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KIVONAT 
 

A dolgozat a talaj-növény-légkör rendszer összefüggéseit vizsgálja 

precíziós, helyspecifikus körülmények között a DSSAT szoftver Ceres-

Maize növényfiziológiai modelljével. A vizsgálatok során elsősorban 

félüzemi kísérletben 0,25 ha-ra leképezve mutatja be a kukorica hozam 

predikciókat eltérő szezonális körülmények között. Ezen területen a 

fenntartható növénytermesztés kulcskérdéseként tárgyalt klímaváltozás 

hatásait is vizsgálja a 21. század végéig történő modellbecslésekkel, 

valamint a modell klíma- és talajparaméterek érzékenységi vizsgálatával. 

A szerző az eltérések okát a talajfizikai jellemzők változásának 

függvényében elemzi 11 vizsgálatba vont management zónában. 

Megállapítja, hogy eltérő csapadékeloszlású évben az agyagtartalom 

változásának függvényében milyen módon becsül tévesen a modell, 

feltárja ennek okait, illetve klímaadatbázisok adaptálásával a modell 

érzékenységének inputparaméterekre vonatkozó reagálását határozza 

meg.  

  

ABSTRACT 
 

The author examines the precision site-specific technologies used 

with Ceres-Maize plant physiological model of DSSAT software in the 

soil-plant-atmosphere system context. The experiments were carried out 

in the experimental field divided into 0.25 ha treatment units under 

different seasonal conditions. The sustainable corn production was 

forecasted in the aspect of climate change for the end of 21st century with 
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climate scenarios, as well as climate and soil parameters in the sensitivity 

test. The author examines the reason of the yield differences in the 11 

management units, what depending on the change of soil physical 

properties. The dissertation discusses how predicts the model under 

different meteorological circumstances, and which climate model 

predicts sustainable yield for corn production, furthermore which input 

parameters react sensitively to changes.  
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1. BEVEZETÉS 
 

David Tilman 1998-ban felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy a 

fenntartható növénytermesztés igényeit precíziós, helyspecifikus 

technológiák nélkül nem lehet kielégíteni. Tehát olyan tápanyag-

kijuttatást kell megvalósítani, mely időben és táblaszinten differenciált, 

megfelel a növény igényeinek és csökkenti a káros hatást a környezetre 

úgy, hogy a hatékonyságot pedig növeli (TILMAN , 1998). A precíziós 

gazdálkodás (PA) továbbá magában foglalja a termőhelyhez 

alkalmazkodó termesztést, a távérzékelést, térinformatikát, a gépesítés 

változásának és az információs technológia vívmányainak adaptációját, 

valamint a termésmodellezést, ezen térképek összevetését a talaj-, 

gyomok- és kártevőtérképekkel a táblán belüli heterogenitás 

törvényszerűségeinek leírására (GYŐRFFY, 2002). 

A fenntartható növénytermesztés érdekében a precíziós 

gazdálkodás és a környezetvédelem összehangolása céljából a növény-

talaj-légkör rendszer, mint komplex ökoszisztéma vizsgálata 

nélkülözhetetlen. A tudományos kutatások eredményei és a fejlett 

technológiák, on-line rendszerek ma már meggyorsítják a 

döntéstámogatás és a szaktanácsadás széles körben való 

alkalmazhatóságát.  

A dolgozatban az új eredmények bemutatásán kívül kiemelten 

fontosnak tartjuk, hogy helyspecifikus, precíziós növénytermesztési 

technológiák adaptációjával olyan – a ma még Magyarországon el nem 

terjedt - szaktanácsadási rendszer alapjait teremtsük meg, mely a 
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jövőbeni fenntartható szemléletű mezőgazdaság, növénytermesztés 

céljait kielégíti, lehetőségeit optimálisan kihasználja. Munkánkat ezzel a 

céllal és tudattal végeztük.  

A döntéstámogató modellek elengedhetelen része a meteorológiai 

adatbázis, hosszú távú előrejelzésekhez pedig az úgynevezett 

klímaadatbázis. Ma már elismert tény a globális klímaváltozás, annak 

hatásai azonban még vitatott tárgykört képeznek a kutatók széles 

körében. A fenntartható növénytermesztés egyik feladata, hogy ezt is 

vizsgálja, illetve a klímaváltozás negatív hatásait kiküszöbölje az adott 

termesztési feltételeknek megfelelően.  

A klímaváltozás regionális, kisléptékű szcenáriói, egy jól 

felhasználható növényfiziológiai-szimulációs modell és helyspecifikus 

talaj-, meteorológiai-, agrotechnikai és fenológiai adatok segítségével a 

század végére irányadó előrejelzések adhatóak.  

Ezért világszerte az egyik legtöbbet kutatott téma a talaj fizikai és 

kémiai tulajdonságainak változása a fenntartható növénytermesztés 

feltételrendszerének kielégítése céljából: a talaj térfogattömegének, 

fizikai féleségének (szemcsefrakció), vízvezető-képességének vagy 

elektromos konduktivitásának, illetve on-line vagy pontszerű 

talajellenállás vizsgálatának eredményei alapján egyre több információ 

áll a rendelkezésünkre, hogy a kihívásokra választ találjunk.   

Az általunk végzett vizsgálatokat vályog, homokos vályog és 

iszapos vályog textúrájú talajokon mutatjuk be az agyagtartalom 

változásának függvényében. 

Ezen ismereteknek bővítése hozzájárul a környezetkímélő, nitrit-

nitrát kimosódás nélküli fenntartható tápanyag-utánpótlás tervezéséhez és 
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a hozam előrejelzésekhez a PA keretén belül évjáraton belüli hatások 

kiküszöbölésére is. A talaj változásának (fizikai, kémiai, biológiai) 

nyomon követése nélkül nem képzelhető el fenntartható biomassza 

termelés.  

A Biológiai Rendszerek Műszaki Tanszék által beállított, a 

tangazdaság tábláján található precíziós kísérletek, illetve azok 15 éves 

adatbázisai lehetővé tették a modellek számára a szemtermés, a 

biomassza produkció, az egyes növénytermesztési tényezők hatásainak 

vizsgálatát, valamint segítséget nyújtanak a növény és a környezet 

kapcsolatrendszerének jobb megismerésében. A Tanszéken számos szak- 

és diplomadolgozat, valamit doktori disszertáció tárgyát képezte már a 

precíziós, helyspecifikus növénytermesztési technológiák vizsgálata: 

MESTERHÁZI (2004) a kísérleti táblát viszonylag homogén kezelési 

egységekre osztotta és a talajellenállás, valamint a hozam összefüggését 

vizsgálta. MIKE-HEGEDŰS (2006) fuzzy logikával és neurális statisztikai 

módszerrel vizsgálta meg a management zónák optimális méretét. MILICS 

(2008) a térinformatika és a távérzékelés alkalmazásainak lehetőségeit 

mutatta be; CSIBA (2010) precíziós növénytermesztési technológiák 

mérési módszereinek fejlesztésével foglalkozott.  

Ezek a tanulmányok és vizsgálatok kellő alapot biztosítottak 

kutatásaink hipotéziseinek felállításához.  

 

Kutatási célkitűzéseink: 

Kutatásaink során a DSSAT Ceres-Maize kukorica növényfiziológiai 

és döntéstámogató modell adaptálását és validálását tűztük ki célul 

kísérleti körülmények között negyedhektáros kezelési egység szintjén, 
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hogy a tábla talajának víz- és tápanyagkészlet-dinamikájának szezonális 

elemzését tegyük lehetővé.  A kukorica növekedése, a környezet és a 

termés kapcsolatrendszerének (talaj-növény-légkör) tanulmányozása volt 

a legfőbb célunk: a kukorica hozam előrejelzéseihez 66 kezelési egység 

talajminta-eredményeinek adaptálása megegyező légköri paraméterek 

mellett, valamint a szimulációs modell megbízhatóságának vizsgálata 

precíziós, helyspecifikus körülmények között a fenti adatbázisoknak 

megfelelően. A 66 kezelési egységből 11 zónát kiemelve talajfizikai 

jellemzők meghatározását végeztük el abból a célból, hogy a modell 

legkiemelkedőbb eltéréseit érvényesíteni tudjuk a precíziós 

technológiákhoz.  

Vizsgálataink kiterjedtek klímahatás vizsgálatokra is, melynek 

alapjául a már említett referencia kezelési egységeket vontuk elemzésbe. 

A klímahatás vizsgálatok értékeléséhez érzékenységi vizsgálatokat is 

végeztünk, melynek alapja a talaj- és klímaparaméterek hatáselemzése 

volt a szcenáriók minél pontosabb adaptálhatóságához.  

Ezen vizsgálatok eredményeit figyelembe véve egy olyan rendszer 

alapjainak meghatározása volt a célunk, mely nemcsak táblaszinten, 

hanem homogén kezelési egységeket menedzselve képes legyen hosszú 

távon is megbízható előrejelzéseket készíteni. Továbbá a helyspecifikus 

predikciókat on-line adatbázisokkal validálni, és frissíteni, hogy ne csak a 

döntéshozásban nyújtson megbízható eredményt, hanem 

környezetvédelmi (nitrit-nitrát kimosódás) és élelmiszer-egészségügyi 

(kártevő előrejelzések) kockázatkezelésben is alkalmazhatóvá váljon. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

 

2.1. Növényi növekedési szimulációs modellek 
 

A döntéstámogató modellek és a fenntartható növénytermesztés 

kapcsolata: 

Jelenleg a növénytermesztés egyik legnagyobb kihívása, hogy 

kiszolgálja a növekvő keresletet úgy, hogy redukálja a műtrágya-, víz- és 

növényvédőszerek felhasználását; ezért az agronómiai tudományterület és a 

döntéstámogató rendszerek iránti igény megnőtt, habár ennek még térbeli 

leképzése bonyolult, de a globális növénytermesztési rendszerek 

kialakításához elengedhetetlen. A növényfiziológiai modellek 

összekapcsolása a térinformatikai információs rendszerek (GIS) nyújtotta 

lehetőségekkel megteremthet egy integrált rendszert a mezőgazdasági 

kutatásban, mely alkalmas különböző térbeli és időbeli skálákon működni; 

valamint fontos szerepet játszhatnak a térbeli hozam-változékonyság okainak 

feltárásában (GRAEFF et al., 2012). Olyan eszközt jelenthetnek, melyek a 

terméshozam változás hipotéziseinek felfedezését segíthetik (PAZ et al., 

1998).  A kutatók számára ezen modellek olyan alkalmazást nyújtanak, 

amelyekkel a hosszú távú következmények változását nyomon követhetik 

akár az egész agrár-ökoszisztéma szintjén, és olyan adaptációs stratégiákat 

építhetnek ki, melyek e rendszereket képesek gazdaságilag és 

környezetvédelmi szempontból is szabályozni (ROSSING et al., 1997).  

Habár az első ökológiai és fiziológiai törvényszerűségek leírására már a 

harmincas években megjelentek a modellek a számítógépek elterjedésével, a 
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terepi mérőműszerek színvonalának és megbízhatóságának növekedésével 

olyan információmennyiség halmozódott fel, hogy a modellek felhasználói 

szintű elterjedése a hetvenes évek végére, leginkább a nyolcvanas évek 

közepére tehető (HOOGENBOOM, 2003).  

A hatvanas-hetvenes években a fotoszintézis matematikai 

megfogalmazására (THORNLEY, 1976; VONG és MURATA, 1977); a növényi 

asszimiláció (DE WIT és GUADRIAAN , 1978), a növényi szerves C és a fény 

kölcsönhatásának (MONTEITH, 1969; SINCLAIR  és LEMON, 1973), a gyökér 

növekedésének (PRIESTLEY és TAYLOR, 1972; TAYLOR és KLEPPER, 1978), 

valamint a növényi párolgás (RITCHIE, 1972) és evapotranspiráció (JENSEN és 

HAISE, 1963) modellezésére került sor.  

A szimulációs modellek célja a növény-talaj-légkör rendszer biológiai-

matematikai leírása, számszerűsítése. Napjainkra számos modell született, a 

szűk keresztmetszetet mégis a modell bemenő, szükséges adatainak 

különbözősége, léptéke és elérhetősége jelenti, továbbá a növény-növekedési 

és talajdinamikai algoritmusai is különbözhetnek. A modellek többsége az 

úgynevezett Ceres (Crop-Environment Resource Synthesis) családon alapul.  

A modellek alkalmazása és értékelése előtt meg kell határoznunk, hogy 

mit is kívánunk modellezni. Elsősorban hol, és milyen körülmények között 

szeretnénk alkalmazni? Ehhez rendelkezésünkre állnak-e a megfelelő 

inputparaméterek? Milyen léptéket használunk a modellhez (térbeli és időbeli 

felosztás), illetve milyen mennyiségű adat befogadására képes a modell (pl. 

meteorológiai – klímaadatbázisok befogadása). A modellt leírásra vagy 

előrejelzésre szeretnénk-e használni (esetleg mindkettőre)? Megcélzunk-e 

valamilyen problémát (pl. talaj heterogenitása) vagy jelenségcsoportot? 
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Kompatibilis-e a modell más rendszerekkel, adaptálható-e eltérő 

növénytermesztési körülményekre? 

A modellek validálása során kismértékű eltérést valamely függvénnyel 

korrigálni tudunk, vagy a paraméterek megfelelő változtatásával minimálisra 

csökkenthetjük annak hibáját. A hosszú távú előrejelzéseknél (klímahatás 

vizsgálat) az alacsony hibahatárra különös hangsúlyt kell fektetnünk, ezért a 

kalibráláshoz megfelelő kontrollfuttatásokat kell alkalmaznunk. A 

rendelkezésünkre álló tapasztalati – labor és szántóföldi mérési adatokon, 

eredményeken alapuló – adatok mellett nagyfokú bizonytalansági tényezőt 

jelenthetnek a klímaadatbázisok, melyek a kimenő adatokban ugyancsak 

kockázati tényezőként jelentkezhetnek. A modellek egyes inputjainak 

érzékenységére elvi magyarázatot találhatunk, ha kismértékű változtatásokat 

hajtunk végre a bemenő paraméterek használatakor (érzékenységi 

vizsgálatok), ekkor módunkban áll kijelölni egy alkalmazhatósági területet, 

melyre a modell képes, vagy adott esetben érzékeny.  

A precíziós alkalmazásban a szimulációs modellek fejlesztése, 

használata a következő lépéseken alapszik: a (1) megfelelő modellinput 

fájlok adaptálásán, ezek térbeli változásait kifejezve (2), annak kalibrálásán 

(3) – acélból, hogy a múltbéli és jövőbeni változásokat megfelelően 

érvényesítse a területi változékonyságot tekintetbe véve. Vegye figyelembe 

az évjárathatásokat (4), ne csak a termést becsülje meg, hanem annak a 

technológiai beavatkozások környezeti következményeit is tárja fel 

helyspecifikusan (5). Mindezeket összehangolva adjon optimális javaslatot 

(6).  

A Ceres-Maize (JONES and KINIRY , 1986) kukorica növekedési modell 

célja a termés-előrejelzés az időjárás, a talaj és a növény (fajta) 
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tulajdonságainak alapján, melyet 1972-ben J. T. RITCHIE az USDA vezető 

kutatója kezdeményezett. A Ceres családra épültek a későbbiekben a GRO 

modellek (CROPGO – szója, földi mogyoró, bab, hüvelyesek).  

Az APSIM (Agricultural Production Systems Simulator) (MCCOWN et 

al., 1996; KEATING et al., 2003) modell – a DSSAT-hoz hasonlóan – szintén 

jelentős adatmennyiséget kíván, hasonló modellek: SIMAIZ (DUNCAN, 

1975), RZWQM (AHUJA és MA, 2000), ALMANAC (Agricultural Land 

Management Alternative with Numerical Assessment Criteria) (KINIRY  et al., 

1992), CORNF (STAPPER és ARKIN, 1980). 

Az EPIC (Environmental Policy Integrated Climate model) (WILLIAMS  

et al., 1989) széleróziós modellt 1984-ben dolgozták ki az USA-ban, mely 

szintén a Ceres elveken nyugszik.  

STICS (Simulator mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard) 

(BRISSON et al., 2003) modellek alkalmasak a növények biomassza és 

szemprodukciójának, a talaj nedvességtartalmának és nitrogén körforgásának 

napi léptékű modellezésére különböző agrotechnikai műveleteket és éghajlati 

zónákat is figyelembe véve.  

A DAISY (Dánia), WOFOST (World Food Studies) és HYWASOR; 

illetve az ELECROS, BACROS, SUCROS, WOFOST, MACROS a 

wageningeni modellező műhely fejlesztései, melyek nemcsak hipotézisek 

tesztelésére, de már a globális klímaváltozás hatásainak vizsgálatára is 

alkalmasak (ZHU et al., 2011).  

Németországban több száz gazdaság 1975 óta jegyzett adatbázisain 

alapul a YIELDSTAT (MIRSCHEL et al., 2014) modell, mely szántóföldi 

növények és rét, legelő hozamainak becslésére készült.  
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A DSSAT alapjait figyelembe véve dolgozta ki THORP et al. (2008) az 

Apollo döntéstámogató rendszert, mint prototípust a precíziós 

növénytermesztés szaktanácsadó rendszerévé.  

Magyarországon is számos kutató foglalkozott a termés-időjárás 

modellezésével. A Ceres modellt alapul véve megalkották a 4M (Magyar 

Mezőgazdasági Modellezők Műhelye) szimulációs modellt (FODOR és 

KOVÁCS, 2003; FODOR et al., 2003; FODOR, 2012;), melyet a hazai 

körülményekre adaptáltak magyar talajadatbázis figyelembevételével a 

legfontosabb szántóföldi növényekre. A modellt tápanyag-utánpótlási 

szaktanácsadási célból továbbfejlesztették (4M-ECO) (SULYOK et al., 2004). 

A modell növényi modulja képes a fotoszintézis, a növényfelületi index 

(LAI), a gyökérnövekedés; a nedvesség-, szervesanyag- és tápanyagforgalom 

leírására, valamint klímahatás vizsgálatra és öntözési kísérletek elemzésére 

(FODOR, 2012). Ma Magyarországon az egyik legelterjedtebb, 

szaktanácsadásban használt tápanyag-visszapótlási rendszer a ProPlanta 

Költség- és Környezetkímélő Trágyázási Szaktanácsadási Rendszer és 

Szoftver (CSATHÓ et al., 1998), melyet az MTA-TAKI kutatói fejlesztettek 

ki. A ProPlanta a trágyázási tartamkísérletek (1960-2000) adatbázisainak 

eredményeire épül (CSATHÓ et al., 2009).  

Számos publikáció, vizsgálat és PhD disszertáció (MEGYES, 2001; 

LADÁNYI , 2006) témakörét képezte modellezés; a fenntartható 

növénytermesztés céljainak elérése érdekében folyamatos kalibrációjuk és 

validációjuk (időbeli és térbeli skálázásuk), elengedhetelen. Továbbá az új 

tudományos irányok, hipotézisek alkotása miatt is fontossá váltak 

(HOLZWORTH et al., 2014).  
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2.1.1. DSSAT felépítése  
 

A „Decision Support System for Agrotechnology Transfer” (DSSAT) 

(JONES et al., 2003) szoftver a 10 évig futó, úgynevezett IBSNAT (TSUJI és 

BALAS, 1993) projekt eredményeként született meg 1989-ben (v2.1), melyet a 

Hawaii Egyetem vezetett. A növényszimulációs modellek képesek a 

növekedés, fejlődés és hozam becslésére a talaj-növény-légkör dinamikáját 

figyelembe véve. A legfrisebb verziószámú szoftver (v4.6) már több mint 46 

növény szimulációjára képes és ma már megközelítőleg 2000 felhasználó 

alkalmazza a világon (100 ország) nemcsak kutatási és oktatási célokból, 

hanem széleskörű szaktanácsadáshoz, döntéshozatalhoz is (URL1). 

A DSSAT különböző, független almodulok (1. ábra) segítségével 

(növény, talaj és víz) „üzemelteti” rendszerét, mely a növény növekedési 

modellje (cropping system model – CSM). Úgynevezett rotációs (Sequence 

Analysis Program) és többéves periódusok modellezésére is alkalmas, 

például tartamkísérletek beállításánál.  
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1. ábra. A DSSAT moduláris felépítésének sematikus ábrája 

2.1.2. DSSAT – Ceres-Maize modell alkalmazása  
 

A Ceres-Maize modellt a világ számos pontján alkalmazták már. 

Többek között: tápanyag-, elsősorban nitrogén reakcióra, illetve 

kimosódására (KOVÁCS et al, 1995; PAZ et al., 1999; LIU et al., 2012; ZHA et 

al., 2014; LI et al., 2015); vízszükséglet és öntözési körülmények (DECHMI et 

al., 2010; AMARAL  et al., 2011; MUBEEN et al., 2013; ESMAEILIAN  et al., 

2014) tesztelésére.  A talaj és növény P, C meghatározására (DZOTSI et al., 

2010; SOLER et al., 2011), technológiai  (tápanyag-utánpótlás, öntözés, vetés, 

betakarítás) időpontok és fenológiai adatok  (LAI, evapotranspiráció = ET) 

optimalizálásra (OTEGUI et al., 1996; LÓPEZ-CEDRÓN et al., 2005; 
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SASEENDRAN et al, 2005; THORP et al., 2012; ANOTHAI et al., 2013), 

tartamkísérletek modellezésére (LIU et al., 2011b), mikroklíma-hatás 

(KNÖRZER et al., 2011), klímahatás (ROYCE et al., 2001; JONES és 

THORNTON, 2003; XIONG et al., 2007; XIONG et al., 2010; CHUNG et al., 

2014; HU et al., 2014; NGWIRA et al., 2014) és érzékenységi vizsgálatokra 

(BERT et al., 2007; DEJONGE et al., 2012) használták a modellt.  

LI et al. (2015) többéves adatsor segítségével modellezte a talaj nitrát-

nitrát (NO3-N) kimosódását 150 cm alatti talajrétegekre kukorica és őszi búza 

kultúrákban. Megállapította, hogy a modell sokkal érzékenyebb az N 

stresszre, mint az N-nélküli kondíciókra. KOVÁCS et al. (1995) véleménye 

szerint a modell kedvező talajkondíciók esetén az egyes talajrétegekben jól 

becsli az NO3-N forgalmat. Az N-körforgalom modellezését is megfelelőnek 

találta (RANI et al., 2014), LIU et al. (2012) a modell felülbecslését a talaj 

mikrobiális aktivitásának, illetve az átlagostól magasabb csapadékú 

évjáratoknak tulajdonította. ZHA et al. (2014) NPK reakció vizsgálatában, e 

tényezők mellett a talaj szervesanyag tartalmát jelöli meg, mint befolyásoló 

tényezőt a kukoricahozamra vonatkozóan.  

Modellek összehasonlítása mellett a fenológiai és N-műtrágya 

hatásának bemutatására INES et al. (2001) megfelelőnek véli a DSSAT-ot, de 

a vízstressz, vagy a talaj nedvességtartalmának kifejezésére kevésbé tartja 

alkalmasnak.  

