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1. Az első beszámolási időszakra vállalt részfeladatok listája és státusza 
 
Konzorciumi tag neve: AGRÁR BÉTA Kft 
Beszámoló sorszáma: 1. A munkaszakasz kezdete és 

vége: 
2008. 12. 01- 2009. 11. 30. 

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai 
tartalma az adott beszámolási 
időszakban 

Részfeladatok 
státusza 

Magyarázat 

1.1.1. Szélsőséges 
időjárási jelenségek 
káros hatásait enyhítő 
termesztéstechnológiák 
kidolgozása 

Nagyparcellás szántóföldi 
kísérletek beállítása a 
legfontosabb kultúrákkal, 
értékelés. 
 

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

1.1.2. Technológiai 
javaslatok és 
megoldások 
kidolgozása, kárenyhítés 
módszereinek 
bemutatása 

Közreműködés a szántóföldi 
növénytermesztés biztonságát 
javító megoldások 
kidolgozásában.  
 

Folyamatban 
van 

Ennek 
kidolgozása a 
4 év alatt 
folyamatos 

 
Konzorciumi tag neve: GAK Nonprofit Közhasznú Kft.  
Beszámoló sorszáma: 
1. 

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008. 12. 01- 2009. 11. 30. 

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma 
az adott beszámolási időszakban 

A részfeladatok 
státusza 

Magyarázat 

1.2.1. Kisérleti 
metodika fejlesztése 

A szélsőséges időjárási 
körülmények modellezésére 
szolgáló kisérleti metodika 
kidolgozása. 

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

1.2.2. Szélsőséges 
időjárási jelenségek 
káros hatásait enyhítő 
termesztéstechnológiák 
kidolgozása 

Kisparcellás modellkisérletek 
beállítása különböző szántóföldi- 
és gyepnövényeknél, első 
eredmények értékelése.  

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

 
Konzorciumi tag neve: Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
Beszámoló sorszáma: 
1. 

A munkaszakasz kezdete és vége: 2008. 12. 01.- 2009. 11. 30. 

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma az 
adott beszámolási időszakban 

A részfeladatok 
státusza 

Magyaráz
at 

1.3.1. Klímakárok 
becslésére szolgáló 
modell kidolgozása 

Helyzetfelmérés: nemzetközi 
szakirodalom felkutatása, Európai 
Uniós háttéranyagok összegyűjtése. 
A magyar helyzet felmérése. A 
modellhez szükséges paraméterek 
kialakítása. 

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

1.3.2. Klímakár-
biztosítási konstrukciók 
nemzetközi áttekintése 

Helyzetfelmérés: milyen biztosítási 
konstrukciók működnek elsősorban 
az EU-ban a klímakárok rendezése 
tekintetében. 

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 



 
Konzorciumi tag neve: OMSZ 
Beszámoló sorszáma: 
1. 

A munkaszakasz kezdete és 
vége: 

2008. 12. 01.- 2009. 11. 30. 

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai tartalma 
az adott beszámolási időszakban 

A részfeladatok 
státusza 

Magyarázat 

1.4.1. Adatelőkészítés, 
módszertani kutatás 

A valószínűségi előrejelzések 
módszertani alkalmazhatósága a 
döntéshozatalban. 

folyamatos A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva  

1.4.2. Hőmérséklettel 
összefüggő jelenségek 
leírása 

Magas- és alacsony 
hőmérséklettel összefüggő 
jelenségek leírása 

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

 
Konzorciumi tag neve: Szent István Egyetem 
Beszámoló sorszáma: 
1. 

A munkaszakasz kezdete és 
vége: 

2008. 12. 01.- 2009. 11. 30. 

Részfeladatok 
megnevezése 

A részfeladatok szakmai 
tartalma az adott beszámolási 
időszakban 

A részfeladatok 
státusza 

Magyarázat 

1.5.1. Földművelési 
kutatások 

A termésbiztonságot 
veszélyeztető talajminőség-
hibák megjelölése. 
Talajminőség-kímélő művelési 
tesztek. Kockázatelemzés. 

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

1.5.2. 
Növénytermesztési és 
gyepgazdálkodási 
kutatások  

A technológiai elemek 
szerepének mértéke a káros 
hatások megelőzésében és 
csökkentésében. A kétszikű 
gyepalkotók arányának 
növekedési mértéke a 
klímaváltozás hatására. A 
takarmányminőség változásának 
vizsgálata.  

elkészült A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

1.5.3. Post harvest 
technológiák 

A tápanyagveszteségek 
megállapítása a tarlón száradó 
szénákból, fedett- és kazalban 
tárolt szénákból. A betakarított 
gabonák minőségi és beltartalmi 
értékei változásának elemzése. 

Folyamatban 
van 

Az előkészített 
minták a 
laboratóriumban 
vannak. 
A bírálói 
észrevétel 
szerint 
módosítva 

 
 
 



2. Az első beszámolási időszakban elkészült feladatok és elért eredmények bemutatása 
 
A pályázó konzorcium kutatási célkitűzése egy olyan teljeskörű vertikális rendszer 
kidolgozása, amely alkalmas a klímaváltozás következtében kialakuló káros hatások 
megelőzésére, előrejelzésére, valamint a bekövetkezett károk kezelésére a mezőgazdasági- és 
élelmiszertermelésben. A kidolgozandó rendszer alapja környezetkímélő, agroökológiai 
szemléletű technológiai fejlesztés, amely az élelmiszer és takarmány biztonságra irányul, és 
módszerében a megelőzést, az előrejelzést valamint a károk megszüntetését, illetve 
csökkentését kívánja megoldani. 
 
Projektünk első évének fontosabb eredményeit a pályázatban vállalt feladatok sorrendjében, 
konzorciumi tagonként mutatjuk be. 
 
1. konzorciumi tag: Agrár-Béta Kft. 
 
2009-ben az Agrár-Béta Kft. nagyparcellás kísérleteket állított be sajnát területein (Dombóvár 
mellett) az alábbi kultúráknál: 

- búza (10 fajta, fajtánként 900 m2-es parcellák) 

- repce (10 fajta, fajtánként 900 m2-es parcellák) 

- kukorica (10 fajta, fajtánként 1310 m2-es parcellák) 

- napraforgó (10 fajta, fajtánként 2350 m2-es parcellák) 

A talajellenállást a MOBiTECH Bt. szarvasi penetrométerével (Daróczi-Lelkes féle rugós 
talajellenállás-mérő) mértük havonta, 10 cm-enként 30 cm-ig (1.-4. táblázat). 
A talaj nedvességtartalmát pedig PT-1 nedvességmérővel határoztuk meg havonta, szintén 10 
cm-enként 30 cm-ig (1.-4. táblázat). 
Magasság mérérését szintén havonta végeztük a különböző kultúráknál. 
Betakarítás után meghatároztuk a különböző fajták terméseredményét és betakaritáskori 
szemnedvesség tartalmát (1.-4. táblázat). 
A időjárási tényezőket (csapadék mennyisége, hőmérséklet) az Agrár-Office Meteorológiai 
Állomások (Vantage Pro2) segítségével mértük, melyet a 1. ábra szemléltet. 

 
1. ábra: A hőmérséklet és a csapadék havi megoszlása (Dombóvár) 

Minden növénykultúra talajáról fizikai féleség, humusztartalom, kémhatás és mészállapot 
vizsgálat alapján részletes képet kaptunk, amit az 1-16. ábrák szemléltetnek: 

- 2.-5. ábra kalászos gabonák talajtulajdonságai 



- 6.-9. ábra repce kultúra talajtulajdonságai 

- 10.-13. ábra kukorica kultúra talajtulajdonságai 

      14.-17. ábra napraforgó kultúra talajtulajdonságai 
 

 
2. ábra: Talaj fizikai félesége őszi búza 
fajtasornál 

 
3. ábra: Talaj humusztartalma őszi búza 
fajtasornál 

 
4. ábra: Talaj kémhatása őszi búza 
fajtasornál 

 
5. ábra: Talaj mészállapota őszi búza 
fajtasornál 

 
6. ábra: Talaj fizikai félesége repce 
fajtasornál 

 
7. ábra: Talaj humusztartalma repce 
fajtasornál 



 
8. ábra: Talaj kémhatása repce fajtasornál 

 
9. ábra: Talaj mészállapota repce 
fajtasornál 

 
10. ábra: Talaj fizikai félesége kukorica 
fajtasornál 

 
11. ábra: Talaj humusztartalma kukorica 
fajtasornál 

 
12. ábra: Talaj kémhatása kukorica 
fajtasornál 

 
13. ábra: Talaj mészállapota kukorica 
fajtasornál 

 
14.ábra:Talaj fizikai félesége napraforgó 
fajtasornál 

 
15.ábra:Talajhumusztartalma napraforgó 
fajtasornál 



 
16. ábra: Talaj kémhatása napraforgó 
fajtasornál 

 
17. ábra: Talaj mészállapota napraforgó 
fajtasornál 



A kísérlet talaja: 
 
A kísérlet talaja barna erdőtalaj, altípusa csernozjom barna erdőtalaj talajtípusba tartozik. 
A talajképző tényezők közül a humuszosodás és a kilúgzás az uralkodó folyamatok. Az agyagosodás, 
mint jellemző folyamat jelentkezik, az agyagvándorlás, a kovárványképződés és a savanyodás kísérő 
folyamat lehet. A barna erdőtalajok és a csernozjom talajok elterjedési területének határán található. 
A szelvény felépítésére jellemző az erőteljes, mélyen kialakult humuszos szint, mely a barna erdőtalaj 
felhalmozódási szintjébe is belenyúlik, elfedve annak színét és eredeti tulajdonságait. Az 
agyagtartalomban nincs különbség a kilúgzási és felhalmozódási szintek között. A humusz eloszlása a 
szelvényen belül megfelel a csernozjom talajokénak.  
Nagyon jó minőségű talaj, az egykor Eszterházy birtok értéke napjainkban 40 aranykorona körüli. 
 

1. táblázat: A kalászos gabonák mérési eredményei 

  
Fajta Talajnedvesség 

átlag 0-30 cm (%)

Talajellenállás 
átlag 0-30 cm 
(MPa) 

Magasság 
(betakarítás 
előtt) 

Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség 
(%) 

őr GK Kalász 21,3 4,4 74,0 5,91 10,4 
őá Cardula 23,5 4,3 68,7 7,77 14,0 
őá Friderikus 20,3 5,2 64,7 7,72 16,8 
őb Balaton 26,0 4,8 71,3 6,55 11,4 
őb Evelina 23,2 5,3 65,7 6,64 10,0 
őb GK Élet 18,4 5,4 75,3 7,01 10,4 
őb MV Hombár 20,5 5,3 73,0 6,48 11,1 
őb MV Ködmön 19,7 4,9 74,7 6,57 11,1 
őb MV Süveges 21,5 5,6 71,3 6,63 10,9 
őb Timber 19,5 5,6 64,7 7,31 10,2 

A kalászos gabonákat 2008. október 22-én vetették el, fajtánként 900 m2-es területre. Vetés előtt, 
2008. október elején mélyszántást végeztek, amit hengerezés követett. Október közepén a tápanyag-
utánpótlást Nikrol, Kálisó és DC szuperfoszfáttal végezték. 2009. március, április és május folyamán 
különböző növényvédelmi eljárásokat (gyomirtás, rovar- és gombaölő eljárások) végeztek. A 
fajtasorokat 2009. júliusában takarították be. 
 

2. táblázat: A repce mérési eredményei 

Fajta 
Talajnedvesség 
átlag 0-30 cm 
(%) 

Talajellenállás 
átlag 0-30 cm 
(MPa) 

Magasság 
(betakarítás előtt) 

Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség 
(%) 

Katabatic 23,3 3,7 121,7 4,26 9,4 
Betty 21,1 4,4 129,3 4,50 10,5 
Elvis 27,4 4,0 139,0 4,42 6,1 
Tassilo 27,8 4,0 138,0 4,13 6,2 
Herkules 24,4 3,3 137,3 3,84 6,3 
Astrid 22,8 4,5 122,0 4,80 5,7 
PR45D04 26,0 4,6 123,7 4,65 5,8 
Brise 22,4 5,1 120,0 4,65 6,6 
Californium 21,8 4,0 129,3 4,88 5,8 
GK Gabriella 24,4 4,9 130,7 4,42 6,9 



A repcét 2008. szeptember 6-án vetették el, fajtnként 900 m2-es területre. Vetés előtt, 2008. 
augusztus közepén mélyszántást végeztek, amit tárcsázás és hengerezés követett. Szeptember 
elején a tápanyagutánpótlást Nikrol, Kálisó és MAP-pal végezték. 2009. március, április és 
május folyamán különböző növényvédelmi eljárásokat (gyomirtás, rovar- és gombaölő 
eljárások) végeztek. A fajtasorokat 2009. júliusában takarították be. 
 

