékoló hatása, vízszintes vetülete. 

Ha figyelembe vesszük a levélállás szögét is, ami a függőlegessel bezárt szöget jelenti, akkor a levél vetülete 

egyenlő: 
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A táblázatból jól látható, hogy növényborítottság nélkül az albedó a talaj albedójával egyezik meg. A LAI nagy 

értékénél, határ esetben 0,23-t ad, vagyis a besugárzott energia 23%-a verődik vissza. 

Példa, a kevert albedó, azaz a visszavert sugárzás hányadának kiszámítása: 

Legyen SALB a talaj, PALB a növény albedója, S az egységnyi területet figyelembe véve a növénnyel borított 

talajra leérkező sugárzás hányada. A növényállományra érkező sugárzás akkor: 

 

3.1.2. Nyitott és zárt növényállomány 
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A talaj-növény rendszer a látható tartományban a napenergia jelentős részét elnyeli. Nagy levélfelületű 

növénytakaró esetén az aktív, sugárzáselnyelő felszín a levélzet valamelyik szintje. Kis levélfelületű 

növénytakaró esetén, amelyen a sugárzás szinte akadálytalanul áthatol, a talajfelszín az energiaelnyelő közeg. 

Ez a különbség a növényállományok sugárzáselnyelés szerinti tipizálását teszi lehetővé. 

Ha az aktív felszín a levélállomány, akkor zárt, ha az aktív felszín a talaj, akkor nyílt állományról beszélünk. 

Mivel a nyílt- és a zárt állomány mikroklímájának szinte valamennyi eleme jelentősen különbözik, a két típus 

elkülönítésére biofizikai és agrometeorológiai paraméterek alapján történik. Megjegyezzük, hogy nem minden 

különbség vezethető vissza a sugárzáselnyelés különbségeire. A zárt- és a nyílt állományokban mérhető 

CO2koncentráció eltérésnek egyik oka csupán a sugárzásmennyiség különbsége, mely a fotoszintézisen keresztül 

alakítja a CO2koncentrációt és legalább ilyen fontos az aerodinamikai paraméterek (pl. turbulens kicserélődési 

együttható, érdességi paraméter, stb.) eltérése. 

A növényállományban végzett sugárzásmérések alapján elfogadott, hogy egy állomány akkor zárt, ha a 

levélfelületi index értéke háromnál nagyobb. E meghatározás nem veszi azonban figyelembe az eltérő 

architektúrájú állományok sugárzásabszorpciójának jelentős eltérését. Célszerű ezért a zártságra statisztikailag 

megalapozottabb definíciót keresni. 

3.1.3. Zárt növényállomány 

Zártnak tekintünk egy növényállományt, ha a direkt sugárzás 5%-nál kisebb valószínűséggel éri el a talajt, tehát 

a nyílások gyakorisága (GF) kisebb, mint 0,05. 

Összefüggés formájában: 

 

Megállapítható, hogy amennyiben a LAI értéke háromnál kisebb, egyetlen levélzet típusnál sem beszélhetünk 

zárt állományról. Azonban a háromnál nagyobb LAI értékű állományok még azonos megvilágítási feltételek 

mellett sem biztos, hogy zárt állományt képeznek. 

A növényállomány nyitottsága, illetve zártsága különösen fontos ökológiai paraméter, amely a növényállomány 

extinkciós értékét határozza meg. A mesterséges, vagy agrár-ökoszisztémákban az állománysűrűség gyakran 

szabályozott, ezért a kioltási tényezőjének az értéke a zártságból, illetve az állomány-nyitottságból származó 

levélsűrűség különbség szerint alakul. A kioltási tényező növekedése csökkenti a növényállományba a sugárzás 

behatolást, és emiatt a levélsűrűség a vízforgalom szabályozó tényezőjévé is válik. A lényegesen nagyobb 

energiaterhelésű (MJ/m2) állományrészben a víz leadása és a gázcsere intenzívebbé válik mindaddig, míg 

valamely tényező a folyamatot nem lassítja, illetve gátolja. Az állomány nyitottságát és zártságát az 



 2. Számítógépes növényi modellek  

 51  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

állománysűrűségen kívül a tápanyagellátás is befolyásolhatja. Kísérletek alapján megállapítást nyert, hogy a 

nitrogén jelentős mértékben növeli a levélfelület nagyságát és a levéllemez vastagságát, aminek következtében a 

sugárzáskioltás és az egymást árnyékoló levéllemezek gyakorisága is növekszik. Mindebből következik, hogy a 

túlzott nitrogénellátottság számos egyéb mellett e formában is káros következményekkel járhat. 

Példa a különböző LAI és levélállás szög függvényében a résfrekvencia meghatározására Excel segítségével. Az 

alkalmazott összefüggés az alábbi: 

 

A számítógépes programok trigonometrikus függvényei radiánban számolnak, ezért a fokokat át kell alakítani 

radiánra. PI()/180 kifejezéssel kell szorozni a fokot. 

A hatványkitevő így alakul -sin(alfa*PI()/180) 

Excelben az alkalmazott összefüggés: =KITEVŐ(-sin(alfa*PI()/180)*LAI) 

A példa megoldása Excel táblázatkezelővel: 

 

1. Jelöljük ki a képletet tartalmazó cellatartományt, valamint az értékek sorát és oszlopát. B1:F6 tartomány. 

2. Válasszuk az Adatok menü Adattábla parancsát. 

3. A Sorértékek bemeneti cellája mezőbe írjuk be annak a bemeneti cellának a hivatkozását, amelyekbe az 

értékek sorát szeretnénk behelyettesíteni. A fenti példában a Sorértékek bemeneti cellája mezőbe a A2 érték 

került. 

4. Az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe írjuk be annak a bemeneti cellának a hivatkozását, amelyekbe az 

értékek oszlopát szeretnénk behelyettesíteni. A fenti példában az Oszlopértékek bemeneti cellája mezőbe a 

A1 érték került. 

5. Kattintsunk az OK gombra. 

3.2. Sztómák és funkciójuk 

A mérsékelt égövben termesztett növények levélmérete rendkívül változó. A levéllemez nagyságáról és 

alakjáról már az előzőekben összefoglaló áttekintést nyújtottunk. A természetes fajösszetételű 

növényállományok levélzetéhez képest a szántóföldi növények levéllemeze vékony, de meglehetősen bonyolult 

szöveti felépítésű növényi szerv. A levelek élettani funkciója igen sokrétű. A következőkben csupán a 

gázcsereforgalommal kapcsolatos szervtani ismereteket rendszerezzük. A levéllemez vastagsága általában 2-4 

mm, melyben a vízszállító szövetek igen változatosak, de tárgyalásuk nem feladatunk. Kizárólag a levéllemez 

külső fedőszövetével foglalkozunk, mert e szövetbe ágyazódnak a külső légtér és a növény belső terének 
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összekapcsolására szolgáló tracheák, vagy csatornák, amelyeken keresztül a gázcsere zajlik. A növényállomány 

vízforgalmában kiemelt fontosságú a levélből a légkörbe irányuló vízgőzáramlás, vagy transzspiráció. A másik 

fontos gázcsere a széndioxid-forgalom, amely a vízgőz mozgásával ellentétes irányban, a külső légtérből a 

színtestekhez, szállít széndioxidot, amelyet a növény a fotoszintézis során használ fel. A gázcsere 

levélmorfológiai képlete a sztóma. A sztóma élettanilag és ökológiailag szabályozott mozgást végez. A 

sztómamozgás a szubsztomatikus üregek feletti zárósejtek nyílásában, illetőleg záródásában nyilvánul meg. 

A levél sztómasűrűsége növényfajonként, fajtánként változó. Tápanyag-ellátási kísérletek szerint a 

sztómasűrűség - viszonylag szűk értéktartományban - módosítható. Az azonos felső és alsó szövettani 

felépítettségű levéllemez esetén sztómák mindkét oldalon találhatók a bőrszövetben, az ún. epidermiszben. 

Viszont, ha a levéllemez szöveti felépítése aszimmetrikus, sztómák csak a levéllemez egyik oldalán találhatók. 

Amikor a sztómák a levéllemez alsó vagy hátoldalán - abaxiális – helyezkedéssel találhatók, a levéllemez felső 

oldalán - az adaxiális felületen - sztómák nincsenek. Vannak növényfajok, amelyeken a sztómák a levél mindkét 

oldalán megvannak. A 16. táblázat tájékoztatást nyújt a különböző termesztett növények sztómáinak 

elhelyezkedéséről és sűrűségéről. 

 

A 16. táblázat szerint a sztómák eloszlása, illetve sűrűsége változó és fontos faji tulajdonság. A 

sztómamozgások élettani mechanizmusa összetett, amelyben elsődleges irányító szerepet a zárócellák és a 

szomszédos epidermisz-sejtek közötti turgor-differencia képezi. Amikor a zárócella turgorja növekszik a 

zárósejtek kinyílnak, turgor csökkenéskor pedig zárulnak. A turgornyítás és zárás tehát aktív iontranszport 

következtében létrejövő ozmoregulációs folyamat eredménye. Amikor a káliumionok a sztóma körüli cellákból 

a zárósejtekbe szállítódnak, a sztómák kinyílnak. A zárósejtek mozgásában és szabályozásában különböző 

kationok, illetőleg anionok (pl. Ca, Cl) játszanak szerepet. Az ionmozgásokat fitohormonok szabályozzák. A 

sztómák nyitása és záródása napszakos jelenség, de azt a növény alkalmazkodó-képessége és fejlettségi állapota 

is jelentős mértékben befolyásolja. A sztómákra gyakorolt hatások irányítják a CO2és a H2O körforgalmát is. A 

CO2körforgalomban a sztómákon a növény széndioxid-felvétele történik, míg a fotoszintézis során felszabaduló 

oxigén is a sztómákon távozik. A gázok mozgásirányát – így a vízgőzét is - a külső és belső parciális 

nyomáskülönbség határozza meg. 

A sztóma mozgásdinamikájának alakulásában - az ozmoreguláción kívül - a megvilágítás periódusa is fontos 

szerepet játszik. Fény hatására - összetett biokémiai reakciók után - a sztóma kinyílik, amelyet fotoaktív 

nyitódásnak neveznek. 

A sztómák nyitásában és záródásában a környezeti tényezők is fontos szerepet játszanak. Elsősorban a 

hőmérséklet és a nedvesség szerepét kell kiemelni. A hőmérséklet hatása parabolikus jellegű, vagyis a 

hőmérséklet emelkedésével a nappali nyitottság mértéke nő, majd a fajspecifikus, un. optimális hőmérséklet 

felett a sztómák fokozatosan bezárulnak. A termikus hatás nagyobb relatív nedvességtartalom esetén 

erőteljesebb, míg alacsonyabb nedvességtartalom mellett a nappali nyitottság már kisebb mértékű. A 

sztómamozgás közvetlenül hat a nettó fotoszintézisre. A 17. táblázat nyújt tájékoztatást a környezeti tényezők 

sztóma nyitottságra gyakorolt hatásáról. 
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A táblázat adatiból látható, hogy a növény vízforgalmában a levelek sztóma állapota és dinamikája jelentős 

szerepet játszik. A sztómák szerepe elsősorban a vízleadást szabályozza, mert a vízfelvétel a talajban játszódik 

le. A növény sztomatikus aktivitása és a transzspirációs vízmennyiség között szoros összefüggés van. A 

sztómatevékenység jellemzésével az optimális feltételek, továbbá a stressz-helyzetet kialakító környezeti 

tényezők jellemzése válik lehetővé. 

 

 

Az energiaigényes transzspiráció a sztómazárósejtek alatti szubsztomatikus üregekben megy végbe, ahol a 

cseppfolyós víz gőz halmazállapotúvá válik és diffundálódik a légtér felé. A levél nedvességállapotának 

jellemzésére a vízpotenciál értéket alkalmazzák. A levélben a vízpotenciál a következő módon írható fel: 

A talaj-növény-levegő rendszerben a gyökértől a légkör felé - a gyökéren, száron és levélen - a vízpotenciál 

gradiens folyamatosan növekszik, ami a víz növényi szerveken keresztüli levegőbe jutását eredményezi. A 

vízpotenciál értéke a levegőben akár -1 000 000 kPa-t is elérheti. A levél mezofilumában a víz még cseppfolyós 

halmazállapotú, majd gőzfázisban jut a szubsztomatikus térbe. A halmazállapot-változás energia felhasználással 

történik. Ettől kezdve a vízgőz mozgás sebességét a vízpotenciál már csak részben szabályozza, a sztómákból 

kilépő vízgőz terjedési sebességét pedig már tisztán aerodinamikai törvények szabályozzák. A fito- és 

aerotranszfer folyamatokkal írható tehát le a transzspiráció. A leíráshoz a rendszer nedvességállapotát leíró 

fizikai mérőszámok és értékek szükségesek. A bonyolult folyamat leírásához egyszerűsítő feltételek is 

szükségesek. Az egyik egyszerűsítő feltétel az ún. egyenáramú analóg modell érvényességének az elfogadása. 

Az analóg modell az Ohm-törvényére épül: 

 

ahol: a potenciálkülönbségen vízpotenciál-különbséget értünk, vagy általában olyan tulajdonság gradienst, 

amely az áramlást, az anyagáthelyeződést fenntartja. Minthogy az anyag áthelyeződéskor különböző 

ellenállások lépnek fel (súrlódási, hidraulikai, elektromos, stb.), az ellenállás növekedése az áramlás sebességét 

csökkenti, ezáltal az áramlás, vagy az anyagáthelyeződés: 
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Az áramlás értelmezésünk szerint a transzspirációt, a vízgőz áthelyeződését, a potenciálkülönbség a vízpotenciál 

gradiensét, az ellenállás pedig a sztómanyitottságát jelenti. Minél kisebb a sztómanyitottság, az ellenállás vele 

arányosan megnő. Ezen az alapon beszélünk sztomatikus diffúziós ellenállásról a sztóma tevékenység 

aktivitásával kapcsolatosan. A növény vízforgalmi szempontból heterogén felépítésű és sztomatikus ellenállása 

pontról-pontra változik. 

A levél vízleadása azonban nemcsak a sztómákon keresztül megy végbe, hanem az epidermiszen át is diffundál 

csekély mennyiségű vízgőz a levegőbe. Ezt a vízleadást kutikuláris diffúziónak nevezik, és intenzitását a 

kutikuláris diffúziós ellenállással írják le. Minél kisebb az ozmotikus potenciál, annál nagyobb a kutikuláris 

diffúziós ellenállás. A sztomatikus és a kutikuláris diffúzió együttesét tekintjük a levél transzspirációs 

folyamatának, amelyben a kutikuláris vízveszteség csak néhány százalékra tehető. 

Míg a gyökér vízfelvételének mennyisége és sebessége a gyökér - talaj kölcsönhatás, a vízleadás nagysága és 

intenzitása pedig a levél és a környező levegő kölcsönhatásának függvénye. Ennek értelmében a levél 

transzspirációja: 

 

A sztomatikus ellenállás megállapítása nem egyszerű. Általában porometrikus méréssel állapítják meg. 

Az eddig felsorolt ellenállások mellett még a bőrszöveten keresztüli vízleadás sebességét szabályozó kutikuláris 

diffúziós ellenállást (rc) szükséges megemlíteni. Értéke a termesztett növényeknél nagy – eléri, vagy meghaladja 

a több száz s cm-1értéket: 
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A jobb oldali második tag a teljes nedves növényi felületre vonatkoztatott transzspiráció. Említést érdemel a 

sztómák alatti terek sejtfalának diffúziós ellenállása (rw), valamint a sejtfalak és a szubsztomatikus tér közötti 

ellenállás (ri), amelyek a vízpotenciálok hányadosával arányosak. 

A növény transzspirációját meghatározó teljes rlellenállás az alábbi összefüggéssel írható fel: 

 

Az összefüggésben szereplő diffúziós ellenállás értékek tág határok között változnak. A 18. táblázatban 

közöljük a különböző ellenállások értékeit. Minthogy a különböző ökológiai feltételekhez alkalmazkodott 

növények diffúziós ellenállása jelentősen eltér, a szárazságtűrő (xerofita) és a mérsékelt vízigényű (mezofita) 

növénycsoportokra jellemző értékek tartományát adjuk meg. 

 

A növényi diffúziós ellenállások közül a sztomatikus ellenállás értéke a xerofiták a mezofiták esetében is 

viszonylag kicsi és így nem akadályozza a vízleadást. Ez azonban csak akkor van így, ha a talaj felvehető 

vízkészlete a transzspirációt csak kismértékben korlátozza. Gardner és Slatyer (1965) szerint a talaj kapilláris 

potenciája (ψt) és a levél vízpotenciájának (ψl) különbsége, valamint a talaj és a növény diffúziós ellenállásának 

(Rt, Rn) összege reprezentálja a növény vízellátottságát: 

 

Minél kisebb a két ellenállás összege, annál jobb a vízellátottság. Az ellenállások változásának szabályos napi 

menete van. Sokrétű vizsgálat bizonyítja, hogy a délutáni órákban a levélellenállás jelentős mértékben 

növekszik. Amennyiben a talaj nedvességtartalma megfelelő, az ellenállás-növekedés csak a késő délutáni 

órákban következik be. Ha a talaj száraz és az ellenállás a kora reggeli órákban még minimális 0,2-0,8 [s m-1] 

értéke a délutáni napszakban már a sokszorosára emelkedik. 

A fenti összefüggések alapján látható, hogy a növényállományok sztomatikus diffúziós ellenállását célszerű 

megállapítani. Nem a növényegyed, hanem a növényállomány diffúziós ellenállása alkalmas a növényállomány 
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vízforgalmának jellemzésére. A növényállomány és a légkör közötti kölcsönhatás és a vízellátottság kifejezésére 

az ún. állomány-ellenállás (Canopy Resistance) használatos, amelyet Monteith vezetett be 1963-ban: 

 

Ezen a módon jellemezhető legegyszerűbben és fizikailag a legmegalapozottabban a sztómarendszer állapota és 

állapotának időbeli dinamikája. 

Az utóbbi időben az ellenállás reciprokát is alkalmazzák a sztómatevékenység jellemzésére, melyet 

konduktanciának (m s-1) neveznek. A konduktancia fejezi ki, hogy a sztómák nyitottsága milyen mértékben 

segíti elő a széndioxid beáramlást, illetve a vízgőz kiáramlást. 

3.3. A gyökérzet funkciói és geometriája 

A növényi gyökérzet feladata kettős: 

1. a növényi életfunkciókhoz a szükséges vízmennyiség talajból történő felvétele; 

2. a tápanyagok felvétele. 

Bár a víz- és a tápanyagfelvétel mechanizmusa nem azonos, a két folyamat nem elválasztható. A gyökérzet 

alapvető mechanikai feladatot is ellát azáltal, hogy a növényt a talaj felett megtámasztja. 

A szántóföldi növények gyökérzetét kiterjedésük mélysége alapján sekély, közepes és mély gyökérzetet 

különítenek el. Ez a csoportosítás egyben a törzsfejlődés folyamán kialakult és genetikai tulajdonsággá vált 

növényi vízigényt is tükrözi. Az egyéves növények gyökértípusai között nincsenek éles különbségek, mert a 

gyökerek a transzspirációhoz szükséges vízfelvétel biztosítása érdekében a nedves talajzónát sűrűn átszövik. 

A talajban a víz elsősorban a kapilláris erőkkel kötötten található. A talajban a kapilláris potenciálú 

vízmennyiség a kapilláris méretű – átmérőjű - pórusokat tölti fel. A talajban a vizet a kapilláris erőn kívül egyéb 

erők is kötik. A talaj szilárd felületén kialakuló kötési energiák (mátrix potenciál) már olyan nagyok, hogy a 

felülethez kötött víz a növény számára már általában nem hozzáférhető (felvehető), vagyis a növény a 

vízfelvételi hiány miatt hervadni kezd (Ψ > 1,5 MPa). A növények tehát a hervadáspont értéknél kisebb erővel 

kötött, un. felvehető vízmennyiséget hasznosítják. A növényi vízfelvétel vízpotenciál gradiens mentén történik 

olymódon, hogy a gyökér talajénál negatívabb vízpotenciálja szívóerőt fejt ki a talajban lévő vízre, amely azt a 

gyökérbe szállítja. Míg a levél-vízpotenciál igen tág határok között változik, addig a gyökér szívóerejének a napi 

ingadozása csupán néhány tized pascal. A nap folyamán a talaj felvehető vízmennyiségének a kötési energiája 

alig változik, abban csupán a napi hőmérsékletváltozás okoz csekély módosulást. A szántóföldi növények 

maximális gyökér-szívóereje -1,0 – -2,0 MPa közötti. A gabonafélék gyökér-szívóereje -1,5 MPa. Fizikai 

jelentéstartalmuk azonban nem egyértelmű, mert a gyökér-szívóerő emberi beavatkozással módosítható, a 

holtvíztartalom pedig növénytípusonként (szukkulens, halofita, xerofil, stb.) eltérő. A nitrogén műtrágya 

általában csökkenti, míg a foszfor jelentősen növeli a gyökér-szívóerőt. A gyökér-szívóerő a talaj kémiai 

összetételétől függően akár ± 2 020 kPa-t is változhat. A nagy foszfortartalmú talajokban a gyökér-szívóerő alig, 

illetve nehezen változtatható. Az alábbiakban csupán az ökológiai feltételek mennyiségi jellemzéséhez 

szükséges ismereteket tekintjük át. 
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3.3.1. A gyökérzet geometriája 

A gyökérzet geometriai jellemzőinek meghatározása a gyökérfeltárás bonyolultsága miatt nehézkes. A friss 

talajból történő gyökérkimosáskor az ún. aktív hajszálgyökerek rendkívüli sérülékenysége okoz hibát, a talaj 

kiszárítása után, pedig a hajszálgyökerek tömege szinte jelentéktelen. A gyökérzet geometriai jellemzésekor a 

talaj-gyökér rendszert elemezzük annak érdekében, hogy a geometriai jellemzőket a gyökérfelületre 

vonatkoztassuk. Az alábbiakban csupán a növényi produkció numerikus becsléséhez szükséges egyszerű 

jellemzőket mutatjuk be. 

Elsőként a gyökértérfogatot, amely az alábbi összefüggéssel jellemezhető: 

 

A gyökértérfogatot a friss tömeggel becsüljük azt feltételezve, hogy a gyökér tömegének legalább 70%-a víz, 

amely alapján a térfogata is becsülhető. A gyökértömeg szárazanyag tartalma az alábbi összefüggéssel 

közelíthető: 

 

Feltételezzük továbbá a gyökér porózusságát, üregességét és a változó hosszúságú és keresztmetszetű 

gyökérágak hengeres felépítését. A gyökér anatómiai felépítését a különböző méretű (átmérőjű) gyökérágak 

gyakoriság-eloszlása jellemzi. Amennyiben a gyakoriságértékek nem véletlenszerűek, a gyökért jellemző 

értékek elsősorban a talajjellemzőkkel állnak kapcsolatban. A gyökérleírás tehát nem geometriai, hanem inkább 

statisztikai paraméterekkel végezhető. Az Ar/YD,rhányados az egyik legfontosabb gyökérjellemző, de használatos 

az ún. specifikus gyökérhossz is: Lr/YD,r. Míg az Ar/YD,rhányados cm2/g, illetve m2/kg, addig Lr/YD,rhányados 

cm/g, illetve m/kg dimenziójú. A fenti hányadosok a következő módon írhatók fel: 
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Látható, hogy a specifikus gyökérhossz az átlagos gyökérátmérőből közvetlenül meghatározható. Irodalmi 

források szerint ezek a gyökérjellemzők igen változó értékűek lehetnek. A 15. ábra függőleges tengelyén a 

specifikus gyökérfelület, az ábra b. részén pedig a specifikus gyökérhossz a különböző gyökérátmérő 

függvényében kerül, irodalmi adatok alapján, bemutatásra. 

Az ábrából kitűnik, hogy a különböző gyökérporozitás és a gyökérátmérő jelentős hatással van az elemzett 

értékekre. A növények specifikus gyökérhossza a termőhely – talaj, éghajlat – adottságoktól függően igen tág 

határok között (100-300 m/g) változik akkor; ha az átlagos gyökérátmérő 0,2 - 0,3 mm közötti. 

 

A specifikus gyökérhossz értéke növényfaj vagy fajta függő. A búza és az árpa gyökérhosszának értéke nagy 

(>100 m/g), sőt megközelítheti az 1 000 m/g értéket. A megállapítás a hazai szántóföldi kultúrák esetében is 

érvényes. 

rérték fejezi ki a 

levegővel töltött pórusteret, amely a gyökér specifikus tömegéből állapítható meg (őrlés, vízzel való feltöltés, 

stb.). A gyökérporozitás növényenként változó értékű. 
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A gyökérparaméterek különböző viszonyításban értelmezhetők. A gyökérparaméterek viszonyítási módja, pl. 

gyökérfelület egység (Unit Soil Area, USA). 

• gyökérparaméter / növény 

• gyökérparaméter / talajtömeg 

• gyökérparaméter / növénnyel fedett talajfelület. 

A növényfajra vagy fajtára vonatkozó viszonyításra a föld feletti és a gyökértömeg arány alkalmas. A talaj-

gyökér arány a tápanyag- és a vízfelvételt fejezi ki. A növénnyel fedett/borított talajfelület és a száraz 

gyökértömeg vagy arány a tenyészidőszak jellemzését szolgálja. A különböző összefüggések összehasonlítása 

érdekében a fogalmak eltérő jelölése szükséges: Lrp(cm), Lrv(cm/cm3), Lra(cm/cm2). A technika mind 

gyökérhossz, mind a gyökérfelület viszonyítására alkalmas. Az Lrv-t gyökérhossz-sűrűségnek is nevezik. 

Dimenzió nélküli értékét (Ara) gyökérfelület indexnek (Root Area Index) nevezik, amely analóg a levélterület 

index-el a LAI-val. Zárt növényzet esetében e paraméterek alkalmazása körülményes. Erre való tekintettel, ha a 

növényállomány gyökérzetéről kívánunk információt szerezni, akkor az USA-ban használatos gyökérfelület 

értéket kell használnunk. A gyökérparaméterek közötti összefüggés az alábbi: 
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A gyökérfelület értéket általában a tömeg egynegyedére vonatkoztatják annak érdekében, hogy a gyökér térbeli 

elhelyezkedéséről is képet tudjanak alkotni. A gyökértömeg-sűrűség és a gyökérterület-index a különböző 

növényfajokra, fajtákra szántóföldön, a művelt rétegben (0-30 cm) az alábbiak szerint alakul: 

 

A táblázat adataiból látható, hogy a gyökérparaméterek egymással szigorú kölcsönhatásban állnak. 

A tenyészidőszakban a gyökér mennyiségi és minőségi sajátosságai jelentősen módosulnak. A gyökérállapot és 

a gyökérmennyiség nem állandó, ugyanis az egyedfejlődés során a gyökerek egy része elpusztul és 

újraképződik. A gyökérfejlődés dinamika a gyökértulajdonságok időbeli változásának, a gyökérzet aktivitásának 

jellemzésében figyelembe veendő. Ismert továbbá a gyökérvizsgálatok nehézsége és körülményessége. A 

gyökérzet fejlődése nem hasonlítható a földfeletti növényi részek fejlődésdinamikájához, mivel utóbbiak 

felépítési folyamata jelentősen túlsúlyos a lebontási folyamatokhoz képest, főként a generatív fejlődés második 

felében. Míg a talajfelszín feletti növényi tömeg kumulatív jellemzése nem bonyolult feladat, a gyökérzetre ez 

már nem teljesül, mert az elhalt és újraképződött gyökértömeg arány megállapítása szinte megoldhatatlan. 

A gyökérzet térbeli kiterjedése a gyökérpótlás és gyökérváltás következtében állandóan változik. Változik 

egyrészt a gyökérzet mélysége, térbeli orientációja és tömege. A gyökérzet térbeli eloszlása termesztési 

szempontból rendkívül fontos annak ellenére, hogy széleskörű vizsgálatok nem állnak rendelkezésre. Ismert, 

hogy a gyökérzet térbeli eloszlása anizotróp – vagyis a tér különböző irányaiban eltérő - tehát a talajban a 

mélységgel és oldalirányban is a gyökérzet tömege jelentősen különbözhet. A gyökérszámot, vagy 

gyökértömeget R-rel jelölve, az X, Y és a Z koordináták mentén az eloszlás heterogén, vagy anizotrópikus. A 

gyökér legegyszerűbben mérhető jellemzője az átlagos gyökértömeg, amelyet vonatkozási térfogatra fejeznek 

ki. Az elemi térfogatra vonatkoztatott gyökértömeget térkoordináta mentén kifejezve az anizotrópia 

jellemezhető. Az átlagos gyökérszámot, vagy gyökértömeget egységnyi térfogatú mintára felírva: 
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E módszerrel, az átlagos gyökértömeggel normalizálva állapítható meg a gyökérzet anizotrópiája, amely a 

növényfaj fejlettségi állapotára, tápanyag- és vízellátottságára jellemző érték. 

Külön probléma a talaj és a gyökér érintkezése, kontaktusa. Eddig a gyökérzet jellemzése állt a középpontban. 

Most azt tárgyaljuk, hogy mekkora az a felület, amelyen keresztül a gyökér és a talaj közötti folyamatok 

végbemennek. A teljes gyökérfelület nem egyenlő mértékben aktív, mert ahol a talaj nem érintkezik a 

gyökérzettel, a víz- és tápanyagátadás nem lehetséges. A gyökér hengeres felépítését feltételezve a potenciális 

felvevő felület a gyökér felülettel megegyező. A talajrészecskék azonban csak részben érintkeznek a 

gyökérfelszínnel, így az aktív gyökérfelszín lényegesen kisebb. Az értelmezést a 16. ábra segíti, és látható, hogy 

a talaj és a víz esetében a gyökérérintkezés felülete hogyan alakul. Vízre az érintkezési felület egyszerű módon 

alakul (lásd. az alsó ábrarészt), a szilárd talajban viszont az aktív felület a talaj szemcseösszetételétől függ. 

Minél nagyobb méretűek a talajszemcsék, annál kisebb az aktív felszín. Az inaktív felületek megnövekedésével 

a kapilláris erők már igen kis mértékben hatnak, a potenciál-gradiens értéke jelentősen csökken, és az 

anyagáramlás is lelassul. Megállapítható ennek alapján, hogy a gyökéraktivitás nem kizárólag 

gyökértulajdonság, hanem azt az a mechanikai kapcsolat alakítja, amely a gyökér és a talajrészecskék között 

alakul ki. 
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A talaj és növényi gyökér közötti víz- és anyagforgalomban a víz- és az ozmotikus potenciál alakulása nem 

egyensúlyi feltételek között különösen fontos. Két változat lehetséges: a./ a vízpotenciál gradiens a gyökér felé 

irányul; az ozmotikus potenciál a talaj-vízpotenciálnál negatívabb és a növény vizet vesz fel; b./ a vízpotenciál a 

talaj felé irányul, a talajvízpotenciál értéke kisebb, negatívabb az ozmotikus potenciálnál. A gyökér felé irányuló 

gradiens esetén, az aktív gyökérfelületen átáramló víz- és tápanyagmennyiség a talaj vízvezető képessége, a 

vízvezető képesség pedig a vízpotenciál függvénye. Kötött, nehéz mechanikai összetételű, agyagos talajokban a 

gyökér ozmotikus potenciálja intenzívebb vízfelvételt tesz lehetővé, mint amilyen a talaj vízvezető-képessége 

alapján számítható. Ekkor a gyökerek körül száraz talajréteg alakul ki és a növény akár víz stressz állapotába is 

kerülhet. A víz stressz elkerülése az ozmotikus potenciál foszfor műtrágyázással történő növelésével lehetséges. 