A Ceres-Maize modell érzékenysége kiterjed a szélsőséges 

meteorológiai évjáratokra, vegetációs periódusokra is. WU et al. (1989) 

szerint a modell, esős és szárazabb években túl-, illetve alábecsüli a 

szemtermést. Extrém csapadékos évben (QUIRING és LEGATES, 2008, LIU et 

al., 2011a) és öntözött körülmények között (CARBERRY et al., 1989) 
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szisztematikusan felülbecsül. LI et al. (2015) vizsgálatában két évben 

nagymértékű eltérést észlelt, ezek kiemelkedően száraz évjáratok voltak. 

Megegyező tapasztalatai vannak LIU et al. (2011a) – nak is, miszerint 

alacsony csapadékú évben a modell a kukorica (Ceres-Maize), illetve szója 

hozamot is csaknem 30%-kal alulbecsülte. A hozam félrebecslése miatt LIU 

et al. (2011b) az egyes évjáratok miatt korrekciós függvényt alkalmazott.  

HE et al. (2014) a szoftver Ceres-Wheat búzamodelljét validálta 30 

éves adatokkal iszapos vályog és agyagos talajokon. A szimulált és mért 

hozamok közötti -39%-os eltérést a talajtextúra-változással indokolja.  

QUIRING és LEGATES (2008) vizsgálatában kukorica predikcióinak 

átlagos százalékos hibája a futtatott környezetre 4,8-46,6% közé esett, ez 471 

és 2407 kg/ha-os eltérést adott. Pontos, megbízható hozambecslést a 

kultúrnövény vegetációs időszakában végzett mérésekkel tudtak adni, mert a 

vetéskor végzett predikciók pontatlansága elérheti az 50%-ot is (SOLER et al., 

2007).  

KOVÁCS et al. (1995) szerint a modell nagyon érzékeny a földrajzi 

szélességi fokokra. A túlzott sugárzási adatok miatt hajlamos szárazabb, 

aszályosabb körülmények között alulbecsülni a termést. Másrészt a 

csapadékmennyiség megadásának pontossága járul hozzá a korrekt 

eredményekhez, mivel ennek térbeli eloszlása egyenlőtlen, tehát a 

meteorológiai adatoknak a modellezett terület közvetlen közeléből kell 

származniuk. QUIRING és LEGATES (2008) megállapításai szerint a modell 

részben érzékeny a sortávolságra, a tőszámra, a vetési mélységre, a vetés és a 

betakarítás időpontjára, a hibridre, a talajtípusra és a talaj nedvességére, 

valamint a hőmérsékletre és a globálsugárzás mértékére. A szerzőpáros külön 

felhívja a figyelmet a talajtípus és a csapadék összefüggésének hatására, 
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valamint annak időpontjára, mely az extrém érzékenységgel bírhat a hozam 

alakulására.  

2.1.3.  A szoftver használata precíziós és kisparcellás körülmények között 
 

THORP et al. (2007) felhívja a figyelmet arra, hogy ha környezetkímélő 

technológiákat szeretnénk alkalmazni; a modellek használatakor a 

mezőgazdasági táblát kisebb egységekre, táblarészekre, tehát kezelési egység 

szintre kell hozni (GRAEFF et al., 2012), mivel így javulhatnak a szimulációs 

eredmények is, azonban ez megnöveli az adatinputot.   

Több tanulmányban fejlesztették, illetve validálták a modellt precíziós 

körülményeket figyelmbe véve. A DSSAT szoftver szója (SOYBEAN) és 

őszi búza (Ceres-Wheat) növényi modelljét precíziós körülmények között 

adaptálta már BOOLTINK et al. (2001) Hollandiában, Közép-Amerikában és 

Afrikában, kutatásaiban elsősorban a talaj térbeli változékonyságára tett 

válaszát vizsgálta a modelleknek. BASSO et al. (2001) szintén a szoftver szója 

modelljét alkalmazta, a táblán belüli ~0,5 tonnás prediktált 

hozamkülönbséget a talaj-változékonysággal indokolta, a hozam értékeket 

távérzékeléssel nyert NDVI indexszel folyamatosan korrigálta.  

 Kisparcellás kísérlet elemzésére alkalmazta a modellt: SASEENDRAN et 

al. (2005) és LI et al. (2015). MEGYES (2001) hazai tartamkísérleteket 

felhasználva értékelte a Ceres-Maize 3.5 verzióját és megállapította, hogy 

meteorológiai anomáliák esetén a modell a biomassza-tömeget és a 

szemtermést is félrebecsülheti.  

THORP et al. (2008) üzemi körülmények között alkalmazta a Ceres-

Maize modellt beépítve az Apollo (GRAEFF et al., 2012) döntéstámogató 

rendszerébe. Egy 20,25 ha-os kísérleti táblát 20 (THORP et al., 2007), majd 
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100 management zónára osztott, ez alapján validálta az Apollo 

vázrendszerében a jelenlegi és a jövőbeni kukoricahozamot. Vizsgálatai 

alapján megállapította, hogy a későbbiekben nagyobb kezelési egységek is 

éppoly hatékonyak lehetnek, mivel a hozamok kisebb térbeli eloszlást 

mutatnak. PAZ et al. (1999) optimális (141-160 kg/ha) N trágya kijuttatását 

(60-220 kg/ha között) vizsgálta egy 16 ha-os tábla ~500 m2 –es egységein. A 

modell +/- 14%-os eltéréssel becsült táblaszinten három éven át, a kezelési 

egységek tekintetében azonban a legkiemelkedőbb eltérés 6 tonna volt. 

ZHU et al. (2011) DSSAT és APSIM modell szériák vizsgálata után 

hangsúlyozza, hogy precíziós növénytermesztési technológiák adaptálása 

nélkül, illetve ezen adatok hiányában a növényfiziológiai és agrár-

ökoszisztémára alkalmazott modellek fejlesztése, egyáltalán az újabb modell-

generációk használata, sikertelenné válik.  

2.1.4. Klímahatás vizsgálat a Ceres-Maize modellel 
 

A mezőgazdaság, növénytermesztés tekintetében a klímaváltozás, mely 

a sugárzás, hőmérséklet, csapadékmennyiség változását vonja maga után 

jelentős hatást gyakorol a gabona hozamokra, a vetésforgók összetételére, az 

alkalmazott technológiákra, a betakarításkori szemnedvességre és a 

tenyészidőszak időtartamára is. Bizonyos szélességi fokok felett a 

tenyészidőszak megnyúlik, a kukoricahozam emelkedni fog; azonban az 

északi félgömb délebbre eső tájain nagymértékű hozamcsökkenések várhatók 

(SOUTWOTH et al., 2000; ROSENZWEIG et al., 2013; CHUNG et al., 2014), ez az 

egyes klímaszcenáriók alapján még inkább növeli az eltéréseket (XIONG et 

al., 2007).  
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HOOGENBOOM (2000) szerint a legtöbb klímahatás vizsgálatban hosszú 

idősoros adatokat adaptálnak a növényi szimulációs modellekbe, és 

általánosságban a validációjukhoz, vagy egyéb analízishez a 30 éves 

visszamenőleges adatbázist kell alapul venni.  

A Ceres-Maize modellel számos klímaadatbázist felhasználva több 

területre vetítve végeztek hozamelőrejelzéseket a 21. századra (XIONG et al., 

2007; HU et al., 2014; GLOTTER et al., 2014;  FARHANGFAR et al., 2015). LI et 

al (2011) Kínára és az USA kukoricaövezetének területeire prediktált 

kukoricahozamot a 2007-2030-as időszakra elsősorban ökonómiai 

számításokhoz. SOUTHWOTH et al. (2000) vizsgálatai szinte minden esetben 

kukorica hozamcsökkenést prediktáltak a 2050-2059-es időtartamra, mely a 

45%-ot is elérheti. THORP et al. (2008) predikciói alapján minden esetben 

csökkeni fog a kukoricahozam (HIRHAM klímamodell) a megemelkedett 

minimum (1,95 oC) és maximum hőmérséklet (2,56 oC), a csökkenő 

csapadékmennyiség (évi átlagos ~230 mm), és az evapotranspiráció 

emelkedése következtében.  

ROSENZWEIG et al. (2004) szerint a klímaváltozás következtében 

Magyarország nyugat-dunántúli régióját érheti stresszhatás, véleménye 

szerint ez a kukoricatermesztést kevésbé fogja befolyásolni, valamint egy 

északról-déli irányba tartó stresszhatás változást jósol 2020-2050 között e 

területre.  

A 4M modellel végzett országos klímahatás vizsgálat alapján a 

kukoricahozam a század végén stagnálni, vagy valamivel növekedni fog az 

ország észak-nyugati, nyugati részein, míg máshol csökkenés lesz 

tapasztalható. Habár szárazabb nyarakra és az átlaghőmérséklet emelkedésére 
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számítanak, a szerző az egyensúlyi helyzet kialakulását a CO2 növekedéssel 

indokolja (FODOR és PÁSZTOR, 2010).  

Meg kell említeni azokat a projekteket, melyek a világ több területén 

számos döntéstámogató és klímamodellek felhasználásával végeznek 

projekciókat: talán a legkiemelkedőbb ezek közül is AgMIP (ROSENZWEIG et 

al., 2013), melyet a NASA-GISS (Goddard Institute for Space Studies) 

intézete koordinál, de KOLLAS et al. (2015) is beszámol egy európai projekt 

németországi eredményeiről, melyben 15 növényi növekedés modellt 

használtak fel a kutatók.  

 

 2.1.5. Érzékenység-vizsgálat a modellel 
 

Az érzékenység-vizsgálat (SA) egy fontos analízis arra, hogy hogyan 

értékeljük a modell bemenő paramétereinek bizonytalansági fokát (numerikus 

vagy egyéb módon), ennélfogva a vizsgálat előfeltétele a modellezésnek, a 

modellépítésnek és minden egyéb beállításának, legyen az diagnosztikai vagy 

prognosztikai (SALTELLI , 2002). A jellemzők bizonytalanságának vizsgálata 

szerepet játszik a modell hitelesítésében, érvényesítésében, ezáltal a modell 

fejlesztésében és finomításában is (FREY és PATIL , 2002). SALTELLI  et al. 

(2000a) az SA-t két csoportba sorolja: lokális és globális (GSA, SALTELLI  et 

al., 2008). Utóbbi megközelítés a szerző szerint sokkal robosztusabb, mivel 

több paramétert változtat egyszerre, és kiterjedésük miatt széles spektrumot 

ölelnek fel, ezért a GSA több tanulmányban jelenik meg. SOBOL (1993) 

módszer kimeneti variancia alapján számolja a tényezők főhatásait és teljes 

hatásait egyaránt, valamint képes meghatározni az összes paraméter rangsorát 
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(beleértve az első rendű és magasabb rendű paramétereket) (SALTELLI  et al., 

2000b).  

 

LIU et al. (1989) a termés bizonytalansági fokát vizsgálta SA-val a 

Ceres-Maize modellel a talaj, növény és meteorológiai paraméterek 

variációival brazíliai körülményeket figyelembe véve. A modell 

klímaérzékenységét panamai körülmények között RUANE et al. (2013) 

tesztelte.  NONHEBEL (1994a, b) a hőmérséklet és a sugárzási értékek 

eredményeit használta fel elsődleges változóként tavaszi búza 

hozampredikcióiban. ST'ASTNÁ és ŽALUD  (1999) Ceres-Maize szimulációiban 

három talajinput változót vizsgált: hervadáspont, talaj nedvességtartalma és a 

talaj víztartó képessége. BERT et al. (2007) talaj és klímaparaméter 

variációjával vizsgálta a kukoricahozam értékeit, megállapította, hogy közel 

hasonló érzékenységgel bír a Ceres-Maize modell három különböző 

talajadatra (talaj nitrit-nitrát tartalma, szervesanyag tartalom és víztartó 

képesség). DEJONGE et al. (2012) Sobol módszert alkalmazott a modell 

fenológiai paramétereinek meghatározására öntözéssel kombinált 

kezeléseiben. 

 

2.1.6. DSSAT – Ceres-Maize modell adatbázisigénye 
 

A modellnek rendkívüli az adatigénye (II. Melléklet) a validációjához - 

tábla- vagy kezelési egység szintű predikciókhoz, azonban mivel ezek ritkán 

publikus adatbázisok (WHITE et al., 2013) - korlátozzák az efajta 

felhasználását. Az IBSNAT projekt keretében a szabványosított tábla szintű 
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adatbázisokat több mint 20 országból gyűjtötték össze még a szoftver 

kifejlesztéséhez. 

GIJSMAN et al. (2007) a FAO talajadatbázisát adaptálta többek között a 

DSSAT modellbe, ez több mint 1000 georeferált talajmintát jelent, közel 

7000 talajszelvénnyel (WISE – World Inventory of Soil Emission Potentials), 

azonban a textúra beosztás miatt valamely adaptációhoz nem használható fel.  

Az adatbázist később ROMERO et al. (2012) korrigálta a Ceres-Maize 

igényének megfelelően.  

A szimulációk központi állományát tulajdonképpen az agrotechnológiai 

műveletek jellemzői adják meg (treatments), melyet „parcellánként” vagy 

táblánként kell adaptálni a lehetséges kezeléskombinációkkal. A modellben a 

termesztett növény fajtáját és faját (cultivars), valamint a parcellához tartozó 

időjárási és talajadatokat (fields) szükséges összekapcsolni. A futtatás 

megkezdéséhez a modell úgynevezett kezdő feltételeket kíván (initial 

conditions), melyek szintén az egyes kezelésekhez köthetők. A műveleti 

elemeket: vetés (planting details), tápanyag-utánpótlás (fertilizers), 

talajművelések (tillages), adott esetben az öntözés (irrigation and water 

management) jellemzőit is szükséges adaptálni. A szimuláció futtatási 

módjának (simulations controls) kiválasztásakor a betakarítás időpontját is a 

modellező állíthatja be (URL1).  

A Ceres-Maize meteorológiai adatbázisát napi léptékben kell megadni, 

minimum paraméterigénye a következő: minimum és maximum hőmérséklet, 

csapadékmennyiség és a globálsugárzás értéke. Az agrometeorológiai 

adatbázis kulcsfontosságú a rendszer működéséhez (HOOGENBOOM, 2000; 

MURTHY, 2003), habár a kisebb lépték miatt ez legtöbbször nem áll 

rendelkezésre, ahogyan a múltbéli adatsorok sem, vagy csak hiányosan. 
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Másodlagos inputok a szélsebesség, relatív páratartalom, potenciális 

evapotranspiráció és a napfényes órák száma. Ha nem áll rendelkezésre napi 

meteorológiai vagy klímaadatbázis, akkor lehetőség van az időlépték 

leképezésére például havi adatsorokból, ekkor természetesen a predikciók 

pontatlansága is nő (HUNT, 1994).  
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2.2. Talajfizikai jellemzők meghatározása 
 

2.2.1. Talajfizikai jellemzők és a hozam összefüggése elsősorban eltérő 

szezonális körülmények között 

 
A növények fejlődése adott genotípusnál magában foglalja a 

fizikai/fiziológiai, kémiai, biológiai, biokémiai és biofizikai folyamatokat, 

ennélfogva a növénytermesztésben két alapvető befolyásoló tényezőt 

különböztetünk meg: a talajt és az atmoszféra hatásait. A maximális hozamot 

akkor érhetjük el, ha ezek a kondíciók optimálisak a növény vegetációs 

fázisában, amikor is időbeli koherencia van a növényi fejlődés, az időjárás és 

a talajkondíciók tekintetében (RAGHAVAN  et al., 1990). NEMÉNYI és MILICS 

(2010) szerint az optimális hozamot termesztéstechnológiai szempontból nem 

a termésfüggvény maximuma adja, hanem az energiakülönbség (nettó 

energia) függvény maximuma jelenti.  

Szélsőséges meteorológiai szezonokban (szárazság és „vízzel teltség”) 

fellépő hozamkülönbségekkel számos irodalom foglalkozik. A talaj textúra 

(agyagtartalom), talaj nedvességtartalma, az ebből adódó tömörödöttség 

hozamra gyakorolt hatásával – természetesen adott tápanyag-elátottsági 

szinten - az alábbi szerzők írtak részletesen: ORRBEN és THORP (1931); 

RAGHAVAN  et al. (1979); HÅKANSSON és LIPIEC (2000); GRZESIAK et al. 

(2002); LIPIEC et al. (2003); CHEN et al. (2005); FILIPOVIC et al. (2006); 

CHEN és WEIL (2011); RAMAZAN  et al. (2012); SALEM  et al. (2015). 

A hozamra ható talajjellemzők közül az egyik kétségtelenül 

legfontosabb korlátozó hatás lehet a talajellenállás mértéke. A talajellenállás 

hozamra tett hatása számos tényezőtől függ: a tömörödött réteg mélysége, a 
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kultúrnövény (annak gyökérfiziológiája), a talajtípus (a talaj hajlamossága a 

tömörödöttségre) (NAWAZ  et al., 2013), és nem utolsó sorban a talaj 

nedvességtartalma (RAGHAVAN  et al., 1979; MOUAZEN et al., 2003b; 

SZŐLLŐSI, 2003; PARENT et al., 2008; NAWAZ  et al., 2013) és a klimatikus 

tényezők (JONES et al., 1995).  A talajellenállás az adott kultúrnövénytől 

függetlenül a gyökér (CZYŽ et al., 2001; WOLKOWSKI és LOWERY, 2008; 

LIPIEC et al., 2012), ezáltal az egész növény fiziológiai érésére, növekedésére 

és a hozamra is nagy befolyást gyakorol, mindemellett hatással van a 

tápanyagfelvételre is (WOLFE et al., 1995; LIPIEC et al., 2003). TABOADA  és 

ALVAREZ (2008), valamint RAMAZAN  et al. (2012) szerint, ha a többi 

talajrétegben (mélyebben elhelyezkedő talajrétegekben, tehát a művelőtalp 

alatt) nincs is altalaj tömörödöttség, a felszíni tömörség hatással van a 

gyökérképződésre. A kukorica csírázási képességét (TASER és KARA, 2005) 

és hajtásszámainak arányát (WOLFE et al., 1995) szignifikánsan befolyásolja 

a tömörödöttség. Ugyancsak szignifikáns kapcsolatot talált a felszín alatti 

tömörödöttség, a talaj nedvességtartalma, a szemtermés, a gyökérképződés és 

a kukorica növény magassága között RAMAZAN  et al. (2012). 

KRISTOFFERSEN és RILEY  (2005) őszi búzát vizsgált ebben a 

vonatkozásban három talajtípuson, különböző mértékű talajellenállás esetén. 

Kalászos kultúrában (ISHAQ et al. 2001) a természetes tömörödöttség okozta 

hozamcsökkenést 12-38% között konstatálták. Megállapították, hogy a 

penetrációs ellenállás negatív korrelációban van a gyökérhosszúsággal, 

gyökértömeggel, valamint, hogy szignifikáns kapcsolat van a talajtípusok-

talajellenállás (vályog, agyagos vályog és iszapos vályog talajkategóriáknál) 

és a vízfelhasználás között. Más kísérletekben, folyamatos vízellátottság 
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mellett a búza vízfelhasználása nagyobb volt iszapos vályog és agyagos 

homoktalajoknál (LIPIEC et al. 2002; VETSCH és RANDALL  2002).   

JONES et al. (1995) vizsgálatai alapján a tömörödött (nem tömörített) 

iszapos vályog talaj esetén 21%-os hozamcsökkenés is várható kukorica 

kultúrában, míg vályog vagy finom szemcsés homokos vályognál ez az érték 

10%. Egyes években a túlzott talajnedvesség okaként értékeli LINDSTROM és 

VOORHEES (1994) a kukorica negatív termésreakcióját a szárazabb évjáratban 

kapott magasabb hozamokkal szemben. Iszapos vályog talajok esetén 

ORRBEN és THORP (1931) kukorica hozamcsökkenést figyeltek meg 

csapadékos évben, viszont száraz évben hozamnövekedést. 

Vályog talaj esetén, 25%-os agyagtartalomnál FRANKE et al. (2008) 

megállapította, hogy a vizsgált években szignifikánsan magasabb 

kukoricahozamok születtek csapadékos években, mint aszályos szezonokban, 

a vizsgálatban trágyareakcióra nem mutattak ki összefüggést.  Ezzel szemben 

homokos vályognál vizsgálta a kukorica hozamot aszályos és csapadékos 

évben IJOYAH et al. (2012), akik 34%-os hozamcsökkenésről publikáltak a 

szárazabb évjáratban. POINCELOT (1986) 50 százalékos vagy annál is 

nagyobb hozamredukcióról számol be tömörödöttebb talaj esetén kukorica 

kultúrában. 

CHEN és WEIL (2011) szintén csapadékos és száraz vegetációs 

körülmények között vizsgálta a feltalaj tömörödöttség hatását kukorica 

hozamra két kísérleti területen. Vizsgálataikban a szerzők megállapították, 

hogy magasabb nedvességtartalomnál és magasabb százalékú agyagos 

(vályog) talajnál a tömörség kisebb, míg a kukorica növény tömege nagyobb, 

alacsonyabb agyagtartalmú (5,1%) talaj esetében pedig magasabb a 
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penetrációs ellenállás, míg a mért biomassza alacsonyabb értékkel 

rendelkezik.  

NAWAZ  et al. (2013) szerint például az iszapos vályog talajok alacsony 

kolloid tartalommal, sokkal hajlamosabbak a tömörödésre, mint a közepes 

vagy finom textúrájú vályog- és agyagtalajok alacsony víztartalomnál, míg a 

homokos területek a legkevésbé hajlamosak a tömörödöttségre.  

BRATHWAITE és BRATHWAITE (2002) kukorica hibridkísérletében 

csapadékos és aszályos évjáratot vizsgálva megállapította, hogy utóbbi 

évjáratban szignifikánsan magasabb hozamot ért el a kukorica, mint 

csapadékosabb évjáratban. A talajtömörödés hatása és mérése a 

klímaváltozás és szárazodás hatásának, a genetikai típusok kiválasztásában is 

nagy szerepet játszhat. GRZESIAK et al. (2002) tritikálé fajták 

gyökérfejlődését vizsgálta száraz és vízzel telített, illetve tömörített 

körülmények között. Az eredményeik bizonyos fajtánál nem igazoltak 

semmilyen különbséget sem a vízzel telt, sem a száraz talajoknál. 

Megállapítását igaznak találja kukorica növényre is, mivel a morfológiai 

jellegzetessége és fejlődése hasonló, mint a tritikálénak. 

A talajellenállás vizsgálatát a talaj nedvességtartalmának, illetve a 

lehullott csapadék függvényében már RAGHAVAN  et al. 1979-ben kezdte. 

Megállapította, hogy aszályos és csapadékos vegetációs időszakokban, 

egymást követő években, az erőgépek okozta tömörödöttség ellentétesen hat 

a kukorica hozamra. Agyagos talajok esetén csapadékos években a 

hozamcsökkenés akár 40-50%-os is lehet. 

LIPIEC et al. (2012) tömörített, illetve tömörítetlen talajon vizsgálta 

több növény, köztük a kukorica gyökérfejlődését és anatómiáját. 

Vizsgálataiban megállapította, hogy tömörebb talajon (1.61 g/cm3 
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térfogattömeg = BD) a kukorica 50%-ot is veszthet gyökérhosszúságából, 

ellentétben tömörítetlen esetben 1,21 g/cm3 BD-nél.  