3. táblázat: A kukorica mérési eredményei 

Fajta 
Talajnedvesség 
átlag 0-30 cm 
(%) 

Talajellenállás 
átlag 0-30 cm 
(MPa) 

Magasság 
(betakarítás 
előtt) 

Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség
(%) 

Mas 44. A 30,0 3,4 262,0 9,21 17,0 
Mas 37 V 29,8 3,4 292,3 9,77 15,4 
Miranda 29,1 3,5 262,3 9,31 14,2 
MV 277 29,7 3,6 119,3 8,85 16,4 
GK Kenéz 31,7 3,1 129,3 10,08 16,4 
Szeged SC 343 29,2 3,3 146,7 9,27 15,3 
Kamaria 28,2 3,1 113,7 9,08 16,2 
DKC 4626 30,3 2,7 278,0 9,34 14,1 
DKC 4590 28,8 2,8 127,7 9,98 16,5 
NK Thermo 30,4 3,1 116,0 8,75 13,6 

A kukoricát 2009. április 15-én vetették el, fajtnként 1310 m2-es területre. 2008. 
novemberében mélyszántást végeztek. 2009. áprilisában a magágykészítés előtt a 
tápanyagutánpótlást Nikrol végezték. 2009. május és június folyamán különböző 
növényvédelmi eljárásokat (gyomirtás, rovarölő eljárások) végeztek. A fajtasorokat 2009. 
agusztus végén takarították be. 
 

4. táblázat: A napraforgó mérési eredményei 

Fajta 
Talajnedvesség 
átlag 0-30 cm 
(%) 

Talajellenállás 
átlag 0-30 cm 
(MPa) 

Magasság 
(betakarítás 
előtt) 

Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség
(%) 

Mas 97 A 28,6 3,1 174,0 1,78 8,8 
Mas 91 A 29,4 3,0 200,0 1,52 9,1 
SZE HO 01/07 29,1 2,6 169,3 1,58 8,6 
Mandal 30,6 3,5 170,3 1,71 8,0 
Magóg 28,4 3,3 203,0 1,27 11,9 
DKF 3333 29,5 2,6 194,0 1,43 12,5 
Pikasol 29,6 3,3 197,0 1,75 7,5 
NX 73008 28,2 3,5 201,7 1,98 9,4 
NK Alego 29,5 3,2 186,3 1,52 8,4 
NK NEOMA 29,6 3,0 188,0 1,60 7,8 

A napraforgót 2009. április 14-én vetették el, fajtánként 2350 m2-es területre. 2008. 
októberében mélyszántást végeztek. 2009. áprilisában  a tápanyag-utánpótlást Nikrol 
végezték. 2009. április és június folyamán különböző növényvédelmi eljárásokat (gyomirtás, 
gombaölő eljárások) végeztek. A fajtasorokat 2009. augusztus végén takarították be. 



- a különböző növénykultúrák randomizációs elhelyezésének kidolgozása:  

-  

54.ábra 

a szimplasoros egy ismétlésben beállított kísérlet (54.. 

ábra) helyett növénykultúránként három ismétlésben 

randomizálva (55. ábra) állítottuk be mind a kisparcellás, 

mind a nagyparcellás kísérleteket. 

 

 

 

 

55. ábra 

1 2 3 4 5 3 4 2 5 1 2 4 1 5 3 

               

 

- a terület kiválasztásánál több szempontot figyelembe kellett venni, amelyek a gazdaságos 

gépkihasználás és termesztés elengedhetetlen feltételei 

- homogén területen a parcellák kiválasztása 

- heterogenitás elkerülése 

- elővetemények optimális kiválasztása 

- növény-egészségügyi beavatkozások megtervezése 

- a korábbi előkísérletekben kapott eredmények alapján a technológia rendszerének kialakítása, 

tervdokumentáció elkészítése 

- a kísérletek erózióra és deflációra gyakorolt hatásának mérése 

- az eredmények kiértékelése számítógépen a legmodernebb statisztikai módszerek 

alkalmazásával történik (pl. regresszió analízis, 2 mintás variancia analízis) 

 
 

1 2 3 4 5 

     



2. konzorciumi tag: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. (Növénytermesztési és Biomassza-
hasznosítási Bemutató Központ) 
 
A projekt 1. évében a kutatás alapjául szolgáló fajtakísérleteket állítottuk be, valamint a 
termőhely talajjellemzőit határoztuk meg.  
2009-ben a GAK Kft. Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központban 
állítottunk be kísérleteket az alábbi kultúráknál: 

- búza (19 fajta, fajtánként 400 m2-es parcellák) 

- repce (16 fajta, fajtánként 400 m2-es parcellák) 

- kukorica (10 fajta, fajtánként 400 m2-es parcellák) 

- napraforgó (5 fajta, fajtánként 400 m2-es parcellák) 

Betakarítás után meghatároztuk a különböző fajták terméseredményét, betakaritáskori 
szemnedvesség tartalmát, valamint főbb beltartalmi értékeit (5.-8. táblázat). 
A időjárási tényezőket (csapadék mennyisége, hőmérséklet) az Agrár-Office Meteorológiai 
Állomások (Vantage Pro2) segítségével mértük, melyet a 18. ábra szemléltet. 
 

 
18. ábra: A hőmérséklet és a csapadék havi megoszlása (Szárítópuszta) 

Minden növény talajáról fizikai féleség, humusztartalom, kémhatás és mészállapot vizsgálat 
alapján részletes képet kaptunk, amit a 19-35. ábrák szemléltetnek: 

- 19.-22. ábra őszi búza kísérlet talajtulajdonságai 
- 23.-26. ábra napraforgó kísérlet talajtulajdonságai 
- 27.-30. ábra kukorica kísérlet talajtulajdonságai 
- 31-34. ábra repce kísérlet talajtulajdonságai  
- 35. ábra a kísérleti parcellák elhelyezkedése 

 



A dombvidéket sakktáblaszerűen összetöredezett és különböző mértékben kiemelkedett 
dombsági kipreparált karbonátos felszínek jellemzik. Gödöllő környékén felsőpannoniai 
homokos-agyagra, illetve folyóvízi üledékekre települt felszínt borító lösz, homok és 
lejtőagyag közt néhol felszínre bukkan a felsőpannoniai édesvízi mészkő- és márga. A 
pleisztocénben a terület kiemelkedett és kialakult egy erősen tagolt, néhol meredek lejtőkkel 
jellemzett dombvidék, ahol a talajerózió és defláció következtében jelentős áthalmozódások 
mentek végbe. 
A kísérleti tábla talaja a magyarországi genetikus talajosztályozás szerint főként homokon 
kialakult rozsdabarna erdőtalaj. A harmadkori homok és márga alapkőzeten kialakult 
rozsdabarna erdőtalaj altípus a Ramann-féle barna erdőtalaj talajtípusba tartozik. A 
degradációs folyamatok következtében közepes termőrétegű, gyengén humuszos változat 
alakult ki. A terület erózió veszélyeztetett és a művelés szembotjából fontos, hogy 
tömörödésre érzékeny. 
A talajképző tényezők közül a humuszosodás és a kilúgzás az uralkodó folyamatok. Az 
agyagosodás, mint jellemző folyamat jelentkezik, az agyagvándorlás, a kovárványképződés és 
a savanyodás kísérő folyamat lehet. A humuszos „A” szint vastagsága kb. 40 cm, színe barna, 
szerkezete morzsás, kémhatása gyengén savanyú, semleges vagy gyengén lúgos. A Ramann-
féle barnaföldek vízgazdálkodása általában kedvező, vízáteresztő képességük jó, víztartó 
képességük közepes, s többnyire a növények számára elegendő hasznosítható vízkészlettel 
rendelkeznek. A homokon kialakult rozsdabarna erdőtalajok vízgazdálkodási tulajdonságai 
elmaradnak a barnaföldek kedvező tulajdonságaitól. Termékenységük az alacsonyabb 
humusztartalom és tápanyag-ellátottság miatt kisebb. 
Általánosságban elmondható, hogy a barnaföldek tápanyag-ellátottsága jó, nem erodált 
szelvényeiben mind a nitrogén, mind a foszfor tartalom közepes, és a kálium ellátottság jó. 



Talajtani leírás 
 
Helyszín: SZIE Növénytermesztési Tanüzem, 

Szárítópuszta 
Gödöllő 

Szelvény: SZPF2 

GPS koordináta: ϕ= 47,579475°   λ=19,375625° 
Magasság: 225 m 
Topográfia: domboldal 
Művelési ág: szántó 

Talajtípus: Ramann-féle barna erdőtalaj 
Altípus:      Rozsdabarna erdőtalaj  
Változat:    Közepes humuszos rétegű 

Alapkőzet:  iszapos agyag 
   
Fotó és szelvényleírás: László Péter, 
2007 

 Talajszelvény leírás 

Ap szint 
 
0-25 cm 

Barna (10YR 3/3), friss, laza, gyengén 
szerkezetes, apró morzsás szerkezetű, 
gyökerekkel sűrűn átszőtt, homok. 
Gilisztajáratokban gazdag. Meszet nem 
tartalmaz. Átmenete a következő szintbe 
éles, egyenes. 

A2 szint 
 
25-40 cm 

Barna (10YR 3/3), nyirkos, enyhén tömött, 
gyengén szerkezetes, apró morzsás 
szerkezetű, gyökerekkel átszőtt, homok. 
Gilisztajáratok vannak. Meszet nem 
tartalmaz. Átmenete a felhalmozódási 
szintbe fokozatos, hullámos. 

B 
 
40-60 cm 

Vöröses barna (2,5YR 3/6), nyirkos, 
tömődött, szemcsés szerkezetű, 
gyökerekkel kevéssé átszőtt, vályog. Az 
átmenet a következő szintbe fokozatos, 
hullámos. 

BC 
 
60-70 cm 

Kevert szín (10YR 3/3 és 10YR 7/4), friss, 
enyhén tömődött, szerkezet nélküli agyag. 
Átmenet a következő szintbe fokozatos, 
zsákos. 

C szint 
 

70-100 cm

Világos sárgás barna (10YR 7/4), száraz, 
erősen tömődött, szerkezet nélküli, iszapos 
agyag. 

 
Talajvizsgálati eredmények: 

Genetiku
s  

Mélysé
g 

pH(H2O
) 

KA Humus
z 

CaCO
3 

Σ Salt NH4
+-N NO3

--N AL-P2O5 AL-K2O 

talajszint
ek 

(cm)   (%) (%) (%) mg/100g mg/100
g 

mg/kg mg/kg 

Ap 0-25 6,76 30 1,32 0 0,044 0,02 1,66 371,09 183,97 
B 40-60 7,08 40 1,04 0 0,052 0,02 1,17 32,97 112,04 
BC 60-70 7,66 61 0,88 0 0,060 0,04 0,16 122,98 127,06 
C 70-100 8,10 60 0,54 5,57 0,075 0,02 1,66 107,50 110,81 



 
19. ábra: Talaj fizikai félesége őszi búza 
fajtasornál 

 
20. ábra: Talaj humusztartalma őszi búza 
fajtasornál 

 
21. ábra: Talaj kémhatása őszi búza 
fajtasornál 

 
22. ábra: Talaj mészállapota őszi búza 
fajtasornál 

 
23. ábra: Talaj fizikai félesége napraforgó 
fajtasornál 

 
24. ábra:Talaj humusztartalma napraforgó 
fajtasornál 

 
25. ábra: Talaj kémhatása napraforgó 
fajtasornál 

 
26. ábra: Talaj mészállapota napraforgó 
fajtasornál 



 
27. ábra: Talaj fizikai félesége kukorica 
fajtasornál 

 
28. ábra: Talaj humusztartalma kukorica 
fajtasornál 

 
30. ábra: Talaj mészállapota kukorica 
fajtasornál 

 
31. ábra: Talaj fizikai félesége repce 
fajtasornál 

 
32. ábra: Talaj humusztartalma repce 
fajtasornál 

 
33. ábra: Talaj kémhatása repce fajtasornál 

 
34. ábra: Talaj mészállapota repce 
fajtasornál 

 
35. ábra: Kísérleti táblák elhelyezkedése



5. táblázat: A búza mérési eredményei 

Fajta 
Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség 
(%) 

 
Magasság  
( betakarítás 
előtt) 

Fehérje Sikér 

 

Buzogány 4,05 10,8 49,1 15,0 32,5  
Gaspard 5,43 10,6 62,7 13,6 27,7  
Qebon 5,22 10,3 59,7 15,6 35,5  
Timber 5,37 10,3 64,2 14,9 32,4  
Torrid 5,31 10,4 62,6 14,6 32,3  
Adler 5,60 10,4 58,4 15,5 34,1  
Jafet 6,00 10,1 63,7 15,8 35,9  
Hystar 4,91 10,0 59,6 12,3 24,3  
Kunglória 5,34 10,5 64,4 14,5 32,0  
Kunhalom 6,62 10,3 58,1 15,1 34,3  
Széphalom 5,38 10,5 65,7 15,8 36,3  
Bendegúz 6,06 10,1 61,8 13,4 26,9  
Hunor 4,79 10,1 58,1 13,7 29,2  

Alex 4,79 10,6 59,7 15,1 34,3 
 

FFK 05040 /IKG 
Kötöny/ 5,16 10,2 66,7 15,4 32,8 

 

Soissons 140 6,32 10,3 61,4 14,2 30,9 
 

Soissons 280 6,43 10,4 63,2 14,3 31,1 
 

Isengrain 140 6,62 10,1 60,5 13,4 28,0 
 

Isengrain 280 6,33 10,2 65,1 13,9 29.8 
 

A búzát 2008. november 5-én vetettük el, fajtánként 400 m2-es területre (280kg vetőmag/ha). 
Előveteménye búza volt. Vetés előtt, 2008. júliusában tarlóhántást végeztünk, szeptemberben 
műtrágyaszórás történt. Október elején 25 cm mélyen felszántottuk a területe, amelyet rögtön 
elmunkáltunk. 2009. április folyamán fejtrágya kijuttatása és vegyszeres kezelések történtek. 
Májusban lombtrágyázás, szárszilárdító kezelés, gombaölő kijuttatása és újabb ammónium 
nitrátos kezelést történt. A fajtasorokat 2009. júliusában takarítottuk be. 