A foszfor ugyanis a vízfelvételi sebességet a vízpotenciál-gradiens növelésével emeli. A hatás csak átmeneti, de 

segítségével a vízhiány stressz időtartama lerövidíthető. 

A gyökéraktivitás tehát a gyökérjellemzőkkel írható le, olyan részfolyamatok leírása is lehetővé válik, 

amelyekről csupán általános ismeretek voltak. Megállapítható, hogy a gyökértulajdonságok számértéke új 

ismeretekkel járul hozzá a gyökérműködés leírásához. A folyamatok dinamikájának és intenzitásának a 

megismerése is csupán mennyiségi ismeretek birtokában lehetséges. A megállapítás különösen a növényi 

szervek működésének fizikai modellekkel történő leírása kapcsán nyer jelentőséget. 

4. A „zöldgömb” modell 

A növényi növekedést és fejlődést egy gömbön keresztül jól lehet modellezni. Képzeljünk el egy 

fotószintetizáló zöld gömböt, ami a felületén köti meg a szén-dioxidot, és termeli meg a biomasszát. Annak 
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érdekében, hogy életszerűbb legyen a példa, választhatunk egy olyan növényt is, amelynek a levelei szférikus, 

gömbi eloszlást mutatnak. A levéleloszlást a fitometria fejezetben tárgyaljuk részletesen. Tételezzük fel, hogy 1 

cm2felület maximum 0,1 g biomasszát tud megtermelni, amikor a gömb biológiai aktivitása 100%. Mivel a 

biológia aktivitás a növény korával folyamatosan csökken, ezért már a második napon sem tudja megtermelni a 

0,1 g cm-2-t. A biológiai aktivitás a gömb korával lineárisan csökken. Tételezzük fel, hogy a zöldgömb sűrűsége 

1 g cm-3, és összesen csak 140 napig él. (Hogy néz ki a növekedési görbéje?) 

A biológiai aktivitása: 

 

Induljunk ki egy 0,2 cm átmérőjű gömbből, ez egy búza vetőmag csíra nagyságának felel meg. Naponta ki kell 

számítani a gömb felszínét és térfogatát. 

 

A második naptól a gömb elkezd növekedni a biológia aktivitás és az előző napi felület függvényében. 
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Mindaddig növekszik, amíg a biológiai aktivitása nulla nem lesz, vagyis a 140. napig. Ez egy rekurzív 

függvénnyel könnyen leírható. A növekedési függvény S-alakú. Ezt a függvényt egyébként különböző bonyolult 

függvényekkel szokták leírni, de egyik sem teljesen jó. A 17. ábra különböző évjáratokban mutatja a zöldgömb 

növekedését. Ezen az ábrán a biológia aktivitást csökkentettük a napi vízellátottság mértékével. 
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Ha a gömböt kihagyjuk a számításokból (ami egy kissé megnehezíti a kalkulációt), akkor is szemléletes 

eredményt kapunk. Ekkor tételezzük fel, hogy egy gramm szárazanyag 0,1 g szárazanyagot termel. 

 

A rekurzív függvény alakja: 
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Ezt a 140. napig kell számolni. 

 

4.1. A nagy levél (big leaf) modell 

Tételezzük fel, hogy egy növény levélzete 75 napig növekszik. A növekedés maximális sebessége 20%, azaz az 

előző napi méret maximum 20%-val nőhet a következő napi méret. A növekedés sebessége a kor 

előrehaladásával csökken, nap/75 mértéknek megfelelően. 
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Ezzel a modellel az a probléma, hogy a tőszám növelésével a végtelenségig nő az egy négyzetméteren található 

levélterület, azaz a LAI. A tapasztalatok szerint viszont a tőszám növekedésével a LAI eleinte gyorsan, majd 

egyre lassabban nő, ami egy telítődési függvényhez hasonlít leginkább. Mi akadályozza meg a végtelenül nagy 

levélterület kialakulását, mi a limitáló tényező? Valószínűleg az árnyékoló hatás. A limitáló tényező az elégtelen 

megvilágításban, a korlátozottan rendelkezésre álló fényben keresendő. Hogyan lehet ezt modellezni? A fenti 

növekedési modellt egészítsük ki a lombozat fényabszorpciójával. 

A levélzet a leérkező napsugárzásból ennyit tud megkötni. Az egy négyzetméter levélterületre jutó abszorbeált 

fényt az alábbi összefüggéssel számíthatjuk ki: 
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A fenti összefüggés szerint a LAI növekedésével csökken az egy négyzetméter levélterületre eső abszorbeált 

fény. Érdemes tehát ezt is figyelembe venni a levélnövekedési modell megalkotásakor. 

 

A 20. ábra jól mutatja, hogy a LAI növekedésével az abszorbeált fény mennyisége közelíti a 100%-t (a leérkező 

globálsugárzásnak szinte a teljes mennyiségét a növény nyeli el). Az egy négyzetméter levélterületre eső fény a 

fejlődés kezdeti szakaszában gyakorlatilag nem változik. Huszonöt nap elteltével azonban gyorsan csökkenni 

kezd, majd ez a csökkenés lelassul. Gyakorlatilag tehát a 0,75 LAI értékig a fény nem limitáló tényező a 

levélnövekedés szakaszában. Az ettől nagyobb LAI esetén azonban a fény már limitáló tényező, és minél 

nagyobb a LAI, annál kevesebb fotoszintetikusan aktív fény, és ezzel párhuzamosan annál kevesebb 

szárazanyag épül be 1 m2levélterületen. Ha kevés a beépülő szárazanyag, akkor kisebb a levélterület növekedése 

is, és az egész növekedési folyamat lelassul emiatt. 

5. Árnyékolás modellezése többszintű lombozatban 

A nagy levél modell „big leaf” esetén a föld feletti növényi tömeget egyetlen homogén levélnek kell elképzelni. 

Itt nem lehet különböző lombozati szinteket megkülönböztetni, hisz már az elején feltételeztük a homogenitást. 

Amennyiben a függőleges menetén a lombozatban szinteket akarunk elkülöníteni, módosítani kell az előbb 

ismertetett modellt. Meg kell határozni a szintek számát, és az egyes szintekben a LAI eloszlását. Tételezzük fel, 

hogy három szint esetén a legfelső szinten a lombozat 20%-a, közepén 40%-a és legalul szintén 40%-a található. 

Hogyan alakul a három szint sugárzáselnyelése? A globálsugárzást vegyük egységnyinek, GRAD=100%. 
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A LAI legyen 1, akkor a fenti összefüggések alapján az alábbi eredményt kapjuk. 

 

5.1. A LAI és a nettó asszimiláció közötti összefüggés 

A nettó fotoszintézis a bruttó fotoszintézis és a légzés különbsége. A légzés két részből áll: önfenntartó és 

növekedési légzésből. A bruttó fotoszintézis a LAI és a fotoszintetikusan aktív energia függvénye. A LAI 

növekedésével a növény sugárzáskioltása telítődési függvénnyel közelíthető (e-ad függvény). A légzés szintén a 

LAI és/vagy inkább a szervesanyag mennyiségének függvénye. Minél több van belőlük, annál nagyobb az 

önfenntartó légzés. A levélterület azért fontos, mert az oxigén szintén a gázcserenyílásokon keresztül hatol a 

növénybe, mint az CO2. Modellezéskor egységnyi szárazanyag, vagy levélfelület közel ugyanannyi 

szárazanyagot oxidál el a légzés során. Ez jól közelíthető egy lineáris függvénnyel. A két függvény különbsége 

egy optimum függvényt eredményez, amelynek egy maximumpontja van. A maximum pont hazánk klimatikus 

viszonyai között 3,5-4,5 LAI-nál alakul ki. 
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4. fejezet - 3. Hő-, víz-, és 
tápanyagforgalmi modellek 

1. A talaj szerepe az anyag- és energiaforgalomban 

A talaj a földkéreg legkülső határrétege, amely a földfelszíni kőzet málladékán alakul ki éghajlati és biogén 

hatások eredményeként. A növényi élő szervezetek élőhelye, víz és tápanyagforrása a talaj. Az elhalt növényi 

szervesanyagok a talajra és a talajba kerülve bomlanak le. Eredményeként a talajok humuszanyagokban és az 

ásványi tápelemként hasznosított elemekben gazdagodnak, és ennek következtében termékenységgel is 

rendelkeznek. A termékenység azonban több talajjellemző összhatásaként (hasznosítható víz-, levegő, tápanyag 

készlet, megfelelő mechanikai jellemzők a növényi gyökérfejlődéshez, stb.) alakul ki. 

A talaj összetett rendszerének itt csupán a növényfejlődés modellezéséhez feltétlenül szükséges főbb jellemzőit 

foglaljuk össze. 

A talajtani tanulmányokból ismert, hogy a mállási- és a biogén talajfolyamatok eredményeként keletkező 

anyagok a talajszelvényben a vízáram révén oszlanak szét. A megoszlás hosszú időtávú folyamatának 

eredményeként alakul ki a talajok vertikális és horizontális rétegzettsége, pl. az agyag-kilúgzás eredményeként 

létrejövő agyagfelhalmozódási szint ideje 10 000 év, míg a podzolosodásé legkevesebb 500 év. 

A víz bármely formája - csapadék, lefolyás, jégképződés és olvadás, kis-, vagy nagy hozamú felszíni vízfolyás, 

tenger, talajvíz és talajnedvesség - talajban történő áramlása mind a talajképződés, mind a növényi víz- és 

tápanyagellátás alapvető tényezője, a folyamatok időléptéke azonban eltérő. A következőkben csupán a növényi 

víz- és tápanyagellátás időléptékébe eső anyagszállítási – transzport – folyamatokkal foglalkozunk. 

2. A talaj hőforgalma 

A talaj hőforgalmának ismerete elengedhetetlen, mivel a talaj hőmérsékletétől függ a - vetőmagvak csírázása - 

kalászosok bokrosodása - növények ásványi táplálkozása - gyökerek növekedése és légzése - talajmikrobák élete 

- növényi maradványok bomlási folyamata - szerkezet képződés - a víz mozgása a talajban (folyékony és pára 

alakjában) - a talaj mállási folyamata - stb. 

Tavasszal a hő korlátozó tényező Magyarországon, a kora tavaszi vetésű növények ill. késői nagy hőigényű 

növények, pl. kukorica kelésének problematikája.(Cold-teszt kukoricánál) 

• a talaj hőforrása a Nap, a Föld belső hője, mikroorganizmusok, csapadék hőmérséklete 

• a talaj hőmérsékletének évi és napi ingadozása van, ami homokon nagyobb, mint vályogon. A felmelegedés 

és lehűlés a talajfelszínéről indul ki, maximumát 14 óra körül, minimumát napfelkelte előtt éri el. 

A talaj felmelegedésénél használatos fizikai fogalmak (fajhő, sűrűség, hőkapacitás, hővezetés, 

hőmérsékletvezetés, stb.) 
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A hőkapacitás a fajhő és sűrűség szorzata. A talaj esetében nem a talajsűrűségével () kell számolni, hanem a 

talaj térfogattömegével (m). 
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A talaj nedvességtartalmának növekedésével lineárisan, egyenes arányban nő a talaj hőkapacitása. 

A hőközlés módjai a talaj-atmoszféra rendszerben: 

1. A Nap energiája, közvetítő közeg nélkül, hősugárzás útján kerül a Földre (MJ m-2d-1). A nettósugárzási 

energia: 

 

2. Hőátadás (folyadék vagy gáz és az őt körülvevő szilárd közeg között játszódik le, pl. meleg levegő és 

talajfelszín) J/cm2C (függ a két test hőmérsékletének különbségétől és az érintkező felületek anyagi 

minőségétől). 
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Ha egységnyi felületen és időn keresztül átáramló energiára vagyunk kíváncsiak, vezessük be a hőáram sűrűség 

fogalmát Jq. 

 

A fagyott talaj felmelegedése: 
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1. Napsugárzás, veszteség a légkörben, visszaverődés a talajról (albedó), talaj melegítésére 

2. Jégből víz, halmazállapot változás 330 kJ/kg 

3. Párolgási hő, 2,4 MJ/kg 

4. A talaj felmelegítésére fordított hőmennyiség 

A talaj lehűlése: 

1. hősugárzás, a hőmérséklet 4. hatványával arányos 

 

2. hőátadás, talaj-levegő találkozásánál 

3. hővezetés 

4. párolgás (párolgás minden halmazállapotnál van, szilárd esetében szublimációnak nevezzük), 

talajszelvényben a vízgőz mozgása 

A talaj megfagyása: 

1. a kötött víz fagyáspontja csökken, mert a ráható adszorpciós energiák csökkentik a nyomását, (szívóerőt 

fejtenek ki a vízre) 

3. A hőgazdálkodás modellezése 

A talaj hőgazdálkodásának modellezése két nagy részre bontható: 

1. Az energia szétosztása a talajfelszínén 

2. A talajszelvényben a hőmérséklet eloszlásának vizsgálata 

A bevezetésben említett három mechanizmus (sugárzás, áramlás és vezetés) párhuzamosan játszódik le a 

hőenergia szállításakor. 

Az energia szétosztása a talajfelszínen: 
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Rnbecslése: 

 

A hosszúhullámú égboltsugárzás becslésére jól használható a BRUNT’s formula: 

 

A felszínen történő látens és szenzibilis hőáramlást az alábbi egyenletekkel lehet kiszámítani: 
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A határréteg aerodinamikai ellenállását Van Bavel és Hillel (1976) az alábbi formulával közelítette: 

 

A levegő nedvességtartalma a talajfelszínen: 

 

Telítési páratartalom a talaj felszínén Murray (1967) szerint: 
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A párolgás energiája (Forsythe, 1964): 

 

Szenzibilis hőáramlás: 
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A talajban végbemenő hőáramlást az alábbi összefüggéssel lehet leírni: 

 

Az Rn, LE, Hsés G változók függenek az ismeretlen talajfelszín hőmérséklettől. Ahhoz, hogy a talajfelszín 

hőmérsékletét ki tudjuk számítani, először az egyenlet jobb oldalát numerikusan kell közelíteni. Ehhez Chung és 

Horton (1987) az alábbi formulát javasolta: 

A talajfelszín hőmérsékletét numerikus módon lehet számítani az időléptéknek megfelelően. Az energiamérleget 

James et al. (1977) bisector gyökkeresési algoritmussal számítjuk. A talajfelszín hőmérsékletét, amit az energia 

szétosztás során becsültünk, felső határértékként használjuk a modellezés során. A talaj víztartalmának 

párolgását az energiamérleg maradéktagjaként becsüljük lépésről-lépésre. 

4. Hőáramlási modell 

Az ismertetésre kerülő modell az egydimenziós függőleges hőáramlást modellezi. Ennek az analitikus leírása: 

 

A talaj hővezetési tényezője (λ) azonban nem állandó, erőteljesen függ a talaj víztartalmától, ami ráadásul 

változik a mélység és idő szerint is. 
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Mielőtt megoldanánk a fenti egyenletet, kezdeti és határfeltételeket kell megadni. A határfeltételek: 
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Példa 1: 

A nedves talaj 3. Mennyi 

-ra történő emeléséhez? 
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Példa 2: 

Az átlagos besugárzás 1 260J/cm2nap, ennek következtében a talaj 100 -kal 

emelkedik átlagosan. Hány százaléka hasznosul a besugárzott energiának a talaj melegítésére? (18 térfogat % 

nedvesség, térfogattömeg 1,2 g/cm3) 

 

5. A talaj vízforgalma 

Talajvízforgalom alatt a talajon adott időszakban átáramló víz mennyiségét értjük. A talajvízháztartási típusok a 

talajvízmérlegek alapján kerültek kialakításra. A vízmérleg a talaj adott térfogatába érkező és az onnan eltávozó 

vízmennyiség, valamint a talaj indulási vízkészletében bekövetkezett változás eredményeként írható fel: 

 

A talajvízforgalom vízmérleg típusú leírásának előnye az egyszerűség, hátránya pedig, hogy abban a 

vízforgalom talajszelvényre, gyökérzónára vagy talajrétegre vonatkozó sebessége, intenzitása nem szerepel. 

A talaj vízmérlegét alakító részfolyamatok sebessége, intenzitása is jelentős és meghatározó a növények víz és 

tápanyagellátásában. A víz és tápanyagtranszport folyamatok hajtóereje a talajnedvesség potenciálkülönbsége. 

A talajban végbemenő lamináris (örvénymentes) vízáramlást a Darcy törvény Richards által általánosított, 

telítetlen áramlási egyenlete írja le: 
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Az egyenlet anyagmegmaradást is magában foglaló formája: 

 

Mind a vízmérleg, mind a vízáramlás sebességét leíró folyamatok alapvetően két talajtulajdonság, illetve 

talajfizikai függvény – a víztartó- és vízvezető képesség függvények - ismeretét teszik szükségessé. Ezek 

ismertetése következik. 

6. A víztartó képesség modellezése 

A talaj víztartó képesség függvényének (pF-görbe) meghatározására szolgáló mérési módszert Magyarországon 

Várallyay György, kb. 30 éve alakította ki, és vezette be. A pF-görbe meghatározására a mintavétel, a víztelítést 

követően a homok-, illetve kaolinlapos mérőedényekben, majd a nyomásmembrános készülékekben történő 

mérési eljárás leírása Várallyay munkáiban található. A mérés jelentős időigénye - a teljes pF-görbe esetében 2-

3 hónap – miatt módszert dolgoztak ki a víztartó képesség értékek talajtulajdonságok (szemcsefrakció értékek, 

térfogattömeg, szervesanyag-tartalom) alapján történő becslésére, amelyet a következőkben ismertetünk. 

7. Vízvezető képesség becslése 

A talajban a vízáramlás sebességét a nedvességpotenciál gradiens nagysága és a talaj vízvezető képessége 

határozza meg. A vízvezető képesség függvény felírható a talajban lévő vízmennyiség vagy a vízpotenciál 

függvényeként is. Mindkét esetben a vízvezető képesség a vízmennyiség, a víztelítettség irányában növekvő 

értékű. A függvény felső korlátját a talaj teljes pórusterét kitöltő, kétfázisú állapot vízvezető képesség értéke 

jelenti, amelyet Ks-nek jelölnek. Mértkegysége sebesség dimenziójú: pl. m/nap. 

A talaj víztartó képesség függvényéből a van Genuchten-Mualem módszer szerint becsülhető a vízvezető 

képesség függvény. A módszer alkalmazásához a telítési vízvezető képesség érték (Ks) eredeti szerkezetű 
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talajmintán történő meghatározása szükséges. A hazai gyakorlatban erre Várallyay állandó- és a csökkenő 

víznyomás módszerét alkalmazzuk. A 100 cm3térfogatú és a 20 cm2keresztmetszetű talajminta mérési 

eredményeinek a szórása általában több nagyságrendet meghaladó. A több nagyságrendet meghaladó szórású 

talaj telítési vízvezető képességét a 80-as évek közepétől a Campbell által a talajmátrix vízvezető képességére 

kidolgozott pedotranszfer függvénnyel számítjuk: 

 

A számításban feltételezzük, hogy a talajok szemcsemérete lognormális eloszlású. A feltételezésből következik, 

hogy az agyag, vályog és homok szemcseméret csoportok két eloszlás paraméterrel, a mértani átlag 

szemcseátmérővel (dg) és a mértani szórással (σg) jellemezhetők. 

A fenti. függvényekben szereplő mennyiségek és a szemcseeloszlási átlag valamint a szórás közötti 

összefüggése a következő: 

 

Tapasztalataink szerint a Campbell-féle Kspedotranszfer függvény és a laboratóriumi mérési eredmények 

nagyságrendileg általában megegyezők. A Campbell-féle pedotranszfer-függvénynek a modellezéshez 

szükséges talajfizikai paraméterei számíthatók. A talaj szemcseösszetétele, térfogattömege, és szervesanyag-

tartalma alapján a víztartó képesség függvény értékei valamint a vízvezető képesség függvény paraméterei jól 

becsülhetők. 

A Herceghalmi Gazdaság területén gyűjtött 448 db talajminta közül a búzatáblák jellemzésére feltárt 

talajszelvény szántott rétegére (10-15 cm) mért kumulált szemcsefrakció és szemcseméret értékeket, valamint az 

illesztett lognormál eloszlásfüggvényt mutatja be a 22. ábra. A közel 1 500 ha-os gazdaság területén 448 ponton 

a felszínről (kb. 5-10 cm) gyűjtött minták szemcseösszetétel adataira csoportillesztéssel meghatározott átlag 

szemcseloszlás függvényt is feltüntettük. 
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A 23. ábra a laboratóriumban a Várallyay módszerrel mért telítési, valamint a víztartó képesség értékekre 

illesztett van Genuchten függvény paraméterei, és a Várallyay módszerrel mért telítési vízvezető képesség 

alapján meghatározott vízvezető képesség függvényeket mutatja be. 
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Az ábra jól szemlélteti egy meghatározott talaj esetében a különböző módszerekkel mért és a szemcseösszetétel, 

illetve a víztartó képesség alapján becsült vízvezető képesség értékek és függvények különbözőségét. 

Az 23. ábra jól mutatja azt is, hogy a szemcseeloszlás és a térfogattömeg alapján a Campbell módszerrel becsült 

- makropórus nélküli – vízvezető képesség a mért értékeknél kisebb. A 28. táblázatban megadott és Várallyay 

módszerrel mért értékek közül az 1 cm/nap értéknél kisebb Ksértékek nyilvánvalóan nem reális. Az 5 

párhuzamos mintából 3 mintára mért kis érték nem mintavételi hibára, hanem a talaj aggregátumok gyenge 

vízállósága következtében előálló porozitás- és vízvezető képesség csökkenésre utal. 

A mért és a becsült vízvezető képesség értékeket összehasonlítva látható, hogy a van Genuchten-Mualem 

becslés közel egy nagyságrenddel nagyobb vízvezető képesség értékű közel a teljes nedvességpotenciál 

tartományban. 
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A megállapítás felhívja a figyelmet arra, hogy a vízvezető képesség érték-, illetve a függvénybecslés lényegesen 

nagyobb körültekintést és óvatosságot tesz szükségessé, mint az egyéb talajparamétereké. 

A bemutatott mérési és becslési módszerek és a talaj vízforgalmáról, a vízforgalmat meghatározó vagy 

befolyásoló talajjellemzőkről szolgáltatnak mennyiségi információt, amelyek a talajvízforgalmat leíró modellek 

paramétereiként is alkalmazhatók. 

 

A vízáramlás modellezését többrétegű talajban van Genuchten (1980) munkája alapján mutatjuk be. Az 

egyenletrendszerek megoldására Gauss-féle eliminációs módszert használunk. A modell változói az alábbiak: 

• Talajrétegek vastagsága, z (m) 

• Időlépték, t (s) 

• A talajréteg pillanatnyi víztartalma (m3m-3) 
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• A talajréteg maximális vízkapacitása (m3m-3) 

• A talajréteg maradék vízkapacitása (m3m-3) 

• Alfa és n a Van Genuchten egyenletének nemlineáris együtthatói, ami a függvény alakját adja meg. 

• Telítési vízvezető képesség, Ks, (m s-1) 

Becslések és számítások: 

• Nedvességpotenciál, pszí, (-cm). Excel függvény PSI(). 

• Differenciál vízkapacitás, dw/dp. Ez a talaj víztartó képesség függvényének meredekségét adja meg. Excel 

függvény FUN(). 

• Aktuális vízvezető képesség, K(h), (m s-1). Excel függvény CONDUCT(). 

Víztartó képesség függvény: 
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Az egyenletrendszer megoldása után a rétegek nedvesség potenciálját kapjuk cm mértékegységben. Ennek 

felhasználásával ki tudjuk számítani a rétegek: 

• Pillanatnyi víztartalmát. Excel függvény Stheta 

• Specifikus talajnedvességét, dw/dp. Excel függvény FUN(). 

• Aktuális vízvezető képességét, K(h), (m s-1). Excel függvény CONDUCT(). 

Tehát a fenti egyenletrendszert annyiszor kell megoldani, ahány napra szeretnénk a szimulációt futtatni. 

Evapo(transzspi)ráció 

A modellekben az alábbi folyamatokat szimuláljuk: 

• Maximális evaporáció árnyékolt talajfelszínről 

• Maximális evaporáció árnyékolt vízfelszínről 

• Maximális transzspiráció 

• Tényleges transzspiráció 

A transzspiráció vagy a növényből távozó víz függ a párolgásra felhasználható energiától, a növény és az azt 

körülvevő levegő relatív páratartalmának különbségétől valamint a sztomatikus ellenállástól (van Keulen és 

Seligman, 1987). Potenciális transzspirációkor a növény vízfelvétele nincs korlátozva, a körülmények 

optimálisak a párolgás számára. 
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Evaporáció és transzspiráció 

A növényállomány potenciális evapotranszspirációja (PET) a potenciális transzspiráció (PT) és a talaj 

evaporáció (PE) összege. Sok növény potenciális evapotranszspirációja nagyobb, mint a Penman által becsült 

PET értéke. Ezért a különböző modellek növényi korrekciós faktorokat használnak, és ezzel szorozzák meg a 

Penman ET-t. Az evaporáció a vegetáció során két okból is mérséklődik, egyrészt a fejlődő növényzet a 

napsugárzás egyre nagyobb hányadát nyeli el, másrészt a növényzet csökkenti a talaj feletti légmozgás 

sebességét. A talaj evaporáció a levélterület index függvényében az alábbi (Goudriaan, 1977; Ritchie, 1971; 

1972): 

 

A transzspiráció mérséklődése víz stressz miatt 

A potenciális és tényleges transzspiráció korlátlan vízellátás mellett megegyezhet. Vízhiányban azonban a 

tényleges transzspiráció mérséklődik. Minél kisebb a talaj nedvességtartalma a tényleges párologtatás annál 

kisebb. A gyökerek vízfelvétele a növény és talaj közötti vízpotenciál különbségétől függ, valamint a nedvesség 

talajból légkörbe szállításának ellenállásától. A párolgást csökkentő tényezőt van Diepen és munkatársai (1988) 

az alábbi formában adták meg: 

 

Az Rwsértéke 0 és 1 között lehet, amennyiben a számított érték meghaladja az egyet Rwsértéke egyenlő eggyel. 

A kritikus talajnedvesség az a talajban tárolt vízmennyiség, ami alatt a növény vízfelvétele csökken, és a növény 

kezdi bezárni a sztómáit. Ez nem egy fix érték. Víz stressz hatására a vízfelvétel mérséklődése már magasabb 

víztartalom mellett is elkezdődhet, ha a potenciális transzspiráció értéke magas (Denmead és Shaw, 1962). A 

kritikus talajnedvességet az alábbi módon becsülhetjük (van Diepen et al., 1988): 
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A talajnedvesség kimerülési hányad, „p” függ a potenciális transzspiráció nagyságától (zárt 

növényállományban) és a növénycsoporttól. A növényeket az aszállyal szembeni érzékenység alapján 

Doorenbos és munkatársai (1978) öt csoportba sorolták. 1 = aszály érzékeny, 5 = aszállyal szemben ellenálló. 

 

7.1. Talajvízmérleg számítások, potenciális produkció 

A növény potenciális produkciójának meghatározásakor a víz és tápanyag korlátlanul áll a növény 

rendelkezésére. Feltételezzük, hogy a talaj állandóan szabadföldi vízkapacitásig telített, és ennél a 

nedvességtartalomnál a talaj levegőzöttsége is megfelelő, nem lép fel levegőtlenség. A csapadék, öntözés, 

kapilláris vízemelés és vízvezetés ilyenkor nincs figyelembe véve. Ebben az esetben csak két folyamatot 

szimulálunk: a felszínről történő evaporációt és a növény transzspirációját. Az előző fejezetben ezek 

megtalálhatók. 

Az evaporáció számításának két esetét különböztetjük meg: 

1. A gyökérben szellőztető szövet található (ez vezeti el a káros gázokat, főként metánt). Ebben az esetben a 

növény tolerálja a vízborítást. Ez az eset pl. rizsnél. Az evaporáció számítása ilyenkor az árnyékolt 

vízfelszínről történő párolgást jelenti. 

2. Szellőztető szövet nincs a gyökérben. A növény nem tolerálja a vízborítást. Ez fordul elő a leggyakrabban. 

Az evaporáció számítása ilyenkor az árnyékolt talajfelszínről történő párolgást jelenti. 

7.2. Vízmérleg számítása a talajvíz hatása nélkül 

Mély termőrétegű talajoknál a vízmérleget a talajvíz hatása nélkül számítjuk. Ebben az esetben a víz 

zavartalanul áramolhat a talaj mélyebb rétegeibe, és a elhagyhatja a maximális gyökerezés mélységét. A 

növényi produkciót ilyenkor az aszály vagy a túlnedvesedés csökkentheti. 

Evaporáció 
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Az evaporáció a talaj hasznosítható víztartalmától és a talaj infiltrációs kapacitásától, víznyelésétől függ. Ha a 

felszínen vízborítás van, és ez a felszíni tárolás meghaladja az 10 mm-t, akkor a talajból az aktuális evaporáció 

sebessége nulla, mivel ilyenkor a vízfelszínéről történik a párolgás az árnyékolt vízfelszín potenciális párolgási 

sebességével. 

Amennyiben a vízborítás kisebb, mint 10 mm, és a beszivárgás sebessége az előző napon meghaladta az 10 mm 

d-1-t , nincs felszíni víz, így innen nincs párolgás. A talaj aktuális párolgása ilyenkor megegyezik az árnyékolt 

talaj maximális evaporációjával. Legtöbb modellben, az egyszerűség kedvéért, a felszínen található összes víz 

egy nap alatt beszivároghat. Ilyenkor az utolsó eső óta eltelt napokat számláló változó (Dslr) alaphelyzetbe áll, 

értéke 1 lesz. 

Ha a beszivárgás sebessége kisebb, mint 10 mm d-1, a beszivárgott víz mennyisége túl kevés ahhoz, hogy 

alaphelyzetbe állítsa a Dslrváltozót, és így az evaporáció sebessége mérséklődni fog, ahogy elkezdődik a felső 

talajréteg kiszáradása. A párolgás mérséklődése az idő négyzetgyökével arányos (Stroosnijder, 1987, 1982): 

 

Ha csak kis mennyiségű víz szivárog be a talajba, vagy jobban mondva csak megnedvesíti a talaj felszínét, ez a 

víz még aznap elpárolog tekintet nélkül a Dslrértékére, azaz, hogy mikor volt a legutóbbi jelentős eső. Ennek 

alapján az evaporáció sebessége a 148. összefüggés által számított plusz a talajba beszivárgott víz 

mennyiségével egyenlő. Azonban tekintetbe kell venni, hogy az aktuális evaporáció sohasem haladhatja meg a 

potenciálist, azaz a maximális evaporációt. 