 

 
2. ábra. Kukorica szemtermésének, a talaj térfogattömegének összefüggése 

agyagos és homokos talajokon (RAGHAVAN  et al., 1990) 

 

Ahogy a 2. ábra érzékelteti, homokos vályog talajnál a tömörödés 

sokkal kevésbé befolyásolja a hozamot, mint az agyagosabb talajoknál, tehát 

bizonyos százalékú homok tartalom növekedésével a szárazabb kondíciójú 

talajon nagyobb hozam realizálható, mint a csapadékosabb években.  

GAMEDA  et al. (1987) szintén csapadékos és száraz szezonokban 

vizsgálta a talajtömörödöttség hatását kukorica hozamra (agyagtartalom: 

35%), ebben az esetben száraz évjáratban 26%-os hozamcsökkenéssel, míg 

ellentétes évjáratban ~55%-os csökkenéssel számol.  

MCKYES (1985) kukorica kultúrában eltérő csapadékeloszlású 

vegetációs időszakban - 330 mm vs. 215-220 mm – szintén ellentmondásos 
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eredményt fedezett fel, vagyis szárazabb körülmények között magasabb 

termést mért; habár vizsgálatai alapján a talajtömörség állandó volt.   

 

2.2.2. Az on-line és penetrációs talajellenállás mérési lehetőségei  
 

A modellekben a talajtömörödöttség determinációjához a talaj 

térfogattömegét, nedvességtartalmát vagy a penetrációs rezisztencia értékét 

használják fel. LIPIEC et al. (2003) hangsúlyozza az al- és feltalaj 

tömörödöttségének fontosságát és komplexitását. A talajellenállás 

megállapítására többféle on-the-go (valós idejű horizontális) (HEMMAT  és 

ADAMCHUK, 2008; MOUAZEN és NEMÉNYI 1999a and 1999b; MOUAZEN et 

al., 1999; MOUAZEN et al., 2003a and 2003b; MOUAZEN és RAMON, 2009; 

NEMÉNYI et al., 2006; NEMÉNYI et al,. 2008) és pontszerű (RAPER et al., 

2000; TRACY és ZHANG, 2007; LAPEN et al., 2002; SZŐLLŐSI, 2003; 

KRISTOFFERSEN és RILEY , 2005; TASER és KARA, 2005; TABOADA  és 

ALVAREZ, 2008;  AFZALINIA  és ZABIHI , 2014) mérés lehetősége nyitott a 

precíziós növénytermesztésben. HEMMAT és ADAMCHUK (2008) szerint a 

jelenlegi talajellenállás mérésére alkalmas szenzorok a talaj szilárdsági, 

átereszthetőségi és nedvességtartalmi jellemzőinek mérésén alapszanak.  A 

talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak megállapítására, úgymint 

textúrájának, szerves anyag tartalmának, sótartalmának, 

nedvességtartalmának stb. az on-the-go szenzorok mára már széles körben 

elterjedtek a precíziós növénytermesztési kutatásokban, melyek képesek 

pontos, nagymennyiségű adatokat adni, hogy egy táblát fel lehessen osztani 

viszonylag homogén területekre (HALCRO et al., 2013). Az ECa térképek 

általában a hozam térképekkel is összhangban vannak (ADAMCHUK et al., 
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2004). NEMÉNYI et al. (2006) erőmérő szenzorral felvett tömörödöttség 

térképét a kukorica hozamtérképpel hozta összefüggésbe.  LAPEN et al. 

(2002) a kísérletében végzett növények közül a kukoricánál fedezte fel a 

legmagasabb korreláció értéket az erőméréssel (df) kapcsolatos kutatásai 

során. 

MOUAZEN et al. (2003a és 2003b) végeselem módszerrel vizsgálta a 

talaj és egy középmély altalajlazító interakcióját homokos vályog és iszapos 

agyagtalajon. Mérésekkel bizonyította, hogy viszonylag nagy agyag 

tartalomnál a nedvességtartalom növelésével csökken a vonóerő. Az erre 

közölt egyenlet (1. képlet) is erre utal:  

 

D=−0.2136w+73.9313d2+1.6734 pd
3

   (1)
      

 
ahol: D – a vonóerő, 

w – talajnedvesség-tartalom,  

d – a művelési mélység, 

p  – a száraz térfogattömeg.  

 

Ezt a vizsgálatot továbbfejlesztve MOUAZEN és RAMON (2009) 

módosították az egyenletet, melyet a magas térfogattömeg (BD) értékekre 

fejlesztett ki (2. képlet), valamint megállapították, hogy nedvesség érték 

növekedésével a vonóerőnek csökkennie kell.  

 

BD=( 3√ D+21.36MC−73.9313d2

1.6734 )×(1.240−0.592MC )   (2)
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ahol: MC – a nedvességtartalom,  

BD – a térfogattömeg,  

    d – a vonóerő. 

PARENT et al. (2008) a térfogattömeg és a kukorica szemtermése között 

erős negatív összefüggést talált, ahogy az agyagtartalommal is. 

A talaj térfogattömegének meghatározása nemcsak a talaj 

nedvességtartalma miatt fontos, hanem az optimális gyökérfejlődés 

meghatározása miatt is: CZYŽ et al. (2001) szerint kalászos növények 

számára agyagos homok talajon 1.43 g/cm3 térfogat tömeg érték az optimális.  

LAPEN et al. (2002) a térfogattömeg és a talajellenállás (df) között 

ellentétes összefüggésről számol be. LIU et al. (2016) szerint iszapos vályog 

talajnál 1.55 g/cm3 BD felett már akadályozza a növényi fejlődést, bár 

megjegyzi, hogy ez a hatás igencsak technológiafüggő is. 

 

A pontszerű ellenállás mérés pedig a penetrációs ellenállás vizsgálata, 

melyre szintén ma már többféle műszer áll a kutatók rendelkezésére, melyek 

legtöbbje egyúttal a talaj nedvességtartalmát is méri amellett, hogy a 

mélységi tömörödöttséget akár 90 cm-ig is meghatározza. Ez ugyanis nem 

hanyagolható el, ha korrekt értéket szeretnénk mérni. A kúp behatolásmérő 

(cone penetrometer) az egyik legszélesebb körben alkalmazott műszer, illetve 

paraméter, a cone index (CI), amelyet a talaj keménységének 

(szilárdságának) megállapítására használnak.  

SZŐLLŐSI (2003) 60 cm-es mélységben „nyíltszíni mérőrendszert” 

(Hungarian 3T Penetration System) alkalmazott a penetrációs ellenállás 

vizsgálataiban. Megállapította, hogy az ellenállás és nedvességtartalom (tf%) 

között R2= 0,5921, az ellenállás és a BD (g/cm3) között pedig R2=0,9531 
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korreláció van, további munkájában pedig kidolgozott egy vályog fizikai 

féleségű talajra egy nedvességérték különbözőség miatti modellt, mely képes 

a talajellenállás-különbséget átkonvertálni.  

AFZALINIA  és ZABIHI  (2014) arra a következtetésre jutott, hogy a 

kukorica tenyészidejében történt penetrációs mérések nem adnak lehetőséget 

összefüggések felállítására, míg a tenyészidő végén végzett mérések adhatnak 

pontosabb értékeket.  A CI és a tarlóhántáskor mért df, valamint a talaj 

agyagtartalma között erős pozitív korrelációt talált LAPEN et al. (2002). 

CHUNG és SUDDUTH (2004) szerint a művelőtalp feletti tömörséget (mért CI) 

annak mélysége, a talaj textúrája és a nedvességtartalom befolyásolja.  

ARVIDSSON és HÅKANSSON (1996) kísérleteiben átlagosan 11,4%-os 

hozamcsökkenést okozott a talajtömörödöttség. Az átlagos hozamcsökkenés 

szignifikánsan nőtt a talaj agyagtartalmával.  A mért penetrációs ellenállás 20 

cm-ig nem változott, 20-50 cm között szignifikáns volt, 50 cm-nél (és alatta) 

pedig 100-150 kPa-val tért csak el a kontroll és a tömörített parcellákat 

illetően. KUMAR et al. (2012) 5-6 eltérő textúrájú talajt vizsgált irodalmi 

adatokra alapozva, megállapította, hogy az iszap és a homok frakció 

növekedésével nő a penetrációs ellenállás. A CI és az agyag frakció között 

negatív korrelációt talált, mely minden esetben lineáris összefüggést mutatott.   

Iszapos vályogtalajon (alacsony agyag és magasabb homoktartalom) 4 

éves kísérletet végzett FILIPOVIC et al. (2006): magasabb talajnedvesség-

tartalom mellett (dupla csapadékmennyiséggel), 20%-os hozamveszteséget 

mutatott ki kukorica szemtermésben, ebben a vegetációs fázisban magasabb, 

a hozammal korreláló penetrációs ellenállás értékeket állapított meg. A 

csapadékszegény évjáratokat vizsgálva ezen adatokkal ellentétes 

eredményeket kapott.  
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Agyagtalajon végzett kísérletében SMITH  et al. (1997) 15% 

nedvességtartalom fölött, növelve azt, a BD, ami egyben a tömörödöttség 

csökkenését is eredményezte.  

VETSCH és RANDALL  (2002) kukorica hozamnál szignifikáns 

kapcsolatot talált a technológiai beavatkozások függvényében, de 

véleményük szerint ez minimális hatást váltott ki a kukorica hozamra és nem 

volt hatással a vizsgált N-kezelések idejét illetően. Szignifikáns kapcsolat 

volt megfigyelhető a talajművelési módszerek és CI között a kukorica 

tenyészidejében (AFZALINIA  és ZABIHI  2014). Ugyanerre a következtetésre 

jutott SALEM  et al. (2015) is, aki a legnagyobb kukorica szemtermést, 

csőhosszúságot és az ezerszem-tömeget is hagyományos műveleti elemekkel 

érte el.  

A kukorica hozam magasabb értékeket mutatott környezetkímélő 

mezőgazdasági művelési módok esetén alacsonyabb éves csapadéknál (> 600 

mm), míg alacsonyabbakat magasabb, 1000 mm éves csapadék felett 

(RUSINAMHODZI et al., 2011).  

TABOADA  és ALVAREZ (2008) műveléstechnológiai kísérleteiben: a 

műveléseknél a talajszintek között a kukorica gyökérzetének eloszlásában és 

gyakoriságában nem találtak különbséget. Ezzel ellentétben bizonyos 

kutatásban (SALEM  et al., 2015) a talajellenállás és a kukoricahozam 

csökkenésének potenciális okát a talajművelési módoknak tudják be. 

A talajok fizikai féleségük, szerkezetük és nedvességtartalmuk (VAZ et 

al., 2011) alapján különböző mértékben érzékenyek és hajlamosak a 

tömörödésre. A felszíni réteg tömörsége (művelőtalp felett) a növények 

fejlődésére, gyökerezésére, termésére gyakorol hatást. A talaj száraz 

állapotában felvett penetrációs ellenállás elérheti a talaj tömöríthetőségének 
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95%-át. A kukorica számára az optimális növekedéséhez a talaj felső 28 cm 

rétegében kellően lazult állapotra van szükség (BIRKÁS, 2000).  

THORP et al. (2007) szerint magas talajnedvességnél a talajvízszint 

emelkedésével korlátozva van a növények maximális gyökérnövekedési 

képessége, továbbá a talajvíz korlátozza az oxigén ellátást, mely idővel korai 

gyökérelhaláshoz vezethez.  

A 3. ábra különböző talajellenállási vizsgálatok után vázolja fel a 

talajtípusok tenzióértékeit (pF görbe log ellentéte) (HÅKANSSON és LIPIEC, 

2000), mely jól mutatja, hogy a tenzió értéke általában nő, ha a ellenállási 

stressz nő.  

 
3. ábra. Különböző talajok tenzióértékei a tömörödöttség függvényében 

(HÅKANSSON és LIPIEC, 2000) 
 

3. ábra összefüggést állít fel a talajellenállás és a nedvességtartalmak 

között különböző agyagtartalmaknál. A tanulmány alapján levonható az a 

következtetés, hogy a nagyobb agyagtartalmú talajok esetén bizonyos tenzió 

értékig nő a talajellenállás, majd csökken, alacsonyabb agyagtartalmú 
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talajoknál pedig folyamatosan csökken a tömörödöttség a nedvességtartalom 

függvényében.  

HARTMANN  et al. (2012) szerint a szárazság és a vízzel teltség nagy 

kockázati tényezőt jelent a talajellenállásra, mivel növelheti a tavaszi 

tömörödöttséget, sőt megjegyzi, hogy a klímaváltozás hatásai: a szárazságok, 

extrém csapadékmennyiségek, illetve a csapadék intenzitása hozzájárulhat a 

tömörödöttség kialakulásához, ez pedig csökkenti a hozambecslés 

pontosságát.   

WILKINS  et al. (2002) megállapította, hogy a CI és a nedvességtartalom 

között pozitív arányosság van a mérési mélységben iszapos agyagtalaj 

esetében.  

GLINSKI és LIPIEC (1990) szerint nedvesebb körülmények között a 

magasabb szervesanyag tartalommal rendelkező talajok rezisztensebbek a 

talajtömörödöttségre, mint az alacsonyabb szervesanyaggal rendelkezők. 

LAPEN et al. (2002) a df és a talaj víztartalma között pozitív asszociációt ír le.  

A kukorica legintenzívebb fejlődése (ontogenezis) a virágzás és a 

terméskötés idején, 3,5-5 mm/nap a maximális vízfogyasztása, júliusban 5-

6,4 mm/nap. Gyökérképződése május-július között a legintenzívebb (50 cm), 

a felvett vízmennyiség a talaj felső rétegében (0-30 cm; 30-60 cm) a 

legintenzívebb, 70% (NAGY, 2004). 

 
A talajellenállás numerikus modellezésére számos kutató írt már le 

összefüggést, többek között: RAGHAVAN  és MCKYES (1978); LARSON et al. 

(1980); GUPTA és LARSON (1982); SMITH  (1985) és BAILEY  et al. (1986). Az 

az elképzelés, hogy a modellekben a BD a talajellenállás kifejezésére is igaz, 

pontatlan eredményre vezet, hiszen a BD és a talajellenállás közötti pozitív 
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korreláció nem egyértélműen bizonyított. Egyes tanulmányok a BD és a 

talajellenállás negatív korrelációját mutatják be (LAPEN et al., 2002; 

TABOADA  és ALVAREZ., 2008), míg más irodalmak a pozitív összefüggéséről 

szólnak (SZŐLLŐSI, 2003; SMITH  et al. 1997; KUMAR et al., 2012; LIPIEC et 

al., 2012).  

 

2.2.3. A talaj fajlagos elektromos vezetőképessége (ECa)  
 

CORWIN és LESCH (2005), MCCUTCHEON et al. (2006),  MASTURA et al. 

(2011) szerint a precíziós növénytermesztés egyik kulcseszköze lehet a talaj 

fajlagos elektromos vezetőképességének mérése, mely kiválóan feltárja a 

táblán belüli talajheterogenitást. Több publikáció, köztük MOTAVALLI  et al. 

(2003) és ALIMARDANI  et al. (2007), CHIK  és ISLAM (2011) a tömörödöttség 

vizsgálatát az elektromos konduktivitással és a talajtextúrával hozza 

összefüggésbe: az ECa (mS/m) és az agyagtartalom között R2=0.916, a df és 

az ECa között pedig R2=0,9 feletti korrelációt mutatott ki. Az elektromos 

konduktivitást befolyásolják a talajtulajdonságok (CAROLL és OLIVER, 2005), 

úgymint a nedvességtartalom, a sótartalom, a kationkicserélődési kapacitás, a 

szenzorálási mélység és az agyagtartalom (PAYNE, 2008). DOERGE (2001) 

összefüggésbe hozza a növényi produktivitással is, de hangsúlyozza, hogy az 

ECa nem gyakorol közvetlen hatást a hozamra. PAYNE (2008) és KERRY és 

OLIVER (2003) hangsúlyozza a légifelvételek fontosságát is, melyből szintén 

nagymennyiségű talajparaméter nyerhető és kapcsolatot mutatnak az ECa-val, 

véleményük szerint addig ezen adatok nem, vagy csak néhány esetben 

hozhatóak összefüggésbe a hozammal.  Az ECa mintája nem változik 

(DOERGE, 2001; MCCUTCHEON et al., 2006). A magasabb nedvességtartalom 
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természetesen magasabb konduktivitási értékeket eredményez (AL-GAADI . 

2012); és egy jó indikátor lehet a talajtömörödöttség (CORWIN és LESCH, 

2005) kimutatására, melyet dominánsan befolyásol a talaj nedvességtartalma. 

MASTURA et al. (2011) és JABRO et al. (2006) Veris 3100 műszerrel mért ECa 

értékeit hozta szignifikáns kapcsolatba a felvett CI adataival. KULKARNI  

(2003) szintén hasonló megállapításra jutott az ECa és a CI vizsgálatainak 

összehasonlításakor, véleménye szerint ezek az összefüggések kiváló 

lehetőséget adnak a táblán belüli hozamdepresszió okainak megállapítására.  

Szerzőtársaival együtt NAGY et al. (2013) szintén bizonyította az ECa 

és a volumetrikus talajnedvesség közötti összefüggést (R2 = 0.87), így az ECa 

térkép alapján határozták meg az egész táblára vonatkozó volumetrikus 

talajnedvességet (4. ábra). Ezt a megállapítást korábbi cikkekben BALLA  et 

al. (2011, 2013) is bizonyította ugyanarra a táblára vonatkozóan.  

 
4. ábra. ECa és a volumetrikus talajnedvesség kapcsolata adott kísérleti táblán 

(NAGY et al., 2013) 
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Távérzékelés 

 

A távérzékelés mind a PA eszközrendszerében, mind a talaj 

heterogenitásának magas felbontású meghatározásában és a növényfiziológiai 

modelleknél ma már kulcsfontosságú, mivel a szaktanácsadás egyik alapvető 

elemévé vált. A hozam előrejelzés jövőbeli alkalmazhatóságával 

kapcsolatban HOOGENBOOM (2000) kritikusnak tartja a meteorológiai és 

klímaadatok pontosságát, valamint a távérzékelésre alapuló 

információszerzést, amely segítségével a növény vegetációs időszaka alatt 

pontosítani lehet a predikciók eredményeit. Enélkül ugyanis nem teremthető 

meg a döntéshozás és a növényszimulációs modellek integrációja, a 

klímaváltozás hatásvizsgálata, valamint az egészséges élelmiszertermelés. A 

távérzékelés és a hiperspektrális képalkotás ma már (GE et al., 2011) 

lehetőséget ad a talajparaméterek felvételére, validálására és a 

döntéstámogató, növényfiziológiai modellekbe való adaptálhatóságukra. 

Hangsúlyozzuk, hogy az ECa mérések nem a talajparaméterek validálására, 

hanem a növény-talaj-légkör kapcsolatának minél pontosabb leírása, 

hozamának becslésére alkalmazzuk elsősorban. A távérzékeléssel nyert 

talajról és növényzetről kapott adatok – például a LAI és az NDVI index – 

ma már rendszeres időközönként és térbeli felbontásban elérhetőek a 

felhasználó számára. Azonban egy növényfiziológiai modellnél ezen adatok 

adaptálása nem olyan egyszerű. Figyelembe kell venni azt, ha egy változót 

módosítunk a modellben (pl. LAI), akkor ezzel változik a biomassza és a 

levél súlya is, melyek fizikailag kapcsolódnak a felszíni talajnedvességhez, 

valamint a szemtermés tömegéhez is (MISHRA et al., 2015).  
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2.3. Klímamodellek 
 

Az általános cirkulációs, vagy más néven globális klimatikus modellek 

(General Circulation Models vagy Global Climate Models – GCMs) a légkör, 

az óceán és a földfelszín (talaj) fizikai folyamatait írják le. Számos 

meteorológiai intézet foglalkozik Európában is ezen modellek fejlesztésével 

és akár napi bontású adatok modellezésével, melyek ma már a 2500-as évek 

végéig információt nyújthatnak számunkra. Ezen modelleknek azonban 

számos hibája van, mivel regionális, kisléptékű leképezésük sok 

bizonytalanságot hordoznak magukban néhány fizikai folyamat modellezése 

miatt (pl. felhők, hegyek, medencék, egyéb domborzati viszonyok), ezért 

születhetnek nagymértékben eltérő eredménnyel.  

Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) elsősorban az 

üvegházhatású gázok, illetve szulfátok kibocsátásának függvényében 

dolgozza ki a várható meteorológiai paraméterek értékeit úgy, hogy komplex 

környezeti kockázatelemzést végez és az energiafelhasználás optimalizálását 

is meghatározza. A klímamodell-alapú szcenáriókba tehát az emberi 

tevékenységgel összefüggő fizikai törvényszerűségek be vannak építve, 

amelyek négy lehetséges fejlődési jövőképet vázolnak fel. A négy jövőkép 

2100-ig tartó folyamatos gazdasági növekedésre épül: A1, B1, A2 és B2. Az 

A1 szcenárión belül három alszcenárió létezik: A1F1, A1T és A1B, mely a 

fosszilis és a megújuló energiaforrások kiegyenlített felhasználását írja le. 

Ezek az IPCC úgynevezett SRES-forgatókönyvei (Special Report on 

Emission Scenarios) a CO2 koncentrációváltozást határozzák meg. Az A1 és 

A2 változatok gyors gazdasági növekedést prognosztizálnak, a B1 és B2 

forgatókönyvek pedig egy lassúbb, környezettudatosabb változást jeleznek 
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előre. Az IPCC legújabb ajánlásában a jövőbeli forgatókönyvek már RCP 

(Representative Concentration Pathways) típusúak, tehát a 

koncentrációnövekedésből eredő sugárzási kényszer változását fejezik ki 

(RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5), melyek akár 2300-ig is adaptálhatók a 

klímamodellekbe (URL2). 

Az IPCC Helyzetértékelő Jelentései mellett a Klímaváltozási 

Helyzetértékelő Program (U. S. Climate Change Assessment Program) 

(URL3), a NCAR UCAR University Corporation for Atmospheric Research, 

a NOAA National Atmospheric and Ocean Administration, NASA Goddard 

Institute for Space Studies (URL4) végez kiemelkedő globális 

klímakutatásokat és klímahatás vizsgálatokat.  

 

2.3.1. A klímaváltozás hatása a növénytermesztésre 
 

A növényfiziológiai modellek a klímaszcenáriók adaptálásával 

lehetővé tették, hogy hosszú távú előrejelzéseket készítsünk különböző 

növények, technológiai változók figyelembevételével. Ezek a hatások 

ugyanis szántóföldi kísérleti körülmények között nem valósíthatók meg, csak 

szimulációs modellek használatával, olyan adatgenerátorokkal, melyek 

képesek a talaj-növény-légkör kölcsönhatások együttes modellezésére, 

elemzésére. A hosszú távú hatások kifejezése természetesen a szcenáriók 

függvénye, ezért a jövőbeni események stratégiai válaszokhoz szükséges 

további hatásvizsgálatokat is végezni. Figyelembe kell venni, hogy a 

klímaváltozás nemcsak egy egyenletes felmelegedés, hanem a 

növénytermesztés számára kockázati tényezőként felmerülő extrém 

események gyakoribb és súlyosab megjelenését is magában foglalja. 
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Jelenlegi kutatások szerint az agroökológiai zónák észak felé tolódnak 

(SOUTWOTH et al., 2000; XIONG et al., 2007; ROSENZWEIG et al., 2013; 

CHUNG et al., 2014). 