A repcét 2008. szeptember 1-én vetettük el, fajtánként 400 m2-es területre (3kg/ha). 
Előveteménye őszi árpa volt. Július elején tarlóhántás történt tárcsával, valamint 100 kg 
ammónium nitrát kijuttatása. Az alapműtrágya kijuttatása (NPK komplex) után alapúvelést, 
illetve forgóboronával elmunkálástvégeztünk. 2009. március, április és május folyamán 
különböző növényvédelmi eljárásokat (gyomirtás, rovar- és gombaölő eljárások) végeztünk. 
A fajtasorokat 2009. júliusában takarítottuk be. 
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6.táblázat: A repce mérési eredményei 
 

Fajta 
Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség 
(%) 

Magasság 
(betakarítás 
előtt) 

Fehérje Olaj 

GK 52901 2,22 8,2 102,5 17,2 40,8 
GK Gabriella 2,23 8,8 105,8 17,5 39,5 
GK Lilla 2,14 9,3 105,3 18,0 39,3 
GK 0724 2,20 10,7 109,2 17,1 40,5 
GK Finesse 2,38 8,7 110,7 16,8 39,5 
RG 217/15 2,33 8,2 107,9 17,4 40,6 
Tenno 1,89 7,4 98,7 16,9 41,0 
Merano 1,53 7,8 97,9 17,2 40,6 
Elektra 1,02 10,0 95,2 18,0 38,8 
Abacus 2,76 7,5 115,4 16,2 41,6 
Rohan 2,40 8,2 110,8 16,4 41,7 
PR45D04 2,53 7,5 116,2 17,9 41,8 
PR45D03 2,49 7,6 109,5 17,4 40,9 
PR46W09 2,35 9,1 105,8 16,1 40,6 
PR46W14 2,24 8,8 106,0 16,3 41,4 
Forza 2,17 8,3 103,7 15,3 41,8 

 
7.táblázat: A kukorica mérési eredményei 

Fajta 
Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Szem 
nedvesség 
(%) 

Magasság 
(betakarítás 
előtt) 

 
Olaj  

 
Fehérje  

Sarolta 4,57 13,9 226,2 4,7 6,4 

SZE269 4,67 13,5 250,5 4,5 6,7 

SZE349 5,97 15,7 254,2 4,0 6,2 

Csanád 4,24 14,1 253,5 5,1 7,4 

Sodoku 5,91 15,0 241,5 4,2 7,0 
Sum0307 6,23 14,6 224,7 4,8 7,4 

Genezis 6,37 15,3 234,7 4,3 7,3 

PR38A79 6,21 15,6 245,5 4,1 6,2 

PR9400 6,26 16,1 252,8 4,2 6,0 

Symba 4,67 15,8 256,4 3,7 6,9 
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A kukoricát 2009. április 27-én vetettük el, fajtánként 400 m2-es területre. 2008. 
novemberében mélyszántást végeztünk. 2009. áprilisában a magágykészítés előtt az NPK 
komplex alaptrágya kijuttatása történt meg, majd 2009. június 18-án gyomirtás történt. A 
fajtasorokat a csapadékos időjárás miatt előreláthatólag 2009. november közepén takarítjuk 
be. 
 

8. táblázat: A napraforgó mérési eredményei 

Fajta 
Termés 
eredmény 
(t/ha) 

Mag 
Nedvesség 
(%) 

Magasság 
(betakarítás 
előtt) 

 
Olaj   
  

 
Fehérje   

PR63A05 2,23 7,8 159,5 41,0 13,6 
PR63E82 2,34 8,0 159,1 39,4 14,5 
XF4005 1,91 9,6 146,4 36,1 14,6 
PR64A31 2,42 9,2 150,6 37,4 13,7 
XF4007 2,15 8,6 147,7 38,5 14,1 

A napraforgót 2009. április 16-án vetettük el (52000 csíra/ha), fajtánként 400 m2-es területre. 
2008. októberében mélyszántást végeztünk. 2009. áprilisában a tápanyag utánpótlást NPK 
komplex műtrágyával végeztünk. 2009. április 20 és május 4-én vegyszeres gyomirtás történt. 
A fajtasorokat 2009. szeptember közepén takarítottuk be. 
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3. konzorciumi tag: Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
 
Az első munkaszakasz feladatainak tömör megfogalmazása és azok készültségi állapota 
beszámolónk elején, a részfeladatok listájában megtalálható. Szükségesnek látjuk azonban 
szakmai részbeszámolónk elején részletesebben is megfogalmazni a 2009. évben elvégzett 
feladatainkat, melyek az alábbiak: 
1. A klímakárok kezelésben alkalmazott nemzetközi irodalom áttekintése, anyaggyűjtés (kész) 
2. Európai Uniós háttéranyagok összegyűjtése (kész) 
3. Klímakárok kezelésének múltja és jelene Magyarországon (kész) 
4. Biztosítási konstrukciók az EU néhány országában (kész) 
5. Biztosítási konstrukciók Magyarországon (kész) 
6. A modellhez szükséges paraméterek kialakítása, áttekintése (kész) 
7. Állomány és káradatok begyűjtése, bővített helyszíni kárfelmérés a pályázattal 
kapcsolatosan (kész) 
8. A Generali nyilvántartásai alapján a teljes eddigi mezőgazdasági károk kigyűjtése a VIAS-
II-es rendszerből, és az adatok táblázatba foglalása (kész) 
9. Az adatgyűjtés informatikai hátterének megteremtése (kész) 
10. Aktuáriusi támogatás az adatgyűjtéshez és a kárbecslési modell kialakításához 
11. A pályázattal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és kontrolling feladatok (folyamatban) 
 
A szakmai részbeszámolóban nincs mód az elvégzett munka teljes kifejtésére, bizonyos 
háttér- és részanyagokat a projekt honlapján teszünk elérhetővé, főleg a következő évtől, 
amikor eredményeink már nyilvánossá válnak. 
Mezőgazdaság és meteorológia 
A mezőgazdaság számára a meteorológiai folyamatok sok vonatkozásban meghatározóak, 
ugyanakkor a légköri folyamatokba való beavatkozási lehetőségünk igen csekély. A 
meteorológiai hatások a mezőgazdaság három fő területét a növénytermesztést, 
állattenyésztést és erdészetet eltérő módon befolyásolják. Az állattenyészés esetén a zárt tartás 
sok mindenben ki tudja küszöbölni az éghajlati hatásokat, az erdészeti termelésben pedig a 
hosszú termelési periódus miatt (akár 80-100 év) az időjárási körülmények kiegyenlítettebben 
jelentkeznek. 
A növénytermelés esetében -különösen, ha rövid tenyészidejű kultúrákról van szó- a termelés 
eredményességét meghatározza az adott időszak időjárása (pl. esik-e jég vagy sem). A káros 
klimatológiai hatások kivédésére az alkalmazkodás, a védekezés és a beavatkozás nyújt 
lehetőséget. 
Az alkalmazkodás jelentősége döntő fontosságú, egy területen az adott klimatikus 
viszonyoknak megfelelő növényfajt és fajtát célszerű termeszteni.  
A védekezés a káros klimatikus hatás mérséklésére irányul, ilyen lehet aszályos időben az 
öntözés vagy különféle fagyvédelmi eljárások (öntözés, füstölés, stb.), illetve a jelenleg 
terjedőben lévő jéghálók alkalmazása gyümölcsösökben. Érdemes megemlíteni az időjárási 
körülmények okozta közvetett hatásokat is (pl. száraz időjárás estében kártevő atkák 
felszaporodása, nedves időben a gombák és baktériumok gradációja) amelyek szintén 
védekezést indokolnak.  
A beavatkozás lehetőségei igen csekélyek (pl. mesterséges eső, jégeső elhárítás) jelenleg 
hazánkban a NEFELA egyesülés jégeső elhárító rendszere üzemel májustól szeptemberig 
Somogy, Tolna és Baranya megyékben. A jelenleg alkalmazott ezüst-jodid füsttel üzemelő 
talajgenerátoros rendszer azonban számos esetben nem képes a jégeső megakadályozására 
csak a mechanikai kár csökkentésére, a jégszem méretének mérséklésével. 
A mikroklimatikus viszonyokat pl. mezővédő erdősávokkal kis mértékben befolyásolhatjuk. 
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A mezőgazdasági termelés eredményességét meghatározzák az adott térség időjárási 
kockázatai, melyeket a termelőnek ismernie kell, és a lehető legnagyobb mértékben ki kell 
küszöbölnie az ezekből adódó termésveszteségeket. Erre nyújtanak lehetőséget a különböző 
kockázatmegosztási rendszerek, amelyekben való részvétel a gazda számára 
jövedelembiztonságot teremthet. 
 
Az EU-n kívüli klímakockázat kezelési rendszerek 
A különböző éghajlati vagy akár piaci hatásokból adódó kockázatok kezelésére a 
tengerentúlon számos eszköz áll rendelkezésre. Az Egyesült Államokban nincs kockázat-
specifikus biztosítás, hanem a kockázatok többségét fedező összkockázatú termésbiztosítás 
terjedt el. A mezőgazdasági üzem átlagos hozamának 50%-ától 80-100%-áig térítést nyújtó 
alap- illetve katasztrófa-fedezetet (CAT) tartalmaz. A haszonállat-biztosítás nem 
különösebben fejlett.  
Az Egyesült Államokban mind a bevétel- mind a jövedelem-biztosítás elterjedt termék. A 
biztosítási díjak kb. 73%-a az alábbiakat tartalmazó bevétel-biztosítási termékekből 
származik: területi index-alapú bevétel biztosítás, haszonállatok felvásárlási árbiztosítása, 
haszonállatok fedezeti hozzájárulás biztosítása, valamint a teljes gazdaság jövedelmére 
vonatkozó biztosítás.  
 
Klímakockázatok kezelése az EU-n belül 
Európában a fő kockázatkezelési eszközök közé tartoznak a katasztrófaalapok, az önsegélyező 
pénztárak és a biztosítási konstrukciók. A támogatást gyakran kompenzációs konstrukciók 
vagy a mezőgazdasági ágazat által részben finanszírozott pénztárak formájában szervezik 
meg, akár önkéntes, akár kötelező formában (pl. járulékok stb.). Eseti támogatásra általában 
akkor kerül sor, ha már más eszköz nem lehetséges. Gyakorta áll rendelkezésre állami 
támogatás biztosításokhoz és/vagy viszontbiztosításhoz, akár magántulajdonú biztosítás akár 
állami biztonsági háló közvetlen szolgáltatása útján (ez a helyzet Görögországban és 
Cipruson). 
 