Csapadék 

A lehullott csapadéknak csak egy része fogja elérni a talaj felszínét. Egy részét a levelek, szár, stb. felfogják. Ez 

az intercepció. A talajra jutó csapadék sem fog teljes mértékben beszivárogni, egy része le fog folyni a 

felszínről, elfolyik. Az elfolyás mértéke átlagos körülmények között 0-20% lehet, de kedvezőtlen fekvésű 

területeken ennél sokkal magasabb értéket is elérhet. A szántóföldi növényeket szimuláló modellekben azt 

feltételezik, hogy a csapadéknak fix hányada nem tud a lehullás napján beszivárogni a talajba. Ez a hányad 

azonban kis mennyiségű csapadék esetén csökkenhet. Ez a redukciós tényező a csapadék mennyiségének 

függvénye. Sok modellben csak a természetes csapadéknak van be nem szivárgó része, az öntöző víz teljes 

mértékben elnyelődik. 

Vízáteresztés 

Ha a talajnedvesség az aktuális gyökérzónában a szabadföldi vízkapacitást meghaladja, a víz átfolyik a 

potenciális gyökérzóna alsóbb részébe és az altalajba. A modellekben határozott különbséget tesznek az aktuális 

gyökérzónából az úgynevezett alsóbb rétegekbe folyás, és az alsóbb gyökérzónából az altalajba folyás között. 

Az előbbit a modellekben PERC-nek, az utóbbit LOSS-nak nevezik. (PERC=percolation, LOSS=kifolyás.) 
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8. Talajtulajdonságok változatossága és modellezése 

A talajok változatossága két tág kategóriába sorolható, amelyek egyike a rendszeres (strukturált), másik a 

véletlenszerű (strukturálatlan, ismeretlen ok miatti) változatosság. A rendszeres változatosság a talaj 

tulajdonságainak fokozatos vagy jellegzetes földrajzi, felszínalaktani, a talajképző tényezők közötti 

kölcsönhatások miatti változása. A strukturált változatosság a szubmikrószkópikustól a mega léptékig előfordul. 

A talajtanos számára a strukturált változatosság teszi lehetővé a talajok felosztását a talajtérképezési egységek, 

tájföldrajzi elemek szerint (kiemelkedésen, kiugró részen, a lejtő tetején, a lejtő alján, stb. előforduló 

kategóriák). A nagyléptékű strukturált változatosság mértéke nagyobb lehet, mint a kisléptékűé. Példa erre a 

gilgai talajokra jellemző duzzadás-zsugorodás jelensége, amelynek következménye a felszín és az altalaj 

kémiájának és biológiai jellemzőinek méteres vagy még annál rövidebb távolságon belüli megváltozása. 

Még finomabb skálájú a szerves- vagy szervetlen talajalkotók strukturált szerveződése, mint a pórusok felületét 

bevonó agyaghártyák, az oxihidrátok zonációja, és a vízvezető pórusokban a karbonátok és az oldható sók 

koncentrációja. A gyökerek mentén a mikroszervezetek, valamint az aggregátok közötti felületeken lévő 

agyagbevonat strukturáltan szervezett. Eloszlásmintázatuk a vízáram, a diffúzió, a megkötődés és a 

mikrobiológiai kolonizáció folyamatait tükrözik mikron, illetve szubmikron léptékben. 

A véletlenszerű talajváltozatosságot a kőzet, a hidrológia, a mállási intenzitás, a biológiai aktivitás, az erózió és 

hordalék-lerakódás eltérések, a talajművelés időleges hatása, a mintavétel és az elemzés hibája alakítja ki. Az 

említett hatások megjelennek a strukturált változatosságban is, azonban hatásuk általában finomabb annál, hogy 

azt elfedje. 

A talajtani leírás célja éppen a talajra jellemző változatosság felosztása kisebb változatosságú (homogénebb) 

elemekre olyan módon, hogy a módszeres (szisztematikus) hiba a lehető legkisebb legyen. A talajtérképezési 

egységekben általában jelentős változatosság marad. Egy felmérő elemzés azt mutatta, hogy a térképen 

feltüntetett talajféleség általában csupán 40-től 50 %-ig fedi le a terület talajféleségeit, esetenként ez az arány 

csupán 20 %. Ennek ellenére azonban a térképezési egységek értelmezési ereje 50-től 85 %-ig terjed, 80 %-os 

valószínűség esetén. 

Az amerikai talaj-felvételezési előírás szerint úgy kell a talajtérképezési egységeket megalkotni, hogy az azokba 

besorolt talajok 75 %-ban feleljenek meg a talajtani leírásnak. 
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A talajszelvény leírók és a modell alkalmazók egyaránt szeretnék ismerni a talajtulajdonságok 

változatosságának legalább a viszonylagos mértékét, nagyságrendjét. A 30. táblázatban olyan azonos talajtípus, 

azonos genetikai szintjeiből vett minták átlagértéke és szórása található, amelyek azonos besorolású térképezési 

egységbe tartoznak. 

A 30. táblázatban bemutatott átlagértékek és variációs együtthatók (CV-k) értelmezésében a következő 

szempontok átgondolása segít: 

 

A talaj mélyebb rétegeinek tulajdonságaira adható becslés valóságtartalma a mélységgel csökken, minthogy a 

talajleírások maximális mélysége általában kisebb, mint 2 m. 

Az időben állandó talajjellemzők, mint a szemcseösszetétel, az ásványi összetétel, a talajmélység, és a szín 

kisebb szórásúak, mint a jóval dinamikusabban változó nedvességtartalomé, vízvezető képességé, redox 

állapoté, sótartalomé, biológiai aktivitásé, kicserélhető kationtartalomé, vagy a szervesanyag-tartalomé. 

A talajtulajdonság szórása függ az anyakőzettől, és az anyakőzet minősége szerint a következő növekvő 

sorrendbe rendezhető: lösz - szélhordta üledék - mélységi, magmás- és tektonikus kőzetek - erősen kevert 

anyagok. 

Azon talajtulajdonságok, amelyeket egy standardhoz viszonyítva határoznak meg (pl. mechanikai összetétel, 

pH, szín, stb.) kisebb szórásúak, mint a minőségileg besoroltak (pl., a talajszerkezet, konzisztencia, porozitás, 

begyökerezettség, stb.). Egy mintavételi helyen, illetve annak 1-2 m-es környezetében az állandó 

talajtulajdonságok CV-je 5-10 % közötti, a dinamikus változóké pedig 10-20 % közötti. A CV szélsőséges 

esetben 35 %-ig is terjedhet. 

A laboratóriumi mérések elfogadott hibahatára CV = 5 %-ig terjed. A 24. ábra a mintamérettől függő relatív 

szórást mutatja. 
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A területi változatosság modellezésben történő figyelembevétele szakterületenként különböző és függ a modell 

természetétől. A talajtani modellek többsége nem alkalmas hibaelemzésre. Ennek oka, hogy a modellkészítők a 

hibaelemzést a modellezett rendszer összetettsége miatt értelmetlennek tartják. 

A talajtérképen a talajok területi változatossága talajfolt elhatárolással kerül megjelenítésre. A talajfolt határ 

megrajzolását reprezentatív talajszelvények feltárásával végzik feltételezve, hogy a megállapított folthatár 

egyben kijelöli a térbeli variabilitás-mintázatát. Az előző feltételezés azonban nem tartható, hiszen számottevő 

változatosság marad a körülhatárolt talajfolton belül is. Az sem mindegy, hogy a változatosságot mely 

talajtulajdonságra vizsgáljuk, hiszen az agyag-, a szervesanyag-tartalom, vagy a térfogattömeg szórása 

jelentősen eltér a különböző talajfoltokban. Azonban ez a megállapítás nem minden talajtulajdonságra érvényes. 

Egy hollandiai talajsorozatra számított vízszolgáltató kapacitás szórását lényegesen kisebbnek találták az 

alapadatok szórásánál, amelyek a térképen szerepeltek. Az eredeti talajtérképen 350 talajfolt szerepelt, míg a 

számított vízszolgáltató kapacitás 100 térképezési egységet eredményezett. Ebből az következik, hogy a térbeli 

változatosság a talajtanban jelentősen különbözik aszerint, hogy alaptulajdonságról vagy olyan funkcionális 

jellemzőről, mint például a vízszolgáltató kapacitás van szó. 

A talajtulajdonságok változatosságát klasszikus statisztikai feltételek alapján tárgyaltuk idáig. Meg kell azonban 

említenünk, hogy létezik egy geostatisztikai módszer, ami a vizsgált változó mintavételi helytől függő, vagyis 

térbeli viselkedésének elemzésére szolgál. A geostatisztikai vizsgálat a távolságra lévő terepi megfigyelési 

helyeken mért talajjellemző értékek négyzetes eltérésének számtani átlagán, a kísérleti félvariancia, vagy 

szemivariancia függvényen alapszik: 
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A félvariancia értékek távolság szerinti alakulását ábrázoló függvény a szemivariogram (25. ábra), amelyről a 

következő információk olvashatók le: 

• a félvariancia értéke a h=0 helyen, amelyet röghatásnak (nugget effect) neveznek. 

• a félvariancia felső küszöbértéke, amely a vizsgált jellemző szórásnégyzetét adja (sill). 

• ahol a variancia stabilizálódik, vagyis ameddig a mért értékek nem függetlenek. 

A szemivariogram függvény arra ad információt, hogy egy mintavételi ponttól milyen távolságban (α) tekinthető 

az ott mért talajjellemző érték kiterjeszthetőnek. Az ábrán a szemivariancia értékek leírását szférikus függvény 

illesztésével mutatjuk be. A röghatás nélküli ábra a lineáris függvény alkalmazása esetén leolvasható 

hatástávolságot szemlélteti, mutatva a megfelelő szemivariancia függvény megválasztásának jelentőségét. 

A szemivariogram függvény ismeretében lehetőség van a terület nem mintázott pontjaira a mintavételi pontok 

mért értékei alapján becslést adni. Ezeket az eljárásokat nevezik krígelési vagy súlyozott interpolációs 

eljárásoknak. A geostatisztika további ismeretanyaga nem képezi a modellezés tárgyát, azokat a megfelelő 

kézikönyvek tartalmazzák. 

 

9. Modellparaméterek és modellezési eredmények 
területi változatossága 

„Hogyan is kezelhető a talajfolton belüli változatosság?” kérdésre alapvetően két modellezői megoldás ismert. 

Az egyik lehetőség a talajjellemző modellezés előtti átlagolását követő modellszámítás, míg a másik lehetőség a 

mérési, mintavételi pontokra történő modellszámítás eredményeinek interpolációval történő területi átlagolása, 

és kiterjesztése. Kimutatták, hogy az interpolációs eljárás a megfelelőbb, és pontosabb megoldás 

összehasonlítva a hagyományos, kézi kontúrrajzolással. Az interpolációs technikák alkalmazásának további 

előnye, hogy azokban a területi (térbeli) változatosság leírása statisztikai függvénnyel történik, valamint a 

szerkesztett térkép információtartalma is megadásra kerül. 
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Környezetszennyezési példákban az alkalmazott interpolációs területi felosztással (krígelési eljárás) a 

szennyezési határérték túllépésének valószínűségét jelölik meg. Természetesen a geostatisztika csak abban az 

esetben alkalmazható ilyen és ehhez hasonló feladatokra, ha a szemivariancia függvény térbeli struktúrát mutat. 

Ellenkező esetben a klasszikus statisztika átlaga és szórása az, amellyel a térbeli változatosságot leírhatjuk. 

Talajfelvételezési adatok feldolgozása esetében ismerni kell a felvételezés idejét, az elemzési eredmények 

publikálásának idejét, a térképezés méretarányát, a felvételezés módszertanát, a 

becsült értékek pontosságát, stb. A talajfelvételezési adatokat nem szabad érvényességi korlátaikon túl 

kiterjeszteni. Amennyiben nagyobb, vagyis több különböző terület talajfelvételezési adatainak feldolgozása a 

feladat, biztosítani kell a felvételezőkkel történő konzultáció lehetőségét annak érdekében, hogy az adatbázis 

folytonossága és pontossága felmérhető legyen. 

Két lehetőség közül az egyik a reprezentatív, vagyis a jellemző talajszelvény mért adataival, mint a talajfoltra 

általánosan/átlagosan jellemző paraméterértékekkel történő modellszámítás, a másik a mért pont adatokra 

történő modellfuttatás, amelyek interpolációjával nyerhető megfigyelés a területi eloszlásra. A pontadatokkal 

történő számításmenet hibája csupán a pontokra vonatkozó modellparaméterek mérési/becslési hibájából adódik. 

Például a talaj vízszolgáltató kapacitásának számításához mind a víztartási-, mind a vízvezető képesség adatai 

szükségesek. Ezek az adatok kimérhetők, de a mérés költséges és időigényes. Lehetőség van egyéb, könnyen 

mérhető talajjellemzők alapján a víztartási- és vízvezető képesség függvények más talajtulajdonságok mért 

értékeit felhasználó, un. pedotranszfer függvényekkel történő becslésére is, pl. folyamatos regressziós 

függvényekkel, vagy egy-egy talajcsoportra vonatkozó pedotranszfer függvényekkel. 

A csoport pedotranszfer függvények érvényessége a csoportképzés módja szerint meghatározott. Lehetséges 

csoport például a genetikai színt, a talajréteg, a talajképző kőzet, a talajtípus, vagy altípus, termékenységi 

kategória, talajfolt, stb. A becsült paraméter hibája azonban általában nem ismert. 

A különböző pedotranszfer függvényekkel becsült talajparaméterekkel szimulált talajvízmérlegeket 

összehasonlítva azt tapasztalhatjuk, hogy a becslésből származó eredmények a direkt mérési eredményekből 

számítotthoz képest nem különböznek szignifikánsan. Az eredmény megegyező a korábban a mennyiségi és a 

minőségi talajjellemzők között tapasztalttal, vagyis a hidrológiai talajjellemzők változatossága jelentősen 

csökken, amikor azokból, pl. a szabadföldi vízkapacitás és a hervadáspont értékekből minőségi jellemzőt, a talaj 

vízszolgáltató kapacitását számítják. 

A pontadatokkal végzett szimulációkat a mérés és az ahhoz társuló számítás, un. kísérleti hibája terheli. A 

kísérleti módszer megváltoztatása továbbá olyan hibát eredményezhet, amelyre 

összefüggés: 

vonatkozóan adat a módszer leírásában sem található. A talaj hidrofizikai függvényeinek az adott terület 

pontjaira jellemző változatossága sokkal inkább kifejezhető a víztartó képesség görbék sorozatával, mint 

egyetlen un. területi átlaggörbével. A modellszámítások azután a görbesorozatból valamely véletlen módon, - pl. 

Monte-Carlo módszerrel - kiválasztott függvényekkel végezhetők. Ezt a módszert a különböző művelésű talajok 

és gyepek peszticid kimosódása, vízszolgáltató kapacitása, levegőzöttsége és gépjárhatósága változatosságának 

elemzésére alkalmazták. Ha a szimuláció több évre készül nemcsak a térbeli, de az időbeli változatosságra is 

nyerhető információ. 

Tekintettel arra, hogy az említett szimulációs modellezési munkák csupán néhány talajparaméter változtatására 

épültek, itt jegyezzük meg, hogy előzetesen érzékenységi elemzéssel szükséges kiválasztani azokat a 

paramétereket, amelyekre a modell az adott szempontból a leginkább 

érzékeny. Az ajánlott módszer egyben a modellben szereplő folyamatokat dominanciájuk szerint is rangsorolja. 

A modell bonyolultsága ennek figyelembe vételével választható meg, és a feltétlenül szükséges adatigény is 

előzetesen előre meghatározható. 

A talajtulajdonságok nemcsak paraméterértékekként mutatnak véletlen jellegű változatosságot, hanem lehetnek 

térben korreláltak. Ekkor azonban statisztikai jellemzőiket a regionalizált változók elmélete alapján lehetséges 

megadni. A regionalizált változók elmélete szolgáltat alapot a súlyozott átlagú krígeléshez, amely révén a 

becslési hiba és variancia minimalizálható (Webster és Oliver, 1990). 
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Amennyiben egy modellnek van olyan paramétere, amely kifejezett térbeli szerkezettel rendelkezik, érdekes 

lehet számunkra a modelleredmény térbeli viselkedését ábrázoló függvénynek, a variogramnak a meghatározása 

és alkalmazása interpoláció céljára. Ezt a feladatot két úton végezhetjük el: 

• a modellt a paraméterek mért és interpolált értékeivel futtatjuk, majd a modell eredmény változójának 

határozzuk meg a variogramját és interpolálunk belőle. 

• meghatározzuk minden egyes modellparaméter variogramját. A variogramok alapján interpolált értékeket 

készítünk általunk meghatározott koordinátájú pontokra. Az interpolált paraméter értékeket alkalmazzuk a 

modellben, és előre interpolált eredmény kimenetet állítunk elő. 

A két eltérő módszer csak abban az esetben vezet azonos eredményre, ha a modell kimeneti változója, vagy 

eredményváltozója valamennyi modellparaméterrel lineáris kapcsolatban van. Amennyiben a modell 

szignifikánsan eltérő eredményt szolgáltat aszerint, hogy az interpolációt a modellezés előtt vagy után végezték 

nyilvánvaló, hogy a modell eredménykimenete és paraméterei 

közötti kapcsolat nem lineáris. 

Időjárási adatokkal végzett modellezés során az időjárási adatok modellezés előtti, majd a modelleredmények 

térbeli átlagolását végezték el. Nem kaptak lényegesen eltérő eredményt, amikor az elvégzett térbeli átlagolás 

eredménye a hőmérséklettel volt kapcsolatos, és gyakorlatilag csak lényegtelen eltérésre vezetett, ha az 

eredmény a talajnedvességre vonatkozott. Ebből arra lehet következtetni, hogy a vizsgált modell a 

hőmérsékletre és a talajnedvességre lineáris, amely feltétele a bemenő adatok, illetve az eredmények térbeli 

átlagolásának, vagy interpolációjának. 

10. Tápanyagmozgás modellezése, Claassen-Barber 
modell 

A különböző tápanyagok mozgása a talajban nagyságrendileg különböző tér- és idő paraméterekkel írható le. A 

talajoldatban kis koncentrációban jelenlévő, ún. lassan mozgó 

tápanyagok - a P és K-transzport és felvétel - diffúziós transzportjának felírása nem egyszerű. Elsősorban azért, 

mert a gyökerek körüli igen kicsi, néhány mm3-es talajtérfogatban lejátszódó folyamatokról van szó, amelyek 

nehezen lehatárolhatók és mintázhatók. A mechanisztikus-dinamikus modellek hasznosak a folyamatok jobb 

megismerésében, pl. abban, hogy a talaj-növény rendszer egy-egy komponenséhez, - pl. a talajoldat tápanyag-

koncentrációja, a gyökérsűrűség vagy a felvételi kinetikai paraméterek - rendelt érték változása hogyan 

befolyásolja a teljes tápanyag-szolgáltatási és felvételi folyamatot. 

A talajban szilárd formában kevésbé megkötődő, a talajoldatban viszonylag nagy koncentrációban lévő és 

tömegáramlással a gyökérre mozgó tápanyagok - pl. a nitrát - dinamikáját általában a gyökérzónában, a 

talajszelvény egészében vagy adott rétegeiben tanulmányozzák. A teljes gyökérzet nitrátfelvétele a 

begyökerezett talajrétegekből történő nitrátfelvételből adódik össze. Ezekben a vizsgálatokban a 

tápanyagforgalmi modellt termés-szimulációs modellhez kapcsolják (Füleky, és R. Végh, 1999). 

A vizsgált talajtérfogat nagyságától függetlenül az eredmények értelmezésében további nehézségek forrása a 

gyökér, a talaj-mikroorganizmusok és a közvetlen fiziko-kémiai környezet összetett kölcsönhatásainak 

figyelembe vétele. A szimulációs technika jól alkalmazható a folyamatok leírására, az egyes tényezők 

hatásának, jelentőségének vizsgálatára. 

A következőkben a szimulációs modelleket céljuk és tárgyuk szerint két csoportba osztva tárgyaljuk. Először a 

gyökérkörnyezetben, a rizoszférában, az egyetlen gyökérszálhoz történő tápanyagmozgást (talaj-gyökérfelület), 

majd a gyökérzónában, a teljes gyökérzet tápanyagfelvételét (talaj-növény-atmoszféra rendszerben) leíró 

szimulációs modelleket mutatjuk be. 

A talaj tápanyagtranszportját és a növényi tápanyagfelvételét valamint a tápanyagfelvétel és a tápanyag-

szolgáltatás dinamikus kölcsönhatását mechanisztikus modellekkel írják le. 

A tápanyagtranszport-modellek általában a gyökér tápanyagfelvételét, a gyökérzet morfológiáját és 

növekedését, valamint a talajban a gyökérfelszínre történő tápanyagtranszportot leíró matematikai 
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kifejezésekből állnak. A modellekben a tápanyag mozgása tömegáramlás és diffúzió útján történik, és 

felvételének sebességét a tápanyag gyökérfelületi koncentrációja határozza meg, 

Michaelis-Menten típusú összefüggés alapján. Ezek a modellek a gyökeret mint a tápanyagok számára teljes 

metabolikus gyűjtőhelyet (zero sink) kezelik, vagyis a tápanyagfelvétel nagy sebessége következtében a gyökér 

felületén az adott tápanyag koncentrációja kicsi. A gyökér tápanyagfelvételi jellemzőit (lmax, Km, co) tápoldatos 

kísérletekben határozzák meg, ahol a gyökérfelületre történő tápanyagtranszport nem limitálhatja a felvételt, 

vagyis a felvételi kinetikai paraméterek értéke kizárólag a növény élettani állapotától függ. A gyökérzet 

morfológiáját és növekedési sebességét jellemző paramétereket teljes növényre vonatkoztatva talajban vagy 

egyéb háromfázisú közegben lefolytatott kísérletek adataiból nyerik. A következőkben a Claassen-Barber 

modellt mutatjuk be részletesebben, ami a P- és K- transzport koncentráció eloszlás és felvétel leírására és 

tanulmányozására az egyik legáltalánosabban használt modell. 

A modell két részből áll: a gyökérre történő tápanyagtranszport és a Michaelis-Menten kinetikát követő 

tápanyagfelvétel leírásából. 

A modell alapja a gyökérre tömegáramlással és diffúzióval történő tápanyagmozgást leíró 
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A (143) összefüggés szerint a gyökérfelszínre történő tápanyag-fluxus egyenlő a Michaelis-Menten kinetikával 

leírható növényi tápanyagfelvétellel. 

A (144) összefüggés alapján lehetővé válik a gyökerek közötti kölcsönhatások (versengés) figyelembe vétele. 

Az (145) összefüggés az előbbi alternatívája, vagyis nincs a gyökerek között kölcsönhatás; azaz r távolságban a 

koncentráció azonos a kiindulási koncentrációval. 

A modellel becsülhető az egységnyi hosszúságú gyökér által bizonyos idő alatt felvett tápanyagmennyiség és a 

gyökér körüli koncentráció eloszlás. A növekvő gyökérrendszer teljes tápanyagfelvétele az adott időpontokban 

funkcionáló gyökérszegmensek időarányos felvételének összege. 

Az előbbihez hasonló mechanisztikus modellek bizonyos korlátok között jól alkalmazhatók a 

tápanyagszolgáltatás, és felvétel folyamatának leírására. Gyakori hibájuk azonban, hogy a tápanyagszolgáltatás 

extrém tartományaiban nem alkalmasak a jelenség leírására. Például foszforhiányban vagy túlzott 

káliumellátottság esetén, stb. Ennek oka az a sokrétű adaptációs tevékenység, amelyre a növény a 

tápanyagstressz elhárítása érdekében képes. Ezek az előző fejezetben már tárgyalt funkciók a növekedési 

sebesség csökkentése, a metabolikus gyűjtőhelyáthelyezés, a gyökérfelület-növelés (pl. gyökérszőrképződés), a 

felvételi kinetikai paraméterek változása, a kémiai aktivitás, stb. 

A bemutatott Claassen-Barber modellhez hasonló Cushman-modell érzékenységvizsgálatánál kimutatták, hogy 

a P-felvétel becsült értékére a gyökérfelület változása volt a legnagyobb hatással, majd a talaj 

transzportparaméterei (a talajoldat kiindulási P-koncentrációja, foszfor-pufferkapacitás, diffúziós együttható), 

végül a felvételi kinetikai paraméterek következtek. 

A gyökérfelület jelentőségére utal, hogy a gyökérszőrképződés által megnövelt felület, mint input paraméter 

bevonása a Claassen-Barber modellbe jelentősen javította a felvett P-mennyiség becslését a vizsgált 7 

növényfajnál. 

Foszforhiány esetén igen jelentős lehet a gyökér általi kémiai feltárásból származó felvehető foszformennyiség. 

A Cushman modellt tesztelve nagymértékben javították a felvett P-mennyiség becslését a fokozott 

gyökérnövekedés és a pH által szabályozott foszforfeltáródás figyelembe vételével. 

Az elmúlt évtizedben jó néhány, a gyökérkörnyezetben folyó tápanyagfeltáródás tanulmányozására alkalmas 

szimulációs modellt fejlesztettek ki, amelyek alkalmazása és érzékenységi vizsgálata nagymértékben 

elősegítette e kísérletesen igen nehezen vizsgálható kérdéskör tisztázását. A részfolyamatok modellezése, a 

sztochasztikusan fellépő kölcsönhatások és ezek küszöbértékeinek feltárása és a folyamatok főirányára 



 3. Hő-, víz-, és tápanyagforgalmi 

modellek 
 

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

gyakorolt hatásuk vizsgálata tette lehetővé a mechanisztikus modellek reprezentációs elméletének 

továbbfejlesztését. A szimulációs modellek érzékenységi vizsgálata szükséges, és el nem hagyható lépések a 

gyökérkörnyezetben, ill. a gyökér-talaj határfelületen lejátszódó, tápanyag-szolgáltatási és felvételi folyamatok 

megismerésében. 

10.1. Szén- és nitrogénforgalom modellezése 

A talaj és növényi szervesanyag minőségét sokszor a C:N aránnyal szokták jellemezni. A C:N arányt 

tömegszázalékban adják meg. Amennyiben a C:N arány 18:1, vagy ennél szűkebb, akkor nitrogén felszabadulás 

történik, és a széntartalom szén-dioxiddá alakul. Páter szerint a magyarországi talajok humuszában a C:N arány 

átlagosan 10:1. 18-30:1 C:N aránynál egyensúlyi állapot áll fenn, amennyi nitrogén felszabadul, annyi le is 

kötődik. 30:1 C:N aránynál az immobilizáció a jellemző, a nitrogén lekötődik a szervesanyagot bontó 

szervezetekben. 

Az élő szervesanyag a feltalajban az összes szervesanyag 10-15%-t teszi ki, és a talajba kerülő szervesanyagból 

keletkezhet humusz vagy szervetlen nitrogén vegyületek, valamint élő mikrobiális biomassza alkotja. Az összes 

szervesanyagban a szerves kötésű C-tartalom a talajban átlagosan 58%. Ezért a talaj szerves széntartalmából 

meg lehet határozni a talaj összes szervesanyagát, ill. humusztartalmát. Hu%=1,72*C%. Mivel 100/58=1,72. 

A humusztartalom minősítése: 

kisebb, mint 2% kis 

2-4% közepes 

nagyobb, mint 4% humuszban gazdag talaj 

A talaj összes nitrogéntartalma 0,02-0,4%. Ennek 95-99%-a szerves kötésben, és csak 1-3%-a van a növények 

számára felvehető formában. A növények számára könnyen felvehető nitrogénforma a nitrifikáció útján 

keletkezi, ami leggyorsabban 35 C-on és 70:30 víz-levegő aránynál megy végbe. 
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Feladat 1: 

Hu%= 3 

Szerves C-tartalom=3*0,58=1,74% 

N-tartalom (C:N arány 10:1) = 0,174% 

Felvehető N (az összes 1%) = 0,00174% 

1 ha-on 40 cm mélységben 5 200 t talaj van, ha a térfogattömeg 1,3 t/m3. Szerves C-tartalom 90 480 kg/ha. 

Összes nitrogéntartalom 9 048 kg/ha. Ebből a növények számára felvehető 90 kg/ha (1%-t feltételezve). 

Feladat 2: 

Egy diesel üzemű gépkocsi 5 l/100 km fogyasztásával a prospektus szerint 150 g CO2bocsát ki kilométerenként. 

Igaz-e az állítás? 

Az üzemanyagokat általánosságban CH2formulával jellemezhetjük (természetesen hosszú láncokba rendezve). 

CH2+ 2O2= CO2+ 2H2O 

A fogyasztás tehát 0,05 l/km. A diesel üzemanyag sűrűsége átlagban 0,9 kg/l, így 45 g/km üzemanyagot 

használt fel a gépjármű. Az üzemanyag moláris tömege 14 g, tehát közelítőleg 3,2 mól/km fogyasztás jön ki. A 

CO2moláris tömege 44 g. Tehát 44 * 3,2 = 141 g. Ez az érték nagyon közel van a prospektusban megadotthoz. A 

gépjárműben CO2keletkezhet még a kenőanyagok, plusz egyéb anyagok elégetése során is. Tehát a 

prospektusban közölt adat helytálló. 

Szabadon élő mikroszervezetek nitrogénkötése 2-40 kg/ha/év. A denitrifikáció évente a kijuttatott műtrágya 15-

30%-t érinti. Kimosódás homokon 50 kg/ha, kötött talajon 20-25 kg/ha. Sok szerző szerint a téli csapadékkal 

mosódik ki a legtöbb nitrogén. 

Győri D, 1984 vizsgálatai szerint a talajlégzés, a CO2kibocsátás 65 C- fokig növekszik, 90 C-nál visszaesik és 

110 C -nál újabb maximumot ér el. Az első csúcs a mikorbiális bontás hőmérsékleti optimuma, a második pedig 

a kémiai oxidáció maximuma. 1 t szén oxidációjakor 3,67 t CO2keletkezik. (12 aránylik a 44-hez). 

A növények átlagos széntartalma 45-50%, a lombosfák átlagban 50% szenet tartalmaznak. Egy 10t/ha 

szárazanyag-tartalmú biomassza tehát 5t/ha C-t tartalmaz, ami 18,35t CO2-nak felel meg. Ennyi CO2-t köt meg 

tehát a növény a környezetéből, a légkörből. 
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5. fejezet - 4. Termésszimulációs 
modellek, modellépítés 

1. A termésszimulációs modellek felépítése 

A természetes talaj-növény, vagyis ökológiai rendszerekhez képest a mezőgazdasági, kertészeti 

növénytermesztési rendszerek hasonlóan bonyolult anyag- és energiaforgalmúak, de sok tekintetben eltérő és 

jellemzően mesterségesen fenntartott formációk. Ennek ellenére a mezőgazdasági táblák növényzete éppúgy, 

mint a gyümölcsösök, szőlőültetvények, kertészetek, vagy a zöldséges kertek bonyolult rendszert alkotnak. 

