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A „Zöld könyv” megállapításai és intézkedései alapja az IPCC A2 scenario. Ez 
Magyarország esetében az évszázad végére 3-3,5 oC hımérséklet emelkedést, és 
-5 - +5 %-os csapadék változást prognosztizál az 1961-1990-es bázishoz képest.



A kutatA kutatáás rs réésztvevsztvevııi:i:

AGRAGRÁÁRR--BBÉÉTA MezTA Mezııgazdasgazdasáági Kft.gi Kft.

GAK Nonprofit KGAK Nonprofit Köözhasznzhasznúú Kft., Kft., 

GeneraliGenerali--Providencia BiztosProvidencia Biztosííttóó ZrtZrt., ., 

OrszOrszáágos Meteorolgos Meteorolóógiai Szolggiai Szolgáálat, lat, 
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A projekt cA projekt cééljalja

olyan teljes kolyan teljes köörrőő vertikvertikáális technollis technolóógiai giai 
rendszer kidolgozrendszer kidolgozáása, amely ksa, amely kéépes az pes az 
ééghajlatvghajlatvááltozltozáás mezs mezııgazdasgazdasáágigi-- éés s 
éélelmiszertermellelmiszertermeléést befolyst befolyáásolsolóó negatnegatíív v 
hathatáásaibsaibóól fakadl fakadóó kkáárok elrok elıırejelzrejelzéésséére, re, 
megelmegelıızzéésséére, illetve enyhre, illetve enyhííttéésséére. A re. A 
kidolgozandkidolgozandóó termeszttermesztééstechnolstechnolóógiai giai 
rendszer krendszer köörnyezetbarrnyezetbaráát t éés s 
messzemenmesszemenııkig figyelembe veszi az kig figyelembe veszi az 
agroagroöökolkolóógiaigiai elvelváárráásokat. sokat. 



A kutatA kutatáás, fejleszts, fejlesztéés s éés innovs innováácicióó horizonthorizontáális lis 
felfelüületei:letei:
AdaptAdaptáácicióó a kla klíímavmavááltozltozáás hats hatáásaihoz.saihoz.
KKöörnyezetvrnyezetvéédelem.delem.
ÉÉlelmiszer, lelmiszer, éés s éélelmiszeralapanyaglelmiszeralapanyag termeszttermesztéési si 
technoltechnolóógigiáák.k.
KutatKutatáás, fejleszts, fejlesztéés s éés innovs innováácicióó
A projekt eredmA projekt eredméényei:nyei:
Teljes kTeljes köörrőő vertikvertikáális technollis technolóógiai rendszer giai rendszer 
kidolgozkidolgozáása.sa.
TechnolTechnolóógiai szabadalmak benygiai szabadalmak benyúújtjtáása.sa.
ISO minISO minıısséégbiztosgbiztosííttáási rendszer kidolgozsi rendszer kidolgozáása.sa.
BiztosBiztosííttáásisi-- éés ks káárrendezrrendezéési modell kidolgozsi modell kidolgozáása.sa.
A kutatA kutatáási eredmsi eredméények alkalmaznyek alkalmazáása sa éés s 
elterjesztelterjesztéése.se.



KutatKutatáási, fejlesztsi, fejlesztéési si éés innovs innováácicióós tevs tevéékenyskenyséégg



A kutatA kutatáási konzorcium munksi konzorcium munkáájjáának elsnak elsıı ééve kve kéét t 
fontos cfontos céélkitlkitőőzzéés vs véégrehajtgrehajtáássáának jegynak jegyéében zajlott ben zajlott 
le: az egyik az igen sokfle: az egyik az igen sokfééle tevle tevéékenyskenysééget folytatget folytatóó
konzorciumi partnerek munkkonzorciumi partnerek munkáájjáának, nak, feladatainak feladatainak 

kialakkialakííttáása sa éés s öösszehangolsszehangoláásasa, a m, a máásik pedig az sik pedig az 
igen nagy volument kigen nagy volument kéépviselpviselıı orszorszáágos gos 
mintavmintavéételi, szabadfteli, szabadfööldi nagy ldi nagy éés kisparcells kisparcelláás s 
kkíísséérletek, laboratrletek, laboratóóriumi vizsgriumi vizsgáálatok, valamint latok, valamint 
adatbanki feldolgozadatbanki feldolgozáások sok munkmunkááinak beindinak beindííttáásasa, , 
illetve azok feltilletve azok feltéételeinek, fenntartteleinek, fenntartáássáának nak 
megteremtmegteremtéése.se.



A konzorcium elsA konzorcium elsıı éévi munkvi munkáájjáát bemutatt bemutatóó
szakmai jelentszakmai jelentéés elks elkéészszüült. lt. 
EredmEredméényeinek nyeinek öösszefoglalsszefoglaláássáát a t a 
konzorciumi partnerek munkatervi konzorciumi partnerek munkatervi 
beszbeszáámolmolóói tartalmazzi tartalmazzáák. k. 

A jelentA jelentéés s éés a bemutats a bemutatóó elelııadadáások sok 
eleléérhetrhetıık a k a 
http://w3.mkk.szie.hu/http://w3.mkk.szie.hu/depdep//ntttnttt/NKTH//NKTH/nkth.htmnkth.htm
honlapon.honlapon.
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