Klímakárok biztosítása Magyarországon 
Hazánkban a XX. századra vált általánossá a mezőgazdasági biztosítás gyakorlata, ekkor is 
elsősorban jég okozta károkra biztosíthattak a gazdák. Az 1900-as évek elejétől rendelkezésre 
álló adatok alapján elmondható, hogy a biztosítások kárhányada (a kártérítés és a biztosítási 
díj hányadosa) emelkedő tendenciát mutat. Főleg 1977-óta rajzolódik ki az a kép, hogy a 
jégesők gyakorisága és a kárnagyság is növekedett. A közelmúlt tapasztalatai alapján 
elmondható hogy 2006-tól az ország területén eddig nem látott mértékű jégkárok keletkeztek, 
elsősorban a jégverés által érintett terület növekedéséből adódóan. A klíma változása nyomon 
követhető a gyakoribb labilis időjárási helyzetek megjelenésével illetve azzal, hogy ezek 
kiterjedése szokatlanul nagy. Mindezek következtében a jégbiztosítással foglalkozó üzleti 
biztosítók ezen a módozaton jelentős veszteségeket realizáltak az elmúlt években.  
Még az Állami Biztosító idején kialakult biztosítási módozat szerint lehetőség van arra, hogy 
a termelő előző 3 éves átlaghozamainak biztosításával kössön jégbiztosítást, így jégkár esetén 
a 3 éves átlaghozamhoz viszonyított terméskiesést megtéríti a biztosító. Ez termelési 
(jövedelmi) biztonságot adhat a gazdának. Azonban magángazdák esetén a nyilvántartási, 
bizonylati fegyelem lazulása nem teszi megbízhatóan ellenőrizhetővé sem a korábbi 
hozamokat, sem pedig a káros tárgyév hozamait, így ezt a módozatot a biztosító társaságok 
nem, vagy csak elvétve kötik meg. Az előzőekben ismertetett módozathoz hasonló a hozam 
biztosítás is, amely bármilyen klimatikus tényezőből fakadó hozamkiesést térít, de ezt a 
módozatot sem lehet eredményesen művelni az előbb ismertetett okok miatt. 
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Magyarország területén az aszály is jelentős károkat okoz, különösen az Alföld területén, ahol 
sok esetben a kedvezőtlen talajadottság a vízhiány hatását fokozza. Miután az aszály az 
ország egyes területein igen gyakori (szinte kiszámítható) ezért ezt a kockázatot a biztosítók 
nem vállalták, sem a múltban, sem pedig most (nyilvánvalóan csak az köt biztosítást, aki 
számít a kárra, így üzletileg ez nem működtethető). Az aszály okozta károk enyhítésében 
jelentős szerepe van az államnak. A 2007-től működő állami kárenyhítési alap viselt 
kockázatai között az aszály is megtalálható. 
A klímakárok között kell megemlíteni a fagykárokat is. A fagy időpontja szerint lehet téli és 
tavaszi fagy. A téli fagy elsősorban a növénytermesztésben biztosított kockázat, főleg a 
repcetermesztők érdekeltek téli fagy biztosítás megkötésében. Az őszi vetésű gabonafélékre 
ritkán kötnek ilyen jellegű biztosítást, mert a jelenleg alkalmazott fajták többsége jó fagytűrő. 
A repcefajták fagytűrő képessége is egyre jobb, a biztosításba vont termőterület az utóbbi 
években folyamatosan csökken, elsősorban a Dunántúlon. A tavaszi fagy az ültetvényeken 
gazdálkodókat, elsősorban a gyümölcstermelőket veszélyeztető kockázat. 2007-ben Szabolcs 
megyében jelentős tavaszi fagykárok voltak, többek közt ennek az esetnek a hatására jött létre 
az állami katasztrófa alap. A tavaszi fagykárok az ország területén nem egyforma 
valószínűséggel fordulnak elő, illetve a biztosított érték jelentős (gyümölcsösök), ezért a 
biztosító társaságok ezt a kockázatot vagy nem vállalják, vagy csak kifizetési korlátokkal, 
amely csak az ültetvényre fordított költségeket fedezi, a hasznot nem. Fontos megemlíteni azt 
is, hogy ezek a fagykárok összefüggésben vannak azzal az időjárás-változással is, amely az 
elmúlt évtizedben tapasztalható. Ennek eredményeképpen kialakul egy jelentős kora tavaszi 
felmelegedés, amely az ültetvények nyugalmi állapotát megszakítja, és a korai, vagy teljes 
virágzásban lévő fákat a szokásos április végi, május eleji lehűlés sokkal érzékenyebb 
fenológiai állapotban éri. Így egy enyhébb fagy, vagy alacsony hőmérséklet jelentősebb 
gazdasági kárt okoz. 
A vízkárok tekintetében hazánkban a belvíz okozza a legtöbb problémát. Az ország síkvidéki 
vízgyűjtőterülete 43.705 km2. A síkvidéki területből belvízzel erősen veszélyeztetett 3.490 
km2, közepesen veszélyeztetett 11.723 km2 (ez összesen a teljes vízgyűjtő 32 %-a), 12.796 
km2 mérsékelten, 16.881 km2 pedig alig veszélyeztetett.  
Az elöntések gyakoriságát illetően elmondható, hogy: 2,5 évente 100 ezer hektár, 5 évente 
180 ezer hektár, 20 évente 350 ezer hektár elöntése várható. A területi elöntések eddigi - 
regisztrált - maximumai meghaladták az 500-600 ezer hektárt (1940-ben és 1942-ben). 
Az utóbbi évtizedekben belvízzel elöntött területek nagyságát a 9. táblázat mutatja. 
 

9. táblázat: Belvíz elöntések Magyarországon 

Évek 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Elöntés 
[ezer 
ha] 15,4 0,0 1,9 11,5 2,9 30,4 39,8 67,2 420,0 343,0 54,5 4,4 104,2 31,3 102,6
 
A belvíz és árvízkárokról is elmondható, hogy nem tartoznak az üzleti biztosítással lefedhető 
károk közé, ezeknek a kockázatoknak a kárai is csökkenthetőek a kárenyhítési alapból. 
Lényeges megjegyezni azt is, hogy a földek jelentős részének magántulajdonba kerülésével az 
utaknak és vízelvezető árkoknak csak papíron lett gazdájuk. Az utóbbi évek jelentős belvíz 
káraiban az is közrejátszik, hogy azok a dűlőút és árok karbantartási munkák, amelyek 
szükségesek lennének ahhoz, hogy a területről a felesleges vizet elvezessék, rendre 
elmaradtak. 
A növénytermelés klimatikus kockázatai között találjuk még a viharokat is. A különböző 
növények fejlődésük során csak viszonylag rövid periódusban érzékenyek számottevően a 
viharra. Ez az időszak elsősorban az érés befejeződésétől az aratásig tart, gazdasági 
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növényeink a legjelentősebb viharkárokat ekkor szenvedik el. Ez a kockázat üzletileg is 
biztosítható, a mezőgazdasági portfólióval rendelkező biztosító társaságok vállalják a vihar 
kockázatot. Jelentősége a jégnél kisebb, a termelők valós kockázatnak inkább a jeget érzik. 
Célszerű azonban mind a két kárra biztosítani egy kultúrát, mert később kár estén, ha pl. csak 
jégbiztosítást kötött valaki, akkor a vihar által okozott kár nem térül. 
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A magyar termelők biztosítottsága és biztosítási kultúrája 
A magyar termelők mintegy 50%-a köt jelenleg biztosítást üzleti biztosítónál, elsősorban jég 
kockázatra. Ez az arány pl. a szomszédos Ausztriában 80-90%. Sajnos termelőink jelentős 
részénél az öngondoskodásra irányuló törekvés nem alakult még ki. Sokan az államtól várnak 
mindenre megoldást ahelyett, hogy felmérnék kockázataikat és biztosításokat kötnének rá. Az 
előző fejezetben írtuk, hogy vannak kockázatok, amelyekkel a biztosítók nem szívesen 
foglalkoznak, mert üzleti alapon nem vállalhatók, és itt az állami katasztrófaalap segíthet. Ha 
minden termelő kötelezően kötne olyan biztosítási csomagokat, amelyben az üzletileg 
kedvezőtlen kockázatok is benne vannak (az Alpokalján is kötnének aszályt és a Mátrában is 
belvizet) akkor a területi kockázatok eloszlásával ezek a veszélyek is vállalhatóak lennének, 
és az állami szerepvállalás a díjtámogatásra irányulhatna, hasonlóan más EU országok 
gyakorlatához (Spanyolország, Franciaország, Ausztria, stb.). 
A termelés és jövedelem biztonságossá tétele a biztosításon keresztül jelenleg még nem 
lehetséges a hazai biztosítási kultúra alacsony szintje miatt. A termelők számos esetben 
próbálkoznak a biztosító társaságok félrevezetésével és így kívánnak plusz jövedelmet 
teremteni a gazdaságban. Olyan, más országokban (elsősorban a tengerentúlon) működő 
módozatokat mint pl. a jövedelem biztosítás vagy az árfolyamkockázat biztosítás a hazai 
biztosítók nem vállalnak a visszaélésektől való félelem miatt. A magyar termelő nagyon 
gyakran nincs azzal sem tisztában, hogy melyek azok a káresemények, amelyek biztosítási 
szerződése alapján térülnek. A szerződési feltételeket legtöbben a biztosítás megkötésekor 
nem olvassák el. Káresemény bekövetkezésekor pedig az általuk elképzelt kár kifizetését 
várják el függetlenül attól, hogy a szerződési feltételek mit tartalmaznak. A magyar 
biztosítótársaságok a katasztrofális klímakárokkal (nagyterületű jégverés) sújtott termelőknek 
valós és értékes szolgáltatást nyújtanak, amely a termelő csődjét megakadályozza, és lehetővé 
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teszi, hogy új termelési évet tudjon kezdeni. Az elmúlt pár év nagyobb kárainál minden cég 
kivette a részét a komolyabb kártérítésekből, pl. a 2009. június 16.-án Zala, Somogy és 
Baranya megyékben kialakult nagy kiterjedésű (60 km) szupercella által okozott károkra a 
négy hazai mezőgazdasági profillal is rendelkező biztosító társaság 1 milliárd Ft körüli 
kártérítést fizettet ki a károsult gazdáknak/cégeknek.  
 
A hazai növénybiztosítások szolgáltatásai 
A termelő a biztosítás megkötése során megadja azokat az adatokat, amelyek alapján az 1 ha-
ra jutó biztosított érték (biztosítási összeg) kalkulálható. Ehhez szükséges a várható termés 
megadása (t/ha) és a termés értékének (Ft/t) közlése. Az előbbi adatok összeszorzása adja a 
biztosított értéket 1 ha-on. A biztosító 100%-os kár esetén maximum ezt az összeget fizeti ki 
az önrész levonása után, függetlenül attól, hogy mi a valós piaci értéke a kultúrának. 
Természetesen a biztosítási díj számításának alapja is az előbb említett módon kiszámolt 
biztosítási összeg. Az önrész alkalmazása eltérő az egyes társaságoknál, van, ahol a biztosítási 
összeg meghatározott százaléka az önrész (pl. 5%), másutt pedig a kárösszegből vonnak le a 
szerződésben rögzített önrésznek megfelelően. A növénybiztosítások súlycsökkenéses, 
minőségi, fejlődési és tőkiveréses/tőpusztulásos károkat térítenek. 
 
A veszélyeztetett területek 
 
Aszálykár: az egész ország területe ide tartozik 
Jégkárok: Zala, Somogy, Baranya, Pest, Nógrád és Szabolcs megyék különösen 
veszélyeztetettek, de az ország bármely részén előfordulhat nagy erejű jégverés 
Viharkárok: a jégkárokkal érintett megyék 
Árvíz: Tisza és mellékfolyói mentén fekvő termőterületek, Rába és mellékfolyói mentén 
fekvő területek 
Belvíz: elsősorban Szolnok, Békés és Hajdú-Bihar megyék veszélyeztetettek  
Téli fagy: az Alföld területét emelném ki, jelentősége csökken a fagytűrő fajták elterjedésével 
Tavaszi fagy: az ország teljes területe 
 
Klímakárok biztosítása a Generali biztosítónál 
A Generali az 1830-as évektől foglalkozik mezőgazdasági biztosításokkal Magyarországon. A 
második világháborút követő államosítások után a cég kivonult az országból, majd a 
rendszerváltást követően 1989-ben visszatért. 1995-ig piacvezető volt a mezőgazdasági 
biztosítások területén. Jelenleg a 2. helyet foglalja el. A növénybiztosítások közül a 
legjelentősebb a jégbiztosítási állomány (a jégbiztosítás a tűz, villámcsapás és földcsuszamlás 
károkat is fedezi). Ezt követi a téli fagy biztosítás, majd a viharkár biztosítás. Gyümölcsösre 
tavaszi fagy biztosítást csak a gyümölcsös művelési költségeinek erejéig vállal a Társaság. 
Köthető még homokverés biztosítás, gyümölcsfaiskolában és nem termő gyümölcsösben jég 
és vihar biztosítás illetve erdők esetén tűz, árvíz és fakidöntéses viharbiztosítás. 
 