Valamennyi mezőgazdasági növénytermesztő rendszer alapvető célja a növényi produkció létrehozása. A 

produkció érdekében történik a talaj művelése, a növények vízzel és tápanyagokkal történő ellátása, a nem 

termeszteni kívánt növények eltávolítása, az állati-, a növényi-, a vírus-, vagy a bakteriális kártevők elpusztítása. 

Következik ebből, hogy a növénytermesztés annak ellenére energia- és munkaigényes tevékenység, hogy a 

fotoszintetikus napenergia hasznosítása révén a növényi biomassza képződés energiamegkötést jelent. 

Amennyiben a növénytermesztés hatékony és jól tervezett, eredménye nettó energiatermelés. 

A leírtak alapján belátható, hogy bármelyik mezőgazdasági növénytermesztő rendszer összetett, számos 

kölcsönhatással rendelkező, és a környezetével anyag- és energiaforgalmat megvalósító, un. agrár-ökológiai 

(agro-ökológiai) rendszer. 

A termésszimulációs modellek kidolgozásának gyakorlati célja éppen a növényi genotípus, a környezeti 

tényezők és gazdálkodási módok kölcsönhatása lehetséges és valószínű eredményének, a termeszteni kívánt 

növényfajta fejlődésének, a biomassza növekedésének és a várható termésmennyiségének a 

tanulmányozhatósága. 

Tekintettel a mezőgazdasági növénytermesztés általában monokultúrás jellegére, vagyis arra, hogy csupán 

egyetlen növényfaj termesztésére irányul (kukoricatábla, repcetábla, barackos, rizsföld, stb.) a növény jellemzői 

a biomassza-felhalmozást szimuláló modellek számára a természetes ökorendszerek (rétek, szikes 

növénytársulások, sztyeppek, erdők, stb.) fajgazdag formációihoz képest egyértelműen definiálhatók. A 

növények közti vetélkedés, a kompetíció ezekben az agro-ökológiai rendszerekben nem kerül figyelembe 

vételre, sokkal inkább a talajból történő víz- és tápanyag (többnyire nitrogén) felvehetősége. Ennek 

modellezhetősége érdekében van szükség a talaj víz- és tápanyag-szolgáltató képességét meghatározó 

jellemzők, paraméterek modellbe történő beépítésére. A talaj feltöltését vízzel a csapadék, a talajvízből történő 

kapilláris vízemelés és az öntözés végzi. A növény által felvehető nitrogén mennyiségének modellben történő 

szimulációja számos részfolyamat figyelembe vételét teszi szükségessé (szervesanyag lebomlás, vagy 

mineralizáció, mikrobiális nitrogénkötés, denitrifikáció, nitrogén fixáció, stb.). 

A termésszimulációs modellek bonyolultságukat tekintve szintén különbözőek. Az un. működési modellek a 

leegyszerűsített formát képviselik, míg a mechanisztikus modellek a növény és környezete kölcsönhatását az 

aktuális ismeretek szintjén tárgyalják. 

Annak ellenére, hogy a termésszimulációs modellek a néhány tízparaméteres egyszerűtől a több száz 

paraméteres bonyolultságúig léteznek, abban megegyeznek, hogy a termést, illetve a biomassza-növekedést a 

talaj, a növény, az időjárás és a gazdálkodás tényezői együttesen alakítják. 

A termésszimulációs modellekben a bonyolultságtól független megoldás, hogy a képződő termés egy un. 

termésválasz-függvénnyel (yield response function) meghatározott hányada a lehetséges maximális termésnek 

aszerint, hogy például az aktuális evapotranszspiráció (Et) hogyan viszonyul a potenciális Et-hez. A 

termésválasz-függvényt alkalmazó modellek előnye, hogy nem helyhez kötöttek és meglehetősen eltérő 

időjárási körülmények között is sikerrel alkalmazhatóak. 

A növényi termésképződés folyamatai mint a fotoszintézis, a tápanyag és a biomassza-megoszlás szimulációs 

megoldása lehet empirikus és mechanisztikus. Általánosan az empirikus megoldások az elterjedtek. 

A termés-modellekben általában egy vagy két stressztényező szerepel azzal a feltételezéssel, hogy a többi 

stressztényező nem fordul elő vagy nem hat a termésképződésre. A termés-modellek négy típusát különíthetjük 

el a hatótényezők szerint: 
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1. típus: A növekedési sebesség csak a fejlődési állapottól (fenofázis viszonyok) és az időjárástól (elsősorban a 

napsugárzástól és hőmérséklettől) függ, a termőhelynek nincs víz- és tápanyaghiánya. 

2. típus: A növekedési sebességet csak a vízellátottság (felvehetőség) limitálja, legalább a növekedési ciklus 

egy részében, az 1. típus időjárási tényezői és optimális tápanyagellátás mellett. 

3. típus: A növekedési sebességet nitrogénhiány limitálja legalább a növekedési ciklus egy részében, míg a 

továbbiakban korlátozhatja a vízhiány, illetve a kedvezőtlen időjárás is. 

4. típus: A növekedési sebességet stressztényezők, tápanyaghiány (pl. elégtelen foszforellátottság vagy más 

tápanyag hiánya), valamint egyéb károsító tényezők is alakítják legalább a növekedési ciklus egy részében. 

Az előbbi kategorizálás segít abban, hogy a modellező valóban a legfontosabb limitáló környezeti tényezők 

dinamikájának és a termésre gyakorolt hatásainak elemzésére fordíthassa figyelmét, és ne az adott feltételek 

között a termés szempontjából közömbös tényezőket vizsgálja. Szűkíthető ezen a módon a tárgykör és 

specializálható a modell, egyszerűsíthető a modellszerkezet, rövidíthető a futtatás. Az egyes szintek 

folyamatainak dinamikája külön is szimulálható, majd egy alkalmas termés-szimuláló modellbe részmodellként 

kapcsolva növekedéslimitáló hatásai is megvizsgálhatók. Ilyen módon nagy számban készültek többnyire 

termés-szimuláló modellhez kapcsolt víz- és hő-, nitrogén-, és egyéb tápanyagforgalmi, valamint tápanyag-

felvehetőségi (N, P, K, S, Mn), eróziós és talajdegradációs modellek. 

A termésmodellek azonban nemcsak bonyolultságuk és növényi, vagy gazdálkodási variációjuk szerint 

különbözhetnek, hanem a szerint is, hogy mi volt készítésük célja. Ezen az alapon megkülönböztethetünk kutató 

termés-szimulációs modellt, aminek használatakor a kutató határozza meg a modelltől várt választ, míg a 

gyakorlati növénytermesztőt segítő alkalmazói modell esetében a feltehető kérdések előre meghatározottak és a 

válaszok egyértelműek a felhasználó számára. Konkrét példát jelent az előzőek illusztrálására az a kutató 

modell, amely az öntözés módjának, formájának, mennyiségének a keresését szolgálja, vagy annak felhasználói 

változata, amely megmutatja a gazdálkodónak, hogy mely öntözési terv a leginkább megfelelő. 

Az elmúlt évtizedben jó néhány, a gyökérkörnyezetben folyó tápanyag-feltáródás tanulmányozására alkalmas 

szimulációs modellt fejlesztettek ki, amelyek alkalmazása és érzékenységi vizsgálata nagymértékben 

elősegítette e kísérletesen igen nehezen vizsgálható kérdéskör tisztázását. A részfolyamatok modellezése, a 

statisztikus kölcsönhatások és ezek küszöbértékeinek feltárása és a folyamatok főirányára gyakorolt hatásuk 

vizsgálata, mindezek alapján mechanisztikus modelleket tartalmazó reprezentációs elméletek kidolgozása. A 

szimulációs modellek érzékenységvizsgálata is szükséges, és hasznosíthatóak a gyökérkörnyezetben, ill. a 

gyökér-talaj határfelületen lejátszódó tápanyag-szolgáltatási és felvételi folyamatok megismerésében. 

A termés-szimulációs modellek a modellépítő, illetve használó célja szerint alkalmazhatók, pl. a tápanyagellátás 

megtervezésére, vagy egyéb célokra is. Így például használják őket: 

• eddig nem művelt terület termőképességének becslésére (CERES, MACROS, EUROACCESS); 

• új fajta adaptációjának becslésére (MACROS); 

• a klímaváltozás hatásainak felmérésére (CERES, EUROACCESS, SOILN); 

• gazdasági, vagy egyéb célú termés-előrejelzésre (CERES, EPIC, EUROACCESS, SOILN); 

• új agrotechnikai eljárások (öntözési, műtrágyázási változatok) hatásainak felmérésére (CERES, EPIC, 

EUROACCESS, MACROS, SOILN); 

• a talaj szerkezetromlás hatásának elemzésére (EPIC, SOILN); 

• az erózió, a rovarkárok, a gyomosodás, a betegségek káros hatásainak becslésére (EPIBLAST, WEEDSIM); 

• energiaerdők hozamfelmérésére (SOIL; SOILN); 

• nemesítési programokban; 

• profit optimalizáló modellel kapcsolva gazdaságossági analízisekben. 

Trágyázási terv készítése érdekében lefuttatott szimulációban minimálisan a következőket kell figyelembe 

venni: 
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• a termeszteni kívánt növény (genotípus) tenyészideje, állománysűrűsége, termésnagysága, az eladható termés 

aránya a teljes növényhozamhoz viszonyítva, tápanyagigénye az egyes fenofázisokban. 

• A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, vízkészlete, tápanyagkészlete, a talajvízszint mélysége. 

• A műtrágya típusa (összetétele, oldódási sajátosságai), ára, az alkalmazási technikák meglévő feltételei, a 

szervestrágyázás minőségi-, mennyiségi- és alkalmazási feltételei. 

A futtatás eredményeként megkaphatók a növény tápanyagigény-dinamikájának megfelelő hatóanyag-

mennyiség (napi) értékei, illetve szimulálható a tervezett műtrágya-felhasználás. 

A termésszimulációs modellekben az egyéb modellekben általában használt fogalmak szerepelnek. Néhány 

modellezési fogalom termésszimulációs értelmezése azonban célszerű. 

Modell bemenetek: azok a modellezett, a rendszer környezetét alkotó tényezők, amelyek a rendszer működésére 

hatnak, pl. az időjárási tényezők. Ezeket általában hajtó változóknak nevezik. Termés-modellekben általában a 

hőmérséklet és a napsugárzás szerepel hajtóváltozóként. 

Modell kimenetek: a modellezett rendszerviselkedést megjelenítő válaszok. 

Paraméterek: a modell alkotóelemeinek (talaj, növény) az állandó és jellemző tulajdonságai. Paraméterek 

határozzák meg például a fotoszintézis fényre adott válaszát, a növényben a vízáramlással szembeni ellenállást, 

vagy a szövetképződés során keletkező légzési veszteséget. 

A paraméterek és a bemenetek közötti különbség gyakran nem egyértelmű. A bemenet általában időponthoz 

kötött, míg a paraméterek időben állandóak, azaz a rendszer állapotától és nem az időtől függenek. 

Állapotváltozók: a modellalkotó elemek állapotát leíró mennyiségek. Az állapotváltozók időben akkor 

változnak, amikor a modellalkotó elem kölcsönhatásba lép a környezettel. A dinamikus modellek 

állapotváltozói időben változnak. A termésszimulációs modellekben a talajnedvesség-tartalom és a növényi 

biomassza a két szokásos állapotváltozó. 

Folyamatok: az állapotváltozók és a modell elemek közötti kapcsolatok időbeni változása a különböző 

folyamatok eredménye. A termésszimulációs modell matematikai függvényekkel leírt összefüggések sorozata. 

A modell állapotváltozói a különböző folyamatok eredményeként bekövetkező változásokat írják le. 

Folyamat-modellek: a termésszimulációs modellek folyamatmodellek, amelyekben az állapotváltozók időben 

lassan, de folytonosan változnak. A diszkrét modellek állapotváltozói diszkrét, egész értékkel változnak. A 

termésszimulációs modellek differenciálegyenletek rendszerének tekinthetők, amely rendszer a modell 

szerkezetét és a rendszert alkotó elemek kapcsolatrendszerét tükrözi. 

A modellezett folyamatok három kategóriát, így a transzportot vagy áramlást, a transzformációt vagy átalakulást 

és a tárolást vagy felhalmozást alkotják. A három folyamat kategóriát két változótípus írja le, egy extenzív és 

egy intenzív. Az extenzív változók áramlásmennyiségek, mint pl. a tömeg, a térfogat, az elektromos töltés, az 

erő- és az energia. A rendszerösszetevők intenzív változói, pedig energia-intenzitás vagy potenciál 

dimenziójúak. Az intenzív változók az extenzív változók hajtóerőit képezik, példaként a nyomás, a hőmérséklet, 

az elektromos feszültség és a sebesség említhető. 

A mezőgazdasági és az ökológiai modellezés egyik nehézsége éppen az, hogy nem minden áramlási 

folyamathoz rendelhető egyértelmű intenzív változó, minthogy a kérdéses áramlási folyamatot több 

mechanizmus is létrehozhatja (kereszteffektusok). Ilyen esetben az intenzív változó és a mechanisztikus leírás 

helyett az extenzív változó tapasztalati – empirikus - leírása a szokásos megoldás. 

1.1. Időjárás 

A legtöbb termésszimulációs modell által használt meteorológia paraméterek: maximum, minimum 

hőmérséklet, globálsugárzás, szélsebesség, páranyomás, evapotranszspiráció és csapadék. Ezekben a modellben 

az evapotranszspirációt a Penmaneljárással számolják. 

Ha a globálsugárzás mért adatai nem állnak rendelkezésre, akkor az Angströmformulát használják a 

globálsugárzás becslésére. Az Angström formula a napfényes órák számát használja bemenő adatként. Ha a 

napfényes órák száma sem áll rendelkezésre, akkor a Supit(1994) vagy Hargreaves(1985) formuláját használják. 
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A Supit által kifejlesztett eljárás a felhőborítottságot, valamint a maximum és minimum hőmérsékletet használja 

független változóként. Ez az eljárás pontatlanabb, mint az Angström-féle. A Hargreaves eljárás csak a maximum 

és minimum hőmérsékletet használja, és az általa végzett becslés pontossága jóval kisebb, mint az Angström 

vagy Supit által előállított értékek. 

Az Angström képletben használt empirikus együttható értékét vagy a felhasználó adja meg, vagy kiszámítható a 

meteorológia állomás szélességi fokának függvényében. 

1.2. Az evapotranszspiráció számítása 

A PENMAN szubrutin számolja a növény földfeletti részének, a talaj oszlopnak és a vízfelszínnek a potenciális 

evapotranszspirációját. Számos egyéb köztes változót is számítanak az eljárás során. 

Evapotranszspiráció = transzspiráció + evaporáció 

Az evaporáció fő oka a párolgó felszín és a levegő határréteg közötti páranyomás gradiens. A párolgó felület 

páranyomása az adott hőmérsékleten mérhető telített (nedves) páranyomással egyenlő. A levegő páranyomása 

függ a hőmérséklettől és a relatív páratartalomtól. A párolgás sebessége az evaporációs felszín és a levegő 

közötti diffúziós ellenállástól függ. Az ellenállás nagysága erősen függ a szélsebességtől. A két környezeti 

változó, a levegő páratartalma és a szélsebesség együttesen határozzák meg a levegő "páraéhség"-ét. 

A becslés ill. közelítés problémája, hogy a párolgó felszín hőmérséklete nem standard meteorológia 

megfigyelés, ezért nem áll rendelkezésre. 

Párolgási hő: egy kg víz elpárolgásához szükséges energia. 

1mm víz = 2,4 MJ m-2 

Teljes sugárzási mérleg (nettósugárzás): egyensúly a Napból érkező rövidhullámú sugárzás, a visszaverődés 

(albedó) és a hosszúhullámú kisugárzás között. 

A párolgó felszín felett mozgó levegő hőmérséklete, hőenergiája egy másik energiaforrás a párolgás számára 

(oázishatás). A bejövő sugárzásnak csak 5-8%-a használódik fel a fotoszintézisben, a nagyobbik hányada 

párolgásra fordítódik. 

Penman (1948) elsőként írta le az ET-t fizikai matematikai módszerrel. 

 

Az egyenlet első része a sugárzási rész, a megkötött vagy elnyelt nettó sugárzás számítása. A második rész az 

aerodinamikus folyamat, ahol a légkör páraéhsége számítódik. A W értéke egynél kisebb szám. 

1.3. Előkészítő számítások a Penman modellben 

A napi átlaghőmérsékletet egyszerű matematikai átlaggal számítják. A maximum és minimum hőmérséklet 

közötti különbséget a szélfüggvény empirikus konstansának számításakor alkalmazzák. 

A párologtató képesség, "páraéhség" függ a szélsebességtől és a telítési és aktuális páranyomás közötti 

különbségtől. A szélsebesség függvényhez, a sebességet, amit két méter magasságban mérnek, korrigálják egy 

empirikus állandóval. Ez az állandó hőmérsékletfüggő és becsülhető (Frére, 1979): 
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A fenti összefüggés szerint T=20 C-nál 2,54 MJ kg-1a látens hőenergia (ennyi energia kell 1 kg víz 

elpárolgásához). A száraz és a nedves hőmérséklet különbsége a pszichrometrikus különbség, amit más néven 

szárítási potenciálnak vagy szárítóképességnek is neveznek. A tengerszint feletti légnyomás mellett a 

pszichrometrikus konstans étékét az alábbi módon lehet kiszámítani (Brunt, 1932). 

 

Legtöbb számítógépes model o= 0,067. Ez az érték a tengerszint feletti 

légnyomás P0
-1értékeinek felhasználásából adódik. A megfigyelések szerint a 

légköri nyomás változik a magasság függvényében, és ezzel együtt a pszichrometrikus állandó értéke is. Az 

alábbi két egyenletet felhasználhatjuk a földrajzi magasság különbségekből adódó eltérések pontosítására. 
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A telített páranyomás függ a levegőhőmérséklet napi átlagától, ezt Goudriaan (1977) egyenletének 

felhasználásával becsülhetjük meg. 

 

1.4. A globálsugárzás becslésének módszerei 

Abban az esetben, ha nincs mért adatunk a beérkező napsugárzásról jól használható a korábban említett 

Angström (1924) összefüggése, ami a napfényes órák számának ismeretében becsüli meg a globálsugárzást. 
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Az empirikus A és B konstansokat az Angström képletben lineáris regresszióval lehet meghatározni az 

extraterresztrikus és globálsugárzás, valamint a relatív napfénytartam n/D mért értékeinek ismeretében. Az A 

paraméter a regressziós egyenes tengelymetszete, a B a meredeksége. Az A állandó megadja, hogy az 

extraterresztrikus sugárzás hány százaléka érkezik le teljesen borult nap esetén, amikor a napsütéses órák száma 

nulla. Az A és B állandó összege derült nap esetére ad becslést a leérkező sugárzás hányadára. 

Európa néhány régiójára Supit (1994) meghatározta az Angström állandókat, ezt mutatja a táblázat. A 

konstansok értékeit a szélességi fok és a klíma határozza meg a FAO (Frére, Popov, 1979) alkalmazásokban. 

 

Amennyiben az adott helyen rendelkezésre állnak a mért adatok alapján meghatározott A és B konstansok, 

természetesen azt érdemes használni. Amennyiben az állandók értékei nem ismertek, az alábbi becslést 

használhatjuk: 

 

A becslést Supit (1994) továbbfejlesztette. Ebben a modellben a beérkező globálsugárzás a felhőborítottság 

mértéke és a napfénytartam függvénye. Ez az eljárás a Hargreaves (1985) formulának a kibővítése. Az ezzel az 

eljárással kapott becslések azonban pontatlanabbak, mint az Angström összefüggés alapján meghatározott 

értékek. 
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Európa öt régiójára a ca, cb, ccállandókat meghatározták (Supit, 1994). 

Második javított változata a Hargreaves (1985) formulának abban az esetben használható a beérkező sugárzás 

becslésére, ha nem állnak rendelkezésre mért napfénytartam és felhőborítottság értékek. Az ezzel az eljárással 

kapott becslések pontatlanabbak, mint a korábban említett két összefüggés bármelyike alapján meghatározott 

értékek. 

 

1.5. A Penman képlet értelmezése 

A hőmérséklettől függő W tényezőt Frére és Popov, (1979); Penman, (1948, 1956) határozták meg. 

 

A felszín sugárzási egyenlege a globálsugárzásból, a felszíni albedóból, a felszínre érkező hosszúhullámú 

sugárzásból és a felszín által kibocsátott hosszúhullámú sugárzásból számítható ki. A nettó hosszúhullámú 

kisugárzás a felszínre érkező és a felszín által kisugárzott energia különbsége. 

A nettó hosszúhullámú kisugárzás becslésére szolgáló Penman (1956) képlet Brunt (1932) képletéből származik. 

A nettó hosszúhullámú kisugárzás növekszik az átlagos levegő hőmérséklet és a relatív napfénytartam 

növekedésekor, és csökken a páranyomás emelkedésekor. 
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Az aktuális sugárzás egy részét a felszín visszaveri. A visszavert hányad (albedó) különböző a vízfelszínen, a 

talajfelszínen és növényállományon. A sugárzás elnyelt hányada mínusz a nettó hosszúhullámú kisugárzás adja 

a nettó elnyelt sugárzást, amit ha elosztunk a párolgás látens hőjével megkapjuk azt a víz mennyiséget (mm nap -

1), ami energetikailag elpárologhat. 

 

A talaj albedója függ a felszín színétől és nedvességtartalmától. Az albedó értéke száraz talaj esetén 0.14 

(agyag) 0.37 (futóhomok) között változik. Ten Berge (1986) leírta az albedó változásának mértékét a 

talajnedvesség függvényében a talaj felső rétegének átlagos víztartalma mellett. Legtöbb modell az alábbi 

albedókat használja: csupasz talaj 0.15, növényállomány 0.25, vízfelszín 0.05. 
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A légkör páraéhsége függ a telített és aktuális páranyomás közötti különbségtől és a szélsebességtől. A 

növényállományban a páraéhség némiképp nagyobb, mint a talaj vagy vízfelszínen a nagyobb felszíni 

érdességnek köszönhetően. Ezt a hatást a szélfüggvény magasabb „factor” értékében veszik figyelembe. 

 

A „factor” feltételezett értékei (Frére, 1979) növényállományban 1.0 és szabad vízfelszín felett 

0.5.Behelyettesítés után 

 

A fenti egyenlet felhasználásával, különböző „factor” és albedó értékek mellett az evapo(transzspi)ráció nedves 

talajra, vízfelszínre és növényállományra könnyen kiszámítható. 

Mért vagy becsült napi globálsugárzás (hullámhossz 300-3000 nm) a modellekben bemenő adat (feltételezzük, 

hogy Rav= Sg,d). 

 

1.6. Transzspiráció 
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Goudriaan nyomán (1977). A növények vízellátottsága, az állomány vízállapota meghatározza a 

sztómaellenállás nagyságát. A sztómaellenállás mind a fotoszintézis intenzitását, mind a transzspiráció 

nagyságát közvetlenül meghatározza, mivel a CO2és a vízgőz is itt jut be. ill. ki a növényből. A 

kukoricaállomány vízleadásának számításakor az állomány relatív víztartalmát, a sztómaellenállás határértékeit 

és a talajellenállás kapcsolatát veszik figyelembe. 

Az állomány relatív víztartalma a tényleges és maximális víztartalom hányadosa. A maximális víztartalom 

számításakor a 3mm vastag kukoricalevél tulajdonságait veszik figyelembe. 

Maximális víztartalom = LAI * 2,5 * 10-3kg m-2 

Az állomány aktuális nedvességét a vízfelvételének és transzspirációjának különbsége, ill. integrálja adja. A 

kiinduló értéket a teljes turgeszcensz állapotú levél víztartalma képezi, melyet a szakirodalomban a szerzők 

0,975-nek ad meg. A transzspiráció-sztómaellenállás közötti kapcsolat miatt a sztómaellenállás az egyik 

alapvető visszacsatolási mechanizmus a modellekben. Az állomány vízforgalmának másik visszacsatolási 

rendszere a növényzet vízfelvétele, mely hasonlóan a sztómaellenálláshoz, erősen függ az állomány relatív 

víztartalmától. A talajból a gyökéren keresztül történő vízfelvétel számos környezeti és növényi paramétertől 

függ. A talajok szabadföldi vízkapacitásánál a vízpotenciál feltételezhetően -0,1 bar. A talajellenállása a 

hőmérséklet függvénye. A legnagyobb vízvezető képesség 40 C-os talajhőmérsékleten van. A talajhőmérséklet 

csökkenésével, ill. 40 C fölé emelkedésével a vízvezető képesség exponenciálisan csökken (Goudriaan és van 

Laar 1994). 

A növény belsejében a vízszállítás sebessége a növény relatív víztartalmától függ. A transzspiráció fenntartása 

érdekében a gyökérellenállásnak állandóan nullától különbözőnek kell lennie, mely akkor is biztosítja a növény 

vízutánpótlását, ha a talaj nedvesség tartalma nagyon nagy. 

1.7. Nappalhosszúság és napmagasság számítása 

A nappalhosszúság a Nap horizont (látóhatár) feletti magasságától (szögétől) függ. A Napmagasság a látóhatár 

és a Nap látszólagos napi útja közötti folyamatosan változó szög. A Nap magassága függ: 

1. Szélességi fok 

2. Az év napjától 

3. Az adott nap órájától 

Napfelkelte előtt és napnyugta után a Nap magassága nulla. A továbbiakban dél alatt a csillagászati delet fogom 

érteni, ami az adott napon a Nap legmagasabb helyzetét jelenti. Az egyenlítőn a Nap pontosan 12 órakor delel a 

napéjegyenlőség idején. 

 

A Nap szöge a nap folyamán változik, mert a Föld forog a tengelye körül. Egy forgást 24 óra alatt végez, ezért a 

szögsebessége 15 fok/óra (360/24). 

Adott szélességi fokon (pl. Egyenlítő) a Nap mindig más magasságban delel. Ezt hívjuk napelhajlásnak, 

deklinációnak (solar declination). A Nap június 21-én a Ráktérítő (+23,45 fok), december 22-én a Baktérítő (-

23,45 fok) felett 90 fokos szögben delel. A Nap eltérését, deklinációját az év folyamán cosinus függvénnyel 

lehet közelíteni. 
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Ez az elhajlás a Föld minden pontján azonos. A Föld Nap körüli pályája ellipszis és a Föld az egyik 

gyújtópontban helyezkedik el, ezért a légkör felső részére érkező sugárzás az év folyamán nem állandó. Január 

elsején van a Föld a legközelebb a Naphoz, a légkör külső határára érkező merőleges sugárzás ekkor a 

legnagyobb. A legújabb kutatások és mérések szerint átlagban egyetlen négyzetméterre 1365-1368 watt 

napenergia-teljesítmény érkezik. A Nap sugárzási energiájának vizsgálatakor gyakorlatilag a 3 nanométertől 

4000-ig terjedő tartományt mérik, ez tartalmazza a sugárzási energia több mint 99 százalékát. Az ultraibolyarész 

ebből elenyésző, azt az ózon kiszűri. Az egésznek mintegy fele a látható tartomány, a többi hősugárzás (közeli 

és távoli infravörös). A rádiósugárzás részaránya elhanyagolható. Egyes mérések a szoláris állandót átlagosan 

1370 W/m2 becsülik. Az adott napi szoláris állandót a cosinus idővel számított korrekciós tényezővel lehet 

becsülni. A korrekciós tényező az elliptikus pályát modellezi, ennek értéke 0,033. 

 

Európában télen a legnagyobb a szoláris állandó értéke. 

A fotoperiódusos érzékenység szempontjából számított nappalhosszúság: 

Napnyugtakor, amikor a Nap néhány fokkal a horizont alatt van, jelentős energiával sugározza be az éjszakai 

égboltot. Ez az energia elegendő a fotoperiodusos mechanizmus bekapcsolásához. Az Egyenlítő mentén a 

fotoperiodusos nappalhosszúság fél órával hosszabb, mint a csillagászati és kb. egy órával a mérsékelt övben. 

Ez az időtartam függ a naptári napok számától. A fotoperiodizmus bekapcsolásához szükséges energia 

mennyisége igen alacsony, VERGARA és CHANG (1985) 1,5-15mW m-2-et mért rizsnél, mások ennél jóval 

nagyobbat. A modellek kompromisszumként 50mW m-2-t használnak. Ez a horizont alatti –4 foknak felel meg. 

A fotoszintetikusan aktív és csillagászati nappalhosszúságot az alábbi módon lehet becsülni: 
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A korrekciós együttható a horizont alatti Napmagasságot jelenti, a modellek –4 fokot használnak. A csillagászati 

nappalhosszúság esetében, a fénytörést is figyelembe véve –0,833 kell használni, ugyanis a Napkorong 

szegélyének megjelenése a horizont fellett kb. ennyi. A modellek a csillagászati nappalhosszúság számításakor a 

korrekciós tényezőt 0 foknak veszik. A fotoperiodusos érzékenység szempontjából fontos nappalhosszúság 

számításának nincs értelme olyan helyen, ahol a Nap folyamatosan a horizont felett, ill. a horizont alatt néhány 

fokkal tartózkodik, ezért a becslés csak –66,5 és +66,5 fok között érvényes. 

 

Alkony: naplemente után a Nap néhány fokkal a horizont alatt áll -  

Csillagászati alkony = -18 fok. Polgári alkony, eddig a szabadban lehet olvasni, -12 fok. Nautikus alkony –6,5 

fok. Az alkony időtartama a nappályának a horizonthoz viszonyított hajlásszögétől függ, amely az Egyenlítőn a 

legkisebb, és a pólusokon a legnagyobb. 
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-  

 

Amennyiben a napmagasság integrálját megszorozzuk az adott nap szoláris állandójával, megkapjuk az extra-

terresztrikus sugárzást J m-2nap-1mértékegységben: 
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A modellben a tényleges napmagasság integrálját a 5. képlet módosításával számíthatjuk. Ez a módosított 

integrál figyelembe veszi a légköri átbocsátás változásának napi menetét. A transzmisszió a nap elején és végén 

alacsonyabb, egyrészt a reggeli ködpára, illetve a délutáni felhősödés miatt, valamint ilyenkor a napsugárzás útja 

sokkal hosszabb a légkörben (Spitters et al., 1986). A módosított integrált így számíthatjuk ki: 

 

Különbséget kell tenni a különböző beesési szög mellett leérkező diffúz sugárzás, és a direkt napsugárzás 

között, aminek a beesési szöge egyenlő a Napmagassággal. Nagyon fontos ezeket megkülönböztetni, mert nagy 

különbség van a megvilágítás intenzitásában egy árnyékolt levél és egy napsütötte levél között, és ennek 

következtében különbség van az egyes levelek CO2asszimiláció és fény reakciója között, amely ráadásul nem is 

lineáris kapcsolat. Az árnyékolt levelek csak a diffúz, a napsütötte levelek mind a direkt, mind a szórt sugárzást 

hasznosítják. A diffúz sugárzás a napsugarak felhőkön, aeroszolokon és légköri gázokon történő 

szétszóródásának eredménye. Az összes bejövő sugárzásban a diffúz sugárzás hányada erősen függ a légkör 

pillanatnyi állapotától. A diffúz sugárzás hányada a légköri átbocsátásból egy tapasztalati függvény 

felhasználásával kiszámítható. Az összefüggés különböző meteorológiai állomások megfigyelésein alapszik, 

amelyek a Föld különböző szélességi és hosszúsági fokairól származnak, ezért széles földrajzi körzetben 

érvényesek (Spitters et. al., 1986). 