2.3.2. Ensembles Projekt - klímamodellek 
 

A légkör-óceán általános cirkulációs modellek globális szintű 

összehasonlításával (Coupled Model Intercomparison Program – CMIP), 

annak módszertanával lehetőség nyílt a modellek validálására, a 

klímaszcenáriók összevetésére (KOVÁCS, 2015). A globális klímamodelleken 

kívül regionális klímamodelleket is létrehoztak (Regional Climate Model – 

RCM) Európára, természetesen ezek kapcsolódnak a GCMs-hez, de sokkal 

finomabb felbontásúak, általában 25 vagy 50 km-es rácsokat tartalmaznak. A 

kiemelt fontosságú területeken a felbontás elérheti a 10 km-es nagyságrendet, 

de van példa a 10 km alatti felbontású modellekre is (HAY  et al., 2006). A 

Prudence és az Ensembles európai klímaprojektek több kibocsátási szcenárió 

futtatásával képeztek adatbázisokat, a 2009-ben indult a már kontinentális 

programokat összefogó Cordex projekt az egész Föld éghajlati regionális 

leskálázására (URL5,6,7). Az Ensembles adatbázisa az 1950-2000 időszak 

meteorológiai validációján alapszik, 16 klímamodell adatbázisát tartalmazza 

25 km-es rácshálózatra lebontva (KJELLSTRÖM et al., 2010),  A1B kibocsátási 

forgatókönyvvel (DÉQUÉ és SOMOT, 2010), mely gyors gazdasági és 

technológiai növekedést jósol, de feltételezi a fosszilis és a megújuló 

energiaforrások közel hasonló arányú felhasználását. 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 
 

3.1. A kísérleti terület jellemzői 
 

A precíziós, helyspecifikus szántóföldi kísérleteinket négy éven 

keresztül (2012-2015) a Széchenyi István Egyetem, Mezőgazdaság- és 

Élelmiszertudományi Kar területén végeztük a 80/1 elnevezésű (K2XEW-3-

12 MEPAR kódú), Tangazdaság kezelésében lévő kísérleti táblán. A kísérleti 

terület a Mosoni-Duna és a Lajta által határolt ártéren található: dunai 

öntéstalaj, eltemetett folyómederrel, az egész területen összesen 2 m-es 

szintkülönbséggel. A talajvíz 2,8-5 méter mélyen helyezkedik el.  

A kísérleti táblán 2001 óta a Biológiai Rendszerek Műszaki Tanszék 

precíziós, helyspecifikus technológiákat alkalmazva folytat kutatást.  

A 23,9 ha-os tábla 66 kezelési egységre, úgynevezett management 

zónára osztott terület, melynek minden egysége körülbelül 0,25 ha-os 

(~50x50 m) egységet jelent, ezzel a precíziós kísérletbe vont terület nagysága 

15,3 ha (5. ábra).  
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5. ábra. A kísérleti tábla kezelési egységekre bontva 

 

Az öntött, üledékes jellegből adódóan a szántóföldi táblán 3 talajtípus 

kategória is megtalálható. Az USDA talaj fizikai féleségének beosztása 

(URL8) szerint ezek a kategóriák: vályog, iszapos és homokos vályog talajok 

(6. ábra).  
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6. ábra. A kísérleti tábla 66 kezelési egységének szemcsefrakció 

eloszlása 

 

A kísérleti években Dekalb 440 (2010) és Dekalb 3511 (FAO 310-320) 

kukoricahibrid került termesztésbe. A precíziós tápanyag-kijuttatási tervet az 

MTA-TAKI és MTA-MgKI költség és környezetkímélő számítógépes 

trágyázási szaktanácsadási rendszer (ProPlanta) segítségével határozták meg.  

Az általunk felvett georeferált mérési pontokat és adatbázisokat 

(talajnedvesség, fajlagos elektromos vezetőképesség, penetrációs ellenállás és 

hozamadatok) WGS84 (World Geodetic System) rendszerben készítettük, 

melyek EOV (Egységes Országos Vetület) koordináta rendszerben kerültek 
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feldolgozásra. Az adatbázisokat az ArcGIS ArcMap 10.1 szoftverrel és IDW 

(Inverse Distance Weighting) interpolációs eljárással (5 m) készítettük el az 

ECa és hozamtérképeket, melyekhez a kiugró adatok statisztikai 

leválogatásához az ArcMap/ArcView programot vettük igénybe, mivel a 

teljes adatbázisok gyakran tartalmaztak – mérési hibából eredően – nulla 

vagy negatív adatokat egyaránt.  

3.2. A modell kalibrálása 

A modell (DSSAT CERES-Maize version 4.5.1.005 Cropping System 

Model) futtatásához a lehetséges elemzések közül (seasonal, sequence) 

egyéves, szezonális szimulációt végeztünk. A kísérleti terület termésbecslését 

minden egyes kezelési egységre elvégeztük, tehát összessen 66 futtatást 

készítettünk a 15,3 ha-os területre.  

Induló paraméterek közt kell megadni a különböző technológiai 

elemeket, ezt minden évre az adott termesztési jellemzőkkel kalibráltuk (a 

hivatalos táblatörzskönyvben is szereplő adatokkal).   

A modellben a szimulációhoz szükséges beállításokat a következők 

szerint végeztük el (külön beállításra kerülő logaritmusok):  

- Thornthwaite-módszert alkalmaztunk a PET (potenciális 

evapotranspiráció) meghatározására:  

��� = 1,6 �	
�	 � 		����   (3) 

ahol: T – a havi középhőmérséklet, 

    1 – az úgynevezett hőindex.  

- A fotoszintézis számításához Priestley-Taylor módszert állítottunk 

be.  
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Az egyes évek szimulációinak kezdőfeltételei a talajvizsgálati 

eredmények voltak, mivel ezek a talajkondíciók adták meg a kezdeti 

feltételeket, a szimulációt minden év első napjától kezdtük, befejezésének 

időpontjai a betakarítás napjai voltak.  

A klímahatás vizsgálatnál a 2013-as évet tekintettük bázisévnek, tehát 

ennek az évnek az agrotechnológiai műveleteit és adatait használtuk fel. Az 

öntözéssel kapcsolt hozampredikcióknál a 2013-as év meteorológiai 

viszonyait „pótoltuk ki” megfelelő csapadékkal: tehát a modellben ez egy 

állandó vízmennyiséget (mm) jelentett, melyet a modell automatikusan 

végzett.  

A fenológia paramétereket a hibridek általános hazai jellemzői alapján 

határoztuk meg a modellben már szereplő hibriddel (Dekalb -300 FAO 

számmal) (1. táblázat), mivel ezekre nemesítési információk nem álltak 

rendelkezésünkre. 

1. táblázat.  Genetikai koefficiensek a modellben alkalmazott hibridre  

Koefficiens A genetikai együttható leírása Érték 

P1 juvenilis kor hossza oC nap 155 

P2 fotoperiódusos koefficiens 0,6 

P5 
szemtelítődéshez szükséges hőidő, 

hőösszeg (oC nap) 
700 

G2 maximális szemszám egy csövön 800 

G3 
egy szem maximális szárazanyag 

beépülésének sebessége (mg/nap) 
7,25 

PHINT 
két levél megjelenése közötti hőidő 

(phyllochrom intervallum) 
35 
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3.2.1. Talajparaméterek 
 

A modell talajadat igényét a talajminták laboratóriumi eredményei 

alapján adaptáltuk. A modellben 30 cm jelent egy talajréteget, így a 30 cm-

ről vett minták adatai megfeleltek a modell igényének.  

A 2010 és 2011 évekre végzett hozampredikciókhoz a 2009-es 

talajvizsgálati eredményeket használtuk fel, a további évek, valamint a 

klímahatás analíziséhez a 2012-es minták eredményeit vontuk vizsgálatba.  

A talajmintavétel 2012 októberében, az általános talajvizsgálati 

eredmények kiértékelése az első kísérleti évben készült el. A mintákat 30 cm-

es mélységben, átlós, rács mintavételezési stratégiával vettük a kísérleti tábla 

egészén, 66 kezelési egységen. A minták elemzésére akkreditált laborban 

(UIS Ungarn Kft., Synlab; NÉBIH – Velencei Talajvédelmi Laboratórium), 

bővített talajvizsgálati módszerrel került sor.  

A kísérleti terület felvételezéseiben nem található adatok 

szakirodalomból (pl. albedó – 0,12-0,14), valamint a TIM adatbázis 

(VÁRALLYAY , 2007) alapján kerültek kiegészítésre.  

A tábla korábbi talajvízszint mélységének (2,4 m), valamint 

fúrásszelvény feltárásaiból ezen adatok is adaptálásra kerültek a rendszerbe. 

Az eltemetett folyómeder értékelésének céljából pedig 2014. május 29-én 

került sor az adatok felvételére 4,1 m-ig (EOV 515 686, 286 143). Ebben a 

mélységben talajvizet nem értünk el, ~150-200 cm-ig homokos (és 

homoklisztes) vályog található, alatta az agyagréteg és az alatta lévő 

homokos kavics és homok réteg (300 cm) kizárja a talajvíz és a felső rétegek 

kapilláris kapcsolatának lehetőségét (IV. Melléklet).  
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3.2.2. Meteorológiai paraméterek  
 

A meteorológiai adatokat a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- 

és Élelmiszertudományi Karának Agrometeorológiai Intézeti Tanszék 

Meteorológiai Mérőállomása (Mosonmagyaróvár; lat= 47o53’22.44” lon= 

17o16’03.53”) nyújtotta. A mérőállomás 1,8 km-re fekszik a kísérleti táblától.  

A *WTH adatigénynek megfelelően a meteorológiai adatokat napi 

felbontásban adaptáltuk a modellbe *.txt formátumban, a futtatási évek 

napjainak megfelelően (1-365 napig sorszámozva).  

A napi időjárási paraméterek a következőek voltak:  

• globálsugárzás (MJ/m2),  

• maximum hőmérséklet (oC), 

• minimum hőmérséklet (oC), 

• csapadék (mm), 

• szélsebesség (m/s), 

• relatív páratartalom (%). 
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3.2.3. Klímaparaméterek   
 

A klímahatás vizsgálatban a klímaszcenáriókat az Ensembles projekt 

nyilvános adatbázisa nyújtotta (URL5). Hat, validált regionális klímamodellt 

(2. táblázat.) tudtunk adaptálni az előrevetített kukorica hozamok 

számításához, mivel ezek napi bontásban nyújtanak számunkra 

információkat.  

 

 

2. táblázat. Alkalmazott klímaadatbázisok 

  

Modell Ország Intézet 
Területi és időbeli 

felosztás 

C4I-HadCM3 Írország 

Community Climate 

Changes Consortium for 

Ireland 

190×190×3600 

DMI-ARPEGE Dánia 
Danish Meteorological 

Institute 
174×190×3652 

KNMI-

ECHAM5 
Hollandia 

The Royal Netherlands 

Meteorological Institute 
170×190×3652 

ETZH-

HadCM3Q 
Svájc 

Swiss Institute for 

Technology 
170×190×3600 

MPI-ECHAM5 Németország 
Max-Planck-Institute for 

Meteorology 
170×190×3652 

SMHI-BCM Svédország 
Swedish Meteorological 

and Hydrologic Institute 
170×190×3652 
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A klímaadatokat a kísérleti táblánkhoz legközelebbi koordinátákkal (lat 

= 47.905615; lon = 17.252363) töltöttük le. Az adatbázisok megnyitáshoz 

(mivel ezek adott esetben több gigabájtnyi *.nc kiterjesztésű fájlok voltak) és 

a nyers adatok feldolgozásához a Matlab (R2012a) program (Ver.: 7.14) 

Mapping (Ver.: 3.5) és Statistic (Ver.: 8.0) toolboxai nyújtottak segítséget. A 

letöltött adatbázisokkal a következő problémákat kellett megoldani: két 

esetben az adatbázisok 10 évenként az adott paraméterre vonatkozóan csak 

360 napra vonatkozó információt tartalmaztak, ezt a Matlabbal kibővítettük 

365-re (a hiányzó dátumoknál, pl.: márc. 31. az előtte és rákövetkező 

napokhoz tartozó adatok átlagával számoltunk, ill. azzal egészítettük ki). 

Szökőévekben 366 napra (C4I-HadCM3 és ETZH-HadCM3Q 

klímamodellek) történt kiegészítés. Ezeket a kiegészítéseket megoldó *.mat 

programok a III. Mellékletben találhatók. 

A klímaadatbázisok az A1B kibocsátási szenárió keretén belül az adott 

paramétereket tartalmazzák: csapadékmennyiség, minimum és maximum 

hőmérséklet, szélsebesség, relatív páratartalom, potenciális 

evapotranspiráció, globálsugárzás mértéke, napfényes órák hossza1. Ezeket 

az adatbázisokat építettük be a növény-növekedési modellbe (Ceres-Maize), 

természetesen ezek a regionális klímamodellek vegetációs rétegének 

paraméterei.  

Az adatbázisokhoz hibakorrekciót nem alkalmaztunk, a futtatásokat 

korrigálatlan idősorokkal végeztük, mivel a korrigált adatsorok már nem 

minden területen, régióra, változóra alkalmazhatóak, valamint a csapadék-

hőmérséklet paraméterek már nem lesznek konzisztensek.  
                                                 
1
 C4I-HadCM3 modell esetében a prediktált adatok hiánya miatt nem tudtuk letölteni a 2091-

2100 időintervallumra vonatkozóan; ETZH-HadCM3Q modellnél pedig a „napos órák 
száma” paraméter nem érhető el. 
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3.3. Talajfizikai tulajdonságok meghatározása 
 

3.3.1. Talajellenállás vizsgálata 3T System mérőrendszerrel 
 

A talajellenállás mérését 3T System mérőrendszerrel („3T SYSTEM” 

Elektronikus Talaj Réteg Indikátor – „Penetrométer”) végeztük, az előzetes 

ECa térkép alapján kijelölt pontokon az ASAE (1999) szabványának 

megfelelően, tehát egy mérési helyen 5 ismétlésben. A műszerrel 1 cm-es 

mélységi szintenként vettük fel a talaj mechanikai ellenállását kPa-ban eltérő 

mélységig. A mérést megelőzően minden egyes mérési helyen beállításra 

került a műszeren a talaj agyagtartalma. A mérési sorozatok a műszer RAM 

memóriájából a 3T System feldolgozói programjába kerültek beolvasásra 

Excel táblázat formájában.  

A mérések minden kísérleti évben ismétlésre kerültek a kísérleti tábla 

kezelési egységein az adott referenciapontokon (7. ábra.): 

2012. november 13. 

2013. április 25. 

2013. november 24. 

2014. augusztus 1. 

2015. július 23.  
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7. ábra. A penetrációs ellenállás mérési pontjai a vizsgált kezelési 

egységekben (11 pont) 
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3.3.2. A talaj fajlagos elektromos vezetőképesség (ECa) mérése  
 

A talaj fajlagos elektromos vezetőképességének adatait Veris 3100-as 

készülék alapján felvett mérésekre alapoztuk. A műszer középen 

elhelyezkedő elektródái a talaj 0-30 cm-es mélységéig, szélső elektródapárja 

pedig 0-90 cm-ig képes az adott réteg elektromos vezetőképességét mérni az 

alábbi módon:  

�� = �
��	� �

���������
� �
���������

 !

"#$             (4) 

 

ahol:  ECa – fajlagos elektromos vezetőképesség (S m-1), 

  a – elektródák egymástól való távolsága (m), 

  b – elektróda mélysége (m), 

  π – Pi (~3.14), 

  R – ellenállás (Ω). 

 
ECa  mérések a kísérleti táblán:  

2009. július 28.: őszi búza betakarítása után, hántatlan tarlón; 

2011. április 13.: kukorica magágy-készítés előtt; 

2012. november 14.: szója betakarítás után, szárzúzást követően. 
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3.3.3. A talaj nedvességtartalmának mérése   
 

A talaj nedvességtartalmának mérése céljából vett talajminták a talaj 

penetrációs ellenállás méréseivel egyidőben történtek. A mintákat fém 

hengerekbe tettük, majd szárítószekrényes eljárással 105 oC-on 48 órán 

keresztül szárítottuk tömegállandóságig.  

 

    % = &'�&(&( )100 (5) 

ahol:  w – tömegarányos talaj nedvességtartalom (%),  

         mW – nedves talaj tömege (g), 

mD – száraz talaj tömege (g).  
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3.4. Növényi minták elemzése 
 

A kukorica növényi mintavételre 2015. július 31-én került sor (KAISER 

et al., 2013 alapján) a 3.3.1.1. ábrán is látható 1, 2, 6, 10, 11 számjeggyel 

jelölt koordinátákkal rögzített helyszínekről. Ezek a 16, 15, 28, 41, 49-es  

management zónákon belül található pontok. Minden mintavételi helyről 

véletlenszerűen választott 10 növény mintavételezése után azok 

gyökérhosszúságát, valamint tömegét mértük meg laboratóriumi mérleggel. 

A száraz növényi részekből a NÉBIH Velencei Talajvédelmi Laboratóriuma 

tápelem-vizsgálatot végzett.  
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3.5. Érzékenység-vizsgálat 
 

Az érzékenységi vizsgálatokat a BGCs (Biome-BioGeoChemical 

Cycles) (NEWLANDS et al., 2012) modell alapján végeztük. A modell 

dinamikus szén-víz-nitrogén és energia mérleg szimulációját végzi erdészeti 

és növénytermesztési technológiáknál.  

Megjegyezzük, hogy ennek a vizsgálatnak a keretében a talaj fizikai és 

kémiai paraméterek mellett a klímaszcenáriók hatását elemeztük. Miután a 

modell bemenő paramétereinek száma több mint 50 (agrotechnológiai, talaj, 

genetikai és meteorológiai paraméterekkel együtt), ezért felmerül az igény 

ezek számának csökkentésére, ami érzékenység-analízissel, a paraméterek 

rangsorolásával kivitelezhető. 

A rendelkezésre álló adatbázisok alapján már tudtuk rekonstruálni az 

indexek kiszámítását, amihez – a jól megválasztott - bemenő paraméterekkel 

több ezerszer (> 2000) futtattuk le a modellt az adott paraméter mátrix 

alapján, hogy a számított indexek konzisztensek legyenek. A hatásindexek 

számítása azonban csak akkor garantálja a fontosság és a rangsor jó becslését, 

ha a bemenő paramétervektorok megfelelő eloszlásúak, Sobol sorozatot 

képeznek, aminek feltétele a kis eltérésű sorozat tulajdonság. Ehhez „s” 

bemenő paraméter esetén egy „s” dimenziós egység (hiper) kockában kell 

egymás után („s” dimenziós) pontokat meghatározni bizonyos szabály 

szerint, ezekből lehet képezni a bemenő paramétervektorokat (egy pont - egy 

vektor). Ez egyben azt is jelenti, hogy az érzékenység-vizsgálatokhoz – 

eltérően a korábbi futtatásoktól (alapszimulációk) – a Sobol sorozat képzési 

szabálya (SOBOL, 1993) szerint meghatározott bemenő paraméterekkel kell a 

futtatásokat elvégezni a fent megjelölt számban.  
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A szimulációk elkészülte után a vizsgált 15 paraméterre vonatkozóan 

meg tudtuk határozni a vizsgált évekre (5 = 2013, 2025, 2050, 2075, 2100) és 

a számított hozamokra (6 - klímamodellek) vonatkozóan az egyes 

paraméterek Si (főhatás) és STi (teljes hatás) érzékenységi indexeit (i=1...15).  

Az érzékenységi vizsgálatokat mind a hat, napi adatokat szolgáltató 

3.2.3. fejezetben ismertetett klímamodellel (C4I-HadCM3, DMI-ARPEGE, 

KNMI-ECHAM5, SMHI-BCM, ETZH-HadCM3Q, MPI-ECHAM5) 

lefuttattuk öt időpontra. A kiértékeléseket a 2 szélsőértéket adó szcenárióra 

végeztük el: SMHI-BCM és ETZH-HadCM3Q. 

A talajparaméterek a fent említett, külön vizsgálatba vont 11 

management zóna (3.3.1. alfejezet) talajmintavételi eredményeiből származó 

adatok voltak: pH1, pH2
víz2, humusz3, CaCO34, P2O55, K2O6, Ca7, NO2-NO3-

N8, szerves-anyag tartalom3
9, SO410, agyag%11, térfogattömeg412, homok13, 

só% 14, iszap%15.  

A klímaparamétereket az AgMIP koncepciója (ROSENZWEIG et al., 

2013), érzékenységi vizsgálata alapján határoztuk meg, hogy a jövőben a 

térbeli kiterjesztés, további adatbázisok során alkalmazhatóvá váljon, illetve 

kompatibilis legyen a többi rendszerrel, melyet a nemzetközi döntéshozásban 

alkalmaznak. A tesztben vizsgált klímaparaméterek a következők voltak: 

minimum és maximum hőmérséklet, csapadékmennyiség és CO2 

koncentráció (ppm).  

Az eredménytábla alapesetben 5év×6hozam×15paraméter×2hatásindex=900 

adatot tartalmazott volna, de mivel a C4I-HadCM3 klímaadatbázis nem volt 

                                                 
2 TIM adatbázisból adott talajtípusra értelmezett adat 
3 humusz paraméterből számolt (0,58 érték) 
4 talajmintából számolt térfogattömeg  
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teljeskörű, ezért csak 870 hatásindex került kiszámításra. A hatásindexeket 

ezután kétféleképpen: először az összes (29) hatásindexből számoltunk 

átlagot és szórást, vagyis nem különböztettük meg az éveket és a hozamokat.  

A tesztben alkalmazott minden paraméterhez számítható szórás, ami 

kifejezi az adott paraméter időbeli ’változékonyságát’ (5 különböző 

időpontban vizsgáltuk a bemenő paraméter értékét). A paraméter normalizált 

hatóját a klímaparaméter hatók szorzatából és a paraméter (időbeli) 

szórásából számoltuk ki. Ez azt jelenti, hogy az adott paraméter átlagos 

változása milyen változást eredményez a hozamban. 
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3.6. Matematikai-statisztikai módszerek  
 

A kísérletek kiértékelése során minden esetben Microsoft Office Excel 

(2010) programot használtunk.  

Az érzékenységi vizsgálatot a 3.5. fejezet részleteiben tárgyalja.  

A hozameredmények táblaszintű (15,3 ha) statisztikai elemzéséhez 

mindig az adott évek management zónáira mért hozamadatainak átlagával 

számoltuk. A kezelési egységben mért és prediktált hozamokat elosztottuk 

azok számával (66).  

A modell validálása, a kísérleti helyszínre történő érvényesítése, 

adaptálása során a megfigyelt és a prediktált hozamadatok közötti 

összefüggés leírására egytényezős varianciaanalízist alkalmaztunk, amely a 

management zónák hozamai szórásnégyzetének (vaianciájának) 

összehasonlításán alapszik. Az elemzés célja a mért és szimulált 

hozameredmények, mint sokaság egyezésének vagy eltérésének statisztikai 

valószínűsítése.  