A kárbecslési modellhez szükséges paraméterek 
A Generali Biztosító a károkat egy számítógépes rendszerben az ún.VIAS-II-es rendszerben 
(programmal) tartja nyilván. Ez egy német fejlesztésű rendszer, amely több nagyméretű AS-
400-as szerver gépen fut. 1998-tól alkalmazzuk ezt a biztosítástechnikai programot, amely az 
időksorán számos fejlesztésen ment keresztül. Ügyfeleink által a céghez bejelentett károk 
ebben a rendszerben kerülnek rögzítésre. A növénybiztosítások minden lényeges szerződési és 
kár adatait nyilvántartjuk.  
A növénykárok esetében a rendszerből kinyerhető a: biztosítási módozat neve (jég, fagy, 
vihar), a biztosított lakhelye, biztosított növény neve, biztosított terület (ha), a biztosított 
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termésmennyiség (t/ha), egységár (Ft/t), a károsodott növénycsoport megnevezése (kalászos, 
olajos, gumós, gyümölcs, zöldség és egyéb), a biztosított érték (Ft), kárkifizetés (Ft). A 
rendszer nem tartalmazza: a kár pontos helyét, a károsodott terület pontos nagyságát, a 
károsodott növényfaj megnevezését. A fenti adatok összegyűjtésével állt össze egy jelentős 
nagyságú adatbázis, mely 1997-2009 között évenként tartalmazza az információkat. Itt 
területileg elkülönítve (megyénként) 1997 óta (amióta Társaságunk mezőgazdasági 
biztosítással foglalkozik) nyomon követhetőek a biztosítási összegek és a kárkifizetések is a 
jég, a fagy és a viharbiztosítási almódozatokra, a növénycsoportok feltüntetésével. Vagyis 
ennek a táblázatnak az elemzésével információkat nyerhetünk arról, hogy a gazdálkodók 
megtermelt (biztosított) értékeit milyen mértékű/arányú előre nem kalkulálható klimatikus 
viszonyokból adódó károk érték. A táblázatban feltüntetett adatok és különböző területileg 
illeszkedő meteorológiai adatok összehasonlításával, elemzésével arról is képet alkothatunk, 
hogy az ismert kármértéket előidéző meteorológiai esemény milyen súlyosságú volt. 
Meg kell jegyezi, hogy a táblázatában vannak adathiányok. Ennek oka, hogy voltak évek, 
amikor bizonyos adatokat még nem rögzítettek az ügyviteli dolgozók. Az elemzést annak 
ismeretében kell végeznünk, hogy 1999-évtől követhetőek a károk pontosabban illetve, hogy 
ezek az adatok nem országos kiterjedésűek, hanem a biztosító aktivitási helyeihez igazodnak. 
Országos adatokat nem lehet ilyen témában beszerezni, mert a MABISZ-nál nincsen ilyen 
jellegű nyilvántartás, a konkurens társaságok pedig nem adnak ki ilyen részletességű adatokat 
(sok esetben nincs is!).  
Az eltérő erősségű meteorológiai események különböző növénycsoportokra gyakorolt 
károsító hatása között korrelációt felállítva képesek lehetünk annak meghatározására, hogy 
egy a jövőben előforduló adott intenzitású meteorológiai esemény termesztett növényeinkben 
milyen mértékű károsodást okozhat. 
Természetesen minél több év konkrét adatait alkalmazzuk a modell készítésénél, annál 
pontosabb lesz az előrejelzés is. 
Az adatbázis nagysága miatt nem tudjuk a szakmai beszámolóban az alapadatokat közölni, 
üzleti érdekeinket pedig sértené, ha ezt az adatbázist a projekt honlapján megjelenítenénk. A 
következő munkaszakasz feladata lesz a korrelációs számítások elvégzése, az adatok további 
feldolgozása és az ebből képezhető eredmények nyilvánosságra hozása. 
 
A teljes szakmai beszámoló a „Szakmai kérdésekre adott válaszok” című anyagban olvasható. 
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4. konzorciumi tag: Országos Meteorológiai Intézet 
 
Az OMSZ kutatásait két fő irányban végeztük. Egyrészt adatelőkészítést végeztünk, másrészt 
hőmérsékleti adatokat vizsgálatunk. Az adatelőkészítés a csapadék adatsorok esetében a jövő 
évre vonatkozott. 
 
Az előrejelzésnek önmagában nincs gazdasági értéke, csak akkor, ha megváltoztatja – az 
időjárásra valamilyen módon érzékeny - felhasználói viselkedését. A döntési modellekhez 
ismernünk kell (1) a felhasználók cselekvési lehetőségeit, (2) az összes eseményt, amely 
bekövetkezhet, (3) ezeknek az események a bekövetkezési valószínűségét és (4) a bármely 
cselekvés és bármely bekövetkező esemény kombinációjából adódó összes következményt. 
 
A modell lehető legegyszerűbb változata szerint kétfajta időjárás van (jó idő és rossz idő) és a 
felhasználó is kétféleképpen viselkedhet (védekezik a rossz idő ellen, vagy nem). A 
védekezés költséggel (C) jár (locsolni kell, fel kell sózni az utat, ki kell kötni a darut stb.), és 
ez a költség a felhasználó döntésének megfelelően merül föl, időnként tehát akkor is, ha 
mégis jó idő lesz. Ha viszont a rossz idő következik be, és nem történt intézkedés ellene, 
akkor ebből a felhasználónak kára keletkezik (L). A felhasználó viselkedését nagymértékben 
meghatározza a C/L költség-veszteség arány, valamint a rossz idő bekövetkezésének (p) 
valószínűsége. Nos, ez utóbbiban tud segíteni a meteorológia, azzal, hogy a felhasználó 
számára pontosítja ezt a valószínűséget. Az előrejelzés bizonyos minőségi paraméterekkel jól 
leírható, ahogy az a 10. táblázatban látszik. 
 

 Rossz idő  Jó idő  Rossz idő Jó idő 

Védekezik C C Rossz idő előrejelzése a b 

Nem védekezik L 0 Jó idő előrejelzése c d 

10. táblázat Egy egyszerű döntési modell alapparaméterei. 
(Forrás: 
http://www.ecmwf.int/publications/library/ecpublications/proceedings/seminar2002_predicta
bility/richardson.pdf) 
 
Az előrejelzések tökéletlenek, ezért b (rossz időt jeleztünk előre, mégis jó idő lett) és c értéke 
nem nulla. E tökéletlen (q minőségű) előrejelzés használata esetén a felhasználó összköltsége 
E(q) = aC + bC + cL. Ha tökéletes volna az előrejelzés, akkor a költség csökkenne: E(1) = 
aC. Ha pedig csak a klímát ismernénk, vagyis a rossz idő átlagos p valószínűségét, úgy a 
költség: E(0)=min(C, pL). 
 
A felhasználó számára nyilván annyira hasznos egy előrejelzés, amennyivel az csökkenti a 
költségeit, tehát a haszna maximum E(0) - E(q). Az irodalomban szokás ezt az értéket a 
tökéletes előrejelzés esetén elérhető költségcsökkenéshez viszonyítani, ekképpen egy 
előrejelző rendszernek a felhasználó szempontjából vizsgált relatív értéke a következőképpen 
fejezhető ki: V = (E(0) - E(q)) / (E(0) - E(1)). 
 
A modell természetesen matematikailag tovább ragozható, de a lényeg a fentiekből is látszik, 
vagyis egy előrejelző szolgáltatás relatív gazdasági értéke függ (1) az előrejelzés minőségétől 
(a, b, c, d), (2) az ügyféltől (C/L) és (3) az előrejelzendő eseménytől (p) is. Ugyanolyan 
minőségű előrejelzési szolgáltatás tehát a különböző felhasználók számára különböző értékkel 
bír, hiszen előrejelzés értéke függ a felhasználók költség–veszteség viszonyaitól. Mindamellett 
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az 36. ábra tanúsága szerint feltűnően nagy az a C/L tartomány, amelyen a függvény értéke 
nulla, vagyis nem kevés gazdálkodó számára az előrejelzés teljességgel haszontalan. 

Természetesen az eddig bemutatott modellt az egyszerűségén túl is számos kritika érheti, 
elsősorban azért, mert eltekint az emberi tényezőtől. A felhasználók ugyanis gyakran nem 
megfelelően értelmezik az előrejelzéseket, vagy fontosabbnak ítélnek más tényezőket a 
döntésük során. Sokan nem cselekszenek elég rugalmasan az előrejelzés birtokában. Az egyes 
döntéshozók kockázatvállalási hajlama pedig más és más, ráadásul a felhasználók másképp 
értékelik a különböző forrásból származó információkat. 

 
36. ábra Egy előrejelzés relatív gazdasági haszna a különböző felhasználók költség-veszteség 
arányának függvényében. 
(Forrás: www.wmo.ch/web/wcp/clips2001/modules/CLIPS_value_97.ppt) 
 

 
37. ábra A valószínűségi előrejelzések relatív gazdasági értéke. Az érték függ a megválasztott 
valószínűségi küszöbértéktől is! 
(Forrás: www.wmo.ch/web/wcp/clips2001/modules/CLIPS_value_97.ppt) 
 
Egy rosszul megválasztott küszöbérték az előrejelzés értékét jelentősen csökkenti. (Például a 
37. ábra szerint 0,1 költség-veszteség arány esetén pk-t 0,1-nek választva az előrejelzés relatív 
gazdasági értéke 0,5 körüli, míg pk = 0,5 esetén ez az érték 0-ra csökken!) Az előrejelzés 
értelmezése tehát kulcsfontosságúvá válik, és a meteorológiai szolgáltatók és a felhasználók 
szoros együttműködését feltételezi. 
 
A valószínűségi előrejelzés gazdasági haszna tehát nemcsak a felhasználótól, az előrejelzés 
minőségétől és az előre jelzett időjárási eseménytől függ, mint a hagyományos előrejelzések 
esetén, hanem a felhasználó által megválasztott valószínűségi küszöbértéktől is.  
A valószínűségi előrejelzések előnyei 
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1.) Megkülönböztethetők a biztosabb és a bizonytalanabb előrejelzések. Tudjuk, hogy az 
előrejelzések megbízhatósága napról-napra változhat. A bizonytalanabb előrejelzések a 
meteorológus szakembereket is óvatosságra intik, ugyanakkor a felhasználóknak sem 
mindegy, hogy bizonyos gazdasági döntéseket milyen háttér információ alapján hoznak meg. 
A szolgáltatási piacon is megjelentek ezek a fajta információk, elsősorban a hagyományos 
előrejelzések kiegészítéseképpen. Van, akit nemcsak az érdekel, hogy mondjuk az előre 
jelzett középhőmérséklet mennyire bizonyos, hanem az is, hogy bizonytalanság esetén melyik 
irányba valószínűsíthető eltérés. Itt-ott a médiában is megjelentek az előrejelzés 
sikerességének valószínűségét tartalmazó információk. 
 
2.) Az együttes előrejelzési technika segítségével az előrejelzések valószínűsége 
számszerűsíthető. Ha adott mondjuk 50 előrejelzés (lásd ECMWF), akkor annak minden 
egyes darabja első közelítésben 2%-os valószínűségnek feleltethető meg. Az természetesen 
nem árt, ha az előrejelzés megbízható, vagyis pl. ha egy eseményt harmincszor jelzünk előre 
10%-os valószínűséggel, akkor ténylegesen is csak háromszor forduljon elő stb. A lehetőség a 
különböző utó-feldolgozási folyamatokra itt is adott. 
 
3.) Extrém, nagy kárt okozó esemény előrejelzésének lehetősége. Fontos látnunk, hogy 
gazdasági döntéseket gyakran nem nagy valószínűséggel bekövetkező események alapján 
hoznak, hanem olyan kis valószínűségű események alapján, amelyek komoly veszteséget 
okozhatnak.  
 
Az együttes előrejelzési technikának egyébként is nagy az előnye az extrém helyzetek 
előrejelzésében. A 38. ábra bal oldalán az 1 mm-es napi csapadék előrejelzésének, a jobb 
oldalán a 20 mm-es napi csapadék előrejelzésének relatív gazdasági értékét láthatjuk a 
különböző felhasználói típusok (költség-veszteség arány) függvényében.  
 

 
38. ábra A különböző előrejelzések relatív gazdasági értéke (a) szokványos és (b) extrém 
időjárás esetén. 
(Forrás: lásd 36. ábra) 
 
Szokványosnak mondható időjárás esetén (1 mm csapadék) megerősítve látjuk eddigi 
tudásunkat, miszerint a felhasználók szélesebb köre számára hasznos a valószínűségi 
előrejelzés. Extrémebb esetben (20 mm csapadék) viszont a valószínűségi előrejelzés jóval 
értékesebb is, mint akár a hagyományos előrejelzés, akár az együttes előrejelzés középértéke.  
 