A légköri átbocsátás mértéke a tényleges sugárzás és az extra-terresztrikus sugárzás (Angot sugárzás) közötti 

arány. Ezt az arányt a következőképpen lehet számítani: 

 

Az összes bejövő sugárzásban a diffúz sugárzás hányada (Sdf/Sg) és a légköri átbocsátás közötti összefüggés 

(Sg/So) meghatározása különböző kutatási eredmények alapján történt, melyekben a napenergia 

napkollektorokkal történő hasznosítását vizsgálták. Ez a kapcsolat közel lineáris a 0.35 és 0.75 közötti 

átbocsátási tartományban (ez fordul elő a leggyakrabban). Ennél alacsonyabb átbocsátási érték mellett csaknem 

az összes bejövő sugárzás diffúz A publikációkban megjelent regressziós függvények illesztése során különböző 

független változókat vettek figyelembe, főleg a relatív napsütéses órák számát, a levegő nedvességtartalmát és a 

felhőzet típusát. A holland modellekben használt összefüggést Jong (1980) adta meg, és Spitters és munkatársai 

(1986) javaslatára kerültek be a programokba. 



 4. Termésszimulációs modellek, 

modellépítés 
 

 117  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az összefüggések rendkívül nagy állandóságot mutatnak a különböző éghajlati és szélességi fokokon, így az 

egyenletek tág határok között érvényesek (Spitters et al., 1986). 

A mért vagy becsült napi összes bejövő sugárzás (hullámhossz: 300-3000 nm) a modellek bemenő adata. Ennek 

a sugárzásnak csak a fele fotoszintetikusan aktív (PAR, hullámhossz. 400-700 nm). A fotoszintetikusan aktív 

diffúz sugárzást, a napsugár irányára merőlegesen, az alábbi módon lehet kiszámítani: 

 

2. Növény 

2.1. Áttekintés a növényi növekedés modelljeiről 

A termésszimulációs modellek leírják a növény fenológiai fejlődését, növekedését és termésképzését a keléstől a 

betakarításig a genetikai adottságok és a környezeti feltételek figyelembe vétele mellett. Legtöbb modell a 

sugárzás, hőmérséklet és a növény tulajdonságai alapján napi léptékben szimulálja a szárazanyag beépülést. 

A számítások során a szárazanyag produkció a növény bruttó CO2asszimilációjának sebességétől függ. Az 

asszimiláció sebessége a növény által megkötött sugárzási energia nagyságától függ, amely a bejövő sugárzás és 

a levélterület függvénye. A megkötött sugárzásból és a levél fotoszintetikus jellemzőjéből kiszámítható a napi 

CO2asszimiláció mértéke. A megtermelt szénhidrát (CH2O) egy része az önfenntartó légzés során energia 

előállításra fordítódik, mely energia a biomassza életben tartásához szükséges. A fennmaradó szénhidrát 

mennyisége intermediereken keresztül átalakul a növényi testet felépítő anyagokká. Az átalakulás során, a 

növekedési légzés folyamán elveszíti tömegének egy részét. A mérhető növekedés sebessége a következő: 
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Az asszimiláták átalakításának hatékonysága az egész növényre vonatkozik. A megtermelt szárazanyag 

különböző szervek között oszlik meg, gyökér, levél, szár és raktározó szervek. A szétosztás mértéke függ a 

növény fejlődési fázisától. A levélben akkumulálódó szervesanyag a levélterület fejlődését eredményezi és 

ezáltal a fényelnyelés dinamikáját is. A növényi szerv szárazanyagának tömegét megkapjuk, ha a növekedési 

sebességet integráljuk az idő szerint. 

A levél mennyiségét korosztályokra lehet bontani. A növény fejlődése során az élő biomassza egy része a 

szeneszcencia miatt elhal. Néhány szimulált növekedési folyamatot a hőmérséklet is befolyásol, pl. a 

fotoszintézis maximális sebessége és az önfenntartó légzés. Egyéb folyamatok a növény fenológiai stádiumától 

függenek, pl. az asszimiláták szétosztása vagy a növényi szövetek elhalása. A növény fejlődésének hossza a 

környezet hőmérsékletétől függ, és esetleg ezt módosíthatja a nappalhosszúság. A modellezet folyamatok tehát a 

fejlődés sebessége, a CO2asszimiláció, önfenntartó légzés, biomassza gyarapodás a szárazanyag szétosztás 

eredményeként, a levelek növekedése és öregedése, transzspiráció és a gyökerek kiterjedése. 

 

2.2. Fenológiai fázisok 

A növény fiziológia kora a fejlődési fázissal határozható meg, amely különböző szervek kialakulásával és 

megjelenésével jellemezhető. A legfontosabb fenológiai változás a vegetatívtól a reproduktív fázisig tart, 

amelyben a legszembetűnőbb változás a különböző szervekben végbemenő szárazanyag allokáció. A növény 

fenológiai fázisai során morfológiai és élettani változások mennek végbe. Az egynyári növények zöménél a 

fejlődési stádiumok jól leírhatók egy dimenziómentes változóval, aminek az értéke 0 a csíra megjelenésekor, 1 

virágzáskor és 2 éréskor (van Heemst et al., 1986a; 1986b). 
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2.3. Kelés 

A szimuláció során, a tenyészidő kezdetekor a vetés ideje és a kelés szabadon megválasztható. A fotoszintézisre 

alapozott modelleknél a szimuláció a növény kelésével kezdődik. Egyéb modellekben pl. CERES a vetéstől 

indul a szimuláció, és a vetésmélységének és a környezet hőmérsékletének függvényében becsülhető a várható 

kelés ideje. A kelés a hasznos napi hőmérsékletek adott küszöbértéke felett történik meg. Ez a küszöbérték 

növényenként eltérő. A napi hasznos hőmérsékletet a bázishőmérséklet és maximum hőmérséklet közötti 

tartományban számítjuk. A bázis hőmérséklet alatt nincs fejlődés, a maximum hőmérséklet felett pedig már nem 

nő tovább a fejlődés sebessége. Mind a két hőmérséklet függ a növénytől. 

 

 

A levegő napi átlag hőmérsékletét legegyszerűbben a minimum és maximum hőmérséklet átlagolásával 

számítják. 

A mérsékelt égövről származó növények bázishőmérséklete 0-3 C. A szubtrópusi és trópusi területről 

származóké 9-14 C között van (Angus et al., 1981). A fajokon belül a nemesített fajták ettől eltérő értékeket 

adhatnak. A hőösszegekkel éréscsoportokba lehet sorolni a fajtákat. 

Az előzőek ismeretében a szimuláció során a tenyészidő kezdete lehet a vetés vagy a kelés napja. A vetés napját 

meg kell adni, a kelést vagy megadjuk, vagy megbecsüljük a modell segítségével. 

2.4. Fejlődési fázisok 

A növény egyedi élete morfológiai és fiziológiai változások egymásutánja. Növekedésnek nevezzük a test 

szerves anyagainak gyarapodásával járó irreverzibilis térfogat- és tömeggyarapodást. A növény életében 

azonban olyan morfológiai és fiziológiai változások is lejátszódnak, amelyek az egyed tulajdonságait 

minőségileg változtatják meg, ezen új minőség létrejötte a differenciálódás. A növekedés és differenciálódás 

együttesen eredményezik a fejlődést. A morfogenézis mennyiségi és minőségi oldala természetes körülmények 
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között nehezen választható el egymástól, mivel a kettő szorosan összefügg, azonban mesterséges körülmények 

között a növekedés és fejlődés elválasztható. 

A hőmérséklet az általános életfeltételek egyike, a biokémiai reakciók, ezáltal az anyagcsere-folyamatok 

intenzitásának alapvető meghatározója. Mivel napjaink számítógépes termés-szimulációs modelljei a növények 

fejlődési fázisainak hosszát a hőidővel modellezik, ezért feltétlenül ismerni kell a sokat vitatott hasznos 

hőösszeg vagy hőidő fogalmát. Ezen elképzelés szerint a növények kora nem a naptári napok számával, hanem 

az eltelt hőidő mennyiségével jellemezhető. A vita a hőmérséklet mint folytonos fizikai változó mint intenzív 

mennyiség inkorrekt összegzése körül folyik. A hőmérsékletet fizikai értelemben nem lehet összegezni, mivel 

kiegyenlítődő mennyiség. A tapasztalok azonban azt mutatják, hogy a hőmérséklet növekedésével, nő a 

biokémiai folyamatok sebessége, tíz fokonként átlagban 2-3-szorosára, mely összefüggés a Van’t Hoff-féle 

törvényben fogalmazódik meg. Az enzimatikus reakciók sebessége azonban csak szűk hőmérsékleti 

tartományban követi Van't Hoff törvényét, ugyanis az enzimek térszerkezete mind az alacsony, mind a magas 

hőmérsékleten megváltoznak, hődenaturációt szenvednek, elveszítik katalitikus aktivitásukat. 

A hőmérséklet és a növényi fejlődés közötti kapcsolat leírásakor több probléma is felmerül. Az egyik, hogy a 

hőmérséklet mérése sok helyen, higanyos hőmérővel mérve, a napi minimum és maximum rögzítésére 

korlátozódik. Ennek egyik problémája, hogy mikor olvassák le, reggel vagy délután, mindkettőnek van hibája. A 

hőmérséklet napi eloszlása nem szimmetrikus, ezért a napi minimum és maximumból számított 

átlaghőmérséklet és a tényleges átlag között jelentős eltérések lehetnek, lásd 32. ábra. Az aszimmetrikus napi 

hőmérséklet menetét sinus-exponenciális modellel lehet a legjobban közelíteni, ennek a legkisebb a hibája. 

 

A talaj hőmérséklete 2,5 cm mélyen átlagban kb. 2,2 C-kal melegebb, mint a 1,5 m magasságban a levegő 

hőmérséklete. A fejlődés kezdeti fázisában a talajfelszín hőmérséklete határozza meg a növény fejlődését. A 

tenyészőcsúcs (apex) ilyenkor a talaj hőmérsékletét veszi át és nem a kétméteres magasságban mért 

léghőmérséklet a meghatározó a fejlődés szempontjából. A napi átlaghőmérséklet meghatározásának eltérése 

nagyobb is lehet, mint amit a 32. ábra mutat. Ez függ a helytől, az évtől, a talajműveléstől, stb. 

A hőidő fogalmának bevezetéséhez először a hasznos vagy hatékony napi hőmérsékletet (effective daily 

temperature) kell meghatározni, melynek a mértékegysége Cnap. A napi hasznos hőmérséklet becsléséhez 

ismerni kell a termesztett növény bázis hőmérsékletét (Tb), amely alatt nincs fejlődés és azt a maximális 

hőmérsékletet (Tmax, e), amely felett az enzimek katalitikus aktivitása már nem nő tovább. E két szélsőérték között 

a fejlődés sebessége többé-kevésbé lineárisan nő, ami a fejlődési fázisok hosszának rövidülését eredményezi. A 

napi átlaghőmérséklet függvényében a hasznos hőmérséklet alakulását a 31. ábra. mutatja. 

Ha a hasznos hőmérsékletet a napi minimum és maximum hőmérséklet ismerete mellett pontosabban akarjuk 

kiszámítani, akkor a leggyakrabban a napot nyolc háromórás időtartamra szokás felbontani, és egy harmadfokú 

függvény segítségével nyolc hőmérsékleti korrekciós tényező előállításával a napi hőmérséklet menete 

rekonstruálható. A nyolc egyenlő időközben 
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egyenként megvizsgálható, hogy az átlaghőmérséklet felette van-e a bázis hőmérsékletnek, és ennek 

ismeretében kiszámítható a napi hasznos hőmérséklet. 

A napi hasznos hőmérséklet számításának algoritmusa: 

For i = 1 To 8 

tmfac(i) = 0.931 + 0.114 * i - 0.0703 * i ^ 2 + 0.0053 * i ^ 3 

Next i 

’ A nap 24 órájának felbontása nyolc három órás időtartamra, ezek együtthatóinak kiszámítása harmadfokú 

függvény segítségével. 

tempm = (tmin + tmax) / 2 

’ Átlaghőmérséklet előállítása 

dtt = tempm – tbase 

’ Hasznos hőmérséklet, csökkentve a bázis hőmérséklettel. 

If tmin = tbase Or tmax = 34 Then 

’ Meg kell vizsgálni, hogy a minimum alatta van-e bázis, ill. a maximum fellette van-e 34foknak. Ha igen, 

módosítani kell a hasznos hőmérséklet számítást. 

If tmax tbase Then 

dtt = 0 

’ Természetesen, ha a maximum hőmérséklet a bázis alatt van, a hasznos hőmérséklet nulla. 

Else 

dtt = 0 

For j = 1 To 8 

ttmp = tmin + tmfac(j) * (tmax - tmin) 

’ A napi hőmérséklet menet amplitúdóját súlyozza az együtthatókkal, és ennek segítségével állítja elő a napi 

menetét a hőmérsékletnek. 

If ttmp > tbase And ttmp = 34 Then 

dtt = dtt + (ttmp - tbase) / 8 

’ Ha a három órás időtartam hőmérséklete a normális tartományon belül van, egy nyolcad súllyal növeli a napi 

hasznos hőmérsékletet. 

ElseIf ttmp 34 And ttmp 44 Then 

dtt = dtt + (34 - tbase) * (1 - (ttmp - 34) / 10) / 8 

’ Ha a három órás időtartam hőmérséklete 34 és 44 fok közé esik, előállít egy 0,1-1,0 terjedő korrekciós 

együtthatót, amely fokozatosan csökkenti a hasznos hőmérsékletet. 

End If 

Next j 

End If 
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End If 

HőÖsszeg = dtt 

A hőidőt vagy hasznos hőösszeget a napi hasznos hőmérséklet összegzésével kapjuk meg, mértékegysége Cnap: 

Td e 

A különböző hőmérsékleten mért levél növekedést és fejlődést a 34. táblázat mutatja. 

 

 

Az x-tengelyen az idő napokban, az y-tengelyen a levél hosszúság látható. Képezzük a levél fejlődési hosszának 

inverzét és ábrázoljuk a hőmérséklet függvényében. Az így kapott hányados a fejlődés sebességét mutatja. 
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Jól látható, hogy Tbhőmérséklet alatt a fejlődés nulla, e felett lineárisan nő a Tphőmérsékletig (33 C). Ennél 

magasabb hőmérsékleten gyorsan csökken a fejlődés sebessége, vagyis hosszabb lesz a fejlődés ideje, és 

Txhőmérsékleten ismét nulla lesz. Az átlagos levélnövekedés sebessége (cm/nap) és a hőmérséklet közötti 

összefüggés optimum görbével írható le. 

 

A végső levélhossz állandó hőmérséklet mellett a levél növekedési ráta és a növekedési idő szorzata. Változó 

hőmérséklet mellett a napi levélnövekedési ráták addig összegződnek, míg a kumulált fejlődési sebesség 

egyenlő nem lesz eggyel. Ebben az esetben a levél befejezi a fejlődését és növekedését. 

A napi fejlődés sebessége a napi hőmérséklet és a hőösszeg aránya (van Heemst, 1986a; 1986b). Ez egyenes 

arányosságot feltételez a hőmérséklet és fejlődés sebessége között, bár ennek az érvényessége korlátozott. 
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Egyes modellekben a fejlődés sebességét meghatározó hőmérséklet, ami ténylegesen növeli a hőösszeget, függ a 

napi hőmérséklettől (Summerfield and Roberts, 1987). Az összefüggés nem lineáris, alsó és felső határértéke és 

optimum tartománya van. Ebben az összefüggésben a független változó az átlaghőmérséklet. A hőmérséklettől 

függő korrekciós tényező és a fejlődési fázishoz szükséges hőösszeg függ a növénytől. 

A fejlődés foka a t időpillanatban a fejlődési sebesség idő szerinti integrálja (keléstől a t-edik időpontig. 

Egyes fajoknál és fajtáknál a vegetatív szakaszban figyelembe kell venni a nappalhosszúság hatását is. Ennek a 

hatásnak a kvantitatív leírásával többek között Weir et al., (1984), Hadley et al., (1984) és Reinink et al., (1986) 

foglalkoztak. A modellekben a nappalhosszúság függvényében mérséklődik a fejlődés sebessége. 

 

Ismernünk kell, hogy a termesztett növény fejlődése csak a hőmérséklettől vagy a hőmérséklettől és 

nappalhosszúságtól is függ. A kritikus és optimális nappalhossz növényenként változik. A napjainkban 

nemesített fajták, hibridek fotoperiodusos érzékenysége kisebb, mint a hagyományos fajtáké, ezért sok 

modellben az egyszerűsítés miatt elhanyagolják a nappalhosszúság hatását. Ilyenkor a fejlődési fázishoz 

szükséges hőösszeg megválasztásakor veszik figyelembe az effektust. A jól megválasztott hőösszeggel jól 

közelíthető a növény tényleges fejlődése. 

2.5. Virágindukció 

A virágindukció pontos időpontját csak a hasznos hőösszeggel nem lehet pontosan meghatározni, ehhez a 

fotoperiodusos érzékenységet is figyelembe kell venni. A szántóföldön termesztett egynyári növényeink között 

sok az un. determinált növény, amelyeknél a hímvirág indukciója egyben a levélszámot is meghatározza. 

A kukorica például rövid nappalos növény, 12,5 óránál kisebb vagy egyenlő nappali megvilágítás mellett a 

virágindukcióhoz általában négy nap szükséges. Ennél hosszabb megvilágítás esetén ez az időtartam 

megnövekedik. A hosszabbodás mértéke erősen hibrid függő. A virágindukció pontos meghatározásához először 

tudni kell az adott szélességi fokon az aktuális napi megvilágítás hosszát. Ezt könnyen ki lehet számítani a 

szélességi fok sinusának és cosinusának felhasználásával. A növény számára a polgári alkonnyal növelt nappali 

megvilágítás a jellemző érték. Ez kb. a mi szélességi fokunkon egy órával növeli meg a csillagászati nappal 

hosszúságot. Hosszú nappali megvilágítás esetén, pl. 16 óra, a virágindukcióhoz 6 nap szükséges. Az indukció 

időtartamának növekedésével a maximális levélszám is nő. A nemesítőnek fontos információ lehet, hogy 

hibridje más szélességi fokon milyen tenyészidejű lesz a fotoperiodusos érzékenység függvényében. 
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Rövid nappali megvilágítás (12,5 óra) mellett 18 levél, hosszú nappali megvilágítás (16,3 óra) mellett 28 levél 

fejlődött. A hímvirág mindhárom helyen az utolsó levél megjelenése után, 130 Cnap elteltével, jelent meg. 

Búzánál fordított a helyzet. Rövid nappalos környezetben sok levelet, hosszú nappalos környezetben kevés 

levelet fejleszt. 

A kukoricánál a hímvirág indukcióval befejeződik a levélindukció, több levélkezdemény már nem 

differenciálódik a tenyészőcsúcson. A maximális levélszámot a csírázástól a virág indukcióig eltelt hőidő 

határozza meg. A tenyészőcsúcson kukorica esetében hat levélkezdemény található, a többi differenciálódásához 

egyenként 21oCnap szükséges. 

A fotoperiodusos érzékenység szempontjából számított nappalhosszúság becslésekor figyelembe kell venni, 

hogy napnyugtakor, amikor a Nap néhány fokkal a horizont alatt van, jelentős energiával sugározza be az 

éjszakai égboltot. Ez az energia elegendő a fotoperiodusos mechanizmus bekapcsolásához. Az Egyenlítő mentén 

a fotoperiodusos nappalhosszúság fél órával hosszabb, mint a csillagászati és kb. egy órával a mérsékelt övben. 

Ez az időtartam függ a naptári napok számától. A fotoperiodizmus bekapcsolásához szükséges energia 

mennyisége igen alacsony, VERGARA és CHANG (1985) 1,5-15mW m-2-et mért rizsnél, mások ennél jóval 

nagyobbat. Sok számítógépes termés-szimulációs modell kompromisszumként 50mW m-2-t használ. Ez a 

horizont alatti –4 foknak felel meg. A fotoszintetikusan aktív és a csillagászati nappalhosszúságot az alábbi 

módon lehet becsülni: 

 

A p korrekciós együttható a horizont alatti Napmagasságot jelenti. A csillagászati nappalhosszúság esetében, a 

fénytörést is figyelembe véve –0,833 kell használni, ugyanis a Napkorong szegélyének megjelenése a horizont 
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fellett kb. ennyi. A fotoperiodusos érzékenység szempontjából fontos nappalhosszúság számításának nincs 

értelme olyan helyen, ahol a Nap folyamatosan a horizont felett, ill. a horizont alatt néhány fokkal tartózkodik, 

ezért a becslés csak –66,5 és +66,5 fok között érvényes. 

2.6. A kukorica növekedése 

LÁNG G. (1976): Szántóföldi növénytermesztés könyvében: "Gabonaféléknél az egységnyi levélfelületre eső 

asszimiláta mennyisége állandó, és sem a fajta, sem a termesztés körülményei nem módosítják lényegesen.” Ha 

bőven van felvehető tápanyag, több megtermékenyült virágból fejlődik szem. Az egy kalászra, illetve kalászkára 

eső szemek száma fajta tulajdonság is. Kalászosoknál az optimális LAI 8 körül van. Kukoricánál LAI 3,5-ig a 

szemtermés lineárisan nő, 4,5-ig állandó marad. 

 

Annak ellenére, hogy az alsóbb levelek az összes levélterületből nagyobb hányaddal részesülnek, a megtermelt 

szervesanyag mennyiségük kisebb, amit a fotoszintetikusan aktív fény hiányával magyaráznak. 

2.7. A napi asszimiláció 

A napi szárazanyag termelést a növényi modellek több lépésben szimulálják. 

• A növényállomány napi bruttó CO2asszimilációjának mértéke 

• A növényállomány pillanatnyi bruttó CO2asszimilációja 

A CO2asszimiláció napi mennyiségét a megkötött fény határozza meg, és megkapjuk a pillanatnyi 

CO2asszimiláció sebességének integrálásával (összegzésével). A számítások során a Gauss-féle integrálást 

használják (Scheid, 1968), ami a numerikus integrálás egyszerű és gyors módszere. A napi összes asszimiláta 

számítására nagyon jól használható a 3-pont integrálás módszere (Goudrian, 1986; Spitters, 1986). 

A növényállomány napi összes bruttó CO2asszimilációja 

A növényállomány napi összes bruttó CO2asszimilációjának számítására az idő szerinti integrálás alkalmas. 

Ezért a nap során kiválasztott három különböző időpontban, figyelembe véve a fotoszintetikusan aktív 

sugárzást, ki kell számítani a pillanatnyi bruttó CO2asszimiláció sebességét. A pillanatnyi bruttó 

CO2asszimiláció sebességének idő szerinti integrálása, a kiválasztott három óra súlyozott átlagaként kerül 

kiszámításra (Gauss integrálás). 

A pillanatnyi CO2asszimiláció sebességét a növényállomány különböző szintjein érdemes kiszámítani. Kielégítő 

eredményt kapunk, ha az állomány három különböző magasságában, súlyozott átlagot használva integráljuk az 

értékeket. 

A három kiválasztott időpont déltől napnyugtáig (állandók 0,5 és 12,00): 

Természetesen az integrálásnak csak akkor van értelme, ha van pillanatnyi asszimiláció. A pillanatnyi 

asszimiláció nulla, ha a levélterület index nulla (nincs fotoszintetizáló felület). Az integrálás második korlátja a 

fejlődési fázistól függő maximális CO2asszimiláció sebessége, ami függ a növénytől. Ha a fénytelítődési ponton 

nulla a maximális CO2asszimiláció sebessége, akkor nincs pillanatnyi asszimiláció, és nem kell integrálni. 

A korábban említettek értelmében a pillanatnyi bruttó asszimiláció sebességének integrálásához meg kell 

határozni a fotoszintetikusan aktív sugárzást a három időpontban. Ebben a konkrét esetben a sugárzás a 
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napfolyamán egyenletesen oszlik meg a napmagasság szinuszának megfelelően, ennek következtében a 

CO2asszimiláció sebességének súlyozott átlagát elég csak a félnapra kiszámítani. 

 

Pl. Ha D = 16 óra, akkor th12.9, 16 és 19 óra. Ha D = 8 óra, akkor th12.7, 15 és 17.3 óra. 

A beérkező sugárzás, és ennek következtében a bruttó asszimiláció sebessége a napmagassággal változik. A 

napmagasságot az óra függvényében az alábbi módon lehet számítani: 

 

 

A mért vagy becsült napi globálsugárzás (hullámhossz 300-3000 nm) a modellek bemenő adata. Ennek a bejövő 

sugárzásnak csak a fele fotoszintetikusan aktív (PAR, Photosynthetically Active Radiation, hullámhossz 400-

700 nm). Ezt a hányadot, amit áltatában fénynek vagy látható sugárzásnak nevezzünk, használjuk a 

CO2asszimiláció sebességének számításakor. A modellekben, a pillanatnyi beérkező fotoszintetikusan aktív 

sugárzás egyenlő a napi globálsugárzás felével szorozva a pillanatnyi hatásos napmagasság és a hatásos 

napmagasság integráljának arányával: 
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A számított fotoszintetikusan aktív sugárzás a diffúz és direkt hányadból tevődik össze. Amikor a fény a 

felhőkön, aerosolokon és a légkör gázain szétszóródik, diffúz sugárzásról beszélünk. A diffúz sugárzás hányada 

erősen függ a légkör állapotától (4.31). Ezt a hányadot a légköri átbocsátás mértékéből lehet kiszámítani egy 

tapasztalati függvény segítségével (Spitters et al., 1986) 

 

A direkt sugárzást megkapjuk, ha kivonjuk a diffúz sugárzást a fotoszintetikusan aktív sugárzásból: 

 

A növényállomány pillanatnyi bruttó asszimilációs sebességét, a fotoszintetikusan aktív sugárzás ismeretében, 

meghatározhatjuk. E pillanatnyi értékeket integrálhatjuk, és megkapjuk az állomány összes bruttó 

asszimilációját. Az integrálás során, a nap folyamán kiválasztott három jellemző időpont súlyozott átlagaként 

számítjuk az adott nap átlagos pillanatnyi asszimilációs sebességét (kg ha-1óra-1), és ezt megszorozva a 

nappalhosszúsággal megkapjuk az aznapi összes bruttó CO2asszimilációt. 

 

Növényállomány = Lombozat + Talaj + Légkör 
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A légkörön a növényállományban és a növényállomány felett bizonyos magasságig található légréteget kell 

érteni. 

Lombozat = Levelek + Szár + Egyéb növényi szervek 

 

2.8. A növényi zöldtömeg pillanatnyi bruttó CO2asszimiláció 
sebessége 

A növényállomány pillanatnyi CO2asszimilációjának sebességét a beérkező diffúz és direkt sugárzás 

fotoszintetikusan aktív hányadából, a napmagasságból, a levélterület indexből és egyéb paraméterekből 

számíthatjuk ki. 

 

Visszaverődés és elnyelés 

A beérkező fotoszintetikusan aktív sugárzás egy részét a növényállomány visszaveri rövidhullámú sugárzásként. 

A reflexiós együtthatót a teljes növényállomány által visszavert és a leérkező sugárzás hányadosaként 

definiálták. Goudriaan (1977) egy modellben ötvözte a levélzet reflexiós együtthatóját és a levélállás szögeinek 
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eloszlását. Ebben a modellben a levelek véletlenszerűen, egyenletesen jelennek meg a gömb alakú térben 

(szférikus eloszlás). 

 

Az egyenlet első része a lombozat reflexióját fejezi ki vízszintes levélállás esetén. A levelek a térben 

véletlenszerűen, vízszintesen jelennek meg. Az egyenlet második része a gömb alakú térben véletlenül 

megjelenő levelek levélállás szögeinek eloszlását írja le. 

A beérkező látható sugárzás (1-

növényállományban a sugárzás exponenciálisan csökken az állomány tetejétől lefelé, a levélterület kumulatív 

növekedése miatt. 

 

A diffúz és direkt fényáramnak különböző az extinkciós együtthatója. 

Ezért három különböző sugárzási fluxust különböztetnek meg: 

• df 

• dr,t 

• a közvetlen fényből a direkt komponens extinkciós együtthatója dr,bl 

A sugárzás diffúz lesz, ha a sugárzás részben elnyelődik, és részben szétszóródik (visszaverődik, vagy áthalad) a 

levélen. Az alsó index bl (black) jelentése, a levelek nem engedik át, és nem is verik vissza a sugárzást, abszolút 

fekete testként viselkednek ebben a feltételezésben. 

A fény szóródása közben bizonyos hullámhossztartományok jobban gyengülhetnek, elnyelődhetnek, 

kioltódhatnak, ez az extinkció jelensége. 

A "fekete levél" extinkciós állandója: 
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Gömb alakú levélterület eloszlás (homogén és véletlen) esetén az extinkciós együttható a diffúz sugárzás 

esetében: 

 

A számítógépes modellekben sokszor a diffúz sugárzás extinkciós együtthatóját nem számítják ki, ezt a 

felhasználónak kell megadnia. Ezt diffúz sugárzási feltételek mellett közvetlenül meg lehet mérni. 

Az 5.14 egyenletben a 0.5 érték átlagérték a levélfelület szférikus eloszlása esetében. A 0.8 érték az 5.16 

 

Az átlagos extinkciós együttható értéke diffúz sugárzás esetén 0,72 körül van (Goudriaan, 1977). Azonban 

sokszor a levélállás szögeinek eloszlása nem szférikus. Például rizsnél a levelek csoportosulnak, és igen erős 

függőleges irányultságot mutatnak. 

A szférikustól eltérő levélállás esetén Goudriaan (1986) számítási eljárásokat dolgozott ki, amikkel 

meghatározható a diffúz sugárzás extinkciós együtthatója. Csoportokat képeztek a levélállás szögek gyakorisági 

eloszlása alapján. A levélállás szögek jellemzésére csoportképző faktort használnak, ami a mért diffúz 

extinkciós együttható és az elméleti szférikus eloszlás esetén számított extinkciós együttható hányadosa. A 

csoportképző faktor az alábbiak szerint számítható: 

 

A direkt, közvetlen összetevő számítása: 

 

Az összes közvetlen sugárzás extinkciós koefficiensének számítása (Goudrian, 1977): 

 

Abszorpció 

A növényállomány három kiválasztott mélységben a Gauss integrál számításakor a LAI-értékei, az abszorbeált 

sugárzás mennyisége és a levél CO2asszimilációja számítódik. Az összes pillanatnyi asszimilációt könnyedén 

megkapjuk, ha megszorozzuk a pillanatnyi asszimilációt az összes levélterület indexszel (5.31. egyenlet). A 

pillanatnyi asszimilációra vonatkozó számítást részletesen ki fogjuk fejteni a későbbiek folyamán. 