Az eredményeknél feltüntettük a hozamok szórását, amely megmutatja 

az egyes hozamértékek számtani átlagtól vett eltéréseinek négyzetes átlagát, 

vagyis azt, hogy az ismérvértékek mennyivel térnek el átlagosan az átlagtól. 

A kukorica hozamok közötti különbségek meghatározásához először 

egytényezős variancia analízist alkalmaztunk, amely több minta 

szórásnégyzetének (varianciájának) összehasonlításán alapul. A vizsgálatok 

célja ennek alkalmazásakor a sokaságok egyezésének vagy eltérésének 

valószínűsítése. Kétmintás T-próbát akkor alkalmaztuk, amikor a 

varianciaanalízis alapján szignifikáns különbség mutatkozott a hozamok 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



 
 Anyag és módszer 

 
61 

 

között. A kétmintás T-próbával a mért és a prediktált hozamok közötti 

eltéréseket vizsgáltuk.  

Korrelációt (r), valamint regressziós modelleket alkalmaztunk a 

hozamok és a talajfizikai tulajdonságok, mérési adatok értékelésekor. A 

regressziós modellek illeszkedésének pontosságát a determinációs együttható 

(r2 érték) alapján határoztuk meg. 
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 4. EREDMÉNYEK 
 

4.1. A DSSAT Ceres-Maize modell kukorica 

hozampredikcióinak eredményei 

 

4.1.1.  A kukorica hozampredikciók eredményei táblaszinten 
 

Kutatásaink, elemzéseink fő célja az volt, hogy a fenntartható 

növénytermesztés szempontjából alapvető, úgynevezett döntéstámogató 

modellt adaptáljuk és pontosságát vizsgáljuk precíziós, helyspecifikus 

körülményeket figyelembe véve.  

A kukorica hozampredikciókat 2010, 2011, 2013, 2014 és a 2015-ös 

évek adatai alapján végeztük el. A mért és a számolt hozamokat először 

táblaszinten elemeztük, ami azt jelentette, hogy a 66 kezelési egység hozamát 

egyenként becsültük, majd ezek eredményeit átlagoltuk. A kezelési egységek 

hozamának a termés száraztömegének súlyát tekintettük. A modell által 

prediktált hozamokat szintén a 15%-os szemnedvesség értékeivel kalkuláltuk.  

Annak ellenére, hogy minden év becsléseihez az adott év 

agrotechnológiai, meteorológiai, valamint minden kezelési egységhez a hozzá 

tartozó talajminta-eredményeit használtuk fel, a modell csak táblaszinten 

becsült megfelelőnek tekinthető eredménnyel. 

2010-ben elvégzett kísérlet eredményeit elemezve, a DSSAT Ceres-

Maize a legtöbb esetben pontatlanul becsülte felül a hozamokat. A modellel 

történő számítások alapján 2010-ben a hozamok 8,52 és 10,78 t/ha, míg a 
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mért adatok 7,63 és 11,97 t/ha között alakultak. A táblán belüli átlagos eltérés 

így 0,65 t/ha volt. A kezelési egységekben mért kukoricahozamunk átlagosan 

9,9 tonna (8. ábra), a modell táblaszintű átlagos eredménye 10,56 t/ha lett. A 

táblán belüli hozamok között szignifikáns (p=0.05) különbség mutatkozott 

(V. melléklet).  

 

 

8. ábra. Mért kukoricahozam (2010)  

Meg kell jegyezni, hogy ez az év a lehullott csapadékmennyiség 

szempontjából felülmúlta a mosonmagyaróvári 30 éves átlagot, a kukorica 

vízmérlegét vizsgálva, 100 mm-rel meghaladta a növény igényét (NEMÉNYI 

et al., 2006b alapján) (9. ábra.) (I. Melléklet részleteiben mutatja be az egyes 

éveket havi felbontásban.). A vizsgált évek közül a csapadékmérleg 
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ugyancsak pozitívan alakult 2014-ben. 2011-ben és 2015-ben pedig jóval 

alulmúlta a növény fejlődéséhez szükséges mennyiséget, mindkét év 

rendkívül csapadékszegény szezon volt a kukorica számára.  

 

9. ábra. A kukorica vegetációs periódusának vízmérlege (vízigény-

csapadék, mm) a vizsgált években 

 

2011-ben az általunk mért kukoricahozam 11,22 t/ha (10. ábra), a 

modell által számolt áltag 9,43 t/ha termést eredményezett. Tehát az előző 

évhez képest a táblaszintű mért hozam magasabb volt, míg a modell abban az 

évben (2010) felülbecsülte a termést, 2011-ben táblaszinten alulkalkulált. A 

predikciók 1,79 t/ha átlagos eltérést eredményeztek táblaszinten a 

management zónánként szűrt adatok átlagai szerint. A modelleredmények 

8,77 és 13,05 t/ha közé kerültek, míg a valós szemtermés tömege 10,27 - 

12,12 t/ha-os adott kezelési egységekre lebontva.  
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10. ábra. Mért kukoricahozam (2011) 

 

A 66 kezelési egység átlagában 2013-ban +0,19 t/ha kukorica 

szemtermés produkciót eredményezett a szimuláció. A modell szélsőértékei 

8,27 és 15,8 t/ha voltak a 66 kezelési egységet értékelve, míg a valós 

hozamadatok 7,33 és 15,05 t/ha-t mutattak. 11. ábra szemlélteti a tábla 

helyspecifikus kukoricahozamát, mely a kezelési egységek átlagában 11,55 

t/ha volt. A modell által szimulált hozamok a precíziós területi egységekben 

11,35 t/ha-t átlagot tettek ki. Táblaszinten, a 66 kezelési egységet tekintve 

ebben az évben szignifikáns különbség nem mutatkozott a hozamok között 

(V. melléklet).  
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11. ábra. Mért kukoricahozam (2013) 

 

A Ceres-Maize 2014-ben ismét felülprediktált 0,31 t/ha eredménnyel a 

15,3 ha-ra vetítve. A modell által számolt hozamok kezelési egység szinten 

6,24 – 13,04 t/ha között alakultak, a tábla valódi produkciója 0,6 – 11,7 t/ha 

volt. A 12. ábra szemlélteti a táblára vonatkozó kukoricahozamot. A kezelési 

egységek átlagában a mért hozam 9,8 t/ha volt, a modell 10,11 t/ha 

szemtermést eredményezett.  
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12. ábra. Mért kukoricahozam (2014) 

 

2015-ben a Ceres-Maize 0,6 t/ha-os hiánnyal becsülte meg táblaszinten 

a kukoricahozamot: a mért átlagos hozam 10,08 t/ha (13. ábra), a modell 

által prediktált 9,45 t/ha eredmény volt. A modellt lefuttatva az egyes 

kezelési egységekre a hozameredmények 5,8-12,3 t/ha voltak, míg a 

kísérletben ezek 7,59-12,23 t/ha szemterméssel rendelkeztek.  
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13. ábra. Mért kukoricahozam (2015) 

 
 

A mért és a prediktált hozamok táblaszintű statisztikai elemzése a 

2013-as évet kivéve szignifikáns kapcsolatot mutatott ki p=0,05 szinten (V. 

Melléklet).   
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Az öt év kukorica szemtermésének precíziósan rögzített és a Ceres-

Maize modellel prediktált összehasonlítása után megállapítható, hogy a 

vizsgálati évek közül, 2010-ben és 2014-ben a modell táblaszinten 

felülprediktált, a többi év során alulbecsülte a hozamot.  

Az eltérések értékeléséhez elemeztük a kukorica vegetációs fázisának 

vízmérlegét (9. ábra). A mérleg szerint 2010 és 2014 is kedvező 

körülményeket biztosított volna a növény számára. Az öt évet vizsgálva 

táblaszinten ezek az évek eredményezték a legalacsonyabb hozamot (9,91 és 

9,83 t/ha). A 2011-es és 2015-ös év aszályosnak minősült ebben a vízmérleg 

tekintetében, de a mért hozamok ekkor magasabb átlagértékeket 

eredményeztek a 66 kezelési egység elemzése alapján (11,23 és 10,08 t/ha) 

(I. Melléklet: vegetációs időszak – V-IX. hónap - vízmérlegei havi 

bontásban). A mért és a szimulált hozamok differenciája 2013-ban a 

táblaszintű 0,18 t/ha-os alulbecslése adta a legjobb eredményt a modelltől.  

A modellhez szükséges technológia adatokat egységesen adaptáltuk, 

hisz a műveleti elemek közül nem használtunk helyspecifikus kezeléseket. A 

predikciók különbségének ezen okait kizártuk. Kezelési egység szinten a talaj 

kémiai és fizikai paramétereiben volt különbség.  

A 2013-as predikciók jobb eredményeinek másik oka, hogy a modell 

jobban érvényesítette az elővetemény-hatást, a szója növény +30-40 kg/ha 

felvehető N-t jelentett ebben az évben.  
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4.1.2.  A kukorica hozampredikciók eredményei a vizsgált kezelési 

egységekben 

 

A management zónák szintjén, vagyis a táblaszinten történő 

összehasonlítás után azt tapasztaltuk, hogy a talajfizikai tulajdonságokat a 

modell nem veszi kellőképpen figyelembe. A kísérleti tábla egy bizonyos 

sávjában, az eltemetett folyómedret érintve, 11 egymáshoz kapcsolódó 

kezelési egységben a modell dinamikusan félreprediktált. A vizsgált 5 év 

szimulációi közül ebben a sávban a modell a legnagyobb eltérésekkel számolt 

a mért kukorica szemtermésével ellentétben.  

 

 

14. ábra. A szimulált és mért hozamok különbsége a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben (2010) 
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2010-ben ezekben a kezelési egységekben 0,14 és 1,68 t/ha értékek 

közötti terméssel becsülte felül a management zóna valós eredményeit (14. 

ábra).  

 

15. ábra. A szimulált és mért hozamok különbsége a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben (2014) 
 

A 2014-es évet elemezve ismét megállapítottuk, hogy a 11 kezelési 

egységére szintén felülprediktált a modell (15. ábra). A legkisebb 

hozamkülönbség 0,57 t/ha volt a 16. kezelési egységben, míg a legnagyobb 

eltérést a 36. kezelési egységben volt, 1,38 t/ha.  
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16. ábra. A szimulált és mért hozamok különbsége a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben (2011) 
 

2011-ben (16. ábra.) és 2015-ben (17. ábra.) az érintett management 

zónákban a modell szisztematikusan alulbecsült. A 2011-es szélsőértékek 1 

és 2,5 t/ha voltak, míg a 2015-ös évben 0,8 és 2,3 t/ha-ra estek.  
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17. ábra. A szimulált és mért hozamok különbsége a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben (2015) 
 

 
18. ábra. A szimulált és mért hozamok különbsége a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben (2013) 
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A 2010, 2011, 2014 és 2015-ös években a modell a 11 vizsgált kezelési 

egységben következetesen alul-, illetve felülbecsülte a kukorica 

szemtermését. Ennek oka valószínűleg a talajfizikai tényezők, annak 

változásai, amit a modell meglehetősen nagy hibával becsült. A becslés 

pontossága a 2013-as évi értékek (18. ábra) szerint volt a legjobb. A 

kukoricahozamok az előzőleg bemutatott 4 évhez képest a 11 kezelési 

egységben egy sokkal kiegyenlítettebb prediktált és mért hozamkülönbséget 

mutatnak. A hozam-eltérések a számított varianciánál nem voltak nagyobbak. 

2013-ban a talajpárolgási együttható a konstans sebességű evaporációs 

szakaszban, vagyis a szemtelítődés szakaszában kisebb volt, ezért a modell 

jobban becsülte a talajréteg nedvességtartalmát (SW), a transzspirációt és az 

egész talajréteg növény által felvehető vízmennyiségét. Víz- és 

nitrogénmérleg, valamint a prediktált vízkészletre vonatkozó bővebb elemzés 

nem készült kutatásainkban a modellel kapcsolatban.  

4.1.3.  Talajfizikai tulajdonságok meghatározása  
 

A talajfizikai jellemzők meghatározása céljából végzett szántóföldi 

mérések eltérő talajmélységben, illetve rétegben készültek. A talaj fajlagos 

elektromos vezetőképességét az alkalmazott Veris 3100 műszer 30 cm és 90 

cm talajrétegekben méri. A talaj penetrációs ellenállásméréseit technikai 

okokból adódóan eltérő mélységekben vettük fel - mivel a modellben a felső 

talajréteget, illetve a hozzá tartozó 30 cm-es mélységben vett talajmintákkal 

adaptáltuk -, a CI eredményeit a talaj 0-40 cm között felvett 1 cm-kénti 

adataiból számolt átlagértékkel határoztuk meg. Az ECa eredményeket ehhez 

hasonlóan a felső 30 cm adataival használtuk fel.  
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Talajtípus 

 

A vizsgált kezelési egységekben (11) a szemcsefrakció jellegzetesen 

megváltozik (19. ábra). A kísérletbe vont management zónák 

elhelyezkedésének irányában a talaj agyagtartalma 16,8%-ról 8,6%-ra 

csökken, a homoktartalom 30,6%-ról ~50%-ra nő (3. táblázat, 20. ábra).   

 

19. ábra. A talaj agyagtartalma (%) a kísérleti táblán management zónánként 

 

A modell igényéhez a szemcsefrakciók méretét kell adaptálni, a hazai 

szaktanácsadási rendszerekben használt Arany-féle kötöttségi értéket (KA) 

nem tudjuk felhasználni. A kísérleti táblán a szemcsefrakció eloszlását 

kezelési egység szinten az 19. és a 20. ábra is érzékelteti a táblán belüli 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



 
 Eredmények 

 
76 

 

textúra-változást (iszapos-, homokos- és vályog talajtípus), míg az KA értékei 

nem adnak erre lehetőséget (IX. Melléklet). Habár a laboratóriumi elemzések 

statisztikai értékelése után megállapítottuk, hogy a szemcsefrakciók közül 

táblaszinten a KA értéke r=0,58 korrelációban van az agyag+iszap (%) 

értékekkel.  

 

3. táblázat. Szemcsefrakció-változás a 11 kiemelt management zónában 

  
Kezelési egység Agyag (%) Homok ( %) 

16 16,8 30,6 
15 12,5 44,2 
18 11,9 48,4 
19 10,8 50,5 
29 10,1 52,7 
28 10,9 50,7 
35 10,1 54,6 
36 10,3 53,6 
41 9,3 57,8 
40 9,7 51,3 
49 8,6 54,7 
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20. ábra. A talaj homoktartalma (%) a kísérleti táblán management 

zónánként 

 

A kukorica vegetációs idejében szükséges vízmérleg (9. ábra) alapján 

definiált csapadékosnak (2010, 2014) és szárazabbnak (aszályosabb) (2011, 

2015) tekintett éveket figyelembe véve a hozamok a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben az agyagtartalom függvényében eltérő módon alakultak. 

A 22. ábra szemlélteti, hogy ezen management zónák szemtermései 

aszályosabb években csökkennek, míg csapadékosabb időszakban nőnek az 

agyagtartalom függvényében (21. ábra). 2011-ben a termés és az 

agyagtartalom között erős korreláció van.  
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21. ábra. Kukoricahozam változása a vizsgált kezelési egységekben az 
agyagtartalom függvényében (2010, 2014) 

A csapadékosabb két évjáratban (2010 és 2014) a management zónák 

agyagtartalmai valamint a mért hozamok között pozitív lineáris kapcsolat 

van. Ez azt jelenti, hogy a magasabb agyagtartalmú kezelési egységekben 

mért szemtermés eredmények nagyobbak voltak. A két csapadékos évet 

összehasonlítva, annak eredményei 2010-ben megfelelő regressziós 

modellhez kapcsolhatók (R2=0,5145; míg 2014-ben R2=0,0809). 
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22. ábra. Kukoricahozam változása a vizsgált kezelési egységekben az 
agyagtartalom függvényében (2011 és 2015) 

 

A vizsgált 11 kezelési egységben a szárazabb, aszályosabb években 

(2011 és 2015) az agyagtartalom emelkedésével a kukoricahozam csökkenő 

tendenciát mutatott. A 2011-es évben az agyagtartalom és a hozam között jól 

illeszkedő regressziós lineáris modellt lehetett alkalmazni (R2=0,5833), míg 

2015-ben a független változók között gyengébb negatív lineáris kapcsolat 

volt (R2=0,356).  

A két-két évet vizsgálva megállapítottuk, hogy az egyes évjáratok 

hozamai között a korreláció r=0,71.  
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Penetrációs ellenállás 

 

Szakirodalmi véleményekre alapozva penetrométeres méréseket 

végeztünk el a vizsgált 11 kezelési egységben. A 3 T System Penetrométerrel 

felvett ellenállás mérések értékei az agyagtartalom változásával minden 

esetben kimutatható gyengébb vagy erősebb lineáris kapcsolatban voltak, 

függetlenül a mérési időpontoktól.  

A penetrométeres értékeket a 11 kezelési egység ECa térképe alapján 

kijelölt pontokon végeztük el minden vizsgálati pontnál 5 ismétlésben.  Az 

ellenállás értékeket 40 cm-es mélységig átlagoltuk. A kukorica hozamadatait 

a kijelölt management zónák egészéről szűrtük le, az ECa alapján 

kijelenthető, hogy a mérési pontok megbízható homogén képet szolgáltatnak 

a talajról, ezzel a két érték összehasonlíthatóvá válik.  

Az ellenállás-mérésekkel párhuzamosan talajmintákat vettünk 

tömegszázalékos nedvességmérés céljából. A mintavételhez kézi 

talajmintavevő készüléket alkalmaztunk, mely a talaj felső 30 cm-es rétegét 

alkalmas mintázni.  
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23. ábra. Penetrációs ellenállás az agyagtartalom függvényében a 11 kezelési 

egységben (2012, 2013, 2015) 
 

A 2012 novemberében, 2013 áprilisában és 2015 júliusában mért 

ellenállás értékek (kPa) az agyagtartalommal pozitív lineáris korrelációban 

voltak (23. ábra). A CI értékek és az agyagtartalom regresszió analízise R2 

=0,89 korrelációt mutatott a 2015 júliusában felvett értékekkel.  
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24. ábra. Penetrációs ellenállás az agyagtartalom függvényében a 11 kezelési 

egységben (2014, 2013) 
 

Az agyagtartalom és a CI értékei negatív összefüggést mutattak a 2014 

augusztus elején és 2013 novemberében végzett mérések alapján (24. ábra). 

R2=0.84 értéket vett fel az összefüggésre illeszkedő függvény a 2014-es 

ellenállás-méréshez. Megjegyezzük, hogy a 2014 augusztusában és 2015 

júliusában végzett penetrációs ellenállás-méréseket fejlett (virágzás után, 

szemtelítődés alatt) növényállományban végeztük, a művelő sorközöket 

elkerülve (23. ábra és 24. ábra). 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a legjobb összefüggést a talaj-

behatolási ellenállás és az agyagtartalom között a mérési helyeken a kukorica 

vegetációs fázisaiban kaptuk. Az ellenállás-értékek alapján igazolható, hogy a 

magasabb agyagtartalmat tartalmazó kezelési egységek ellenállása 2015-ben 

magasabbak voltak, a 2014. évi mérések szerint pedig alacsonyabbak.  
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Az ellenállás- és a talajminták gravimetrikus talajnedvesség-értékeit 

három mérési időpont alapján tudtuk szoros összefüggésbe hozni:  

• 2012. november, 

• 2014. augusztus,  

• 2015. július.  

 

A 25. és a 26. ábrák a 2012-es és 2015-ös talajellenállás-mérési és 

nedvesség-tartalom összefüggéseit mutatják be a 11 vizsgálatba vont kezelési 

egységben. Mindkét ábra szemlélteti a változók közötti szoros pozitív 

összefüggést (2012 – R2=0,7213; 2015 - R2=0,7221), miszerint a 

nedvességtartalom növekedésével nőttek a CI értékek is. Ez a kapcsolat 

többek között azt jelenti, hogy a magasabb agyagtartalmú kezelési 

egységekhez nagyobb talajellenállás értékek tartoztak (23. ábra).  

 

25. ábra. A talaj nedvességtartalma és a talajellenállás közötti összefüggés 
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A 2012 novemberében mért talajnedvesség értékeinek változását a 32. 

ábra is, vagyis a kísérleti tábla ECa térképe kiválóan szemlélteti. A talaj 

fajlagos elektromos vezetőképességének felvétele egyidőben (+/- 1 nap) 

történt az ellenállás-mérésekkel. 

 

26. ábra. A talaj nedvességtartalma és a talajellenállás közötti összefüggés 
 

 

A 27. ábra a 2014 augusztusában mért talajellenállás értékek és a 

talajnedvesség-tartalom közötti összefüggést ábrázolja. A CI értékei és a 

gravimetrikus talajnedvesség-értékek jó összefüggést mutatnak (R2=0,655). 

Az előző két ábrán bemutatott (25. és 26. ábra) összefüggéssel ellentétes 

kapcsolatot fedeztünk fel a CI és a nedvességtartalom között. A 

nedvességtartalom - mely az agyagtartalom függvényében nő – 

növekedésével a talajellenállás csökkent a vizsgált kezelési egységekben. Az 

előbbiekben bemutatott mérésekhez képest a CI csökkent. 
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27. ábra. A talaj nedvességtartalma és a talajellenállás közötti összefüggés 
 

 

A 2015-ös év kukorica hozamokat és a vegetációs időszakban (23. 

ábra) mért ellenállás-értékeket összekapcsolva megállapítottuk, hogy a 

hozam és CI negatív lineáris pozitív kapcsolatban van egymással (28. ábra). 

Ez az összefüggés természetesen azt foglalja magában, hogy a magasabb talaj 

ellenállás-értékekkel rendelkező kezelési egységekben alacsonyabb 

kukoricahozam realizálódott, míg az alacsonyabb CI-t jelentő mérési pontok 

egységei jobb termést értek el.  
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28. ábra. A kukoricahozam és a talajellenállás közötti összefüggés (2015) 
 

 
29. ábra. A kukoricahozam és a talajellenállás közötti összefüggés (2014) 
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A 29. ábra mutatja be a vizsgált kezelési egységekben mért 2014-es 

kukorica hozamokat a 2014 augusztusában felvett talajellenállás adatokkal. 

Habár a regressziós modell nem igazolt összefüggést, az előbbi hozam-

ellenállás összefüggéssel (28. ábra) ellentétes kapcsolat volt a két változó 

között.  

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vizsgált kezelési egységek 

talajnedvesség és ellenállás értékei direkt módon befolyásolták a 

kukoricahozamot. Figyelembe véve, hogy a lehullott csapadék 

mennyiségében jelentős különbség volt a mérési időpontokban, kijelenthető, 

hogy a jelenség oka a megváltozott talajmechanikai szerkezet.   

 

A 2014 augusztusában, kukorica tenyészidőszakában elvégzett 

talajellenállás mérések magasabb talajnedvességi értékekhez kapcsolhatók 

(27. ábra). A 2014-es év mért és prediktált hozamainak különbségeit és a 

2014-ben felvett ellenállás-értékeket együttesen (R2=0,9235) értékelve (30. 