4.) A felhasználó döntéseihez több információt nyújt. Mindenekelőtt azt kell világosan látni, 
hogy a felhasználót nem az időjárás rendkívülisége érdekli, hanem az, hogy ez mennyiben 
befolyásolja a saját tevékenységét. Nem a hőmérsékleti rekordok az érdekesek, hanem a 
hirtelen megváltozó energiaigény, a közlekedési fennakadások, a bekövetkező kár stb. Ezeket 
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viszont nemcsak az időjárás, főleg annak nem csupán egyetlen eleme befolyásolja, hanem sok 
más egyéb tényező is. A döntési eljárás sematikusan tehát a következőképpen nézhet ki: 
 

 
39. ábra A valószínűségi előrejelzés a kockázatkezelés egyik kvantitatív eszköze 

(Forrás: lásd 37. ábra) 
 
Bemenő adatként funkcionálhat az együttes előrejelző rendszer összes egyedi együttes 
előrejelzése, ezt követheti utófeldolgozás is, bekerülnek a rendszerbe egyéb (nem 
meteorológiai) inputok is, majd a számítások eredménye már nem a hőmérsékleti eloszlás 
lesz, hanem mondjuk a felhasználó számára fontos tényező (várható kár mértéke, kereslet 
stb.) valószínűségi eloszlása. Ez jó esetben közvetlenül egyértelmű döntést tesz lehetővé, más 
esetekben további mérlegelést igényel. A meteorológusok és a gazdálkodók igényei közötti 
különbséget szemlélteti a következő ábránk: 

 
 
40. ábra. A felhasználók igényei általában mások, mint egy egyszerű meteorológiai output. 
 
A bal oldali, jól ismert meteogram, elsősorban a meteorológusoknak való. Az energiaipart 
azonban elsősorban a várható energiafogyasztás érdekli, például olyan formában, ahogy az a 
40. ábra jobb oldalán látható.  
 
A hőmérséklet esetében a hideghez és a meleghez kapcsolódó szélsőségeket elemeztük. 
 
1. A hideghez kapcsolódó események vizsgálatánál a fagyos, a hideg és a zord napokat, 
valamint a fagyási indexet és a fagyási mélységet használtuk fel.  
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Ezek definícióját itt közöljük: 
Fagyos nap az a nap, amikor a legalacsonyabb napi hőmérséklet 0°C, vagy ez alatt van. 
Téli nap az a nap, amikor a legmagasabb napi hőmérséklet 0°C, vagy ez alatt van. 
Zord nap az a nap, amikor a legalacsonyabb napi hőmérséklet –10°C, vagy ez alatt van. 
Hőösszeg-görbe valamely adott naptól kezdve a napi középhőmérsékletek összegének 
(°Cnap) menetét megjelenítő diagram.  
Fagyási index a hőösszeg-görbén a november 1-től március 30-ig terjedő időszakban a 
maximum és minimum közötti különbség °Cnap –ban kifejezve. 
Fagybehatolási mélység az a terepszint alatti mélység, melyben az átfagyott talaj a még nem 
fagyott talajjal érintkezik. A fagybehatolási mélységet a 0°C –os izoterma adja meg, amelyet 
a fagymélységet közrefogó mélységekhez tartozó hőmérsékleti adatokból lineáris interpolálás 
útján határoztuk meg. 
A 11. táblázatból jól látható a téli hidegek tendenciája, az utóbbi időben ezek a telek szinte 
teljesen eltűntek. 
 
11. táblázat: Debrecen repülőtéri állomás adatai. 1901 – 2000 évek között 10 éves 
gyakorisággal előforduló leghidegebb telek (Fi>450 0Cnap) 
 

Sorsz. Év Fi 
1 1939/40 662 
2 1963/64 546 
3 1953/54 533 
4 1941/42 523 
5 1984/85 485 
6 1928/29 483 
7 1908/09 482 
8 1921/22 467 
9 1931/32 466 
10 1906/07 458 

 
A 12. táblázatban az időbeli tendencia alakulásán kívül még az is szembetűnő, hogy a 
legnagyobb teleken is jelentős volt a térbeli változékonyság, azaz a nagy különbség az 
ugyanazon időszak alatt észlelt különböző küszöbértékű napok között. Ezt egy térképpel is 
szemléltetjük (41. ábra), ami az 1963/64 tele zord napjai (napi minimumhőmérséklet –10°C, 
vagy alatta) területi eloszlását mutatja be. 
A fagyási mélység jó kapcsolatba hozható a fagyási index-szel, általában a kapcsolatot 
exponenciális formában keresik, ami jó egyezést mutat a magyar adatokkal is (42. ábra). Így 
például Debrecenre a fagy behatolási mélysége a fagyási indexből az (1) formulával 
határozható meg: 
Z= 3,65*Fi1/2   (1) 
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41. ábra: A zord napok száma 1963/64 telén 
 
13. táblázat: A fagyos, téli és zord napok számának, a fagyási index és a fagybehatolási 
mélység legnagyobb és legkisebb értékeinek összehasonlító vizsgálata az 1901 – 2000 
évek közötti 100 éves időszak hét leghidegebb telén, 100 mérőállomáson 
 

Fagyos napok 
száma, 

F 

Téli napok száma 
T 

Zord napok száma,
Z 

Fagyási index 
Fi 0Cnap 

Fagybehatolási 
mélység z, zf cm 

 
Évszám 

max min Max 
/min 

max min Max 
/min 

max min Max 
/min 

max min Max 
/min 

max min max%
/min 

1928/29 123 79 1,56 102 47 2,17 51 23 2,22 769 384 1.98 95 50 1,90 
1939/40 137   87 1,57 96 49 1,96 67 32 2,09 743 411 1,80 92 42 2,19 
1941/42 143 92 1,56 91 49 1,86 53 22 2,41 775 376 2,06 84 50 1,68 
1953/54 118 82 1,44 74 42 1,76 57 25 2,59 614 314 1,96 94 50 1,88 
1962/63 134 99 1,35 90 54 1,78 56 14 2,24 757 379 2,00 94 49 1,92 
1963/64 125 94 1,33 101 45 2,24 55 22 2,50 681 281 2,42 101 50 2,02 
1984/85 127 86 1,48 74 34 2,18 45 22 2,05 618 250 2,47 86 43 2,00 
Átlag 130 88 1,48 91 46 1,98 55 23 2,30 706 342 2,06 93 48 1,94 
A módszer azért hasznos, mert viszonylag kevés helyen folyik talajhőmérséklet mérés, míg 
sokkal több helyütt léghőmérséklet mérése. A képlettel lényegében bárhol az országban 
megbecsülhető a talajfagy lehatolási mélysége. 

 
42. ábra: A fagyási index és a fagybehatolási mélység közötti kapcsolat 8 magyarországi 
állomáson, log-log skálán ábrázolva 
2. A meleghez kapcsolódó eseményeknél a minimum- és maximumhőmérsékleteket, illetve a 
hőhullámok klimatológiáját vizsgáltuk. 
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Az IPCC jelentésekből kiderül, hogy a hideghez kapcsolódó szélsőségek számának 
csökkennie, a melegéhez tartozónak növekednie kell. Ez a megállapítás Magyarországra 
érvényes, azaz az 1. pontban láthattuk, hogy a hazai nagy téli hidegek száma csökken, a jelen 
pontban pedig bemutatjuk, hogy a nyári hőhullámok tartama, nagysága és gyakorisága 
növekszik. 
Ehhez kapcsolódóan a TAR-ban még az szerepelt, hogy a napi hőingás csökken, mivel a 
minimumhőmérsékletek jobban növekszenek a maximumhőmérsékleteknél. Ez 
Magyarországon nem volt igazolható, de a 4AR4-ben ez a kijelentés már nem ilyen 
karakterisztikus, azaz az szerepel, hogy vannak területek, ahol a napi hőingás csökken, és 
vannak olyanok is, ahol nem változik. 
 
14. táblázat: Állomási napi minimumhőmérsékletek extrém alacsony (TN10p) értékeinek 
változása %-ban, alap 1961-1990. 
Kék szín jelzi, hogy az adott érték alatt szignifikánsan egyre kevesebb adott esetet találunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. táblázat: Állomási napi minimumhőmérsékletek extrém magas (TN90p) értékeinek 
változása %-ban, alap 1961-1990. 
A piros szín jelzi, hogy az adott érték felett szignifikánsan egyre több adott esetet találunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TN10p homogenizált 1901-2007 1961-2007 1976-2007
Sopron -7.3 -6.3 -6.4
Szombathely -4.5 -5.3 -6.0
Keszthely -4.0 -2.8 -3.6
Mosonmagyaróvár -3.8 -3.3 -3.3
Siófok -7.8 -6.2 -7.7
Pécs -5.4 -4.9 -5.4
Baja -6.0 -3.8 -5.4
Kalocsa -5.6 -1.5 -4.4
Kecskemét -3.4 -2.0 -3.5
Szeged -2.2 0.0 -0.5
Túrkeve -5.1 -6.2 -11.4
Miskolc -6.7 -3.9 -5.7
Debrecen -2.5 -2.8 -5.3
Nyíregyháza -6.1 -4.3 -6.1
Budapest -6.2 -4.9 -6.6

TN90p homogenizált 1901-2007 1961-2007 1976-2007
Sopron 6.4 10.4 10.2
Szombathely 10.0 11.8 12.2
Keszthely 7.9 9.1 9.4
Mosonmagyaróvár 8.6 9.0 9.3
Siófok 8.0 13.8 15.4
Pécs 8.1 11.5 12.2
Baja 9.0 10.4 11.2
Kalocsa 7.1 9.4 13.0
Kecskemét 7.7 9.1 11.2
Szeged 8.6 10.5 11.0
Túrkeve 10.4 5.6 9.3
Miskolc 8.1 9.2 12.1
Debrecen 10.7 9.3 11.2
Nyíregyháza 6.3 6.7 9.0
Budapest 5.9 9.7 12.8
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Bár a minimumhőmérsékletek a lokális környezet változásaira nagyon érzékenyek, ettől 
függetlenül mind az alsó, mind a felső decilis esetében szinte állomásra való kivétel nélkül 
szignifikáns a melegedésnek megfelelő változás. 
A 43. ábrán jól látható, hogy a szignifikáns változás elsősorban az ország nyugati és 
északkeleti területein jelenik meg. A maximum hőmérsékletek esetében a helyzet még 
egyértelműbb. A homogenizált adatsorok az elmúlt 32 évben mindenhol a melegedésnek 
megfelelő irányban tolódtak el, ahogyan az 16. és 17. táblázatok mutatják. Az több helyütt 
megfigyelhető, hogy az 1961-2007-es időszakban a tendencia kisebb, mint amikor 1901-től 
számolunk. Ennek oka az, hogy az időszakokat a WMO éghajlati időszakaihoz illesztettük, és 
nem a hűlési vagy melegedési szakasz kezdetéhez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. ábra: A napi minimum az alsó 10%-os decilisnél alacsonyabb: 1961-2007 időszak 
alatti változás 
 
 
16. táblázat: Állomási napi maximumhőmérsékletek extrém alacsony (TX10p) 
értékeinek változása %-ban, alap 1961-1990.  
Kék szín jelzi, hogy az adott érték alatt szignifikánsan egyre kevesebb adott esetet találunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nem 
szign. 

TX10p homogenizált 1901-2007 1961-2007 1976-2007
Sopron -5.9 -7.067 -8.9
Szombathely -4.8 -5.883 -6.2
Keszthely -5.1 -5.27 -5.6
Mosonmagyaróvár -5.5 -5.135 -4.8
Siófok -6.9 -5.995 -5.8
Pécs -4.2 -3.753 -4.2
Baja -5.7 -4.596 -5.7
Kalocsa -4.3 -3.601 -6.6
Kecskemét -5.2 -3.777 -5.7
Szeged -4.2 -4.129 -4.8
Túrkeve -3.6 -4.092 -8.8
Miskolc -3.6 -3.045 -6.3
Debrecen -4.4 -3.311 -5.2
Nyíregyháza -5.7 -4.322 -6.7
Budapest -5.1 -3.948 -7.8
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17. táblázat: Állomási napi maximumhőmérsékletek extrém magas (TX90p) értékeinek 
változása %-ban, alap 1961-1990. 
Kék szín jelzi, hogy az adott érték alatt szignifikánsan egyre kevesebb adott esetet találunk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hőhullámok esetében a HWDI-t (Heat Wave Duration Index) használtuk. Ehhez az 1961-
1990-es normát legalább 5°C-kal meghaladó napokat vizsgáltuk. A legalább 6 napig tartó 
meleg hullámok százalékos változására a 18. táblázat szerinti értékeket kaptuk. 
 
18. táblázat: A legalább 6 napig tartó meleg hullámok 
(leglább 5 ˚C-kal az 1961-1990-es normál fölött) %-os változása (HWDI) a homogenizált 
idősoron vizsgálva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A változások térbeli eloszlását a 44. ábra mutatja. A legnagyobbak a változások az ország 
északnyugati és középső részén, kisebbek délnyugaton és északkeleten, és az Északi-
középhegység kisebb régióiban az érték 15 % alatt marad. Ez a nagy változás jól látható az 
idősorokon is. Ehhez Pestszentlőrinc adatsorát használtuk fel. A 27°C-ot elérő napok száma 
nagyon alacsony volt az 1990-es évekig, akkor szinte ugrásszerűen megnövekedett a számuk 
(45. ábra). Még nagyobb a változás, ha csak a nagyobb extremitásokat vizsgáljuk, így például 
a legalább három egymást követő, minimum 27°C-os napi középhőmérsékletű napok számát 
éves bontásban (46. ábra).  