A pillanatnyi bruttó asszimiláció 

A fény és CO2asszimiláció közötti összefüggést az abszorbeált fény mennyiségének figyelembevételével Peat, 

1970 az alábbi formulába adta meg: 
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A fénytelítődési ponton az asszimilációs ráta nagysága döntő mértékben a növényfajtól függ, és kisebb 

mértékben a fejlődési fázistól. A fényhasznosítás kezdeti hatékonysága is erősen növényfüggő. Feltételezések 

szerint a kezdeti hatékonyság minden esetben nagyobb, mint 2,0 kg ha-1levél óra-1. 

Külön-külön ki lehet számítani az árnyékolt és a napsütötte levelek asszimilációs sebességét. Az árnyékolt 

levelek asszimilációs rátája: 

 

A levelek által abszorbeált fény mennyisége függ a levélállás szinuszától is, ezért a napsütötte levelek 

CO2asszimilációját a különböző levélállású levelek esetében külön-külön kell kiszámítani, és a beesési szög 

szinusza szerint integrálni. Legtöbb modellben azonban szférikus levélállást feltételeznek, ezért a levélállás 

szerinti integrálás nem szükséges. 

Az egységnyi levélterület pillanatnyi asszimilációs sebessége, a növényállomány adott mélységében, a 

napsütötte és az árnyékolt levelek asszimilációs rátájának az összege. Az összes pillanatnyi asszimilációs ráta L 

relatív mélységben: 
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A teljes lombozat összes pillanatnyi asszimilációs teljesítményét egységnyi levélterületre vonatkoztatva Gauss 

integrálási módszerrel lehet meghatározni. Ezzel a módszerrel a lombozaton belül három különböző mélységben 

súlyozott átlagként számítjuk ki az értéket. Első lépésként meg kell határozni a levélterület indexeket a 

kiválasztott három szinten: 

 

Az egységnyi termőterületen asszimilálódott CO2mennyiségének kiszámításához a fenti értéket meg kell 

szorozni a levélterületi indexszel, így megkapjuk az adott területen a lombozat által megkötött széndioxid összes 

mennyiségét: 

 

Meg kell jegyezni azonban, hogy nem csak a levelek fotoszintetizálnak, hanem az egyéb zöld növényi részek is, 

szár, gabonafélék virágzatának alkotó részei, pelyvalevelek, stb., ezért a zöldterület indexet érdemes használni, 

amiben a levelek mellett a fent említett növényi részeket is benne vannak. A szár és raktározó szervek 

zöldterület indexét a szervek szárazanyagának és specifikus szárterületének, ill. specifikus hüvelyterületének 

ismeretében egyszerű szorzással kaphatjuk meg. A specifikus szárterület, ill. specifikus hüvelyterület minden 

növénynél más és más. 

2.9. Mólkvantumenergia 
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Max Planck (1900) bebizonyította, hogy a fény diszkrét frekvenciafüggő E energiaadagokban, un. 

kvantumokban terjed. 

 

c a fény terjedési sebessége. 

A fotoszintézis során egy klorofill molekula egyszerre csak egy kvantum energiáját tudja felvenni. A folyamat 

beindításához elegendő a vörös fény egy kvantumjának energiája is, ezért a fotoszintézis sebessége nem a fény 

energiájától, hanem a fotoszintetikusan aktív kvantumok számától függ. Az egy mól anyagmennyiség által 

elnyelt kvantumenergiát Einstein-ben fejezik ki. A fenti 400 nm hullámhosszú fény mólkvantumenergiája tehát: 

 

3. Növényi növekedés 

3.1. Növekedés és levélöregedés 

A zöld levél területe nagyban meghatározza a növény fényabszorpcióját és fotoszintézisét. Optimális 

körülmények között, a környezeti tényezők közül a fény intenzitása és a hőmérséklet befolyásolja a levélterület 

növekedését. A fényintenzitás meghatározza a fotoszintézis sebességét és az asszimiláták keletkezését a 

levélben. A hőmérséklet a sejtosztódásra és térfogatos növekedésre hat. A növényi növekedés korai fázisában a 

hőmérséklet kiemelkedő, nagyon fontos tényező. A levélmegjelenés sebességét és a végső levélméretet 

(sejtosztódás és növekedés) eleinte a hőmérséklet határozza meg, később az asszimiláták mennyisége. A 

növekedési görbe a korai fázisokban exponenciális alakú. Több publikációban is megtalálható, hogy az 

exponenciális modell csak a fejlődési fázis kisebb, mint 0,3 és LAI kisebb, mint 0,75 esetében használható 

megfelelően. 
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Az aktuális levélterület egyenlő az előző és gyarapodás összegével: 

 

A forráslimitált szakaszban a levélterület növekedése a megtermelt asszimiláták mennyiségétől függ. Ebben a 

szakaszban a specifikus levélterület határozza meg a levélnövekedést. 

 

Adott időpontban a levélterület nagysága az előző és a gyarapodás összege. 

 

4. Növényi változók 

A növényfajokat paraméterekkel és függvényekkel jellemezzük egy növényi modellben. A következő fejezetben 

található növényi paraméterek kísérletekből és irodalmi forrásokból származnak. 

A fény eloszlása és megkötése a növényállományban 

A napsugárzás egy része a levelekben elnyelődik, másik része szétszóródik. A szóródás visszaverődésből és 

átbocsátásból áll. A növényfajok levelének optikai tulajdonsága különböző. A modellekben az egyedi levelek 

szóródási koefficiense 0,2 a PAR-ra vonatkoztatva. Ez azt jelenti, hogy egyetlen levél a fotoszintetikusan aktív 

sugárzásnak a 80%-t nyeli el, a többit visszaveri (reflexió) vagy átengedi (transzmisszió). A lombozatban a fény 

eloszlását az extinkciós koefficienssel (κ) jellemezzük. Referenciaként a szférikus levélállást használjuk. Itt a 

levélállás szögei egy gömbi térfogatban véletlenül veszik fel az értéküket. A fenti szóródási koefficienst (0,2) 

figyelembe véve az elméleti extinkciós koefficiens 0,72-nek adódik a diffúz sugárzásra vonatkozóan 

(Goudriaan, 1977). A tényleges értékek azonban jelentősen eltérhetnek ettől az elméleti értéktől. A több felálló 

levéllel rendelkező növény fajok alacsonyabb κ-értékkel, a vízszinteshez közel elterülő fajok nagyobb κ-értékkel 

rendelkeznek. Legtöbb modellben szférikus levélállás-szög eloszlást feltételeznek. A levelek csoportosulása, 

csokorba rendeződése növeli az önárnyékolást, és ezzel csökkenti a κ-értéket. Κ tipikus értékei egyszikű 

növényeknél 0,4-0,7, széles levelű kétszikű növényeknél 0,65-1,1 (Monteith, 1969). Az extinkciós koefficienst a 

növényállomány tetején és alján PAR mérésekkel becsülhetjük meg, a LAI ismeretében. A PAR-t a 

globálsugárzásból becsülhetjük. Az összes sugárzás extinkciós koefficiense körülbelül a PAR 2/3-a. 

Magyarországon júniusban, a déli órákban 2,5 MJ m-2h-1energia érkezhet le. A C3növények fotoszintézis 

intenzitása elérheti ekkor a 2 g CO2m-2h-1értéket is. Egy mól CO2(44g) asszimilációja 475 kJ energiát igényel. A 

2 g CO2megkötése 21 kJ energiát emészt fel. A C4növények asszimilációs sebessége elérheti a 4-8 g CO2m-2h-

1értékét is. A növények levelei a fény 70%-t nyelik el, a többit visszaverik, vagy átengedik. 

Kompenzációs pont: a fotoszintézis során megkötött CO2mennyisége egyenlő a légzés során felszabadult 

CO2mennyiségével. A növény ilyenkor csak a légzés során lebontott szárazanyagot pótolja, szervesanyag 
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gyarapodás nincs. 1 mól, 44g CO2megkötéséhez 475 kJ energia kell. Ebből 30/44 mennyiségű szénhidrát 

keletkezik. A szárazanyag-energia ekvivalens ezért 0,06316 g/kJ, azaz 1 MJ levelek által hasznosított energiából 

63,16 g szénhidrát keletkezik. A szénhidrát szárazanyaggá alakításának hatékonysága igen rossz, és attól függ, 

hogy milyen anyaggá transzformálódik, keményítő, cukor, olaj, stb. A CERES Maize modellben 1 MJ kukorica 

által megkötött fotoszintetikusan aktív sugárzás 5 g szárazanyag növekedést eredményez ideális körülmények 

között. Ebből adódóan ez a modell a szárazanyag transzformációt 8%-os hatékonyságúnak feltételezi. 

5. DAISY talaj-növény rendszer szimulációs modell 

A DAISY egy olyan számítógépes matematikai modell a növényi produkció szimulálására, mely magában 

foglalja a talajnedvesség- és N-dinamika modellezését is, és ezáltal jól használható a növénytermesztésben 

különböző agrotechnikai beavatkozások elemzésére és stratégiák kidolgozására. A részfolyamatok modellezése 

magába foglalja a víz, hőmérséklet, C és N transzformációt és transzport folyamatokat. Néhány folyamat 

elmélete és mechanizmusa jól kidolgozott míg más folyamatokkal kapcsolatos ismeretek erősen korlátozottak. A 

különféle folyamatok úgy vannak leírva és modellezve, hogy összhangban legyenek a meglévő ismereteinkkel. 

A hidrológiai folyamatok a modellben figyelembe veszik a hó felhalmozódását és olvadását, a növénytakaróra 

hulló csapadék megtartását (interceptio), a párolgást a növény- és talajfelszínről, a beszivárgást (infiltráció), a 

növény gyökerei által történő vízfelvételt, a transzspirációt és a függőleges vízmozgást a talajszelvényben. A 

hóolvadást a besugárzás valamint a talaj- és léghőmérséklet határozza meg. A növénytakaró által felfogott víz 

mennyisége a lehullott csapadéktól és a növényfedettségtől függ. Az evapotranszspiráció folyamatának 

leírásakor a klíma által meghatározott potenciális evapotranszspirációt és a felhasználható víz mennyiségét 

vették figyelembe. A növény gyökerei által felvett víz modellezése az oldatáramlás differenciálegyenletén, 

melyben az állandó koncentrációjú oldat a gyökerek felülete felé egyenletesen és sugárirányba mozog, valamint 

a talajszelvényben található gyökérsűrűségen alapszik. A talajszelvényben történő függőleges irányú vízmozgást 

a RICHARD-féle egyenlet numerikus megoldásával modellezik. 

A talajhőmérsékletet a hőáramlási egyenletekkel modellezték, figyelembe véve a talaj-hővezető és kisugárzó 

képességét, a hőcserét és a hőtartalom változását a fagyás és olvadás folyamatában. A fagyás folyamata 

vízáramlást okoz a talajban a jégképződés során. Mivel legelőször a nagy méretű pórusokban fagy meg a víz, a 

legkisebb szívóerejű helyen, ezért az itt keletkező jég kivonja a kisebb talajpórusokban található vizet, és ezáltal 

vízáramlást eredményez a fagyos zóna felé. 

Szervesanyagok forgalmának három nagy területét modellezték: 

1. Hozzáadott szervesanyag, amihez a növénymaradványok és szervestrágya szervesanyaga tartozik 

2. Az élő mikroorganizmusok mikrobiológiai biomasszája 

3. A talaj szervesanyagai, beleértve a nem élő mikroorganizmusok szervesanyagát is 

Mindhárom területet további két területre (alrendszer) osztottak: 

• C:N arány 

• körforgási idő 

A talaj szervesanyag és a hozzáadott szervesanyag minden egyes alrendszerében a szerves C körforgalmat az 

első kinetikus rend sebességértékével modellezték, melyet a talajhőmérséklet és talajnedvesség tartalom 

befolyásol. A talaj szervesanyagának alrendszerei esetében a sebességértéket a talaj agyagtartalma is 

befolyásolja. 
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Becslés: A szevesanyag mennyisége vagy humusztartalom% = a szerves szén tartalom x 1,72 
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A biomassza a szervesanyagot tápanyagként hasznosítja. A biomassza mindenegyes részterületét a tápanyag-

hasznosítás hatékonysága, az önfenntartáshoz szükséges légzés mértéke és az öregedés aránya jellemzi. Az 

önfenntartó légzést és az öregedési, elhalási arányt a talaj hőmérséklete és víztartalma befolyásolja. A szén 

széndioxid formájában távozik a légzés során. 

A biomassza növekedése és csökkenése során a szén szállítódik a különböző szervesanyag alrendszerek között, 

miközben az ásványi nitrogén (nitrát és ammónium) hol felszabadul, hol lekötődik a szervesanyag szén-nitrogén 

arányának függvényében. Ha felszabadul, tápanyagként hasznosul. A szén-nitrogén arány függvényében indul 

be a mikroorganizmus tevékenység is, ami szűkíti a szén-nitrogén arányt. A szervesanyag körforgás végső soron 

a nitrogén nettó mineralizációját eredményezi, ami összességében lehet pozitív, ha ammónium felszabadulás 

történik, vagy negatív, amennyiben az ammónium vagy nitrát lekötődik. 

A talaj ásványi N folyamatainak modellezése magában foglalja a nitrifikációt, denitrifikációt, a felvételt a 

növények gyökerei által, illetve a vertikális mozgást a talajprofilban. A nitrifikáció szimulációja az első 

kinetikus rend sebességértékének meghatározásával történik, melyet a talaj hőmérséklete és víztartalma 

befolyásol. 

 

ahol 

AOM = hozzáadott szervesanyag (append organic matter) 

BOM = az élő mikroorganizmusok biológiai szervesanyaga (biological organic matter) 

SOM = a talaj szervesanyagai, beleértve a nem élő mikroorganizmusok szervesanyagát is (soil organic matter) 

A denitrifikáció szimulációját a potenciális denitrifikációs ráta jellemzi, amit a talaj széndioxid termelése és a 

hőmérséklete befolyásol. A potenciális denitrifikációs ráta csökkenhet a talaj oxigén ellátottsága alapján, 

amelyet a talaj víztartalma befolyásol. A tényleges denitrifikációs rátát a potenciális denitrifikációs ráta 

korrigálásával (csökkentésével), vagy a talajban található nitrogén, amely a denitrifikáció során felhasználódhat, 

arányával lehet meghatározni. 
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A nitrogén felvétel modellje a crop modell által szimulált potenciális nitrogén igény, és a talajból ténylegesen 

felvehető nitrogén figyelembe vételével készült. A növény által felvehető N modellezését az állandó 

koncentrációjú talajoldat gyökerek felszíne felé történő tömegáramlását leíró differenciál egyenlettel oldották 

meg, ahol a diffúziót és a konvektív sugárirányú áramlást is figyelembe vették. A tápanyag felvétel a 

talajszelvényben található gyökérsűrűségtől is függ. A növényi gyökerek az ammóniumot előnybe részesítik a 

nitráttal szemben. 

Az ammónium mozgékonysága a talajban kisebb, mint a nitráté, mert a talajkolloidok megkötik, adszorbeálják. 

Az ammónium adszorpció a talajkolloidokon az adszorpciós és deszorpciós izotermákkal van leírva. A N 

függőleges irányú mozgása valamilyen egyenlet numerikus megoldásával van leírva. A forrás-nyelés folyamatát 

leíró egyenlet magában foglalja a nitrát és ammónium átalakulási folyamatait. 

A növény modellezés a növény fiziológiai korán alapszik mint hőöszeg alapján meghatározott hőkor. A növény 

borítottság leírása a LAI alakulása alapján történik. A zöld növény szimulált LAI-ja a növény hőkorától és a 

felhalmozott szárazanyagtól függ. 

A gyökér hosszanti növekedés a gyökércsúcs hőmérsékletével, a gyökérsűrűség szimulálása a gyökér 

szárazanyag mennyisége és a gyökérezés mélységének függvényében történik. 

A növényi szárazanyag termelés szimulációja magában foglalja a bruttó fotoszintézis és az asszimiláták 

szétosztási arányának leírását a különböző növényi részekben. A bruttó fotoszintézis meghatározása a 

fotoszintetikusan aktív fénysugárzás elnyelésével, az elnyelt sugárzás szénhidrátokba történő átalakulásának 

hatékonyságával történik. Az asszimiláták elosztása a növény különböző részeiben (levél, szár, gyökér és 

különböző raktározó szerv) a növény hőkorának függvényében történik. A légzés két részből tevődik össze a 

növekedéshez szükséges, és a hőmérséklet függő önfenntartó légzésből. 

A növény bruttó fotoszintézisét a víz- és nitrogénhiány korlátozhatja. Vízhiány esetén a fotoszintézis csökken az 

aktuális és potenciális transzspiráció egymáshoz viszonyított arányának függvényében. Magas és szélsőségesen 

alacsony N ellátás esetén a szárazanyag-termelés alulról vagy felülről korlátozott, figyelembe véve, hogy 

mindkettő függ a növény hőkorától is. Optimális nitrogén ellátottság esetén a növény szárazanyag 

koncentrációja a növény hőkorától függ. Ha a fotoszintézis nitrogén hiány miatt korlátozott, akkor a 

szárazanyag nitrogénkoncentrációja is csökken. 

A rendszer jól használható a növénytermesztési beavatkozások és stratégiák területén, amelyek magukban 

foglalják a különböző növénytermesztési rendszereket, műtrágyázást, öntözést és talajművelést. 

A modell futtatásához szükséges napi meteorológia változók: globálsugárzás, levegő hőmérséklet és csapadék. 

A későbbiekben egyéb paraméterekkel is kiegészítik a rendszert. 

Összefoglalás: 

Potenciális evapotranszspirácó, transzspiráció és evaporáció, víz intercepció, beszivárgás. 

Fényhasznosítás és fotoszintézis f(LAI, sugárzás, hőmérséklet, vízstressz, nitrogénstressz). 

A növény földfeletti részének fejlődése f(szárazanyag, hőösszeg). 

Nettó produkció és légzés: 

Gyökérzet szárazanyaga, raktározó szerv, gyökerezési mélység, gyökérsűrűség. 

Denitrifikáció, denitrifikációs kapacitás, f(CO2tartalom, NO3koncentráció, a talaj víztartalma). 

Nitrifikáció, 1. order kinetics, f(hőmérséklet, víztartalom) 

Mineralizáció / immobilizáció, szervesanyag körforgása, mikroorganizmus légzés, a szervesanyag C/N aránya. 
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6. A SOILN nitrogénforgalmi és termésszimulációs 
modell 

A SOILN modell két fő részből áll: talaj- és növény részmodellből. A növény részmodell több növény 

(szántóföldi, egynyári évelő növények és erdő) növekedésének szimulálására alkalmas. 
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Bemeneti változók: a léghőmérséklet és a besugárzás napi értékei, termesztésgyakorlati, agrotechnikai adatok, a 

kijelölt talajrétegek napi hő- és nedvesség-eloszlási mintázata, amelyeket a SOIL víz- és hőforgalmi modell 

szimulál (ezek a SOIL modell kimeneti értékei). A modell paraméterkészletében jelentősek a termesztett növény 

élettani paraméterei. 

A nitrogénforgalom szimulációja a legfontosabb N-mozgásokat veszi figyelembe. A modellben a talaj fizikai-, 

és vízgazdálkodási tulajdonságok alapján elhatárolt rétegekből áll. A felvehető N-t minden rétegben egy 

ammónium-N és egy nitrát-N készlet tartalmazza. Az ammónium immobil, míg a nitrát a vízárammal mozog. 

Az ammónium-N készlet nagyságát a szerves trágyából, a talaj szervesanyagának mineralizációjából és a 

légköri lerakódásból származó N növeli, az immobilizáció, nitrifikáció és növényi N-felvétel csökkenti. A nitrát 

készletet a nitrifikáció, a műtrágyázás és a légköri lerakódás növeli, csökkenti viszont a nitrátkimosódás, a 

denitrifikáció és növényi N-felvétel. A nitrogén átalakulásokat leíró hatásfüggvények menetét a talaj 

hőmérséklete és nedvességtartalma befolyásolja. A talajszelvényben a nitrátkészlet eloszlási mintázatát a 

talajrétegek közötti vízmozgás alakítja. Az N-kimosódás szintén a talajszelvény vízforgalmának az eredménye. 

A talaj szervesanyag-tartalma alaphelyzetben két, a szervesanyag-dinamikában különböző sebességgel részt 

vevő készlet között oszlik meg. Lehetőség van több készlet definiálására is és választható, hogy 

mikroorganizmus-dinamikát is szimuláljon-e a modell, vagy sem. A szervesanyag-lebomlás sebessége a talaj 

pillanatnyi nedvesség- és hőmérséklet-állapotától függ. A szervesanyag-tartalom N-dinamikája a széndinamika 

függvénye, a mineralizáció vagy immobilizáció a lebomlott anyag C:N arányától és az ásványi N 

felvehetőségétől függ. 

A növényi biomassza és nitrogéntartalom dinamikája szorosan összefügg. A biomassza növekedés az energia 

bevitel (fotoszintézis) függvénye, míg a növekedés sebességét a nitrogénbevitel limitálja. A levélzet 

széndioxidot vesz fel a légkörből, a gyökérzet N-t a talajból. A szár raktároz. A szemtermés fejlődése idején a 

szem, mint új metabolikus gyűjtőhely asszimilátum igényét a szárból fedezi. A maximális potenciális növekedés 

az élő levélfelület által befogott napsugárzás függvénye. Az ebből megvalósult aktuális növekedés az alacsony 

léghőmérséklet, a növényi szövetek alacsony N-koncentrációja és a vízhiány hatására csökken. A N-felvételt 

egyrészt a különböző növényi szövetek N-igénye, másrészt a nitrogén talajból történő felvehetősége korlátozza. 

A napi biomassza-növekedés megoszlását a gyökérzet, a levél és a szár között két függvény vezérli. A 

gyökerekbe allokált biomassza-frakció csökken a teljes biomassza növekedésével, de nő N-hiányában. A levél 

és szár közötti biomassza-megoszlás a levélfelület növekedésétől függ, amit a levélfelület / hajtás biomassza 

arány határoz meg. A szemfejlődés idején biomassza- és nitrogén áthelyezés folyik a különböző szövetekből a 

magba. A szöveti elhalást különböző függvények irányítják, az elöregedő szövetekből elhalásuk előtt a 

biomassza és nitrogén egy részét a növény kivonja. A csírázás dátuma, az érés kezdete és vége, a hőmérséklet, a 

nappalhosszúság és a maximális termésindex függvénye. 

A talajban a gyökéreloszlás nagymértékben befolyásolja a víz- és nitrogénfelvételt, ezeken keresztül a 

növekedést és a terméshozamot is. A mélységi gyökéreloszlás kezdeti és adott időpontokra vonatkozó értékei 

megadhatók egy paraméterfájlban, vagy a modell a felhasználó által kiválasztott eloszlási függvénynek 

megfelelően szimulálja a teljes gyökéreloszlás-dinamikát. A két módszer kombinációjára is lehetőség van. 

A növények tápanyag-felvételi hatékonysága a talajkörnyezettel állandó kölcsönhatásban lévő 

gyökérzetsajátosságaik függvénye. Jól felépített, megfelelően paraméterezett mechanisztikus modellek 

alkalmazása lehetővé teszi a tápanyagszolgáltatás-tápanyagfelvétel folyamatrendszerének jobb megértését, és 

előkészíti a gazdaságos, ugyanakkor a környezetet nem károsító növénytermesztési gyakorlat kialakítását. 

A gazdálkodó érdeke a minél nagyobb profit elérése és fenntartása, ill. növelése hosszú időn át. Nem elégedhet 

meg egy statisztikai alapon működő trágyázási tervvel. Másrészt csak kísérletes alapon a helyspecifikus 

gazdálkodás igényeinek már nem lehet megfelelni. A trágyázási tartamkísérletek eredményei 

használhatóságának, ill. a belőlük levonható következtetések kiterjeszthetőségének növelése elengedhetetlenül 

szükséges az agrokémiai kutatás fejlesztéséhez és az ezen alapuló gyakorlati szaktanácsadás javításához. 

Problémát jelent a sok hatótényező időben és térben változó értékeinek figyelembevétele is. 

E problémák megoldására alkalmasak és már világszerte használatosak a termés-szimulációs modellek. A 

termés-szimulációs modellek a növénytermesztési rendszer viselkedését meghatározó folyamatokat leíró 

matematikai összefüggésekből álló mechanisztikus modellek, amelyeket a rendszer elemeire bontásával, legfőbb 

folyamatainak, mechanizmusainak számszerűsítésével, majd a rendszer újraépítésével állítanak elő. 

Bár az empirikus és mechanisztikus modellek megkülönböztetése mind gyakorlati, mind tudományelméleti 

okokból indokolt és célszerű, megjegyzendő, hogy a termés-szimulációs modellek tartalmaznak empirikus 
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összefüggéseket is, amelyek az adott alkalmazási szinten a modell használhatóságát megkönnyítik, az 

értelmezést nem zavarják, és a kiterjeszthetőséget nem csökkentik. 

A termés-szimulációs modellek megfelelő input paraméterek felhasználásával alkalmassá tehetők a termés 

előrejelzésére akár csak egy homogén parcellán, de - a modell megfelelő megválasztása esetén - akár regionális 

skálán is. A termés becsülhető különböző időjárási feltételek, talajviszonyok, fajtaválasztás, agrotechnika, stb. 

esetére. Az elérni kívánt terméshozam megvalósításához szükséges szerves- és műtrágya mennyisége, 

alkalmazásának üteme az adott feltételekre becsülhető. A modellben foglalt tudásalap alapvető érvényessége, és 

folyamat-irányultsága nagyfokú általánosíthatóságot tesz lehetővé. Ugyanakkor szem előtt kell tartani a 

vizsgálat céljának, tárgyának megfelelő szimulációs modell kiválasztását, a modell megfelelően pontos 

paraméterezését, és a szimulációs eredmények kísérletes ellenőrzését (verifikálását). 

7. DSSAT mezőgazdasági döntéstámogató rendszer 

Az utóbbi évtizedben napvilágot látott döntéstámogató rendszerek különböző felhasználói igényeket elégítenek 

ki. Az egyetemi oktatás, kutatás területén jól használható rendszerek ma már a gazdálkodás területén, a 

gyakorlatban is nagy segítséget jelentenek. Előnyösek az agrotechnikai beavatkozások megtervezésében, a 

várható hatások elemzésében, a hosszú távú stratégiai döntések előkészítésében és a gazdaságos 

környezetkímélő termelés kialakításában. A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR AGROTECHNOLOGY 

TRANSFER (DSSAT) döntéstámogató rendszer 3.5 jelű változata 1998-ban készült, és az egyik legátfogóbb. 

Nem célunk a számítógépes program minden egyes funkcióját, ill. a tudományos kutatáshoz és elemzéshez 

szükséges ismeretanyagot minden részletében ismertetni, de az alapvető, a program megértését segítő 

felhasználói segédprogramokat megpróbáljuk összefoglalni. Néhány példán keresztül bemutatjuk a rendszert, 

azokon a területeken, ahol az oktatásban, ill. a gazdálkodás területén eredményesen használható (trágyázás, 

öntözés, gazdaságossági számítások, stb.). 

A DSSAT program modul rendszerű, ezért több önálló programja a rendszerből kiszakítva is működik, és a 

részfeladatok megoldásában nagy segítséget jelenthet. Nem kell lemondani a már használt adatbázis-kezelő, 

szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokról, ezekkel is elő lehet állítani azokat az alapvető fájlokat, amelyek 

a legtöbb szimulációs modul futtatásához szükségesek. A kapott eredmények értékelése történhet a DSSAT 

rendszeren belül, amit grafikusan is támogat a rendszer, de lehetőség van azokat saját jól ismert programjainkkal 

is tovább értékelni, amihez a DSSAT szöveg (text) típusú kimeneti (output) fájljai nagy segítséget nyújtanak. 

A mezőgazdasági döntéstámogató rendszer megbízhatósága alapvetően a biofizikai paraméterek becslésén 

múlik. A DSSAT rendszer a talaj-növény-atmoszféra modellezésére a CERES modelleket használja, aminek a 

kezdeményezője Ritchie, J. T. volt 1972-ben az USA-ban. A CERES modellek a determinisztikus modellek 

csoportjába tartoznak. Modellezik a növények fejlődését, az asszimilációt, az asszimiláták szervek közti 

eloszlását, a levélfelületet, a gyökerezési mélységet és gyökérsűrűséget rétegenként, a biomassza növekedését, a 

víz mozgását a talajban, evapotranszspirációt, a nitrogén átalakulását és mozgását a talajban, a növény 

nitrogénfelvételét és eloszlását, stb. A modell napi léptékben számol, az időjárási adatigénye is ennek 

megfelelően napi léptékű, és az eredmények is napi gyakorisággal kérdezhetők le. A szimuláció során a CERES 

modell a választott növényfaj egyetlen, idealizált, a populációra jellemző átlagos egyedét és környezetét képezi 

le. A talaj tulajdonságait, rétegezettségét a termőhely sajátosságainak megfelelően kell megadni. 

7.1. A DSSAT felépítése, képernyői 

A program installálása és indítása után az alábbi képernyőt kapjuk: 
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Adatok (Data), Modellek (Models), Elemzések (Analyses), Segédeszközök (Tools), Beállítások/Kilépés 

(Setup/Quit). 

7.1.1. Az adat menü 

Háttér információk (Background): 

Általános adatok (General). Itt lehet megadni a kísérletet végző intézmény nevét, címét, melyik országban, 

városban található, ill. a telefonszámát. A kísérleti hely jellemző adatai: tengerszint feletti magasság, átlagos 

hőmérséklet és évi csapadék, szélességi és hosszúsági fok. A kísérletért felelős személy adatait is rögzíthetjük. 

A kísérletek adatai (Experiment): 

Itt tudjuk összeállítani a kísérleti fájlt, vagy ha már a korábbi változattal dolgoztunk át tudjuk alakítani az 

adatokat a 3.5 változat formátumába. 

Gabonafélék kísérleti adatainak megadása. Árpa (barley), kukorica (maize), köles (millet), rizs (rice), cirok 

(sorghum), búza (wheat). 

Pillangósok kísérleti adatainak megadása. Száraz bab (dry bean), szója (soybean), földi mogyoró (peanut), 

csicseriborsó (chickpea). 

Gyökérnövények kísérleti adatainak megadása. manióka (cassava), burgonya (potato). 

Egyéb növények kísérleti adatainak megadása. 

Külső, vagy általunk készített szimulációs program kísérleti adatainak megadása. 

A termesztett növények genetikai jellemzői (Genotype). 

A növények genetikai jellemzőit adhatjuk meg. Több lehetőségünk is van. A rendszer listájából választhatunk, 

vagy saját magunk adjuk meg a kért paramétereket, ill. egy segédprogram felhasználásával állíthatjuk elő 

(számíthatjuk ki) az ismeretlen genetikai jellemzőket. 
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Időjárási adatok (Weather). 

Meglévő időjárási adatok listázása, módosítása (List/Edit). 

Segédprogram időjárás fájlok előállítására, paraméterek kalkulációjára (Utilities). 

A talajok jellemző paraméterei (Soil). 