ábra) kijelenthető, hogy a modell becslési hibája a talajnedvesség tartalma és 

a frakcióméret összefüggéseiből adódik. Az elvégzett szimulációs kísérlet, 

valamint a szántóföldi mérések igazolják, hogy a magasabb 

csapadékmennyiség vezetett a kukorica fenológiai, fejlődési, növekedési 

változóinak pontatlan becsléséhez.  
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30. ábra. A mért és becsült kukorica hozamkülönségek a talajellenállás 

függvényében (2014)  

 

 
 A 2015 év alulbecsléseit a 2015 augusztusában elvégzett 

talajellenállási értékekkel korrigáltuk (31. ábra). Az alacsonyabb csapadék-

ellátottságú évek mért és prediktált hozamkülönbségeit alacsonyabb 

nedvességtartalomnál felvett CI értékek függvényében ábrázolva jó 

összefüggés mutatható ki (2015 – R2=0,4831). 
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31. ábra. Az mért és becsült kukorica hozamkülönségek a talajellenállás 

függvényében (2015)  

 

Az elvégzett szimulációs kísérlet, valamint a szántóföldi mérések 

igazolják, hogy a magasabb csapadékmennyiség, a magasabb talajnedvesség-

tartalom, illetve az ebből adódó talajmechanikai (fizikai) szerkezet változás 

vezetett a kukorica fenológiai, fejlődési, növekedési változóinak pontatlan 

becsléséhez.  
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Fajlagos elektromos vezetőképesség 

 

Az elvégzett korábbi vizsgálatokra is alapozva kijelenthető, hogy a 

bemutatott rendszer alkalmas a talaj fajlagos elektromos vezetőképességének 

folyamatos mérésére.  

   

32. ábra. ECa a talaj felső 30 cm-es rétegében (2012) 

 
 

A 32. ábrán látható kísérleti tábla ECa értékei a Veris 3100 műszer által 

rögzített, talaj felső 30 cm-es rétegének vezetőképesség-értékeit mutatja be.  

 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



 
 Eredmények 

 
91 

 

 

33. ábra. A talaj fajlagos elektromos vezetőképességének (30 cm) változása a 

kijelölt management zónákban  

 

33. ábra a talaj fajlagos elektromos vezetőképességét mutatja be a 11 

kezelési egységben. A kísérleti táblán három évben, a leginkább 

csapadékmennyiségből adódóan eltérő talajnedvességi állapotban felvett on-

line mérési értékeket érzékelteti (33. ábra, valamint a VIII. Melléklet). Az 

egyes években gyakorlatilag nem változik az ECa mintája a táblán belül, 

csupán a talaj nedvességtartalmának függvényében tolódik el. A 2009-es 

adatsor (lehullott csapadékmennyiség a mérést megelőző 33 nap alatt: 131,5 

mm) értékei a legmagasabbak, míg szárazabb talajkondícióknál 2011-ben 

(40,7 mm) és 2012-ben (56,7 mm) csaknem azonos, de kisebb értékeket 

kaptunk. A management zónák agyagfrakciójával az ECa felvételezések 

közül a legnagyobb determinációs együtthatót a 2009-es év felvett adataival 

mutatták ki (R2=0,9503) (34. ábra), míg a másik két mérést illetve nem volt 
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ilyen szorosan meghatározható a kapcsolatuk (2012 - R2=0,67 és 2011- 

R2=0,79).  

 

 
 

34. ábra. ECa (2009 - 30 cm) és a vizsgált kezelési egységek 
agyagtartalmának összefüggése 

 

A 11 vizsgált kezelési egység kukorica hozamadatait összehasonlítva 

minden on-line vezetőképesség-mérésünkkel jó összefüggést mutat. A 35. 

ábra szemlélteti a 2009-ben a talaj felső 30 cm-es rétegében mért ECa 

eredményeket és a megelőző két év kukorica hozamainak összefüggéseit. A 

201-es (R2=0,557) és 2011-es (R2=0,6781) hozamadatok, polinom alakú 

regressziós függvényt illesztve a változókra, jó, de ellenkező irányú 

összefüggést adnak. Mivel az ECa által mért adatok alapján szintén 

következtetni lehet a talaj nedvességtartalmára és agyagtartalmára, ez az 
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összefüggés igazolja a fent bemutatott vizsgálatok eredényeit is, illetve a 

hipotézisünkre magyarázattal szolgálnak.   

 

35. ábra. ECa (2009 - 30 cm) és a vizsgált kezelési egységek 
kukoricahozamainak összefüggése 
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4.1.4.  Növényi mintavétel eredményei  
 
A 2015. július végén begyűjtött növények 5 kezelési egység, korábban 

talajellenállásra kijelölt mintavételi helyekről kerültek ki. A 16-os és a 15-ös 

kezelési egységek a vizsgált zónák közül a legmagasabb agyagtartalmú 

talajok, míg a 41-es és 49-es kezelési egységek rendelkeznek a legkisebb 

agyagtartalommal (9,3 és 8,6%). A 11 management zóna irányában 

körülbelül középen elhelyezkedő mintavételi pontnak a 28-as kezelési egység 

mérési pontját jelöltük ki. Az öt helyről, gyökérzetével együtt begyűjtött 

kukoricanövény gyökértömegét és hosszát mértük meg. A 4.  táblázatban 

láthatóak az egyes referenciapontok átlagos értékei. Az agyagtartalom és a 

gyökértömeg (g) között r = -0,94, míg a gyökérhosszal (cm) r = -0,62 

korreláció van. A növényi minták laboranalitikai vizsgálat után 

megállapítottuk, hogy a talaj agyagtartalma, valamint a növényi szár N-

tartalma között  r =-0,82, a növényi levél N-tartalmával r =0,88 korrelációban 

van.  

 

4. táblázat. A kukorica növény mintaeredményei  

Kezelési 
egység 

agyagtartalom 
(%) 

gyökértömeg 
(g) 

gyökérhossz 
(mm) 

levél N 
(m/m%) 

szár N 
(m/m%) 

16 16,8 77,258 166 0,665 2,46 
15 12,5 108,991 142,5 1,63 0,292 
28 10,9 106,7 170,5 1,39 0,359 
41 9,3 110,2 195 1,54 0,526 
49 8,6 115,5 195,2 2,16 0,582 
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 4.2. Klímahatás vizsgálatok eredményei  
 

A Ceres-Maize modellel és az Ensembles napi adatokat szolgáltató 

klímaszcenárióival végeztünk el kukorica klímahatás-vizsgálatokat. A 36. 

ábra mutatja a hat klímamodellel elvégzett kukorica hozambecslést.   

 

SMHI-BCM ( ), ETZH-HadCM3Q ( ), KNMI-ECHAM5 ( ), DMI-
ARPEGE ( ),          MPI-ECHAM5 ( ), C4I-HadCM3 ( ) 

 
36. ábra. Klímamodellek kukorica hozampredikcióinak eredménye (11 év 

hozamadataival) 
 
 Az előrejelzések értelmezéséhez polinom alakú függvényt 

illesztettünk, mely jól szemlélteti az egyes klímamodellek csökkenő hatásait 

a kukoricahozamon. A Ceres-Maize modell szinte minden klímaadatbázissal 

egy ~2050 környékén feltehető változás bekövetkeztét jósolja. A 

klímamodellek ekkorra magas hőmérsékletváltozást jósolnak, és a sugárzási 

stressz is hatással lehet a hozamok alakulására. Az SMHI-BCM 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



 
 Eredmények 

 
96 

 

klímaadatbázis nem, vagy viszonylag kismértékű, de csökkenő változást 

jósol. Míg, az elemzéseink alapján legszélsőségesebbnek, legnegatívabbnak 

ítélt klímamodell (ETZH-HadCM3Q) közel 60%-os hozamcsökkenést 

eredményez az általunk vizsgált területen.  

36. ábrán bemutatott hozamelőrejelzések alapján a legmagasabb és 

legalacsonyabb becsléseket tett klímaadatbázissal a kísérleti táblára jellemző 

két talajtípus (vályog és iszapos vályog) hozambecsléseit minden évre 

elkészítettük a modellel. A kiindulási feltételeknek a 2013-as év adatait 

tekintettük. 37. ábra mutatja be az ETZH-HadCM3Q szcenárióval végzett 11 

éves kukorica hozamátlagokat. A 38. ábra az SMHI-BCM modellel számolt 

hozamokat szemlélteti 11 éves átlagokban.  

A prediktált hozamadatok szinte minden esetben magasabb értékeket 

számoltak vályog talaj esetén.  

 

37. ábra. ETZH-HadCM3Q klímamodellel becsült kukoricahozam eredménye 
11 éves átlagokkal 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



 
 Eredmények 

 
97 

 

 
38. ábra. SMHI-BCM klímamodellel becsült kukoricahozam eredménye 11 

éves átlagokkal 
 

A klímahatás vizsgálatainkban öntözéssel kapcsolt hozampredikciót 

hajtottunk végre (X. Melléklet). Ebben a kísérletben a 2013-as évet 

tekintettük bázisévnek, tehát ennek az évnek az agrotechnológiai műveleteit 

és adatait használtuk fel. A becsléseknél a 2013-as év meteorológiai 

viszonyait „pótoltuk ki” megfelelő csapadékkal: tehát a modellben ez egy 

állandó vízmennyiséget (mm) jelentett. A megfelelő vízmennyiség pótlását a 

Ceres-Maize automatikusan végezte el a vizsgálatba vont kezelési 

egységeket, tehát az egyes talajtípusokra külön-külön.   

Az öt regionális klímamodell közül az SMHI-BCM jósol olyan 

körülményeket a század végére, hogy precíziós, helyspecifikus öntözéssel a 

jelenlegi, stabil kukoricatermést el tudjuk érni. Abban az esetben, ha a SMHI-

BCM vagy ehhez hasonló forgatókönyvek valósulnak meg, a 

csúcstechnológia fejlődéséve ki fogja küszöbölni ezt az elhanyagolható 
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csökkenést. A DMI-ARPEGE és a KNMI-ECHAM5 adatbázissal a 

döntéstámogató modell ~25%-os csökkenést becsült a hozamban mindhárom 

talajtípuson, tehát ez esetben már csak homogén öntözéssel tudjuk moderálni 

a negatív légköri hatásokat. Az ETZH-HadCM3Q és a MPI-ECHAM5 

klímamodellekkel becsült kukoricahozamok 30-50% közötti 

hozamveszteséget prognosztizáltak. E körülmények között még az öntözés 

sem jelent olyan agrotechnológiai beavatkozást, mellyel ezen kondíciók 

mellett fenntartható kukoricatermesztést tudnánk megvalósítani.  

A növényfiziológiai modell által becsült értékek alapján 

nyilvánvalónak tűnik, hogy a klímaváltozás hatásait precíziós, helyspecifikus 

öntözéssel mérsékelni tudjuk annak érdekében, hogy a jövőben is 

fenntartható kukoricatermesztést valósítsunk meg a fent leírt kondíciók 

mellett. Természetesen, az ilyen jellegű iránymutatások rögzítésénél nem 

lehet figyelmen kívül hagyni az agrotechnológiai feladatokat (precíziós 

talajművelés, vetés, tápanyag-utánpótlás és növényvédelem), a genetikai 

fejlődést, valamint az úgynevezett csúcstechnika fejlődését.  

 

A klímamodellekel elvégzett, század végéig történő hozambecslések 

további okainak feltárására, valamint a klímaparaméterek hozamra tett 

hatásvizsgálatára érzékenység-analízissel kerestük a további válaszokat.  

 

4.2.1. Az érzékenység vizsgálat eredményei 
 

A terméshozam modellezés alapvető célja annak megállapítása, hogy 

adott feltételek (klíma, talaj, stb.) mellett milyen termésre számíthatunk. 

Vizsgálatunk célja az volt, hogy megállapítsuk a legfontosabb inputváltozók 
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bizonytalansági fokát a Ceres-Maize modellben a kukorica 

hozamszimulációk alapján. A növényfiziológiai modellek két bemeneti 

csoportját vontuk vizsgálatba: talaj- és klímaparaméterek. Az általunk 

bemutatott módszer alapja, hogy viszonylag kis térbeli területről, precíziós, 

helyspecifikus technológia alapján nagyszámú, diverz adatbázis gyűjthető. A 

vizsgálatban felhasznált kezelési egységek talajparaméterei szélső értékeket 

is tartalmaznak a kezelési egységekben, így képesek a modell érzékenységére 

válaszokat adni. Az érzékenység-analízis egy statisztikai eljárás, aminek 

bemutatott megoldása variancia (szórás) bázisú, és két indexet számol, a 

főhatás indexet és a teljes-hatás indexet (SALTELLI , 2002).  

A Ceres-Maize modellel kapott hozampredikciók (bázisév: 2013) és a 

varianciavizsgálattal végzett érzékenységi teszt a kezelési egységek 

talajparamétereit (15) rangsorolta fontosságuk alapján. Az adott 

klímaszcenáriókra szinte ugyanaz a paraméter-rangsor alakult ki.   

Az eredménytábla alapesetben 5év×6hozam×15paraméter×2hatásindex=900 

adatot tartalmazna, de mivel a C4I-HadCM3 hozam a 2100 évre nem lett 

számítva, ezért csak 870 hatásindex került kiszámításra. 

Az analízis alapján – az összes hozamszimulációt beleértve – 

megállítható, hogy a „legnegatívabb” hatással a kukoricahozamra ETZH-

HadCM3Q klímamodell van, míg a legkedvezőbb hatású a SMHI-BCM 

szcenárió.  

Érzékenység vizsgálat eredményei a klímaparamétereket figyelembe véve  
 

A vizsgálat során 4 dimenziós síkillesztés történt. Az 5. táblázat a 

klímaparaméterekhez kapcsolódó együtthatókat mutatja, melyek (azonos 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



 
 Eredmények 

 
100 

 

szcenárió mellett) minden kezelési egységre egyformán adódtak, ami azt 

jelenti, hogy a kezelési egységek területi paraméterei konstansként vettek 

részt a hozamfüggvényben (kalkulációban), időbeli változást csak a 

klímaparaméterek okoztak. Az előjelekből látszik, hogy a CO2 növekedés és 

a csapadék emelkedése szinte mindig hozamnövekedést okoz, a hőmérséklet 

maximum növekedése egy kivétellel mindig csökkenti a hozamot, és a 

hőmérséklet minimum emelkedése is általában növeli a hozamot.  

Mivel a C4I-HadCM3 szcenárióra hozamszámítás csak 4 időpontban 

történt, így ott egyszerre csak 3 klímaparamétert vizsgáltunk, először a CO2 

paramétert vontuk ki az analízisből, majd a csapadékot. Az együtthatók úgy 

értelmezhetők pl. az SMHI-BCM sorban, hogy 12 mm csapadéktöbblet vagy 

1 ppm CO2 növekedés, ellensúlyoz 1 fok maximum hőmérséklet-emelkedést 

vagy, 4,14 fok  minimum hőmérséklet emelkedést kompenzál 31,47 ppm 

CO2 növekedés (hatástalanít a hozamban). 

5. táblázat. Klímaparaméterek rangsora az érzékenységi analízis eredménye 
alapján  

 

 CO2 ppm 
csapadék 

(mm) 

maximum 
hőmérséklet 

(oC) 

minimum   
hőmérséklet 

(oC) 

MPI-ECHAM5 0,01896024 0,001574 -2,47269 0,596704 
ETZH-HadCM3Q 0,03682606 0,007045 1,491355 0,68335 
SMHI-BCM 0,00152991 0,000442 -0,36137 0,435233 
KNMI-ECHAM5 0,00691132 0,00787 -0,5114 -0,28296 
DMI-ARPEGE 0,00539868 0,011239 -1,44363 2,161368 
C4I-HadCM3 0 0,011076 -1,99137 1,718008 
C4I-HadCM3 0,0108 0 1,532759 -0,73706 
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Az érzékenységi analízis alapján nagyon kicsi szórású (konzisztens), 

hozamokkal jól elkülöníthetők a klímaszcenáriók. A legnagyobb negatív 

hatást az alapszimulációkban az ETZH-HadCM3Q modell (hatás: -0,08286, 

szórás: 1,45551E-17), a legkisebbet az SMHI-BCM (hatás: - 0.00621, szórás: 

9,09697E-19) adja (VII. Melléklet). Az érzékenységi vizsgálatban elvégzett – 

a 11 kezelési egységből 75 talajparaméter inputsort képzett - szimulációi 

alapján a legnagyobb negatív hatást az ETZH-HadCM3Q modell (hatás: -

0,05753, szórás: 0,026174-17), a legkisebbet az SMHI-BCM (hatás: - 

0,02903, szórás: 0,025786) adja, a többi négy szcenárió hatása közel azonos a 

hozamcsökkenésre.  

Érzékenység vizsgálat eredményei a talajparamétereket figyelembe véve 
 

A klímaadatbázisok és az öt időpontra elkészített hozamok alapján a 

talajparaméterekre vonatkozó összesített helyezési index alapján a sorrend: 

P2O5, agyagtartalom, szervesanyag tartalom, NO2-NO3-N lett. 

Az átlagok abszolút-értékének nagysága alapján megállapítottuk, hogy 

a főhatás szerint a legfontosabb a P2O5 paraméter, második helyre az 

agyagfrakció került, a harmadik pedig NO2-NO3-N paraméter lett. A teljes 

hatás index szerint a legfontosabb a pH, második helyre a P2O5 paraméter 

került, a harmadik pedig most is NO2-NO3-N paraméter lett.  

A hatásindexek átlagolása az adott paraméter átlagos hatását (súlyát, 

fontosságát) mutatja, a szórás viszont az átlagérték várható pontosságát 

mutatja. Az átlaghoz hasonló nagyságú szórások az adatok bizonytalanságát 

mutatták, ami egyben az átlag használhatóságát is megkérdőjelezte, ezért más 

módon is alá kellett támasztani a hatásindexek sorrendjére vonatkozó 

következtetéseket. A második vizsgálatban abból indultunk ki, hogy a hat 
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klímaadatbázissal előrevetített hozam mindegyikét a paraméterek nem 

szükségszerűen egyformán befolyásolják, ezért mindegyik hozam 

hatásindexeiből külön képeztük az 5 év átlagát (a C4I-HadCM3 hozam esetén 

4 év alapján), illetve szórását. Ebben az esetben is a már említett négy 

paraméter végzett az élen, de a korábbi eredményt sikerült annyiban 

pontosítani, hogy az NO2-NO3-N paraméternek csak az ETZH-HadCM3Q 

hozamra van kiemelkedő hatása, a többire viszont nincs, és az összesített 

helyezési index alapján a sorrend most is P2O5, agyagtartalom, szervesanyag-

tartalom, NO2-NO3-N lett. 

A hozamszimulációk és a klímaparaméterek érzékenységi rangsorából 

kapott eredmények alapján a talajparaméterekre vonatkozó hatásindexeket 

két klímamodellre végeztük el: SMHI-BCM és az ETHZ-HadCM3Q.  

 Ahogy a korábbi klímahatás-vizsgálatoknál is tapasztalható volt itt is a 

2050-től jelentősebb változás a paraméterek rangsorait illetően (39. ábra és 

40. ábra). Mindkét szcenárió esetében a P2O5 és az agyagtartalom változására 

reagál érzékenyen a modell. 2050-ig az 1-2-3 rangsorolásban a 

foszforvegyület van az első helyen, 2013-ban mindkét szcenáriónál, az 

agyagtartalom hatása másodrendű a hozamok alakulásában. 2025-ben a 

másodrendű hatás az agyagtartalom és a szervesanyag-tartalomnál 

jelentkezett. 2075-ben az elsőrendű főhatás az SMHI-BCM modellnél az 

agyagtartalomnál, a másodrendű a foszfornál található meg. 2100-ban a 

kedvezőbb változást jelző szcenáriónál (SMHI-BCM) az agyagtartalom 

jelentkezik az első helyen. Az ETZH-HadCM3Q klímamodellnél az 

elsőrendű hatás az NO2-NO3-N tartalom-változásra való érzékenysége 

kiemelkedő. A modell a kedvezőtlen klíma ellen a tápanyag-utánpótlással 

tudná kompenzálni a hozamot. Összefoglalva az érzékenységi analízis 
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eredményeit, a talajparaméterekre vonatkozóan megállapítható, hogy a 

tápanyag-visszapótlás jelentős szerepet játszhat a klímaváltozás káros 

hatásainak mérséklésében. A makroelemek mellett jelentős szerepet kap a 

talaj szervesanyag-tartalma, a pH értéke, valamint a CaCO3 tartalma. A 

talajparaméterek közül állandó értékként jelennek meg a frakcióméretek. A 

tesztben a két szcenárió vizsgálatával és a hozameredmények alapján 

megállapítható, hogy a modell érzékenyen reagál az agyagtartalom 

változására.  

 

39. ábra. Talajparaméterek érzékenységi rangsora a teljes hatás alapján az 
SMHI-BCM és az ETHZ-HadCM3Q szcenárióknál 
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40. ábra. Talajparaméterek érzékenységi rangsora a főhatás alapján az 
SMHI-BCM és az ETHZ-HadCM3Q szcenárióknál 
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5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
 

5.1. Modell adaptálása precíziós körülményekre 
 

Vizsgálatainkban öt év (2010, 2011, 2013, 2014 és 2015) 

vonatkozásában végeztük el a kukorica mért és a DSSAT Ceres-Maize 

modellel számolt hozamának elemzését.  

A megfelelő inputadatok adaptálása után a modell - habár - táblaszinten 

átlagolva jó szimulációt végzett, kezelési egységekben kiemelkedő hibákkal 

számolt. A táblaszintű eredményeinkkel összhangban THORP et al. (2007) és 

GRAEFF et al. (2012) felhívja a figyelmet arra, hogy ha környezetkímélő 

technológiákat szeretnénk alkalmazni a növénytermesztésben, a modellek 

használatakor kezelési egység szinten kell gondolkodni.  

A vizsgálatba vont 11 kezelési egységben a Ceres-Maize modell a 

növény vegetációs idejére vetített pozitív vagy negatív vízmérlege mellett 

szisztematikusan felül- és alulprediktált. Szárazabb kondíciókat figyelembe 

véve felülbecsült 2011-ben és 2015-ben. Extrémebb csapadékos években 

(2010 és 2014) a modell értékei kiemelkedően magasabbak voltak a számolt 

hozamoknál. A predikciókkal kapcsolatos eféle trendekről a szakirodalomban 

megegyező megállapításokat WU et al. (1989); LIU et al. (2011a), LI et al. 

(2015), valamint QUIRING és LEGATES (2008) is közölt korábban.  

A modell pontatlanságának okai a talaj nedvességtartalma, valamint a 

talajtextúra-eltérésekből adódó nem megfelelő szimuláció  (INES et al., 2001; 

HE et al., 2014). A Ceres-Maize becslései, valamint szántóföldi 

méréssorozataink igazolják, hogy a modell érzékeny a talajtípusokra és a 

talajnedvességre, valamint e két tényező és a csapadékmennyiség 
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összefüggése fokozott hatással van a prediktált hozam alakulására (QUIRING 

és LEGATES, 2008).  