TX90p homogenizált 1901-2007 1961-2007 1976-2007
Sopron 8.8 11.3 13.0
Szombathely 8.7 10.0 10.7
Keszthely 7.1 9.8 12.0
Mosonmagyaróvár 5.5 11.3 12.1
Siófok 2.4 12.8 14.8
Pécs 5.9 9.9 9.3
Baja 7.2 12.1 12.8
Kalocsa 4.1 10.9 14.3
Kecskemét 4.4 9.9 10.7
Szeged 7.5 11.8 12.3
Túrkeve 6.0 9.2 14.6
Miskolc 4.0 8.5 11.2
Debrecen 5.3 8.3 9.1
Nyíregyháza 3.3 9.8 13.0
Budapest 4.3 8.8 12.1

HWDI homogenizált 1901-2007 1961-2007 1976-2007
Sopron 15.4 26.7 24.8
Szombathely 12.8 17.3 18.3
Keszthely 11.5 21.9 20.3
Mosonmagyaróvár 8.9 19.8 24.8
Siófok 1.7 20.5 22.9
Pécs 12.6 21.7 20.5
Baja 14.3 28.3 31.4
Kalocsa 7.5 28.6 30.6
Kecskemét 9.8 20.8 17.2
Szeged 14.8 24.6 22.1
Túrkeve 6.3 12.1 23.2
Miskolc 5.5 18.8 20.7
Debrecen 9.7 25.1 29.3
Nyíregyháza 4.1 19.9 19.7
Budapest 5.5 15.4 19.1
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44. ábra: A legalább 6 napig tartó meleg hullámok (legalább 5 ˚C-kal az 1961-1990-es 
normál fölött) %-os változása (HWDI) 
 
 

 
 
45. ábra: A 27°C -ot elérő középhőmérsékletű napok száma évente 
Budapest-Pestszentlőrinc, 1971-2009 időszak, az 1971-2000-es átlag 3,2 nap 
 

 
46. ábra: A legalább 3 napig tartó, 27°C -ot elérő középhőmérsékletű hőhullámos napok 
száma évente  
Budapest-Pestszentlőrinc, 1971-2009 időszak, az 1971-2000-es átlag 1,1 nap 
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Magyarországon a hideg és meleg szélsőségek a globális tendenciákhoz hasonlóan változnak. 
A hideghez köthetőek jelentősen csökkennek (kivéve a késő tavaszi és kora őszi fagyokat), a 
meleghez kapcsolódóak pedig jelentősen és szignifikánsan növekszenek. Ezen utóbbiak 
esetében különösen a 90-es évek óta figyelhető meg szinte ugrásszerű változás. 
 
Kritikus hőmérsékleti értékek 
 
A negatív hőmérsékletek növényekre gyakorolt hatása eltérő. A fagyérzékenység elsősorban 
faj- és fajtatulajdonság, de ugyanakkor adott növényfajta esetén is változik a fejlettség és a 
fenofázis függvényében. Az 1. és 2. táblázatban olyan hőmérsékleti küszöbértékekre 
mutatunk be adatokat, amelyeknél már fellép a fagy károsító hatása. A levegő lehűlésének 
mechanizmusa miatt a levélfelszín hőmérsékletek néha jelentősen (4-5°C-kal) is 
alacsonyabbak lehetnek, mint a 2 m-en mért léghőmérsékletek. 
Általánosságban elmondható, hogy a trópusi, szubtrópusi eredetű növények faggyal szembeni 
ellenálló képessége kicsi, ezért könnyen károsodhatnak, még akkor is, ha csak rövid ideig 
vannak kitéve negatív hőmérsékleteknek. A növények többsége virágzáskor, a gyümölcsfák 
virágzáskor és gyümölcskötődés idején, az úgynevezett kritikus fejlődési szakaszban a 
legérzékenyebbek. 
A növényi szövetekben található víz minden esetben oldott sókat, ásványi anyagokat és 
különféle szerves vegyületeket tartalmaz. Ezért a növényi nedvek fagyáspontja alacsonyabb a 
víz 0°C-os fagyáspontjánál, néha jelentős mértékben is.  
 
Gyümölcsfák: 
Növény Rügypattanás(°C) Virágzás (°C) Terméskötés (°C) 
alma -2,8       -3,9 -1,7    -2,5 -1,1    -2,7 
őszibarack -1,7       -6,7 -1,1    -3,9 -1,1    -2,2 
körte -1,7       -3,9 -1,7    -2,2 -1,0    -2,2 
szilva -1,1       -5,6 -0,6    -3,0 -0,6    -2,2 
kajszi -1,1       -5,6 -0,6    -2,2 -0,5    -2,2 
cseresznye -1,7       -5,6 -1,1    -2,7 -1,1    -2,2 

 
Szántóföldi növények 
Növény Kelés (°C) Virágzás (°C) Érés (°C) 

Magas fagytűrés 
Tavaszi búza -9, -10 -1, -2 -2, -4 
Zab -8, -9 -1, -2 -2, -4 
Árpa -7, -8 -1, -2 -2, -4 
Borsó -7, -8 -2, -3 -3, -4 
Lencse -7, -8 -2, -3 -2, -4 
Mák -7, -8 -2, -3 -2, -3 

Erős fagytűrés 
Bab -5, -6 -2, -3 -3, -4 
Napraforgó -5, -6 -2, -3 -2, -3 
Len -5, -7 -2, -3 -2, -4 
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Kender -5, -7 -2, -3 -2, -4 
Cukorrépa -6, -7 -2, -3 - 
Sárgarépa -6, -7 - - 

Közepes fagytűrés 
Káposzta -5, -7 -2, -3 -6, -9 
Szója -3, -4 -2, -3 -2, -3 

Alacsony fagytűrés 
Kukorica -2, -3 -1, -2 -2, -3 
Köles -2, -3 -1, -2 -2, -3 
Burgonya -2, -3 - -1, -2 

Nem fagytűrők 
Dinnye -0,5, -1 -0,5, -1 -1 
Rizs -0,5, -1 -0,5, -1 -0,5, -1 
Földimogyoró -0,5, -1 - - 
Uborka 0, -1 - - 
Paradicsom 0, -1 0, -1 0, -1 
Dohány 0, -1 0, -1 0, -1 

 
Őszi búza 
A búza csírázása már 3-5°C körül megindul, és a hőmérséklet növekedésével a sebessége is 
növekszik. Optimális hőmérséklet a csírázás szempontjából a 20-25°C körüli érték, míg a 
35°C feletti értékek már nem kedvezőek. 
A reproduktív szakaszban különösen a magas hőmérsékletre érzékeny, kedvezőtlenek a 30°C 
feletti nappali és a 25°C feletti éjszakai hőmérsékletek. Optimálisnak tekinthetőek a 20-25°C 
közötti értékek. 
A szárbaszökkenéshez szükséges hideghatás -1-+1°C között 40-60 nap. 
 
Őszi árpa 
Vetéséhez 3-4°C napi középhőmérséklet szükséges. Ekkor megindul a csírázás. Optimális 
hőmérséklet a csírázás szempontjából a 20-25°C körüli érték, míg a 35°C feletti értékek már 
nem kedvezőek, 35°C felett pedig jelentősen visszaesik az asszimiláció. Márciusban a 
magasabb, utána az alacsonyabb hőmérsékletek a kedvezőek. 
 
Tavasz árpa 
Az egyes fenofázisaihoz szükséges hőmérsékletek: 
csírázás-kelés: 1-3°C, bokrosodás: 5-°C, szárbaindulás: 10-12°C, virágzás: 16-18°C, érés: 18-
20°C. A csírázás maximális hőmérséklete 32°C. A fotoszintézis optimális hőmérséklete 10-
20°C között van. 
 
Kukorica 
Hőmérsékletigénye kisebb, mint a származási helyén (bázishőmérséklete 15 helyett 10°C 
lett). A csírázás esetére minimum 8-10°C, optimum 31,5-35°C, maximum 40-44°C. A 
kukorica kardinális pontjai: 10°C lassú, 30-33°C maximális sebességű fejlődés. A vetés/kelés 
időszakában 1°C hőmérsékletváltozás 1-2 nap különbséget jelenthet. A címerhányás optimális 
hőmérséklete 24-26°, ettől eltérő hőfokon a fejlődés lelassul. 
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5. konzorciumi tag: Szent István Egyetem 
 
Az egyetem Növénytermesztési Intézetének a projektben vállalt feladatai az első 
munkaszakaszban 3 részterületet ölelnek fel, úgymint földművelési kutatások, szántóföldi 
növénytermesztési- és gyepgazdálkodási kutatások, valamint a post harvest technológiák 
területén végzett kutatások. 
 
Földművelési kutatások 
 
A kutatások saját kutatások, az eredmények saját eredmények. A kutatási eredményekről 
bővebb információ a projekt honlapján található. 
1. évi feladat: 1. A termésbiztonságot veszélyeztető talajminőség-hibák megjelölése. 2. 
Talajminőség-kímélő művelési tesztek. 3. Kockázatelemzés. 
 
Nagyparcellás kísérlet lefolytatása 

A kísérlet helye: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Kísérleti és Tangazdasága, Hatvan 
Józsefmajor, F-10 tábla (5.21 ha). A terület klíma érzékenynek minősül. 

Kísérlet viteli feladatok (2008.dec.01.-2009.nov.30): napraforgó szárzúzás, alaptrágya 
kijuttatás, alapozó művelés a kezelések szerint, elmunkálás, magágykészítés, őszi búza vetés 
(Lupus, 2008.okt.15.), tavaszi fejtrágyázás, növényvédelmi beavatkozások, betakarítás 
(2009.júl.09.), termés mérés. Tarlóművelés (5-7 cm, júl. 10.), mustárvetés (2009.07.11.), 
mustár szárzúzás, sekély tarlóművelés, alapművelés a 2010. évi kukorica alá (2009.10.22.) a 
kezelések szerint. 

Művelési kezelések: 1. Szántás (28-32 cm) és elmunkálás, 2. Lazítás (35-40 cm), 
elmunkálás tárcsával, 3. Kultivátoros művelés (14-16 cm), 4. Kultivátoros művelés (20-22 
cm), 5. Tárcsás művelés (14-16 cm), 6. Direktvetés. 

Kutatási feladatok, talaj: talajállapot, lazultság, lazultság változása, agronómiai szerkezet 
(rög (>10mm), morzsa (2,5-10mm), kismorzsa (0,25-2,5mm), por (<0,25mm) aránya, a 
morzsásodás, nedvességtartalom- és forgalom, gilisztaszám, felszín takartság, CO2 flux. 

Kutatási feladatok, növény (búza és mustár): kelés, kezdeti fejlődés, magasság, földfeletti- 
és gyökértömeg, gyökerezés mélysége, termés, termésminőség, gyomok, gyomborítottság, 
kártevők, kórokozók. Búzaminőség paraméterek: nedvesség %, fehérje %, sikér %, 
hektolitertömeg (kg), esésszám (mp). 

Kockázatelemzés: lazult réteg mélysége 2009. tavasszal, talajnedvesség szint, 
felszíntakarás betakarítás után, szalma feltáródás, lazult réteg mélysége 2009. ősszel 
 
Középparcellás kísérlet lefolytatása (talajminőség kímélő művelési tesztek) 

A kísérlet helye: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Kísérleti és Tangazdasága, Hatvan 
Józsefmajor (F-11 tábla, 2.1 ha). 

Kísérlet viteli feladatok: parcellák kijelölése, művelési kezelések beállítása őszi búza 
tarlón (2009. júl.10-11-től 100 napig). Tarló-kezelések: 1. hántatlan tarló. Művelések: 2. 
síktárcsás (6-10 cm), 3. kultivátoros (6-12 cm), 4. hagyományos tárcsás (9-14 cm), 5. 
hagyományos tárcsás (9-14 cm) elmunkálással, 6. szántás (30-32 cm), 7. szántás (30-32 cm), 
elmunkálva.  

Kutatási feladatok, talaj: talaj lazultság, lazult mélység változásai, agronómiai szerkezet 
(rög (>10mm), morzsa (2,5-10mm), kismorzsa (0,25-2,5mm), por (<0,25mm) aránya, a 
morzsásodás, nedvességtartalom- és forgalom, gilisztaszám, felszín takartság, talajba kevert 
szalma csökkenése, CO2 flux, árva-és gyomkelés. 
1. A termésbiztonságot veszélyeztető talajminőség-hibák megjelölése.   
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A 2009. kísérleti évben az alábbi tényezőket vizsgáltuk: a lazult réteg mélysége (gyökérzóna), 
a nedvességforgalmat gátló tömör réteg helye, kiterjedése, a morzsa arány, a bolygatott talaj 
felülete, a talajfelszín borítottsága a kritikus hónapokban.  