Meglévő, a rendszerrel szállított, ill. általunk korábban megadott talajok jellemzőinek listázása, ill. módosítása 

(List/Edit). 

Talaj fájl előállítása (Create). Erre két lehetőség van, az egyik, hogy minden a program által igényelt 

talajparamétert mi adunk meg a méréseink alapján, a másik a mért talajparaméterek beírása, illetve 

felhasználása, a nem mért talajjellemző értékeket pedig a DSSAT talaj adatbázisából választjuk ki. 

Segédprogramok (Utilities). 

Növényvédelem (Pest). 

Növényvédelmi adatok tárolása. A modell egyelőre nem használja ezeket az adatokat. 

A gazdaságossági számításokhoz szükséges adatok (Economic). 

Az aktuális árakat lehet megadni, amit elsősorban a szezonális elemzések során használ a program. 

7.1.2. A modellek menü 

 

Gabonafélék szimulációja (Cereals): árpa (barley), kukorica (maize), köles (millet), rizs (rice), cirok (sorghum), 

búza (wheat). 

Pillangósok szimulációja (Legumes): száraz bab (dry bean), szója (soybean), földi mogyoró (peanut), 

csicseriborsó (chickpea). 
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Gyökérnövények szimulációja (Rootcrops): manióka (cassava), burgonya (potato). 

Egyéb növények szimulációja (Various): cukornád (sugarcane), paradicsom (tomato), napraforgó (sunflower), 

legelő, rét (pasture) 

Külső vagy általunk készített szimuláció beépítése a rendszerbe (Other). 

Minden növény szimulációja esetében az alábbi lehetőségek közül választhatunk: 

Kísérleti fájl, pl. *.mzx adatállományok létrehozása (Create). 

Input adatok kiválasztása, meg kell adni, hogy a fenti fájlok közül melyiket használja (Inputs) 

A modell futtatása (Simulate), itt történik a növény-talaj-atmoszféra rendszerben végbemenő folyamatok napi 

léptékű szimulációja 

A szimulált kimenő adatok helyének megadása (Outputs) 

A szimulált adatok grafikus ábrázolása (Graphics) 

7.1.3. Elemzések menü 

 

A szezonális elemzés (Seasonal) segítségével hosszabb távú (stratégiai) elemzésekre nyílik lehetőség. 

Megvizsgálhatjuk, hogy az adott termőhelyen mely növényeket lehet hosszútávon sikeresen termeszteni. 

Melyek azok az agrotechnikai beavatkozások (fajtaválasztás, vetésidő, állománysűrűség, tápanyag visszapótlás, 

öntözés, stb.), amik a legeredményesebbek, a legkisebb kockázat és környezetszennyezés mellett. Lehetőség 

adódik a klímaváltozás növényi produkcióra gyakorolt hatásának szimulálására is. 

Idősorok elemzése (Sequence) 

A szimulációt több éven keresztül folyamatosan lehet futtatni, a megelőző év outputjai a következő év inputjai 

lesznek. Vetésforgó kísérletek kiértékelésére is alkalmas, ahol adott területen a termesztett növényfajok 

ciklikusan változnak. 
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A fenti két elemzésben az alábbi menüpontok használhatók: 

Az elemzésekhez szükséges input fájlok létrehozása (Create) 

Az elemzések input fájljainak kiválasztása (Inputs) 

A növény-talaj-atmoszféra modellek többéves futtatása (Simulate) 

A szimulált eredmények helyének megadása (Outputs) 

Elemzések (Analyze) 

Az Elemzés menü lehetőséget ad a többéves szimuláció eredményeinek egyidejű értékelésére. Mind a biofizikai, 

mind az ökonómiai változók elemzésére lehetőség nyílik. A biofizikai változók köre nagyon széles, a terméstől 

a lemosódott nitrogén mennyiségéig szinte minden fontos változó elemezhető. Az elemzést szemléletes 

grafikonok segítik, pl. box-plot, kumulatív eloszlás függvények, átlag-variancia, stb. A gazdasági, ill. stratégiai 

elemzések mellett lehetőség van a Mean-Gini dominancia-elemzésre, ami a lehető legjobb kezelés 

kiválasztásában segít. 

Térbeli elemzés (Spatial) 

Ebben a menüpontban lehetőség van geostatisztikai elemzésekre (Geostats), térképi nagyfelbontású grafikai 

elemzésre (Mapping), és összefoglaló térbeli elemzésre (Summary) egyaránt. 

7.1.4. Segédeszközök menü 

Az operációs rendszer jellemzői, beállítása (Op.system) 

Lemezkezelő rendszer megadása (Disk.mngr) 

Szövegszerkesztő (Editor) 

Számoló tábla (Sp.sheet) 

7.1.5. Beállítások/kilépés menü 

Az adatok, modellek, elemzések, segédeszközök ill. egyéb a modulok futásához szükséges beállítások 

végezhetők segítségségével. Útvonal, munkakönyvtár, program és formátum megadására is van lehetőség. 



 4. Termésszimulációs modellek, 

modellépítés 
 

 147  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

7.2. A modell futtatásához nélkülözhetetlen fájlok 

A nélkülözhetetlen fájlokat a kukorica példáján keresztül mutatjuk be, követve a DSSAT program 

menürendszerének a logikáját. A leírásban a fájl, állomány, adatok kifejezéseket szinonim fogalomként 

kezeljük. 

7.2.1. Genetikai paraméterek adatai, „MZCER980.CUL”: 
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A P1-koefficiens növelése késlelteti a növény fejlődését, és ezzel együtt a virágzás időpontját. A P5-együttható 

hatása hasonló, de a virágzás utáni időszakban, változtatásával a fiziológiai érés időpontja befolyásolható. 

7.2.2. Időjárási adatok, „*.WTH” 

tartalmazza napi léptékben a globálsugárzást, maximum, minimum hőmérsékletet és a csapadék mennyiségét. 

Az év napjai 1-től 365-ig sorszámozottak. 

 

Kovács (1995) szerint a modell érzékeny a földrajzi szélességre és nagyon érzékeny a sugárzási adatok 

helyességére különösen a hazai, aszályra hajlamos körülmények között. Szárazságban alulbecsüli a termést, ha a 

mérőműszer hibás kalibrációja miatt túl nagy sugárzási értéket mérünk, vagy számolunk a napfényes órák száma 

alapján. Ilyenkor a modell túlbecsüli a potenciális transzspirációt, és irreálisan gyorsan elfogyasztja a talajvíz-

készletet. A hőmérséklet pontos megadása fontos a növény fejlődése és növekedése szempontjából is, hiszen a 

fenológiai fázisok hosszát elsősorban a hőmérséklet határozza meg, és a növekedési folyamatokban is fontos 

tényező. A tapasztalat szerint a léghőmérsékleti adat nagyobb területi érvényességű, mint a csapadék, ezért a 

modellezett területtől távolabb mért adatok is használhatók. A csapadék adatnak azonban a modellezett terület 
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közvetlen közeléből kell származnia, ellenkező esetben a becslés pontossága erősen romlik. Ennek oka egyrészt 

a csapadék egyenlőtlen területi eloszlása, másrészt szárazságra hajlamos klímánkban a növényi produkció 

érzékenysége a csapadékra. 

 

Az AMP Magyarországon a júliusi és januári középhőmérséklet különbsége. 

7.2.3. Talaj adatok, „SOIL.SOL” 

Ebben a fájlban a termésszimulációs modellek futtatásához szükséges talajparamétereket kell megadni 

rétegenként. Egy talajréteg maximális vastagsága 30 cm lehet, és a rétegek maximális száma nem haladhatja 

meg a 15-öt. A potenciális gyökerezési mélységet a talaj és a termesztett növény tulajdonságait figyelembe véve 

kell megadni. 
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Ahol az első sor tartalmazza a talaj azonosítóját, az intézmény nevét, a talajszelvény maximális mélységét cm-

ben és a szöveges meghatározást. A további jelölések: 
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Az állomány tetszőlegesen sok talaj paramétereit tartalmazhatja. Az azonosító megadása a felhasználón múlik. 

A program lehetőséget ad az előző felhasználók, fejlesztők adatainak előhívására. Az albedó, a talajfelszín 

fényvisszaverése 0,1 és 0,3 között változhat. Ha nincs mérési adatunk, becsülhetjük a talaj szervesanyag-

tartalmából és a szemcseösszetétel összetétel alapján. A hazai ásványi talajok albedója 0,13-0,14 nem nagyon 

változik, és a modell nem nagyon érzékeny rá. Ha mész, vagy só van a felszínen, akkor érdemes egy-egy mérést 
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végezni. 5% szervesanyag-tartalom felett 0,11 az albedó, 10% felett, pedig 0,08. A világos színű sivatagi 

homokok megközelítik a 0,3 értéket. 

SLU1 érték az első fázisú talajpárolgási együttható. Azt mutatja, hogy mennyi víz párolog el a talaj felszínéről, 

a konstans sebességű evaporációs szakaszban. Mérések alapján, ez homokon és erősen duzzadó agyagon 5 mm, 

vályog talajon 9 mm, agyagos vályogon 14 mm (Ritchie, 1972). 

SLDR a szelvény vízáteresztési sebessége, melyet a legkisebb áteresztő képességű talajréteg határoz meg. Azt 

mutatja, hogy a vízkapacitást meghaladó víz hányad része hagyja el a szelvényt. Értéke a víztelítettségtől a 

vízkapacitás értékéig állandó. A magyar talajokra közvetve, a nitrát mozgáson keresztül kalibrálták (Kovács, 

1995), és vályogon 0,1, agyagon 0,03 értéket kaptak. 

SLRO, lefolyási görbe száma 0-tól 100-ig. Nulla, amikor nincs lefolyás, 100, amikor a téli csapadék teljes 

mennyisége lefolyik a felszínről (USDA, Soil Conservation Service, 1972). A görbék az egy 

nap alatt leesett csapadék és a lefolyás arányát fejezik ki. Williams et al. (1984) módosítása révén a nedves és a 

száraz talajra hulló csapadék között is különbséget lehet tenni. Ritchie (1986) is közölt hasonló tájékoztató 

táblázatokat. Kovács (1995) szerint a hazai napi csapadékok mellett alig van különbség a szóba jöhető görbék 

lefolyási értékei között. A modell 75-ös érték alatt alig adott eltérést az eltérő SLRO értékekre a magyarországi 

futtatásokban. Véleménye szerint ez annak tulajdonítható, hogy a lefolyás a napi csapadék növekedésével 

kezdetben csak igen lassan nő, és fokozatosan válik lineárissá. 

A vízmozgást alapvetően a vízkapacitási értékek szabályozzák. A modellben szereplő vízkapacitási értékek 

meghatározásához a hagyományos szántóföldi módszert javasolják (Ritchie, 1981; Ballanegger, 1953). A 

holtvíztartalom mérésére olyan talajállapotot tartanak alkalmasnak, amikor a kifejlett növény a talajból már 

felvette az összes felvehető nedvességet, és már hervadási tüneteket mutat. A gyökéreloszlás változatossága 

miatt a növénnyel mért érték általában nem egyezik a laboratóriumban a pF=4,2 nedvességpotenciálra mért 

talajnedvesség-tartalom értékkel. A szántóföldi vízkapacitás meghatározásához a talajt a telítő esőzést követően 

6-8 nappal tartják célszerűnek megmintázni. A szemcseméret és térfogattömeg ismeretében Ritchie számítási 

eljárást ajánl. Az így nyert vízkapacitási értékek Kovács (1995) szerint eltérnek a hazai laboratóriumi mérések, 

illetve az azokon alapuló Rajkai-féle becslések értékeitől (Rajkai, 1990). Ritchie általában mindháromra (VKmax, 

VKsz, HV) kisebb értéket becsül. A szántóföldi vízkapacitás és holtvíz közötti különbséget maximum 14 tf% 

körülinek számolja. Ha a becslés pontossága megkívánja, érdemes a vízkapacitási értékeket megmérni, és 

pontosan beállítani. Kovács (1995) a hazai kísérletek adaptálásakor jó eredményt ért el az olyan holtvíz 

értékekkel, melyek a Rajkai-féle becslés adott, vagy annál egy kicsivel kisebbek voltak. A laboratóriumi 

mérések az eddigi tapasztalatai szerint ennél nagyobbak voltak. A szántóföldi 

vízkapacitásra a pF=2,5 értékkel jellemezhető nedvességet tartja alkalmasnak. A hazai gyakorlatban használt 

pF=2,3 érték az SDUL paramétert túlbecsli, és ezért annak becslésére nem alkalmas. A talaj maximális 

vízkapacitás értékének a pontos beállításának csak nedves körülmények között van jelentősége, amikor az a 

lefolyási viszonyokra hat. 

SRGF oszlopban adjuk meg a faj és fajta jellegének megfelelően a gyökerek mélységi eloszlását stresszmentes 

környezet esetében. Az eloszlás exponenciális, vagyis a gyökérmennyiség exponenciálisan csökken a 

talajmélységgel. Értéke egy mértékegység nélküli szám, melyet a modell a számított vízhiánnyal és 

nitrogénhiánnyal együtt a naponta keletkező gyökérmennyiség elosztásánál vesz figyelembe. A szerves 

széntartalmat a humusz %-ból számíthatjuk: 

SLOC = humusz% * 0,58. 

7.2.4. Kísérleti adatok, „*.MZX” 
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Itt kell megadni a szimuláció futtatásához nélkülözhetetlen információkat. Ez tehát a szimuláció központi 

állománya. Az első rész egy kapcsolótáblát tartalmaz (TREATMENTS), ami kódokkal azonosítja a parcellán 

alkalmazott, később részletezett kezeléseket. Jelen esetben 17 parcellánk van, különböző 
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kezeléskombinációkkal. A következő rész (CULTIVARS) a termesztett növény faját és fajtáját azonosítja. 

Ezután a parcellához tartozó időjárási hely és talajféleség kódjai láthatók (FIELDS). A kezdeti feltételek 

(INITIAL CONDITIONS) megadása következik, minden egyes kezelést különböző feltételekkel indíthatunk. 

Ezek a ténylegesen mért rétegenkénti talajnedvesség, nitrát és ammónium adatokat tartalmazzák. A vetés adatai 

(PLANTING DETAILS) következnek értelemszerűen. Öntözés (IRRIGARTION AND WATER 

MANAGEMENT), trágyázás (FERTILIZERS), szármaradványok és szervesanyagok (RESIDUE AND OTHER 

ORGANIC MATERIALS), talajművelési beavatkozások (TILLAGE) jellemzőit állíthatjuk be. 

Meghatározhatjuk a szimuláció lefutásának módját (SIMULATION CONTROLS), az elemzésekben résztvevő 

rutinokat. Végezetül az automatikus vetés, öntözés, trágyázás, szármaradványok és betakarítás paramétereit 

határozhatjuk meg. A táblázatban található rövidítések részletes magyarázata a mellékletben megtalálható. 

7.2.5. Betakarítás utáni, „*.MZA” és a kísérlet folyamán végzett mérések, 
„*.MZT” 
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7.3. Modellezés 

A CERES Maize modell futtatásának összefoglaló eredményét az 49. táblázat mutatja. A könnyebb 

értelmezhetőség érdekében a jelölések magyar megfelelőjét is megadtuk. 

 

A szimulált és megfigyelt értékek közel esnek egymáshoz, főleg, ha a szimulált szárazanyagra számított termést 

átszámítjuk a megfigyelt szemtermés nedvességtartalmára. A virágzás és érés ideje csak egy-két nappal tér el, 

ami a felvételezés nehézségeit is figyelembe véve elhanyagolható különbség. A korábbi tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy a modellel becsült szem/m2és a szem/cső értékek is nagyon jól közelítik a valóságot. A 

biomasszára és a különböző nitrogéntartalmakra nem volt mérés, így a szimulált értékek jóságának megítélésére 

nem vállalkozhatunk. 
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A „STRESS WATER PHOTOSYNTH” és „STRESS WATER GROWTH” az egyes fenológiai szakaszokban 

számolt vízhiányt fejezik ki. Az első a fotoszintézist befolyásolja és értéke a változó vízellátottság mellett alig 

változik. A második jobban változik az aszályra hajló időszakban, ez a hosszúságbeli növekedést befolyásolja, 

értéke 0.00 és 1.00 közötti. A 0.00 stressz mentességet, az 1.00 a maximális stresszt jelenti. A „STRESS 

NITROGEN PHOTOSYNTH” és „STRESS NITROGEN GROWTH” az adott fenológiai fázisokban számolt 

nitrogénhiányt mutatja. Az első a fotoszintézist befolyásolja, és értéke változó nitrogénellátottság mellett 

kevésbé módosul. A második itt is jobban változik a nitrogénhiányos időszakban, ez a levélöregedést és a szem 

nitrogéntartalmát befolyásolja. 

A 51. táblázat a növekedés szimulációját mutatja heti léptékben. A táblázat a kukorica háromleveles állapotától 

indul, és terjedelmi okok miatt erősen egyszerűsített. Az első oszlop (NAP) az év január elseje óta eltelt napok 

számát mutatja, a második (SDTT) az adott fenofázis kumulált hőösszegét. A biomassza g/m2-ben, a levelek 

száma (LN) és a levélterület index (LAI) követi. A növényi részek tömege (Weight) grammban kifejezve, 

gyökér (ROOT), szár (STEM), szem (GRAIN) és levél (LEAF) adatok. RTD (cm) az aktuális gyökérmélység. A 

növény földfeletti részének aránya (PTF) és a gyökérsűrűség három mélységben (RLV) zárja a táblázatot. 

 

Az 52. táblázat az időjárás és a talaj víztartalmának szimulációját mutatja be napi léptékben (DAY OYR). Itt is 

az output fájl rövidített változatát mutatjuk be. A program becsli a transzspirációt (EP), evaporációt (ET), 

potenciális evaporációt (EO), a talajrétegenkénti nedvességtartalmat (SW) és az egész szelvényben a növény 

által felvehető vízmennyiségét (PESW (cm)). A napi sugárzási (SR), hőmérsékleti (MAX és MIN) és csapadék 

(PREC mm) adatok ténylegesen a kísérlet helyén mért adatok. A vízháztartás napi nyomon követése lehetőséget 

ad a vízhiányos időszakok meghatározásához és az öntözés időbeni elkezdéséhez. Lehetőség van a talajrétegek 

hőmérsékletének megjelenítésére, ill. további elemezésére. 
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Az 53. táblázat a nitrogénforgalom szimulációjának eredményét mutatja. Lehetőség van a növény és a talaj 

nitrogéntartalmának naponkénti nyomon követésére. A változó nitrogéntartalmú időszakok, és egy esetleges 

nitrogén-utánpótlás időpontja is meghatározható. 
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Az NFAC egyenlő eggyel, ha nincs nitrogén stressz, azaz az aktuális nitrogén koncentráció megegyezik a 

kritikus koncentrációval. Amint a növény földfeletti részének nitrogén koncentrációja közelíti a minimálist az 

NFAC is közelíti a nulla értéket. 

7.4. A gazdálkodás paramétereinek elemzése (Scenario-analízis) 

A modellezés lehetőséget nyújt arra, amit a gyakorlatban nem, vagy csak hatalmas idő és anyagi ráfordítással 

tudnánk megvizsgálni. A „mi lett volna, ha …” típusú kérdések jól megválaszolhatók a szimulációs program 

segítségével. A kérdésekre adott válasz megbízhatósága nagymértékben függ a rendszer kalibrálásától. 

Nélkülözhetetlen a korábbi történések pontos elemzése, és a rendszer által szimulált értékek összehasonlítása a 

ténylegesen mért értékekkel. Vegyük figyelembe azonban, hogy méréseink is hibával terheltek. Az egyetemi 

tudományos kutatómunka során, több részterületen is elvégeztük a modellek kalibrálását, amit a gyakorlati 

szakembereknek már nem kell megismételniük. Viszont az adott terület sajátosságainak meghatározását, és a 

területi adaptáció érdekében a futtatásokat el kell végezni. Ha az adott területen hosszabb időszakra 

visszatekintve a szimulált és mért értékek közötti különbség elhanyagolható, megkezdhetjük a gazdálkodás 

paramétereinek elemzését. Lehetőségünk van olyan technológiai változatok kipróbálására, amit soha sem 

állítottunk be a gyakorlatban. Az extra- és interpoláció útján kapott eredmények nagy biztonsággal mutatják a 

beavatkozások hatásait, amit egy sztochasztikus, statisztikai modelltől nemigen várhatunk el. Az alkalmazott 

technológiai elemek megváltoztatásával alternatív lehetőségeket kaphatunk, ill. taktikai és stratégiai döntéseket 

hozhatunk. Nem csak a gyakorlati termelés számára érdekes elemzéseket lehet elvégezni, hanem tudományos 

felvetések (pl. klímaváltozás hatása az adott növény termeszthetőségére, stb.) vizsgálatát is. 

 

A szimuláció időzítése menüben új értékeket adhatunk a szimuláció kezdetére (nap), évére, a szimuláció 

befejező napjára, hogy hány évet akarunk futtatni a kezdeti feltételekkel. A kezdeti értékek két legfontosabbja a 

talajnedvesség- és nitrogéntartalom értékek. Megadhatjuk, hogy az aktuális évben mért értékeket, vagy az előző 

évi szimuláció output adatait használja a program. 

Menüpontban a termesztett növény faját és a faj paramétereit tartalmazó fájlt változtathatjuk. 

Választhatunk új fajtát, ill. fajtákat tartalmazó állományt és módosíthatjuk a genetikai paramétereket. 

Megváltoztathatjuk az évi aktuális időjárási adatokat. Változtathatunk a napi hőmérséklet, napsugárzás, 

csapadék és széndioxid mennyiségén. A változtatást konstans érték hozzáadásával, vagy szorzással is elérhetjük. 

Tesztelhetjük a klímaváltozás hatását egy adott növény termeszthetőségére, termésének, termésképző 

szerveinek, beltartalmi értékeinek változásait. 

A talajt jellemző összes paraméter, azok mélységi eloszlásának a megváltoztatása lehetséges ebben a 

menüpontban. Ez főként a tudományos kutatás területén használható jól, ahol a talajtulajdonságok 

megváltozásának hatását becsülhetjük a növényi produkció alakulására (pl. erózió, defláció, szervesanyag-

tartalom változása, talajtömörödés hatása a növény növekedésére és fejlődésre). 

Induló kezdeti feltételek megváltoztatása rétegenként a talajban: nedvességtartalom, NO3, NH4. Új elővetemény 

megadása, növényi maradványok nitrogén és foszfortartalma, szármaradványok bedolgozásának aránya és 

mélysége, stb. 
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Új értéket lehet adni a vetés összes paraméterének. Vetésidő, tőszám, sortáv, sorok tájolása, vetés mélység, 

vetőmagnorma, vetés módja, stb. Itt választhatunk „automatikus vetést” is, amikor a program a megfelelő 

körülmények elérésekor „elveti” a növényt. A megfelelő körülményeket egyértelműen kell definiálni, meg kell 

adni a legkorábbi és legkésőbbi vetés időpontját, az 

időintervallumon belül rögzíteni kell a talajnedvesség alsó és felső határát (százalékban megadva), azt, hogy 

milyen mélységben vegye figyelembe ezt a nedvesség korlátot (pl. 30 cm) és a talaj felső 10 cm-es rétegének 

átlagos minimális, ill. maximális hőmérsékletét. A szakmai ismeretek birtokában megadott korlátok felállítása 

után, pl. az adott évben legnagyobb termést adó vetési időpont meghatározható. 

Betakarítás időzítése. A betakarítás időpontját több módon is meg lehet adni, dátummal, vetéstől eltelt napok 

száma vagy adott fejlődési fázis elérése után. Meghatározhatjuk, hogy a főtermény hány százalékát fogjuk 

betakarítani, ill. a melléktermék betakarítási százalékáról is dönthetünk. „Automatikus betakarítást” is 

választhatunk, ahol az időkorlátokat ugyanolyan módon kell megadni, mint a vetésnél. 

Víz és öntözés menü. Interaktív módon állíthatjuk be, hogy legyen-e öntözés szimuláció. Ha nem, a program 

úgy veszi, mintha a víz nem lenne limitáló tényező. Ez főként tudományos 

elemzéseknél és az öntözés hatékonyságának elbírálásakor hasznos. Az eddigi eszközök és elemző módszerek 

csak a nem öntözött kezelésekhez viszonyítva adták meg az öntözés hatását. Most egy újabb lehetőségként meg 

tudjuk becsülni, hogy az alkalmazott öntözés mennyire közelíti a termesztett növény vízigényét, mennyire 

közelíthető a nem víz limitált állapot. Ilyen meggondolás alapján lehet például öntözéshatékonysági mutatót 

meghatározni, százalékban kifejezve az adott értéket. Automatikus és kézi vezérlésű öntözés szimulációt 

választhatunk. Az automatikus öntözés választáskor a talaj felvehető vízkészlete lehet az alap, amihez az 

ellenőrzés alá vont talajréteg vastagságát (cm) és a felhasználható talajvízkészlet alsó határát (pl. 50%) kell 

beállítani. Állandó mennyiségű (fix) automatikus öntözést is választhatunk. A kézi vezérlésű öntözésnél az 

öntözés időpontját, mennyiségét (mm), módját és hatékonyságát (0,00-1,00) kell megadni. A szimulált 

értékekről külön output fájl készül, aminek segítségével további elemzésekre kerülhet sor. 

Nitrogénkezelések és módosítás menü. Ha kikapcsoljuk a nitrogén szimulációs részt, a program úgy fut le, 

mintha a nitrogén korlátlanul rendelkezésére állna a növény számára. Választhatunk automatikus és kézi 

nitrogén utánpótlást. A beállítások megegyeznek az öntözésnél leírtakkal. Megadhatjuk, hogy legyen-e nitrogén 

megkötés (fixation), ezen belül dinamikus, vagy nem limitált nitrogén megkötést választhatunk. A nitrogén 

megkötést jellemezhetjük a rhizobák hatékonyságával és relatív számával (0.00-1.00) is. Készítethetünk output 

fájlt, ami a további elemzésünket segítheti. A nitrogén utánpótlást interaktív módon változtatva különböző 

műtrágyázási technológiák hatását tanulmányozhatjuk. Vizsgálhatjuk a biofizikai változók alakulását, a talaj 

nitrogénformáinak változását, ill. a szelvényből távozó nitrogén mennyiségét (kimosódást), ami 

környezetvédelmi szempontból fontos. 

A foszfor modell még nem használható. 

A szármaradványokkal kapcsolatos jellemzőket állíthatjuk be. Választhatunk az automatikus, vagy interaktív 

megadás között. Az interaktív menüben a szármaradvány bedolgozásának idejét, mennyiségét (kg ha-1), 

mélységét (cm), féleségét, a szármaradvány fajtáját és a N%, P%, K% tartalmát kell megadni. Beállítható egy 

nitrogén output fájl is, ami további szervesanyag lebomlási elemzéseket tesz lehetővé. 

Növényvédő szerek és betegségek kölcsönhatásának szimulációja között választhatunk. Több részprogram még 

fejlesztés alatt áll. 

A kísérleti hely koordinátáit, tengerszint feletti magasságát és a tábla lejtőhosszát és lejtését (%) lehet 

változtatni. Ez a modul a térinformatikai elemzéseket segíti. 

A szimuláció lefolyását módosíthatjuk. Választani lehet, hogy legyen-e vízmérleg szimuláció, nitrogénmérleg, 

nitrogén megkötés, foszformérleg (ez jelenleg még fejlesztés alatt áll), növényvédőszer és betegség 

kölcsönhatás. Az időjárási adatok milyensége – megfigyelt értékek, külső szimulált, vagy belső generált adatok 

használata a szimuláció során – választható. A kezdeti feltételek megadása is hasonló lehetőség adott. A 

fotoszintézis számításakor két eljárás között 

dönthetünk (1. Canopy-modell, 2. Leaf Level Photosynthesis). Az evapotranszspirációt megbecsülhetjük a 

Priestley-Taylor módszerrel vagy a Penman-FAO eljárással. Végezetül a talaj szervesanyag-tartalom 

változásának becslési eljárásai közül három választási lehetőségünk van. 
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Meghatározhatjuk, hogy milyen output fájlok készüljenek, milyen részletességgel. A szimulált adatok 

kiíratásának gyakoriságát is megadhatjuk, pl. heti, vagy napi bontásban, stb. 

7.5. Szezonális-analízis 

A szezonális-analízis szerves folytatása a gazdálkodási paraméterek vizsgálatának (47. ábra). A scenario-

analízis elkezdésének feltétele a modell kalibrálása volt, ahol a szimulált és mért értékek közötti legkisebb 

különbségre törekedtünk. A szezonális-analízis arra a kérdésre ad választ, hogy mi lett volna, ha ezt a 

technológiai változatot éveken keresztül alkalmaztuk volna. Melyik eredményesebb? Természetesen az 

eredményesség fogalmának meghatározását nagyon egyértelműen kell megadni. Ez lehet a legnagyobb termés, 

legjobb minőség, pl. legmagasabb fehérjetartalom, a legkisebb környezetszennyezést okozó változat, stb. Az 

optimális változat kiválasztásához tehát egyetlen számmal kifejezhető paramétert kell előállítani. A paramétert 

azonban nem csak egy változó alapján állíthatjuk elő, hanem egyidejűleg tetszőleges számút figyelembe véve, 

ezek súlyozásával, különböző matematikai, többváltozós statisztikai eljárások felhasználásával is. Az 

elemzésben résztvevő változatokat különböző módon is kiválaszthatjuk. Lehet a gyakorlatban, vagy a 

kísérletben alkalmazott technológiai változatokat felhasználni, vagy az előbb bemutatott gazdálkodási 

paraméterek elemzése során előállított, az adott termesztési környezetben eredményesnek ígérkező eljárásokat 

bevonni az elemzésbe. 

A bemutatást konkrét kísérleten keresztül, a scenario analízis eredményét is felhasználva végezzük el. A 

felhasznált adatok a DATE látóképi Kísérleti Telepen beállított, Dr. Nagy János vezetésével 

folytatott tartamkísérletből származnak. A kísérlet 1984-ben kezdődött és kisebb változtatásokkal napjainkban is 

folyik. 