A vizsgálatba vont kezelési egységekben a legnagyobb eltérés ~2,5 t/ha 

volt a 2011-es év szimulációja esetén, ez a hiba megegyezik QUIRING és 

LEGATES (2008) által közölt eredményeivel is. PAZ et al. (1999) optimális 

tápanyag-visszapótlással elemezte a Ceres-Maize eredményeit kezelési 

egységek szintjén, de a modell így is +/- 14%-os hibával jósolt.  

Elemzéseinkben és a szakirodalomban tárgyalt vizsgálatokban sem 

találtunk a tápanyag-ellátottság miatt negatív kapcsolatot, bizonyos szerzők 

hangsúlyozzák, hogy a modell érzékenyebb is az N stresszre, mint az N-

nélküli kondíciókra (LI et al., 2015), valamint jól becsüli ennek ellátottságát 

(KOVÁCS et al., 1995; INES et al., 2001). Hangsúlyozzuk, hogy ezen 

megállapítások adott évekre, azok tápanyag-ellátottsági szintjeire, valamint a 

táblán belüli management zónák leképzéseire érvényesek (ellentétben az SA 

eredményeivel).  

A 11 kezelési egység mért és modellezett hozamadatai a management 

zónák agyagtartalmának függvényében emelkedtek (2010, 2014), vagy 

csökkentek (2011, 2015).  

A 11 management zónában az egyes években penetrációs ellenállás 

méréseket végeztünk; valamint a talaj fajlagos elektromos 

vezetőképességével, növényi minták elemzésével és eredményeivel hoztuk 

összefüggésbe a kezelési egységek hozamkülönbségének okait.  

Vizsgálataink és a modell eredményeiből fakadó eltérések után 

egyetértünk THORP et al. (2007),  ZHU et al. (2011) és GRAEFF et al. (2012) 

megállapításaival, miszerint a modell precíziós növénytermesztési 

technológia adaptálása nélkül, illetve az ilyen felbontású adatok hiányában a 
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növényfiziológia modellek fejlesztése sikertelenné válik a döntéshozásban. A 

helyspecifikus adatok, mérések alkalmazhatóságával kapcsolatban SOLER et 

al. (2007) a növényi vegetációs időszakot tartja megfelelőnek, mivel ez 

megbízhatóbb eredményt, és pontosabb becslést nyújthat a hozam 

előrejelzésében.   

5.2. Talajfizikai jellemzők meghatározása  
 

NEMÉNYI et al. (2006) és MESTERHÁZI (2004) korábban bizonyította a 

kísérleti táblánkra vonatkozó df, CI és kukoricahozam bizonyos 

összefüggéseit, egy-egy évet figyelembe véve.  

GAMEDA  et al. (1987) által közölt tendenciák megegyeznek az általunk 

mért alacsonyabb agyagtartalmú kezelési egységekben tapasztaltakkal, 

valamint a megállapítások igazak KUMAR et al. (2012) eredményeire is. Bár a 

nedvességtartalommal nem hozta összefüggésbe, de ARVIDSSON és 

HÅKANSSON (1996) kutatásaiban arról számol be, hogy az agyagtartalom 

növekedésével a hozam szignifikánsan csökken. SMITH  et al. (1997), 

HÅKANSSON és LIPIEC (2000) szerint magasabb agyagtartalom esetén egy 

bizonyos nedvességtartalomig - a nedvességtartalom növekedésével - 

csökken a talajellenállás mértéke, míg magasabb homoktartalommal 

rendelkező talajoknál a nedvességtartalom növelésével nő az ellenállás. 

HAKANSSON és LIPIEC (2009) hívja fel a figyelmet arra (3. ábra), hogy 

csupán 2%-os nedvességtartalom eltérés milyen különbséget okozhat a BD és 

az ellenállási stressz között egy adott talajtípus esetén. TABOADA  és ALVAREZ 

(2008) vizsgálatai és a magasabb homoktartalmú kezelési egységeinkben 

mért értékek megegyező tendenciát mutatnak.  
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FILIPOVIC et al. (2006) eredményei mind a nedvességtartalmat, mind a 

penetrációs ellenállást figyelembe véve ugyanazt a hipotézist igazolják, mint 

amelyet a mi eredményeink is mutatnak.  

Számos szerző (FILIPOVIC et al. 2006: FRANKE et al., 2008; IJOYAH et 

al., 2012; CHEN és WEIL. 2011) bizonyította a talajellenállás hozamra tett 

hatását a talaj agyagtartalmának függvényében.  

LAPEN et al. (2002) és NEMÉNYI et al. (2006) eredményei, habár a df-re 

vonatkoznak, abszolút összhangban vannak a kukorica hozamot figyelembe 

véve.  

MOTAVALLI  et al. (2003) bizonyította a CI és az ECa, ALIMARDANI  et al. 

(2007) pedig az ECa és a df összefüggéseit. 

A 2015-ben elvégzett kukorica növényi rész és tápanyag-elemzés 

eredményeink összefüggésben vannak WOLKOWSKI és LOWERY (2008) 

megállapításával, miszerint kukoricánál - mely az egyik legérzékenyebben 

növény a talaj tömörödöttségére – a talajellenállás hatására lemaradt kelési- 

és növénymagasság-elmaradást a növény a tenyészidőszakban már nem tudja 

behozni. Vizsgálatainkban a kukorica gyökértömeg, gyökérhosszúság, 

valamint N-tartalom értékei is bizonyítják az előbbi megállapítást.  

A fenti szakirodalmi összegzések, valamint vizsgálataink eredményei 

magyarázzák azt a hipotézist, hogy a nedvességtartalom változásával az 

agyagtartalom függvényében milyen módon változik meg relatíve a 

kukoricatermés. Magasabb talajnedvességi állapotoknál a nagyobb 

agyagtartalommal rendelkező talajok viszonylag magasabb hozamot képesek 

produkálni, ellentétben a táblán belül alacsonyabb agyagtartalommal, de 

magasabb homoktartalommal rendelkező kezelési egységekhez képest.  
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AFZALINIA  és ZABIHI  (2014) szerint, a gabonafélékre különösen igaz, 

hogy a talajfizikai pontszerű méréseket a növény vegetációs fázisában kell 

elvégezni, ugyanis csak ekkor lehet korrekten validálni a talaj-növény 

összefüggéseit. Ellenkező esetben hamis összefüggéseket kaphatunk a 

talajtextúra, a felszíni talajellenállás, a talaj nedvességtartalma és a termés 

összefüggéseinek vonatkozásában. A táblán belüli helyspecifikus mérések az 

említett négy paraméter széles skálájára adhatnak összefüggést, illetve az 

összefüggések pontosítását biztosíthatják üzemi vagy kísérleti körülmények 

között. Természetesen a gyökér általi vízfelvétel és –hasznosítás modellezése 

egy másik kutatási területhez tartozik. 

Vizsgálataink alapján fontosnak tartjuk, hogy az egyes növények 

(különösen igaz a kukoricára) vegetációs idejében hullott csapadék 

mennyiségét, intenzitását, valamint a növénnyel összefüggő vízmérlegét a 

talaj fizikai jellemzőivel egységesen kell kezelni, ezt nem szabad figyelmen 

kívül hagyni. A talajok tömörödöttségi állapotának ellenállás-értékekkel 

történő jellemzéséhez a talajnedvességi állapotok figyelembevétele 

mindenképp szükséges.  

Kutatásaink egyértelműen bizonyítják, hogy a talajfizikai jellemzők és 

méréseinek eredményei rövidtávon kizárólag a nedvességtartalom 

függvényében változnak.  

Az eredményekből egyértelműen látszik, hogy a vizsgált modell 

pontossága csak precíziós technológiákkal ellenőrizhető és adaptálható 

meghatározott körülményekre.  

 

A talaj-növény-légkör pontos leírására mára már több döntéstámogató 

modell is a kutatás rendelkezésére áll. Ahhoz, hogy minél pontosabban tudjuk 
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meghatározni a három előbbi tényező kapcsolatát, a koherenciájának 

pontosítására kizárólag a PA eszközei jelenthetnek megoldást. A szezonális 

hatások, tehát a vegetációs időszakban végzett elemzések a szakirodalmak 

alapján kevésbé feldolgozottak és konzekvensek, mint a tartamkísérletekből 

származó következtetések. Ahhoz, hogy a szaktanácsadási rendszerekben 

megbízható ajánlásokat tudjunk tenni, elengedhetlen fontosságú a modellek 

pontosításához is alkalmas vegetációs időszak mérési eredményeinek 

adaptálása. Véleményünk szerint - ezek megfelelően felosztott, az adott 

táblára vonatkozó heterogén egységekben elvégzett vizsgálatok után - a 

távérzékelési adatbázisokkal a jövőben dinamikus validációt lehet elérni.  

 

5.3. Klímahatás-vizsgálat 
 

A fenntartható növénytermesztés értékelésekor napjainkban már nem 

lehet figyelmen kívül hagyni a klímahatás vizsgálatokat. Összefoglalva a 

hatásvizsgálatokat, megállapíthatjuk, hogy a tápanyag-visszapótlás jelentős 

szerepet játszhat a klímaváltozás káros hatásainak mérséklésére. A fenti 

elvárások közül a fenntartható növénytermesztés szempontjából a talaj 

nitrifikációjának elkerülése, a talajerózió nélküli termelés, illetve a termőhely 

potenciáljának kihasználása szempontjából tartjuk vizsgálatainkat fontosnak 

kapcsolatba hozni a klímaváltozással.  

A modellek pontosságának figyelembevételéhez ezek a vizsgálatok sem 

végezhetők el anélkül, hogy a talaj térbeli változékonyságát, valamint a 

légköri kondíciókat megfelelő pontossággal adaptáljuk.  

Klímahatás vizsgálatainkban a legfrissebb, elérhető regionális 

klímaadatbázisokat használtuk fel. A hat klímamodell adaptálása az RCM 
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hálójából a kísérleti táblánkhoz legközelebbi koordinátákkal került letöltésre. 

Vizsgálatainkban megállapítottuk, hogy ha az ETZH-HadCM3Q modell 

(vagy ehhez hasonló klímakondíciók) valósulnak meg, a kukoricatermesztés 

még öntözött körülmények között sem lesz fenntartható. Az SMHI-BCM 

modell megvalósulása mérsékeltebb csökkenést prognosztizál a század 

végére kukoricahozamon. Az alkalmazott klímaadatbázisokkal olyan 

hozambecsléseket végeztünk el, melyek a jelenleg gyakorlati 

gazdálkodásban, vagyis a PA-ban a leghomogénebb egységeket jelentik, 

tehát a klímakondíciók értékelésekor talajtípus szerinti kezelési egységeken 

történtek a kukorica hozamok becslései. A hosszú távú szimulációink a 2050-

es évektől válnak drasztikussá némely szcenáriók esetében, ROSENZWEIG et 

al. (2014) szintén erre az időszakra a nyugat-dunántúli régióra egy észak-déli 

irányú stressz-hatást jósol.  

A kiemelt kezelési egységeket figyelembe véve a klímamodellekkel 

érzékenységi tesztet hajtottunk végre. Eredményeink összhangban vannak 

FODOR és PÁSZTOR (2010) megállapításával, miszerint a szélsőségesen száraz 

nyarakat (hőmérséklet-emelkedés) a CO2 növekedésével lehetne egyensúlyi 

helyzetbe hozni. Klíma- és talajparaméterekre vonatkozó modell-

érzékenységgel kapcsolatban BERT et al. (2007) három különböző adatot 

emel ki közel azonos érzékenységi fokkal: talaj nitrit-nitrát tartalma, 

szervesanyag-tartalom és víztartó-képesség. Az általunk végzett érzékenységi 

analízisben szinte minden szcenáriónál, minden elvégzett évre megjelenik a 

talaj nitrit-nitrát tartalma, mint a hozambecslésében legérzékenyebb 

együttható.  

A két szcenáriónál a döntéstámogató modell klímaérzékenysége 

ugyanolyan mértékű változást jelzett.  
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A döntéstámogató modellek az évtizedek adatbázisára alapozott, a 

gyakorlatban kipróbált és a szaktanácsadásoknál használt számítási eljárások. 

Azok a kutatások, amelyeket mi végzünk, arra utalnak, illetve azt célozzák, 

hogy a fent említett adatbázisok bővítésére, rögzítésére hosszú távon (2100) 

is, a feltételek javuljanak.  

Véleményünk, hogy a komplex modell-technológiák kidolgozása és 

gyakorlati adaptációja még számos megfigyelést, érzékenység-vizsgálatot és 

mindenekelőtt pontos adatfeldolgozást igényel. Tudomásunk szerint, olyan 

vizsgálatokat, illetve olyan elemzéseket a DSSAT modellel, ahol a tábla 

felosztása a talaj kémiai jellemzői alapján történt, valamint a klímamodellek 

értékelése kezelési egység szinten, nem végeztek. A tanulmányban 

elsősorban a feltalaj-nedvesség és ellenállás összefüggéseit, illetve a kukorica 

növekedésére és szemtermésére gyakorolt hatását, változását vizsgáltuk.  
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 

Az értekezés alapvető célja volt a kukorica növekedése, környezete és a 

termés kapcsolatrendszerének (talaj-növény-légkör kölcsönhatás) 

tanulmányozása. Célunk volt továbbá a DSSAT szoftver Ceres-Maize modell 

megbízhatóságának, pontosságának vizsgálata, valamint adaptálása a fent 

említett kísérleti körülményekhez.  

A modellel történt öt év hozamadatainak szimulációja és a kísérleti 

táblán végzett precíziós, helyspecifikus talajvizsgálatok után megállapítottuk, 

hogy a DSSAT Ceres-Maize növényfiziológiai modell a talajfizikai 

tulajdonságokat a tenyészidőszak negatív vagy pozitív vízmérlege miatt nem 

veszi kellően figyelembe. Összességében a modell táblaszinten mind az öt 

évben jó eredményeket adott, azonban kezelési egység szinten a hozam 

különbségekben nagy eltérések mutatkoztak. Mivel minden egyes 

management zónára hitelesített talaj- és technológiai paramétereket 

használtunk, további vizsgálatokat és méréseket igényelt a különbség okának 

feltárása. A 15,3 ha-os kísérleti táblán 11 egymáshoz kapcsolódó, egyenként 

~0,25 ha-os management zónán kerültek elvégzésre a hipotézis igazolásához 

szükséges szántóföldi méréssorozatok. A talaj fajlagos elektromos 

vezetőképességének, penetrációs ellenállásának, talaj nedvességtartalmának 

összefüggéseit vizsgáltuk a kukorica hozamával, elsősorban annak vegetációs 

jellemzőivel.  

A modellel számolt eredmények táblaszinten és a vizsgálatba vont 11 

kezelési egységben a 2013-as év adatai különböztek szignifikánsan 

egymástól. A szimulációs elemzések eredményei néhány kezelési egységben 
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kiugróan magas vagy alacsony értékekkel becsültek. Ezekben a management 

zónákban az agyagtartalom függvényében csapadékosabb évben és 

vegetációs időszakban, azaz 2010-ben és 2014-ben szisztematikusan 

felülprediktált a növényfiziológiai modell. 2011-ben és 2015-ben – a 

kukorica számára negatív vízmérlegű évjáratokban, szezonokban – pedig 

alulbecsülte a kukoricahozamokat ezekben a homogén egységekben.  

A vizsgált időszak talajfizikai tulajdonságainak meghatározása után 

megállapítottuk, hogy a talajnedvesség hatására a 8,6 és 16,8 %-os 

agyagtartalommal és az azokhoz tartozó 30,6 és az 54,7 %-os 

homoktartalommal rendelkező management zónákban milyen módon 

változik a kukoricahozam.  

Figyelembe véve a talajfizikai jellemzőket, melyek széles 

változékonyságot mutatnak a vizsgált kezelési egységekben, és nagy szórást 

mutattak a hozampredikcióknál; a szimulációs vizsgálatok eredményei szerint 

a modell megfelelő pontossága, illetve annak javítása csak precíziós 

körülmények között végezhető el. A predikciók eltéréseinek okait kizárólag 

egységes, homogén kezelési egységekben lehet validálni.  

A vizsgált időszak mérési eredményei alapján megállapítható, hogy a 

talajellenállás, kukoricahozam és a talaj fajlagos vezetőképessége magasabb 

nedvességtartalmaknál, illetve csapadékos évjáratokban erősebb összefüggést 

mutat.  

A modellel végzett klímahatás vizsgálatokban, és az arra épülő 

érzékenység-analízis eredmény alapján bizonyítottuk, hogy a modell 

érzékenysége kiterjed az agyagfrakcióra. A klímaváltozás 

kukoricatermesztésre tett negatív hatását tápanyag-utánpótlással mérsékelni 
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tudjuk, azonban annak megfelelő idejének és technológiai feltételeinek 

meghatározása még további vizsgálatokat von maga után.  

Erre a jelenségre számos kutató egyes összefüggéseiben (részeiben) 

felfigyelt. Mi ezeket a kutatási eredményeket foglaltuk össze. A cél a 

fenntarthatóság elérése, illetve a döntéstámogató modellek 

megbízhatóságának és pontosságának növelése. Ahhoz, hogy a jövőben a 

fenntarthatóság céljait kielégítsük, kizárólag precíziós, helyspecifikus 

technológiák alkalmazása szükséges. Továbbá, a klímaváltozás hatásainak 

mérséklése elérése érdekében mellőzhetetlen, hogy akár egy adott tábláról is 

a lehető legkisebb homogén management zónákról pontos talaj-összetételt 

ismerjünk. 
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 7. TÉZISEK 
 
1. A kukorica hozampredikciók alapján meghatároztam, hogy a növény 

vegetációs időszakának negatív vízmérlege miatt adott talajtípuson 

(8,6 -16,8 %-os agyag és 30,6 - 54,7 %-os homoktartalom változása 

mellett) milyen arányban becsül alul a Ceres-Maize modell; pozitív 

vízmérleg esetén pedig hogyan prediktálja túl a kukoricahozamot 

adott agrotechnológiai feltételeknél.  

2. A modell pontatlanságának okait vizsgálva, a penetrációs ellenállás-

mérésekkel és az érzékenység-vizsgálattal (klímahatás vizsgálat) 

bizonyítottam, hogy a talajtextúra (agyag és homok) és a 

nedvességtartalom együttes változása okozza az eltérések jelentős 

részét.  

3. Penetrációs-ellenállás méréseim alapján kijelentem, hogy az 

alacsonyabb agyagtartalom értékeknél (8,6 - 16,8 % közötti agyag- és 

54,7 - 30,6 %-os homoktartalom tartományokban) magasabb 

talajnedvesség-tartalom mellett viszonylagosan csökken a penetrációs 

ellenállás, míg a magasabb agyagtartalomnál alacsonyabb nedvesség-

tartalom mellett növekszik.   

4. A penetrációs ellenállás-méréssel felvett értékek elemzése után 

megállapítható, hogy a kukorica vegetációs időszakában mért értékek 

szoros összefüggésbe hozhatók mind a talajtextúrával, mind a 

kukoricahozammal.  

5. Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a vizsgált talajtípusnál 

bármilyen talajnedvesség-tartalom mellett a talaj fajlagos elektromos 
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vezetőképességének mérési lehetősége helyspecifikus felvételt biztosít 

a feltalaj-tömörödöttségről is.  

6. Az alkalmazott döntéstámogató rendszer és a hozambecslések 

pontossága a vegetációs időszakban végzett helyspecifikus mérésekkel 

javítható, a rendszer jól alkalmazható homogén kezelési egységekben 

is.  A fenntartható növénytermesztés kritériumai a precíziós, 

helyspecifikus technológiák alkalmazásával javíthatóak. 
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A GYAKORLATNAK ÁTADHATÓ EREDMÉNYEK 

 

1. A modell javítását célzó eredmények az értekezésben definiált 

talajtextúrára (8,6 -16,8 %-os agyag és 30,6 - 54,7 %-os homoktartalom 

mellett) a szaktanácsadásban, adott agrotechnológiai és meteorológia 

kondíciók mellett, közvetlen felhasználhatóak.  

2. A kísérletek során a mérési eredmények bizonyították, hogy a vegetációs 

időszakban felvett értékekkel következtetni lehet a hozam alakulására, 

tehát ezek alapján a hozambecslések pontosíthatóak.  

3. A precíziós, helyspecifikus szaktanácsadás fejlesztéséhez konkrét 

eredményekkel járultam hozzá: a talaj fajlagos elektromos 

vezetőképessége a táblán belüli heterogenitás meghatározására, valamint a 

szaktanácsadási rendszerekben történő alkalmazására támpontot ad a 

talajtextúra figyelembevételével.  
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*WTH  meteorológiai adatbázis  

4M Magyar Mezőgazdasági Modellezők Műhelye 

4MECO Magyar Mezőgazdasági Modellezők Műhelyének modellje 

Agroökonómiai modullal 

AgMIP Agricultural Model Intercomparison and Improvement Project 

ALMANAC Agricultural Land Management Alternatives with Numerical 

Assessment Criteria 

APSIM Agricultural Production System Simulator 

BACROS Basic Crop Growth Simulator 

BD  bulk density – térfogattömeg (g/cm3) 

BGC BioGeoChemical (model) 

CERES Crop-Environment Resource Synthesis 

CI  Cone Index (kPa; MPa) 

CMIP Coupled Model Intercomparison Project 

CORNF Maize growth and development model 

CSM  Crop Simulation Model 

CROPGRO Crop Growth Simulation Models – Növényi növekedési 

modellek 

DAISY Danish Simulation Model (Nitrogen-Soil) 

df  draft force – talajellenállás (kN) 

DSSAT Decision Support System for Agrotechnology Transfer 

ECa  talaj fajlagos elektromos vezetőképessége [mS/m] 

ET  evapotranspiráció 

EOV Egységes Országos Vetületi Rendszer 
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EPIC   Environmental Policy Integrated Climate model 

ET evapotranspiráció 

FAO  Food and Agriculture Organization of the United Nations 

GCM  Global Climate Model 

GIS  Geo Information System – Térinformatikai Információs 

Rendszerek 

GISS Goddard Institute for Space Studies (NASA) 

GRO Growth Models – Növekedési modellek 

GSA   Globális érzékenység-vizsgálat (Global Sensitivity Analysis) 

GWC (%) gravimetric soil moisture content – gravimetrukus 

talajnedvesség-tartalom (%) 

IBSNAT International Benchmark Sites Network for Agrotechnology 

Transfer 

IDW Inverse Distance Weighting 

IPCC  Intergovernmental Panel on Climate Change 

KA Arany-féle kötöttségi érték 

kPa  kilopascal 

LAI leaf area index – levélfelületi index 

MACROS Macro Simulation Model 

mS/m  milliSiemens per meter 

NASA National Aeronautics and Space Administration - Nemzeti 

Repülési és Űrhajózási Hivatal 

NCAR UCAR University Corporation for Atmospheric Research 

NDVI normalizált vegetációs index (Normalized Difference 

Vegetation Index) 

NÉBIH Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



Jelmagyarázat 
 

 
150 

 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration – Nemzeti 

Éghajlati Adatközpont 

PA  Precision Agriculture – Precíziós gazdálkodás 

PET  potenciális evapotranspiráció (mm) 

r                       korrelációs érték 

R2   determinációs koefficiens értéke 

RCM  Regional Climate Model 

RCP Representative Concentration Pathways 

RMSE   négyzetes középhiba 

RZWQM The Root Zone Water Quality Model 

SA Érzékenység-vizsgálat (Sensitivity Analysis)  

SIMAIZ Model Simulating Growth and Yield in Corn 

SRES Special Report on Emission Scenarios 

STICS  Simulator mulTIdisciplinaire pour les Cultures Standard 

SUCROS Simple and Universal Crop Growth Simator 

SW Soil Water Content – talaj nedvességtartalom 

USDA  United States Department of Agriculture 

WGS84 Word Geodetic System 

WISE   World Inventory of Soil Emission Potentials 

WOFOST Word Food Studies 

YIELDSTAT Spatial Yield Model for Agricultural Crops 
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MELLÉKLETEK 
 

I. MELLÉKLET: A kukorica vízigénye a vegetációs periódusban 

(május-szeptember), a lehullott csapadék, valamint ezek különbsége a 

vizsgálat éveiben.  

 
2010 

 
vízigény ( ), csapadék ( ), különbség ( ) 
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2011 

 
vízigény ( ), csapadék ( ), különbség ( ) 

 
 

2013 

 
vízigény ( ), csapadék ( ), különbség ( ) 
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2014 

 
vízigény ( ), csapadék ( ), különbség ( ) 

 
 

2015 

 
vízigény ( ), csapadék ( ), különbség ( ) 
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II. MELLÉKLET: A Ceres-Maize modell adatigénye 
 
SITE terület azonosító 
COUNTRY  ország 
LAT szélességi fok 
LONG hosszúsági fok 
SCS 
FAMILY talaj osztályba sorolása 
SCOM talaj színe, Munsell-árnyalat 
SALB albedó, visszavert sugárzás hányada 
SLU1 evaporáció határa (mm), maximális talajpárolgás 
SLDR telítetlen talaj drén konstansa (drénezett hányad/nap) 
SLRO lefolyási görbe száma 
SLNF nitrogén mineralizációs faktor (0-1) 
SLPF fotoszintézis faktora (0-1) 
SMHB pufferben meghatározott pH analitikai eljárásanak kódja 
SMPX foszfor meghatározásának módja 
SMKE kálium meghatározásának módja 
SLB mélység, a réteg talajfelszíntől mért mélysége (cm) 
SLLL holtvíztartalom (cm3 cm3) 
SDUL szántóföldi vízkapacitás (cm3 cm3) 
SSAT maximális vízkapacitás (cm 3 cm3) 
SRGF gyökéreloszlási faktor (0-1) 
SSKS telített talaj vízvezető képessége (makropórusokban cm/h) 
SBDM térfogattömeg (g cm3) 
SLOC szerves széntartalom (%) 
SLCL agyag (<0,002mm) % 

 
INSI intézeti kód 
LAT földrajzi szélesség (fok) 
LONG földrajzi hosszúság (fok) 
ELEV tengerszint feletti magasság (m) - mérőállomásé 

TAV évi átlagos hőmérséklet (oC) 
AMP levegő hőmérséklet változásának éves amplitúdója  
REFHT időjárási adatok mérésének magassága (m) 
WNDHT szélsebesség mérésének magassága (m) 
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DATE  év napjai (1-365/366) 

SRAD napsugárzás (MJ/m2) 

TMAX napi maximum hőmérséklet  (oC) 

TMIN napi minimum hőmérséklet (oC) 
RAIN napi csapadék (mm) 

P1 juvenilis kor hossza oC nap 
P2 fotoperiódusos koefficiens 

P5 szemtelítőshez szükséges hőidő, hőösszeg (oCnap)  
G2 maximális szemszám egy csövön 
G3 egy szem maximális szárazanyag beépülésének sebessége (mg/nap) 
PHINT két levél megjelenése közötti hőidő (phyllochrom intervallum) 
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III. MELLÉKLET 
A klímaadatbázisok letöltéséhez szükséges *.mat programok a Matlab 
szoftver használatához. 
 
 

% klima1.m 
% Klíma adatbázis megnyitása internetr ől (http://ensemblesrt3.dmi.dk/) 
% letöltve és 'munka.nc' filere átnevezve 
 
close all; clear all; clc 
hatar=[15507 15508 15697 15698]; 
ncdisp('munka.nc') 
tabla_lon=17.252363; 
tabla_lat=47.905615;  
lat=ncread('munka.nc','lat'); 
lon=ncread('munka.nc','lon'); 
TASMIN=ncread('munka.nc','tasmin'); 
adat=TASMIN(:,:,2285); 
adat=adat.*86400; 
gs1=geoshow(lat,lon,adat, 'DisplayType', 'surface'); 
shading faceted 
colorbar 
set(gcf,'color','w'); 
gs2=geoshow('landareas.shp','FaceColor', 'w'); 
gs4=geoshow('hatar.shp','FaceColor', 'w'); 
gs3=geoshow(tabla_lat,tabla_lon,'marker', '*', 'MarkerEdgeColor','k', 
'DisplayType','point','selected','on'); 
axis([-80 80 0 90]) 
figure 
gs11=geoshow(lat,lon,adat, 'DisplayType', 'surface'); 
shading faceted 
colorbar 
set(gcf,'color','w'); 
gs21=geoshow('landareas.shp','FaceColor', 'w'); 
gs31=geoshow(tabla_lat,tabla_lon,'marker', '*', 'MarkerEdgeColor','k', 
'DisplayType','point','selected','on'); 
axis([16.5 18 47.5 48.5]) 

 

%klima3.m 
%adatok beolvasása, munka.nc filéb ől 
%azokat a *.nc filekat, amelyek 365 naposak 
close all; clear all; clc 
tabla_lat=47.905615; 
tabla_lon=17.252363; 
lat=ncread('munka.nc','lat'); 
lon=ncread('munka.nc','lon'); 
filon=find(17.1 < lon & lon < 17.45); 
filat=find(47.86 < lat & lat < 48.14); 
diki=[]; 
dikj=[]; 
for i=1:length(filon) 
    for j=1:length(filat) 
        kul=filon(i)-filat(j); 
        if kul == 0 
          diki=[diki filon(i)]; 
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          dikj=[dikj filat(j)]; 
        else 
          diki=diki; 
          dikj=dikj; 
        end 
    end 
end 
hatar=diki; 
sarok_lat=lat(hatar); 
sarok_lat=double(sarok_lat); 
sarok_lon=lon(hatar); 
sarok_lon=double(sarok_lon); 
modelazonosito=input('Mi a model azonosítója? ', 's'); 
property=input('Melyik környzeti változót (=short name) gy űjttük? (pl.: 
tasmin, sund, mrso, stb.): ', 's'); 
basedate=input('Kezd ő id őpont (yyyy-mm-dd)= ', 's'); 
duration=10; 
filename=[modelazonosito property '_' basedate '_' num2str(duration)]; 
basedatenum=datenum(basedate); 
eval(['ADAT=ncread(''munka.nc'', property );']) 
timelong=ncread('munka.nc', 'time'); 
tabla_adat_interp=[]; 
dimenzio=ndims(ADAT); 
if dimenzio ==3 
    for i=1:size(timelong) 
        adati=ADAT(:,:,i); 
        adat_sarokpont=adati(hatar); 
        atlag_sarokpont_interp=mean(adat_sarokpont); 
        tabla_adat_interp=[tabla_adat_interp atlag_sarokpont_interp]; 
    end 
else 
    for i=1:size(timelong) 
        adati=ADAT(:,:,:,i); 
        adat_sarokpont=adati(hatar); 
        atlag_sarokpont_interp=mean(adat_sarokpont); 
        tabla_adat_interp=[tabla_adat_interp atlag_sarokpont_interp]; 
    end 
end 
datumnum=[]; 
for k=0:length(timelong) 
    datumnum=[datumnum basedatenum+k]; 
end 
datumnum=datumnum'; 
dn=datestr(datumnum, 26); 
figure 
pl1=plot(tabla_adat_interp,'*-k'); 
set(gcf,'color','w') 
tabla_adat_interp=tabla_adat_interp'; 
filename=[filename '_365']; 
nevecske=['D:\ATTILA\MATLAB\KLIMA\ADAT\' filename '_origin.txt']; 
fid = fopen(nevecske,'wt'); 
for i = 1:size(tabla_adat_interp,1) 
fprintf(fid,'%10s',dn(i,1:10)); 
fprintf(fid,', %e',tabla_adat_interp(i)); 
fprintf(fid,'\n'); 
end 
fclose(fid); 
la=lat(hatar); 
lo=lon(hatar); 

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



Mellékletek 
 

 
158 

 

figure 
plot(lo, la, '.k'); 
hold on 
plot(tabla_lon, tabla_lat, '*b' ) 
set(gcf,'color','w') 

 

 
 
%klima4.m 
%adatok beolvasása, munka.nc filéb ől lementése évszámokkal 
%ill. nyers adatokkal (1 év=360 adat) 
%két dolgot kell változtatni a hatar (13-17. sorok) és a fotai (132-135. 
sorok) változókat az szerint, hogy 
%mekkora a terület mátrix, ill. hány napos az év!!! 
 
close all; clear all; clc 
tabla_lat=47.905615; 
tabla_lon=17.252363; 
hatar=[15507 15508 15697 15698]; 
lat=ncread('munka.nc','lat'); 
lon=ncread('munka.nc','lon'); 
sarok_lat=lat(hatar); 
sarok_lat=double(sarok_lat); 
sarok_lon=lon(hatar); 
sarok_lon=double(sarok_lon); 
modelazonosito=input('Mi a model azonosítója? ', 's'); 
property=input('Melyik környzeti változót (=short name) gy űjttük? (pl.: 
tasmin, sund, mrso, stb.): ', 's'); 
basedate=input('Kezd ő id őpont (yyyy-mm-dd)= ', 's'); 
year=basedate(1:4); 
year=str2num(year); 
duration=input('Id őtartam (hány év?)= '); 
timelong=duration*360; 
filename=[modelazonosito property '_' basedate '_' num2str(duration)]; 
basedatenum=datenum(basedate); 
eval(['ADAT=ncread(''munka.nc'', property );']) 
tabla_adat_interp=[]; 
dimenzio=ndims(ADAT); 
if dimenzio ==3 
    for i=1:timelong 
        adati=ADAT(:,:,i); 
        adati=double(adati); 
        adat_sarokpont=adati(hatar); 
        
atlag_sarokpont_interp=griddata(sarok_lat,sarok_lon,adat_sarokpont,... 
           tabla_lat,tabla_lon); 
        tabla_adat_interp=[tabla_adat_interp atlag_sarokpont_interp]; 
    end 
else 
    for i=1:timelong 
        adati=ADAT(:,:,:,i); 
        adati=double(adati); 
        adat_sarokpont=adati(hatar); 
        
atlag_sarokpont_interp=griddata(sarok_lat,sarok_lon,adat_sarokpont,... 
            tabla_lat,tabla_lon); 
        tabla_adat_interp=[tabla_adat_interp atlag_sarokpont_interp]; 
    end 
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end 
clear i 
ossznap=0; 
fotai=[]; 
fotairaw=[]; 
for j=1:duration 
    j1=(j-1)*360+1; 
    j2=j*360; 
    ev=year+j-1; 
    tai=tabla_adat_interp(j1:j2); 
    tairaw=tai; 
        if mod(ev, 4) == 0 && mod(year, 100) ~= 0 
          tai=[tai NaN NaN NaN NaN NaN NaN]; 
          tai(92:361)=tai(91:360); 
          tai(91)=(tai(90)+tai(92))/2; 
          tai(153:362)=tai(152:361); 
          tai(152)=(tai(151)+tai(153))/2; 
          tai(214:363)=tai(213:362); 
          tai(213)=(tai(212)+tai(214))/2; 
          tai(245:364)=tai(244:363); 
          tai(244)=(tai(243)+tai(245))/2; 
          tai(306:365)=tai(305:364); 
          tai(305)=(tai(304)+tai(306))/2; 
          tai(366)=tai(365); 
          ossznap=ossznap+366;          
        else 
          tai=[tai NaN NaN NaN NaN NaN];   
          tai(152:361)=tai(151:360); 
          tai(151)=(tai(150)+tai(152))/2; 
          tai(213:362)=tai(212:361); 
          tai(212)=(tai(211)+tai(213))/2; 
          tai(244:363)=tai(243:362); 
          tai(243)=(tai(242)+tai(244))/2; 
          tai(305:364)=tai(304:363); 
          tai(304)=(tai(303)+tai(305))/2; 
          tai(365)=tai(364); 
          ossznap=ossznap+365; 
        end 
           
    eval(['tai' num2str(ev) '=tai;']) 
    eval(['tairaw' num2str(ev) '=tairaw;']) 
    fotai=[fotai tai]; 
    fotairaw=[fotairaw tairaw]; 
end 
clear j j1 j2 
datumnum=[]; 
for k=0:ossznap-1 
    datumnum=[datumnum basedatenum+k]; 
end 
clear k 
fotai=fotai'; 
fotairaw=fotairaw'; 
datumnum=datumnum'; 
dn=datestr(datumnum, 26); 
filename2=[filename '_raw']; 
eval(['save D:\ATTILA\MATLAB\KLIMA\ADAT\' filename2 '.txt fotairaw -ascii']) 
nevecske=['D:\ATTILA\MATLAB\KLIMA\ADAT\' filename '_expand.txt']; 
fid = fopen(nevecske,'wt'); 
for i = 1:size(dn,1) 
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fprintf(fid,'%10s',dn(i,1:10)); 
fprintf(fid,', %e',fotai(i)); 
fprintf(fid,'\n'); 
end 
fclose(fid); 
clear i 
figure 
p1=plot(fotai,'.-b'); 
set(gcf,'color','w') 
la=lat(hatar); 
lo=lon(hatar); 
figure 
plot(lo, la, '.k'); 
hold on 
plot(tabla_lon, tabla_lat, '*b' ) 
set(gcf,'color','w')  
 

 
 
 

  

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



Mellékletek 
 

 
161 

 

IV. MELLÉKLET: A kísérleti táblán feltárt (2014. május 29.) 
fúrásszelvény részletes leírása.  
 
 

Rétegmélység 
(cm) 

Réteg részletes leírása 

0-40 
szürkés barna homoklisztes 
homok 

D50 = 0,095; U = 3,25; k = 
1,60E-05 m/s 

40-110 sárgásbarna homok 
D50 = 0,085; U = 2,2; k = 
1E-04 m/s 

110-140 szürkéssárga homokliszt 
D50 = 0,05; U = 4,6153; k = 
1,69E-06 m/s 

140-220 
sárgásszürke homoklisztes 
iszap 

D50 = 0,1; U = 16,67; k = 
1,44E-06 m/s 

220-300 Sötétszűrke agyag Nincs szemeloszlás 

300-410 

Szűrke homokos kavics; 
350-től: Szűrkéssárga 
homok 

D50 = 6300; U = 225; k = 
1,6E-05 m/s 

 
 
  

DOI: 10.15477/SZE.WAMDI.2016.004



Mellékletek 
 

 
162 

 

V. MELLÉKLET: Statisztikai elemzés táblaszinten (66 kezelési egység 
átlagában = tábla) a vizsgálati években.  
 
2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egytényezős 
varianciaanalíz is

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2010 66 653,87 9,90712121 0,74410082

DSSAT 2010 66 697,421 10,56698485 0,21829728

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 14,36886061 1 14,36886061 29,86053427 0,00000023 3,91398903

Csoporton belül 62,55587602 130 0,481199046

Összesen 76,92473663 131

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 9,907121212 10,56698485

Variancia 0,744100816 0,218297277

Megfigyelések 66 66

Súlyozott variancia 0,481199046

Feltételezett át lagos eltérés 0

df 130

t érték -5,464479323

P(T<=t) egyszélű 1,1409E-07

t krit ikus egyszélű 1,656659413

P(T<=t) kétszélű 2,2818E-07

t krit ikus kétszélű 1,978380405
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2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egytényezős 
varianciaanalíz is

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2011 66 740,88 11,22545455 0,180071329

DSSAT 2011 66 622,317 9,429045455 0,726078875

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 106,4938255 1 106,4938255 235,0467397 6,18865E-31 3,913989029

Csoporton belül 58,89976323 130 0,453075102

Összesen 165,3935888 131

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 11,22545455 9,429045455

Variancia 0,180071329 0,726078875

Megfigyelések 66 66

Súlyozott variancia 0,453075102

Feltételezett átlagos eltérés 0

df 130

t érték 15,33123412

P(T<=t) egyszélű 3,09433E-31

t krit ikus egyszélű 1,656659413

P(T<=t) kétszélű 6,18865E-31

t krit ikus kétszélű 1,978380405
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2013 

 
 
 
 
 
2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egytényezős 
varianciaanalíz is

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2013 66 762,71 11,55621212 3,631513124

DSSAT 2013 66 749,6514133 11,35835475 2,633829174

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 1,291868841 1 1,291868841 0,412385718 0,52189191 3,913989029

Csoporton belül 407,2472494 130 3,132671149

Összesen 408,5391182 131

Egytényezős 
varianciaanalíz is

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2014 66 649,05 9,834090909 2,220796853

DSSAT 2014 66 667,8051302 10,11825955 2,219476309

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 2,664809919 1 2,664809919 1,200290983 0,275289061 3,913989029

Csoporton belül 288,6177556 130 2,220136581

Összesen 291,2825655 131
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2015 

 
 
 
 
 
 
  

Egytényezős 
varianciaanalízis

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2015 66 665,26 10,079697 1,1573814

DSSAT 2015 66 625,03964 9,4702976 2,6546243

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 12,255132 1 12,255132 6,429755 0,0124066 3,913989

Csoporton belül 247,78037 130 1,9060029

Összesen 260,03551 131

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 10,079697 9,4702976

Variancia 1,1573814 2,6546243

Megfigyelések 66 66

Súlyozott variancia 1,9060029

Feltételezett átlagos eltérés 0

df 130

t érték 2,5356962

P(T<=t) egyszélű 0,0062033

t krit ikus egyszélű 1,6566594

P(T<=t) kétszélű 0,0124066

t krit ikus kétszélű 1,9783804
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VI. MELLÉKLET: Statisztikai elemzés a kiemelt kezelési egységekben 
(11 kezelési egység) a vizsgálati években.  
 
2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egytényezős 
varianciaanalíz is

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2010 11 108,23 9,839090909 0,366529091

DSSAT 2010 11 117,79 10,70818182 0,002236964

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 4,154254545 1 4,154254545 22,53056915 0,00012334 4,351243503

Csoporton belül 3,687660545 20 0,184383027

Összesen 7,841915091 21

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 9,839090909 10,70818182

Variancia 0,366529091 0,002236964

Megfigyelések 11 11

Súlyozott variancia 0,184383027

Feltételezett átlagos eltérés 0

df 20

t érték -4,746637668

P(T<=t) egyszélű 6,16698E-05

t krit ikus egyszélű 1,724718243

P(T<=t) kétszélű 0,00012334

t krit ikus kétszélű 2,085963447
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2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egytényezős 
varianciaanalízis

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2011 11 122,86 11,16909091 0,064969091

DSSAT 2011 11 102,317 9,301545455 0,064152273

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 19,18249314 1 19,18249314 297,1234596 1,80651E-13 4,351243503

Csoporton belül 1,291213636 20 0,064560682

Összesen 20,47370677 21

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 11,16909091 9,301545455

Variancia 0,064969091 0,064152273

Megfigyelések 11 11

Súlyozott variancia 0,064560682

Feltételezett átlagos eltérés 0

df 20

t érték 17,23726949

P(T<=t) egyszélű 9,03256E-14

t kritikus egyszélű 1,724718243

P(T<=t) kétszélű 1,80651E-13

t kritikus kétszélű 2,085963447
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2013 

 
 
  

Egytényezős 
varianciaanalízis

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2013 11 108,04 9,821818182 4,924216364

DSSAT 2013 11 114,267 10,38790909 0,385665891

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 1,762524045 1 1,762524045 0,663865585 0,424794944 4,351243503

Csoporton belül 53,09882255 20 2,654941127

Összesen 54,86134659 21
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2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egytényezős 
varianciaanalízis

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2014 11 102,64 9,330909091 0,332869091

DSSAT 2014 11 113,07 10,27909091 0,216769091

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 4,944768182 1 4,944768182 17,9928118 0,000399696 4,351243503

Csoporton belül 5,496381818 20 0,274819091

Összesen 10,44115 21

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 9,330909091 10,27909091

Variancia 0,332869091 0,216769091

Megfigyelések 11 11

Súlyozott variancia 0,274819091

Feltételezett átlagos eltérés 0

df 20

t érték -4,241793465

P(T<=t) egyszélű 0,000199848

t kritikus egyszélű 1,724718243

P(T<=t) kétszélű 0,000399696

t kritikus kétszélű 2,085963447
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2015 

 
 
 
 
 
 
  

Egytényezős 
varianciaanalízis

ÖSSZESÍTÉS

Csoportok Darabszám Összeg Átlag Variancia

Hozam 2015 11 100,94 9,176363636 1,226285455

DSSAT 2015 11 85,7 7,790909091 1,921729091

VARIANCIAANALÍZIS

Tényezők SS df MS F p-érték F krit.

Csoportok között 10,55716364 1 10,55716364 6,7071886 0,01750785 4,351243503

Csoporton belül 31,48014545 20 1,574007273

Összesen 42,03730909 21

Kétmintás t-próba egyenlő 
szórásnégyzeteknél

Változó 1 Változó 2

Várható érték 9,176363636 7,790909091

Variancia 1,226285455 1,921729091

Megfigyelések 11 11

Súlyozott variancia 1,574007273

Feltételezett átlagos eltérés 0

df 20

t érték 2,589824048

P(T<=t) egyszélű 0,008753925

t kritikus egyszélű 1,724718243

P(T<=t) kétszélű 0,01750785

t kritikus kétszélű 2,085963447
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VII. MELLÉKLET: Az érzékenységi teszt klímaszcenárióinak hatásai és 

szórásának értékei az alapszimulációkban, illetve az összes elvégzett 

predikcióban.  

 
 

  Alapszimulációk Összes szimuláció 

Scenario Hatás Szórás Hatás  Szórás 

ETZH-HadCM3Q -0,08286 1,46E-17 -0,05753 0,026174 

MPI-ECHAM5 -0,0449 1,46E-17 -0,04602 0,02369 

DMI-ARPEGE -0,02783 3,64E-18 -0,03712 0,025707 

KNMI-ECHAM5 -0,01648 3,64E-18 -0,03018 0,024808 

C4I-HadCM3 -0,02412 3,10E-18 -0,03895 0,039073 

SMHI-BCM -0,00621 9,10E-19 -0,02903 0,025786 
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VIII. MELLÉKLET: A talaj fajlagos elektromos vezet őképessége a felső 

30 cm-es rétegben (2009, 2011).  

 

 

ECa  (2009) 
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ECa  (2011) 
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IX. MELLÉKLET. Arany-féle kötöttségi érték a táblán belül 

management zóna szinten.  
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X. MELLÉKLET. Öntözéssel kapcsolt kukorica hozampredikciók az 

alkalmazott klímaadatbázisokkal.  
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