A kísérleti telep a látóképi Pece-értől nyugatra, közvetlenül az ér és a nagyhegyesi dűlőút között helyezkedik el, 

113-118 m (Adria) közötti szintkülönbséget mutat. A terület legmagasabb szintvonala a telep ÉNY-i sarkán 

található. Innen DK-i irányba 1%-os lejtés tapasztalható. Az egész területre jellemző a hullámosság a hátasabb 

térszíni fekvése 116,6-117,2 m a mélyedéseké 115,8 m körüli. A terület nagyobbik hányadán "alföldi 

mészlepedékes csernozjom" talaj található. A mélyebb fekvésű, kisebb-nagyobb mértékben vízgyűjtő, nem nagy 

kiterjedésű területek talaja kilúgozott csernozjom. A fizikai talajféleség középkötött vályog. A művelt réteg és a 

közvetlen alatta lévő 10-15 cm-es réteg összporozitása 44-48%. A 40 cm alatti rétegben az összporozitás a 

csernozjom talajokra jellemzően 50-53%. A gravitációs pórusok aránya jelentősen csökken a művelt réteg alatti 

10-15 cm-es rétegben. Ennek következménye, hogy a víz a művelt rétegből viszonylag lassan szivárog le. A 

talajok humuszréteg vastagsága 70-80 cm, az egyenletesen humuszosodott réteg 30cm, humusztartalma 2,5-

3,0%. A művelt réteg KCl-os pH-ja átlagosan 6,2. Az összes nitrogéntartalom alapján a terület N-ellátottsága 

közepes. A talaj foszfor és kálium ellátottsága jó. A fenti talajjellemzés a kísérlet beindításakor végzett általános 

talajvizsgálati eredmények alapján készült. 
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A termesztett hibrid Volga SC, ami FAO 500-as éréscsoportba tartozik, és csernozjom talajokon nagy 

termésekre képes. A módszert egy műtrágyázási dóziskísérleten keresztül mutatjuk be. A kísérletben eredetileg 

három műtrágyalépcső (kezelés) szerepel (55. táblázatHiba! A hivatkozási forrás nem található.): 

 

A gazdálkodás paramétereinek vizsgálata során a kezeléseket további kettővel egészítettük ki, mert egy kisebb 

adagú műtrágyakezelés is jó eredményt mutatott (56. táblázat). A 180 kg N beállítása a hatások nagyobb 

felbontású, részletesebb elemzése szempontjából indokolt. 
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Kérdés: melyik kezelés eredményesebb, ha hosszú időn keresztül alkalmazom? Egy-két évi tapasztalat, 

megfigyelés alapján levont következtetések a mezőgazdaságban kétes értékűek. Több évtizedes megfigyelések 

pedig sokszor lehetetlenek, vagy értelmetlenek, pl. kukoricánál ugyanazzal a hibriddel kísérletezni évtizedeken 

át, amikor a hibridet már rég nem is termesztik a gyakorlatban. A kukorica hibridek gyorsan cserélődnek, 

minősítésük is csak néhány évig érvényes. Időjárásunk szeszélyes, és mi lett volna, ha más esztendőben, pl. a 

kilencvenes évek hibridjeit a hatvanas években termesztettük volna kérdésekre egyedül a modellezéssel 

kaphatunk választ. Az elmúlt időszakból kiválaszthatunk csapadékos, közepes vízellátottságú és aszályos 

esztendőket, és ezekkel irányítottan tesztelhetjük a növényeket. A biztonságos termelés szempontjából persze az 

elkövetkező időszak ismerete lenne a legfontosabb, ami alapjában véve az időjárás ismerete lenne. Amíg ezek az 

ismeretek nem állnak rendelkezésünkre, addig csak a múltból szerzett megfigyelésekre támaszkodhatunk, és 

feltételezzük, ha ezen a területen hosszú ideje bekövetkeztek ezek az események, akkor nagyon valószínű, hogy 

a jövőben sem lesznek másképpen. 

Az elemzést 1984-1997 közötti időszakban végeztük el, tehát 14 évet vettünk figyelembe. Az időjárási adatok 

napi részletességűek, a csapadék mennyiségét a kísérleti telepen mérték. A szimuláció minden év első napján 

indul, a kezdeti feltételek is innen érvényesek. Mikor vessünk, és hogyan? A vetés idejével és módjával 

némiképpen lehet alkalmazkodni a körülményekhez. A telepen az évek során az év 115 és 125 napja között 

végezték a vetést, vagy az átlagát választjuk, vagy lehetőség van az automatikus vetés választására is, amit a 

gazdálkodás paramétereinek vizsgálatánál ismertettünk. A gazdaságosság kérdését leegyszerűsítettük, és csak 

két jellemzőt határoztunk meg. Az egyik a betakarított szemtermés mennyisége (kg/ha), a másik ennek a 

mennyiségnek az évenkénti ingadozása, szórása. A termésingadozás a termelés biztonságának egyik fontos 

jellemzője. Melyik termelés a jobb, amelyik nagy ingadozással, de magas várható értékkel, vagy amelyik kevés 

kockázattal, de mérsékelt eredménnyel jár. Milyen a műtrágyázás hatása? Növeli, vagy csökkenti a termelés 

kockázatát? A feltett kérdésekre a döntéstámogató rendszer segítségével az alábbi válaszok adhatók (48. ábra): 
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Az 49. ábra az elemzés, összesen hetven futtatás, összefoglaló eredményét mutatja. Látható, hogy a nem 

műtrágyázott kezelések várható terméseredményei a 14 évet figyelembe véve elmaradnak a trágyázott 

kezelésekétől. Van-e valamilyen előnye ennek a változatnak? Igen, ha megfigyeljük a szórását, ennek a 

legalacsonyabb (1091.8 kg/ha). Ezek szerint az évenkénti termésingadozás itt a legkisebb. A 2. trágyakezelést 

kapott parcellák termései jelentősen megnőnek, a trágyázás átlagos termésnövelő hatása közel 2 t/ha, és ezzel 

együtt a szórásuk is nő. A további trágyaadagok már csak kis mértékben növelik a termést, sőt a nagyobb 

adagok már depressziót is okoznak, és a szórás, a termelés kockázata tovább növekszik. Jól látszik a 49. ábrán, 

hogy a 120, 180 és 240 kg/ha nitrogén műtrágyát kapott parcellák minimális termése a 14 év során kisebb, mint 

a 60 kg-os kezelésé. A maximális termést vizsgálva a tendencia megfordul, és a nagyobb nitrogénadagot kapott 

parcellák növényei nagyobb termésekre képesek. Ezeken a parcellákon az évenkénti termésingadozás tehát 

nagyobb, mint a nem trágyázott, ill. a 60 kg/ha nitrogén műtrágyát kapott parcellákon. 
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Az 49. ábra a szemtermést szárazanyagban mutatja. Ha átszámítjuk a hazánkban megszokott 15%-os 

szemnedvességre, akkor az alábbi értékeket kapjuk: 

 

A terméseredmények átlagértékeit elemezve jól látható, hogy az adott területen a kukorica tápanyagigényét 

műtrágyázással jól ki lehet elégíteni. Biológiai szempontból szinte mindegy, hogy melyik trágyadózist 

alkalmazzuk, a különböző mértékű tápanyag visszapótlás termésnövelő hatásának átlagértékei nem térnek el 

jelentősen a 14 év folyamán. Hatásuk azonban az ingadozásokat figyelembe véve már különbözik. A legkisebb 

terméseket (minimum kg/ha) a nem trágyázott és nagy trágyaadagot kapott, a legnagyobbat (maximum kg/ha) a 

nagy trágyaadagot kapott parcellákon regisztrálhatunk. A szezonális analízis egyszerűsítése érdekében 

feltételeztük, hogy minden évben a tél végére a talaj közel szántóföldi vízkapacitás nedvességértékre töltődik 

fel. A gyakorlatban azonban tízéves időszakra vetítve mindig akad egy-két olyan esztendő, amikor ez nem 

történik meg. Ha a rákövetkező évben kevés csapadék hullik, kialakul az aszály, és minden trágyakezelésben 

nagyon alacsony 2-3 t/ha-os terméseket (vagy még ennél kisebbet) kapunk. Ha ezt is figyelembe vettük volna a 

várható értékek a nem trágyázott parcellákon 6 t/ha körül, a trágyázott kezelésekben 8 t/ha körül alakultak 

volna. A törvényszerűségek és tendenciák azonban nem változnak. A szimuláció során a legnagyobb terméseket 

(maximum kg/ha) a legnagyobb trágyadózisok alkalmazása mellett kaptuk, amit a gyakorlat is igazol. Érdekes 

az első trágyalépcső, a 60 kg nitrogén (és hozzátartozó foszfor, kálium) hatása. Hosszú távon a mérsékelt, 
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kisadagú műtrágyázás csökkenti a kis termések kialakulásának lehetőségét (lásd. Gyárfás, 1988 nézeteit a 

műtrágyázás szerepéről a szárazság elleni védekezésben). 

A biofizikai változók további elemzését grafikus képernyők segítik. A változók elemzése közül csak a 

betakarításkori szemtermés mennyiségét mutatjuk be. Az 50. ábra a Box-plot analízis eredményét mutatja. A 

vízszintes tengelyen a kezelések sorszámai (treatment), a függőlegesen a fiziológiai érés szemtömegei (mat 

yield kg/ha) láthatók. Az ábra egy kezelésen belül, alulról haladva felfelé a minimális értéket, az első (adatok 

25%-a), második (adatok 50%-a, ez egyben a medián is), harmadik (adatok 75%-a) quartilist és a maximális 

értéket mutatja. Egy bokszon belül az adatok 50%-a található, ami a harmadik és első quartilis különbsége. 

Ezzel az analízissel a szimulált értékek elhelyezkedését szemléltethetjük. Érdekes, hogy a nem trágyázott 

kezeléseknél a medián a nagyobb értékekhez van közelebb, míg a többi kezelésekben aránylag középen 

helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy a nem trágyázott kezelésekben a nagyobb termések kialakulásának 

valószínűsége nagyobb, mint a kisebbeknek, természetesen a nem trágyázott kezelés termésátlagához 

viszonyítva. A többi trágyakezelésben a terméseredmények gyakorisági eloszlása szimmetrikus, jól közelíthető a 

normáleloszlással. 

 

Az 51. ábra a kukorica szemtermésének kumulatív eloszlásfüggvényét szemlélteti, amely a kezelésekben az 

adott nagyságú termésektől balra eső, vagyis kisebb termések kialakulásának valószínűségét mutatja. A négyzet 

szimbólumokkal jelölt terméseredmények az x-tengelyen sorba rendezve, a legkisebbtől a legnagyobb irányába, 

láthatók. Az y-tengelyen a kumulatív valószínűség értékeit találjuk. A vízszintes és függőleges tengelyek 

egyaránt lineáris beosztásúak. Hogyan lehet használni az ábrát? Ki kell választani egy kezelést, pl. az elsőt. A 

vízszintes tengelyen jelöljünk ki egy tetszőleges termést, amire kíváncsiak vagyunk, hogy ebben a kezelésben a 

14 évet figyelembe véve milyen valószínűséggel alakulhatnak ki ettől kisebbek. Jelen esetben legyen ez a 6 400 

kg/ha. Függőlegesen felfelé húzzunk egy vonalat, amíg az első kezelés görbéjét nem metszi. A metszéspontból 

vízszintes egyenest húzva balra, a függőleges tengelyről leolvasható a 6 400 kg/ha-nál kisebb termések 

kialakulásának valószínűsége. Ha az ettől nagyobb termések (jobbra) valószínűsége érdekel, ki kell vonni 1.00-

ból az előbb megkapott értéket. Itt 0.50 kaptuk, 50-50% a valószínűsége a 6 400 kg/ha alatti és feletti termés 

kialakulásának. Mi a helyzet a 2. trágyakezelést kapott parcellákon. Itt ehhez a terméshez csak 0.20-es érték 

tartozik, ami a 6400 kg/ha-nál kisebb termések kialakulásának valószínűségét 20%-nak mutatja. 80% a 

valószínűsége annak, hogy az alkalmazott technológia esetében ennél nagyobb terméseket kapunk. A 

felhasználó megítélheti ezen a módon, hogy tartósan számíthat-e erre az eredményre. 
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Az átlag-variancia grafikon (52. ábra) a kezelések egymáshoz viszonyított relatív elbírálásának gyors elemzését 

teszi lehetővé. Az ábra vízszintes tengelyén a megfigyelt változó (szemtermés mennyiség kg/ha) varianciája, 

függőleges tengelyén pedig az átlaga látható. Mindkét skála lineáris. Jól látható a nem trágyázott kezelés 

alacsony termésátlaga és mérsékelt ingadozása. A 2. kezelés várható értéke jelentősen megnő, és a termés 

ingadozása is nő. A további trágyaadagok már csak a varianciát, a kockázatot növelik a várható értéket nem. Az 

előzőekben az eredményesség szempontjából csak ezt a két tényezőt vettük figyelembe, ezért ennek alapján a 2. 

kezelést tartjuk a legjobbnak. Hogy a gyakorlati termelésben megéri-e a plusz ráfordítás, ezt csak további 

ökonómiai számítások segítségével tudjuk eldönteni. 
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7.6. Ökonómiai számítások 

A szezonális-analízist a biofizikai változók elemzésén túl ökonómiai számításokkal is folytathatjuk. 

A gazdaságossági számítások során a fedezeti hozzájárulás (Gross Margin) alakulását célszerű vizsgálni, ami az 

adott ágazat árbevétele és változó költsége közötti különbség valamilyen alapra, jelen esetben területegységre 

(ha) vetített változásának nyomon követését jelenti. Az első lépés az aktuális árak-költségek megadása, amit a 

rendszer a C:\DSSAT35\ECONOMIC\*.PRI állományban tárol (58. táblázat). A fentieket megadhatjuk fix 

értékekkel, vagy háromféle eloszlás közül választhatunk. Az egyenletes és háromszög eloszlás esetén a 

minimális és maximális értéket, normál eloszlást választva az átlagot és szórást kell beírni. 

 

A bemutatott kísérlet fix táparányú kísérlet, ezért a műtrágyaár megadásakor a vegyes hatóanyag árát adom meg 

az alábbiak szerint: 
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Az ökonómiai-analízis összefoglaló táblázata az egy hektárra vetített jövedelmet mutatja Ft-ban, 53. ábra. 

 

A jövedelem a nem trágyázott kezelésben átlag harmincezer Ft körül alakul. A 60 kg-os kezelésben ötvenezer, 

az ettől nagyobb trágyakezelésekben fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. A 14 év alatt minden kezelésnél 

előfordult, hogy veszteséget könyveltünk el, a minimális értékek negatívak. A legkisebb kockázatot a 60 kg-os 

kezelés mutatja. A maximális értékeket elemezve, a legnagyobb jövedelmeket magasabb műtrágya ráfordítások 

mellett, 120, 180 kg-nál értük el, de a termelés kockázata itt a legnagyobb. 

A box-plot analízis eredménye (54. ábra) szemléletesen mutatja az elért jövedelmek nagyságát és szórását. Jól 

látható a 60 kg-os kezelés kimagasló jövedelme, és elfogadható kockázata. 
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A kumulatív eloszlásfüggvények (55. ábra) tanulmányozása segít kiválasztani azt a jövedelemszintet, amit nagy 

biztonsággal meg lehet célozni. A mezőgazdasági termelés évek hosszú láncolatán keresztül folyik, ezért a 

várható érték ismerete nem elegendő a biztonságos termelés kialakításához, ehhez a szélsőértékeket is ismerni 

kell, mert előfordulhat olyan szélsőségesen veszteséges esztendő, amely e láncolatot megszakíthatja, és 

lehetetlenné teheti a folytatást. Segítséget nyújthat a gazdálkodás technológiai színvonalának megválasztásához, 

hogy mennyit és hogyan érdemes beruházni az adott ágazatba, stb. 
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A fenti módszerek kiegészülnek egy stratégiai analízissel is, ami egy Várhatóérték-Gini dominancia vizsgálat. A 

számítások eredménye alapján (Hiba! A könyvjelző nem létezik.. ábra) a 2. kezelés ajánlott, egyidejűleg 

figyelembe véve a jövedelmezőség várható értékét és kockázatát. Elfogadható kockázat mellett, nagy 

biztonsággal harmincezer Ft/ha körüli jövedelemszintet várhatunk el, ha az adott területen tartósan 60 kg 

nitrogén (és a hozzá tartozó foszfor, kálium) műtrágyát juttatunk ki. 

8. A 4M Szimulációs Növénytermesztési Modell 

A Talajtani Kutatóintézetben működő modellező csoport már tíz éve használ különböző növénytermesztési 

modelleket a kutatásban és az oktatásban. Ezek a szoftverek angolul kommunikálnak, ezért csak az angolul 

tudók számára használhatók. A modellek természetesen magukon viselik fejlesztőik gondolkodásmódjának és 

programozás-technikájának nyomait, ezért többnyire csak nehezen módosíthatók vagy fejleszthetők. 

2001 januárjában a Talajtani Társaság keretein belül Dr. Kovács Géza vezetésével megalakult a 

Rendszermodellezési Szakosztály, amely otthont ad a Magyar Mezőgazdasági Modellezők Műhelyének (4M). 

Utóbbi egy magyar kutatók által fejlesztett növénytermesztési modell megalkotását tűzte ki céljául. Kiindulási 

alapként J.T. Ritchie professzor felajánlotta az általa kifejlesztett CERES modellt. Ezt örömmel elfogadták, mert 

egyrészt nemzetközi (Jamieson et al., 1998) és hazai (Kovács et al., 1995; Németh, 1996) vizsgálatok már 

bizonyították ezen modell hatékonyságát, másrészt, mert a modell forráskódja elérhető volt számukra. A modell 

FORTRAN nyelvű eljárásait kisebb szintaktikai változtatásokkal átírták DELPHI nyelvre. A későbbi könnyebb 

fejleszthetőség illetve bővíthetőség érdekében megváltoztaták a CERES szerkezetét, és felhasználóbarát 

kezelőfelületet terveztek hozzá. A CERES DELPHI-ben készült változatát nevezték a 4M modell 0.0 

verziójának. 

A 4M modell magyarul (is) kommunikál, felhasználóbarát, és új modulokkal könnyen bővíthető. Fejlesztésekor 

a modellező műhely három cél elérésére törekedett: 

1.Moduláris legyen, azaz egyetlen nagy és rugalmatlan modell helyett itt a folyamatok modulokban legyenek 

megfogalmazva. A modellezett rendszer egyes részfolyamataira a program több modult kínáljon föl, melyek 

közül a felhasználó, a céljaitól és a rendelkezésére álló bemenő adatoktól függően, választhat. Ugyanazon 
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folyamatra tetszőleges számú a világ szakirodalma alapján készített önálló modul készíthető, és készült is. A 

modulok bizonyos korlátokon belül szabadon kombinálhatók össze (építhetők egybe) egy teljes modellé. 

2.Becslőeljárások kerüljenek beépítésre a 4M-be, melyek segítségével nehezen meghatározható bemenő adatok, 

egyszerűbben kivitelezhető mérések eredményeinek felhasználásával megbecsülhetők, így a modell még 

szélesebb körben válik használhatóvá. Az eddigi rendszermodelleket szinte csak ’modellező szakemberek’ 

tudták elindítani, mert a bemenő adatszükségletük kielégítésére speciális ismeretekre és igen sok adatra volt 

szükség. A 4M magyarországi talajokra, időjárásra és a hazai fajokra, fajtákra számos adatot és paraméter 

becslő eljárást ajánl fel, melyek segítségével már egyetemi hallgatók is eredményes felhasználói lehetnek a 

programcsomagnak. 

3.Új modulok illetve adatbázisok kerüljenek beépítésre, amelyeket magyar kutatók fejlesztettek illetve 

készítettek, és amelyek (hacsak implicit módon is de) tartalmazzák a légkör-talaj-növény rendszer speciálisan 

magyar jellemzőit. 

A programhoz csatolták, a TAKI adatbázisából (Rajkai et al., 1981; Várallyay, 1987), 44 talajszelvény modell 

számára előkészített inputadatait. A modell egy grafikus felületen keresztül összekapcsolásra került a SOTER 

adatbázissal (Várallyay et al., 1994) is. 

8.1. A modell működése 

A 4M napi léptékű, determinisztikus modell, melynek működését (számításait) a napi agrometeorológiai adatok 

határozzák meg. A modell működéséhez ezeken felül szükség van a légkör-talaj-növény rendszert fizikailag (pl. 

a talaj térfogattömege), kémiailag (pl. a talaj pH-ja), illetve biológiailag (pl. a növényt jellemző 

bázishőmérséklet) jellemző bemenő adatokra, valamint a rendszer kezdőállapotát rögzítő adatokra (pl. a talaj 

kezdő nedvességtartalma). A modell működése az alábbi vázlatos ábrával szemléltethető (56. ábra). 

 

A modulokon belül a modell az alábbi főbb folyamatokat szimulálja: 

1. NEDVESSÉGFORGALOM 

• evaporáció 
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• transzspiráció 

• felszíni vízelfolyás 

• beszivárgás 

• kapilláris vízemelés 

2. NITROGÉNFORGALOM 

• nitrogénmozgás 

• mineralizáció 

• nitrifikáció 

• denitrifikáció 

• nitrogénfelvétel 

3. NÖVÉNYI FEJLŐDÉS ÉS NÖVEKEDÉS 

• fenológia 

• asszimiláció 

• asszimiláták elosztása 

• szeneszcencia 

• biomassza-gyarapodás 

8.2. A 4M kezelése 

Elvileg bárki, aki a MS Windows környezetben otthonosan mozog, könnyedén tudja kezelni a 4M modellt is. A 

programozás során arra törekedtek, hogy lehetőleg minimálisra csökkentsék a billentyűzet használatát. 

Mindazonáltal bizonyos adatok megadásánál a billentyűzet használata elkerülhetetlen. A modell kezelését az 

alábbi főbb lépésekre bonthatjuk: 
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1. Bemenő adatok megadása. 

2. A modell beállításaink megválasztása. 

3. A modell futtatása. 

4. A kimenő adatok elemzése/vizsgálata. 

A program különböző részei (ablakai) a fő menün (2. ábra) keresztül érhetők el. 

Az éppen aktív ablakban, az egér jobb gombjának megnyomásával egy felbukkanó menü hívható elő, melynek 

segítségével a program minden fő ablaka közvetlenül is elérhető. 

8.3. Bemenő adatok megadása 

A bemenő adatokat a modellezett rendszer felépítésnek megfelelően az alábbi módon csoportosították. 

1. Időjárási adatok 

2. Növényi adatok 

3. Talaj adatok 

4. Agrotechnikai adatok 

8.4. Talajparaméterek becslése 

A talajfizikai mérések (pF mérés, hidraulikus vezetőképesség mérés stb.) általában költséges és időigényes 

eljárások (van Dam et al. 1992). Az 1960-as évektől kezdődően számtalan olyan módszert dolgoztak ki, 

melyekkel a víztartó- függvény paraméterei egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban meghatározhatók. 

A növénytermesztési modellek térbeli kiterjesztésének egyik fő nehézsége a talajra vonatkozó input adatok 

hiánya illetve az adott pontban mért értékek kiterjeszthetősége. A talajparaméter-becslő módszerek jelenthetik 

az egyik lehetőséget ezen adathiány leküzdésére. A 4M több olyan eljárást (pedotranszfer függvény) tartalmaz, 

amelyek néhány, a talaj vízgazdálkodását jellemző paraméter becslésére alkalmasak. A pedotranszfer 

függvények (PTF) a talaj alapvető jellemzőinek (szemcseméret-eloszlás, térfogattömeg, szervesanyag-tartalom, 

stb.) ismeretében (általában) regressziós egyenletek segítségével adnak becslést (közvetve vagy közvetlenül) a 

keresett paraméterekre. 

A 4M két becslőeljárást (PTF) tartalmaz a hidraulikus vezetőképesség talajfizikai adatokból történő 

meghatározására: (Campbell,1985; Wösten et al., 1999). Három becslőeljárást (PTF) tartalmaz a víztartó 

képesség függvény paramétereinek meghatározására: (Rajkai, 1987; Wösten et al., 1999; Fodor, 2002). Két 

becslőeljárást tartalmaz a maximális és szabadföldi vízkapacitás, illetve a hervadáspont meghatározására: 

(Rajkai, 1987; Ritchie et al., 1999). Ezek az eljárások az Eszközök|Paraméterbecslés|Pedotranszfer függvények 

menü megfelelő menüpontjának választásával hajtódnak végre. A becsült paraméterek a megfelelő táblázat 

megfelelő celláiba íródnak. 

8.5. Agrotechnikai adatok 
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Az adatokat a Fájl megnyitása menüpont választásával felkínált listából való választással olvashatjuk be. A 

beállításokat a megfelelő táblázatokon keresztül megváltoztathatjuk, és a módosításokat a Fájl|Módosítások 

mentése menüpont választásával elmenthetjük. A Fájl|Új fájl menüpont választásával új agrotechnika fájlt 

adhatunk meg. Az új fájl nevének megadása után, a megfelelő táblázatokon keresztül vigye be a kért adatokat, 

és a Fájl|Módosítások mentése menüpont választásával mentse el azokat. 

Legfeljebb 100 vetési, aratási, trágyázási ill. öntözési ’esemény’ adható meg. Azok az ’események’, amelyek 

időpontja kívül esik a szimuláció időtartamán a számításokra semmilyen hatással nem lesznek. 

8.6. Projektek 

 

Az időjárás, talaj és agrotechnika (ezek tárolják a növényi adatokat is) fájlok projektekbe rendezhetők. A 

projektek un. feladatokat tartalmaznak. Minden feladat egy időjárás egy talaj és egy agrotechnika fájlt foglal 

magába. A projektek egyik előnye, hogy gyors inputváltoztatást (ablakváltás nélkül) tesz lehetővé a 
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modellfutások számára. A meglévő projektek a FájlFájl megnyitása menüpont választásával nyithatók meg. Az 

egyes feladatok időjárás, talaj és agrotechnika fájljait a legördülő menük segítségével adhatjuk meg. Az üres 

téglalapban a projektről rövid leírás adható. A Fájl|Új fájl menüpont választásával új projektet adhatunk meg. A 

feladatok időjárás, talaj és agrotechnika fájljainak megadása után a projekt adatait a Fájl|Módosítások mentése 

menüpont választásával menthetjük el. 

8.7. A modell futtatása 

A modellt a Fő menü vagy a Felbukkanó menü Futtat menüpontjának választásával lehet futtatni. Ekkor az 

alábbi ablak tűnik fel. 

 

A 4M automatikusan ad egy nevet a futásnak, amit szabadon megváltoztathatuk. Amennyiben szeretnénk, hogy 

a program ne emlékezzen az előző futások eredményeire, jelöljük be az Első futás feliratú négyzetet. Ellenkező 

esetben ne felejtsük el megszüntetni a kijelölést! A szimuláció a Mehet gombra történő kattintásra indul. 

8.8. Az szimulált eredmények elemzése/vizsgálata 

A grafikus segédprogram az Eredmények|Futások elemzése menüpont választásával hívható meg. Ez az eszköz 

egyszerre 5 futás két különböző kimenő adatát képes megjeleníteni (61. ábra). 



 4. Termésszimulációs modellek, 

modellépítés 
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Többéves futások eredményei is ábrázolhatók egy lapon. 
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6. fejezet - Melléklet 

1. Jelölések és mértékegységek 

A napjainkban érvényben lévő Nemzetközi mértékegység-rendszer, SI szabvány a fizikai mennyiségek 

meghatározására és jelölésére vonatkozóan bizonyos előírásokat határoz meg. A fizikai mennyiség szimbóluma 

egyetlen latin vagy római betű lehet. Kivételt képeznek a dimenziónélküli mennyiségek, melyek a transzport 

folyamatok kifejezésénél használatosak, mint pl. a Re a Reynolds szám jelölésére. A szimbólumokat dőlt 

betűvel jelöljük. (megj.: írásban a dőlt betű helyett aláhúzással is jelölhetők ezek a mennyiségek.) Amikor a 

szimbólum vektor mennyiséget jelöl (mint a sugárzási fluxus), akkor félkövér betűt használunk. (hullámos 

aláhúzással helyettesíthető a félkövér betű.) 

Az alsó és felső indexben való jelölés megengedett. Minden más betű és szám jelölése római mintára történik. 

Eszerint, az eoa páranyomás jelölésére szolgál egy adott felületen, míg az eaa levegő páranyomását jelöli. Két 

vagy ennél több alsó indexben való jelölésnél vesszőt használunk az elválasztáshoz. A ’fajlagos’ kifejezés 

jelentése – ’tömegével osztva’. A ’moláris’ szó jelentése – ’anyag mennyiségével osztva’. Ezért a térfogat V, a 

neki megfelelő moláris térfogat (moltérfogat) Vm=V/n, ahol n az anyag mennyisége, azaz egy gramm 

molekuláris tömegnek megfelelő anyag mennyisége. 

A mértékegységek megjelenítésére római típusú jelet használunk, és nem használjuk őket többes számban. A 

rövidítést nem követheti pont. Így, az 5 cm helyes; míg az 5 cmk, 5 cmk., 5 cm. nem elfogadott jelölések. Az 

összetett mértékegységeknél elválasztást kell alkalmaznunk a mértékegységek elkülönítésére; pl.: a méter 

gramm rövidítése m g és nem pedig mg. A tulajdonnévből képzett mértékegységek jelölése nagybetűvel történik 

bár az elnevezés maga kis betűvel írandó; pl.: a J, a joule szimbóluma. 

Rövidítések és számítástechnikai változók használata megengedett a szövegben de egyenletekben nem 

szabályos. Ezért, a LAI használható szövegben a ’levélterület index’ kifejezésére; de egyenletekben az L 

használatos. Ügyeljünk arra, hogy a rövidítések és a számítástechnikai szakzsargon használata minimális legyen. 

1.1. ÁRAMOK (FLUXUSOK) A NÖVÉNYÁLLOMÁNYBAN 

Minden növényállományban végbemenő áramlást vízszintes felületegységekben jelenítünk meg, hacsak az 

másképpen nincs előírva. Mivel nincs általánosan elfogadott előírás a fluxus jelek megjelenítésére, ezért adjuk 

meg a szövegben szereplő jelölések jelentését. A fluxus szimbólumokat nagy, dőlt és kövér betűtípussal jelöljük, 

mivel vektor mennyiségek. 
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Ha szükséges, felfelé és lefelé mutató nyilakat adunk hozzá a sugárzási alsó indexekhez, mint Rl,↓. 

1.2. LEVÉL LÉPTÉKŰ ÁRAMOK 

Minden levél léptékű áramlást egységnyi levélterületre vonatkoztatva adjuk meg A szimbólumok megegyeznek 

a növényállomány esetében használtakkal, de nem kövér betűvel jelöljük azokat. 

1.3. DIFFÚZIÓS ELLENÁLLÁS ÉS VEZETŐKÉPESSÉG 

Mivel mind az ellenállás (r), mind a vezetőképesség (g) széles körben használatos a tudományos körökben, 

mindkettő elfogadható. Megjegyzés: az egyes levelekre vonatkozókat normál; míg a teljes növényállományra 

vonatkozókat kövér betűvel jelöljük. A mértékegységek: s m-1vagy s m2mol-1az ellenállásra vonatkozóan; és m s-
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1vagy mol m-2s-1a vezetőképességre. A milliméter helyettesíthető méterrel, ahol ezt a számok nagysága 

indokolttá teszi. A növényállomány (canopy) értékei az egységnyi talajterületre vonatkozó áramokon alapulnak. 

A levél léptékű értékek az egységnyi levélterületre vonatkozó áramokon alapulnak (kivéve a levél ellenállás 

vagy vezetőképesség, mely a levél mindkét oldalának fluxusán alapul). További alsó indexes jelölés 

használható, ha szükséges meghatározni a diffúz gázokat. 

Állomány léptékű 

 

Levél léptékű 

 

1.4. PÁRATARTALOM ÉS VÍZGŐZ 

Általában, a páratartalomra vonatkozó definíciók és szimbólumok a standard meteorológiai gyakorlatot követik 

(lásd Huschke, 1959). 
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1.5. VÍZPOTENCIÁL 

 

1.6. VEGYES JELÖLÉSEK 
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