1) A lazult réteg mélységét illetően megállapítható (n=43/szint/2009. év): 
1. 40-45 cm: biztonságos – a klímakár-enyhítésben.  
2. 35-40 cm: biztonságos – jó a kár-enyhítés, csekély (alig kimutatható) a veszteség. 
3. 28-32/34 cm: közepes – klímakár-enyhítés várható, kicsi (kimutatható) veszteséggel, 

kedvező idényben biztonságosnak minősül. 
4. 22-25/28 cm: közepes – a kár-enyhítés és a várható veszteség szintje. 
5. 18-20/22 cm: kockázatos – a várható klímakár és a várható veszteség nagy. 
6. 10-12 cm: igen kockázatos – a várható klímakár és a veszteség súlyos. 
A lazult réteg mélysége nem feltétlenül azonos a művelés mélységével. 
A saját mérésekből származó eredmények alapján kijelölt fokozatok közül az 

élelmiszer-termelés biztonságának megtartásához az 1-3. vehető figyelembe, a 4. csak 
kedvező idényben, az 5-6. termelési kockázatnak minősíthető. 

2) A talaj szerkezet vizsgálatok a nagyobb (≥ 70%) morzsa (0,25-10 mm), a minél kisebb 
por (<0,25 mm)- és rög (>10 mm) arány jótékonyságát igazolták a búza kelésekor, kezdeti 
fejlődésekor, és virágzásakor. Változtatást sürgetünk az alapművelés és elmunkálás 
technológiájában. Középparcellás kísérletben, művelt tarlókon, a morzsásodás feltételei 
voltak: sekély bolygatás, a bolygatott felszín lezárása, a hő- és zápor stressz csökkentése 
(takarással). A morzsásodást, adataink szerint a talaj eredeti tulajdonságain kívül jelentősen 
befolyásolja a művelés módja, valamint műveléskor a talaj nedvessége. A kísérleti területen a 
morzsaképződés optimumát 22 tömeg % (m/m%) nedvességnél állapítottuk meg. 

Az élelmiszer-termelést – a morzsásodó talajokon – a ≥ 75% morzsa aránnyal 
jellemezhető talajminőség alapozza biztonságosan, amennyiben a por aránya legfeljebb 
10-15 %. A csökkenő morzsa arány, illetve a növekvő por és rög arány közepes (pl. 
50:20:30), kockázatos (pl. 40:30:30), igen kockázatos (pl. 30: 30: 40) fokozatokba sorolható. 

3) A bolygatott talaj felülete. A nagy- és középparcellás vizsgálatok a nyári 
talajművelések esetében a kicsi + lezárt felszín, őszi talajművelések esetében a kicsi 
(egyengetett) felszín nedvesség kímélő hatását igazolták. 

Az élelmiszer-termelés biztonságának a kellő mélységű lazult réteg mellett a minél 
kisebb vízvesztő felszín kialakítása felel meg (eltérően a száz éves gyakorlattól). A 
fokozatok: 100-110%: biztonságos (egyenletes felszín), 111-129%: közepes, 130-149%: 
kockázatos, >150%: igen kockázatos (barázdákban, rögösen hagyott, elmunkálatlan) felszín. 

4) A talajfelszín borítottsága adott klíma helyzetben fontos talaj- és nedvességkímélő 
tényezővé vált. A 2005-ben kezdett, és 2009-ben célirányosan ismételt kutatásaink 
eredményeit a 19. táblázat összefoglalóan mutatja. 

 
19. táblázat. A talajfelszín takarása zúzott tarlómaradványokkal, és a várható kockázat 

A takarás aránya (%) és a védőhatás Megnevezés 
Jó  Közepes  Gyenge  

Aratás után, hántatlan tarlón 55 – 65  25 – 35  < 10 
Tarlóművelés után (nyáron) 35 – 45 15 – 25 < 10 
Alapművelés után (nyáron) 25 – 35 15 – 25  0 – 5  
Alapművelés után (ősszel, télen) 15 – 25 10 – 15  0 
Kockázat kicsi közepes nagy 
 
A projekt honlapján elérhetők a háttérinformációk a nedv_tmkis09.pdf link megnyitásával. 
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Az élelmiszer-termelés biztonságának alapozásához – kiemelten a kritikus nyári 
hónapokban – a talajfelszín takarása a nedvesség veszteség és a talajszerkezet károsodás 
csökkentése révén járul hozzá. 

Az 1)-4) pontok alapján a klímakár fokozó, illetve klímakár enyhítő talajállapot 
jellemzőket a 20. táblázatban foglaltuk össze. A táblázat bal oszlopában az élelmiszer-
termelés biztonságát veszélyeztető tényezők, a jobboldali oszlopában a biztonságot alapozó 
tényezők vannak listázva (n= 47/pont). A lista segítséget nyújt a talajművelési beavatkozások 
újszerű osztályozásához, pl. a. klímakár-enyhítésre, jó vízbefogadásra és tárolásra alkalmas 
állapot. b. klímakár-enyhítésre, vízbefogadásra és tárolásra közepesen alkalmas állapot. c. 
klímakár-enyhítésre, jó vízbefogadásra és tárolásra alkalmatlan állapot. 

Ezeket a fokozatokat finomítani, pontosítani lehet a projekt további éveiben. 
 

20. táblázat: A talajállapot befolyása a klímahatás érvényesülésére 
Klímakár fokozó állapothibák Klímakár enyhítő talajállapot 

1. Tömör talajállapot a felszínen, 
felszínhez közel vagy a szelvényben.  

1. Mélyebb (legalább 35-40 cm) lazult 
gyökérzóna.  

2. A vízbefogadás és tárolás 
akadályozottsága (tenyészidőben, művelési 
idényben). 

2. Vízbefogadásra és tárolásra képes állapot 
hosszabb tartama (mérsékelt aszály és 
belvízkár). 

3. Nagy vízvesztő felület (főként nyáron, 
de ősszel és télen is).  

3. A nedvességvesztést minimálisra 
csökkentő felszín.  

4. Nagy szervesanyag/ szénvesztő felület. 4. A talaj szén-dioxid légzését ésszerűen 
korlátozó felszín. 

5. Klímának kitett, takaratlan felszín.  5. Takart, ún. védő felszín, minél hosszabb 
ideig (kisebb csapadék- és hő stressz).  

6. Elporosított, víz- és szél által 
elmozdítható talajszerkezet.  

6. Morzsás, víznek és szélnek ellenálló 
szerkezet.  

7. A talaj kiszáradását fokozó 
gyomosodás, illetve nyári árvakelés.  

7. Kárküszöb alatti gyomosság a 
tenyészidőben, és azon kívül (vízkímélés) 

 
2. Talajminőség-kímélő művelési tesztek.  

Talajminőség-kímélő művelési teszteket 7 művelési variánssal, 9 faktorral végeztünk: 1) 
Vízveszteség. 2) Vízbefogadás. 3) Nedvesség kímélés/tárolás. 4) Földigiliszta tevékenység. 5) 
Talajszerkezet védelem. 6) Hő-stressz a talajban. 7) Szalma feltáródás. 8) Művelhetőség 
javulás. 9) Szénveszteség kg/ha/nap (friss művelés után 6 napig). 2009-ben azt 7 a művelési 
változatot szerepeltettük, amely vizuálisan és bolygatottság szerint is a legnagyobb eltérést 
mutatja. A 7 kezelés kiválasztását a gyakorlatban való elterjedtsége is indokolta, vagyis: 1. 
hántatlan tarló. művelések: 2. síktárcsás (6-10 cm), 3. kultivátoros (6-12 cm), 4. hagyományos 
tárcsás (9-14 cm), 5. hagyományos tárcsás (9-14 cm) elmunkálással, 6. szántás (30-32 cm), 7. 
szántás (30-32 cm), elmunkálva. 2009-ben a rangsor a következők szerint alakult: (1. a 
legjobb): 1. Sekély hántás, lezárt felszín (takarás 35-45%), ennek 3 kísérleti variáns felelt 
meg. 2. Hántatlan talaj, amely adott évi klíma körülmények között kaphatott kedvező 
minősítést. 3. Szántott talaj takaratlan, lezárt felszín, a kis vízvesztő felület okán. 4. Mély 
hántás, nyitott felszín (takarás 0-10%), amely a vízvesztés és a CO2 légzés okán 
kockázatosnak minősül. 5. Szántott talaj takaratlan, nyitott felszín, amely a 2009. év július-
október hónapok időjárása folytán igen kockázatosnak minősíthető (21. táblázat).  
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21. táblázat: Tarlóművelések különbségei 
 
Szempontok/Kockázat

Hántatlan  
talaj 

Sekély hántás, 
lezárt felszín 
(takarás  
35-45%) 

Mély hántás, 
nyitott 
felszín  
(takarás  
0-10%) 

Szántott talaj  
takaratlan, 
lezárt felszín 

Szántott 
talaj  
takaratlan, 
nyitott 
felszín 

Vízveszteség közepes 
– nagy 

kicsi nagy kicsi/közepes igen nagy 

Vízbefogadás rossz jó jó jó jó 
Nedvesség kímélés/ 
tárolás 

gyenge igen jó gyenge közepes igen 
gyenge 

Földigiliszta-
tevékenység 

gyenge kedvező gyenge 3 hét után jó gyenge 

Talajszerkezet  
védelem 

gyenge igen jó gyenge-
közepes 

közepes igen 
gyenge 

Hő-stressz a talajban nagy csekély közepes-
nagy 

közepes nagy 

Szalmafeltáródás  nincs harmonikus közepes közepes, jó gyenge 
Művelhetőség javulás elmarad kedvező gyenge közepes, jó igen 

gyenge 
Szénveszteség 
kg/ha/nap (friss 
művelés után 6 napig) 

1,4 – 3,2  3,6 – 4,2 5,7 – 12,0 
 

6,3 – 12,3 15,8 – 
28,2 

 
3. Kockázatelemzés. 

A kockázatelemzést FMEA módszerrel végeztük el. Ehhez a lehetséges és elkerülhető 
művelési hibák a következők voltak: 1) a vízveszteség bekövetkezésének és 
elkerülhetőségének valószínűsége. 2) A nedvesség kímélés elmaradása vagy megvalósulása. 
3) A talajszerkezet romlás bekövetkezése vagy elkerülése a felszínvédelemmel 
összefüggésben. 4) Hő- és zápor-stressz bekövetkezése vagy elkerülése. 5) A 
szalmafeltáródás folyamatossága vagy akadályozottsága. 6) Nagy szénveszteség 
bekövetkezése vagy kis szénveszteség. 7) A talaj művelhetőségének romlása vagy javulása a 
nyári művelés okán. 

Az FMEA értelmében a hiba úgy értékelendő, hogy: 
•  milyen a hiba bekövetkezésének valószínűsége (ismerve a saját lehetőségeket és 

rendszereket), és ezt a valószínűséget 1-10-ig terjedő pontszámmal becsüljük.  
•  mi a hiba felismerésének valószínűsége 1-10-ig pontszámmal becsülve.  
•  a hiba bekövetkezése esetén a végeredményre gyakorolt hatás 1-10-ig terjedő 

pontszámmal becsülve. 
A három valószínűségi számot összeszorozva, ha a szorzat, vagyis a kockázati szám 

eléri a kritikus értéket (Pl. mezőgazdaságban a 100-at), akkor a kockázat nem tűrhető és 
megelőző intézkedéseket kell tervezni. A pontszám becsléséhez a vonatkozó 
segédtáblázatokat használtuk (az elemzés részletei a honlapon láthatók). 

 
 

Az 1. évi kutatási feladatok voltak: 1. A termésbiztonságot veszélyeztető talajminőség-hibák 
megjelölése. 2. Talajminőség-kímélő művelési tesztek. 3. Kockázatelemzés. Az 1. évre 
kijelölt feladatok megvalósultak, a kutatások saját kutatások. 2008.dec.01. és 2009. nov.30. 
között a hat-kezeléses nagyparcellás, illetve a hét-kezeléses középparcellás kísérletekben a 
megjelölt feladatok kidolgozásához szükséges talajművelési és mérési munkákat végeztük el. 
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Kimutattuk a termésbiztonságot veszélyeztető, műveléssel befolyásolható talajállapot hibák 4 
fő tényezőjét, ezeken belül biztonságos, közepes, kockázatos és igen kockázatos fokozatokat 
jelöltünk meg. Talajminőség kímélő művelési teszteket 2009-ben 7 művelési változattal, 9 
kiemelt faktor alapján végeztünk. Kockázatelemzést 7 talajművelési változattal, 7 kockázati 
tényezővel végeztünk. A kutatás 1. évében 1-1 angol és magyar nyelvű tudományos cikket, 3 
konferencia cikket, 2-2 angol és magyar nyelvű konferencia előadást, és 4 szakmai cikket 
publikáltunk. 
 
Következtetések levonása a munka továbbvitele szempontjából 
 

1. A termésbiztonságot veszélyeztető és a klímahatást befolyásoló talajállapot hibák 4 fő 
csoportját mutattunk ki, amelyek: a műveléssel kialakult lazult réteg mélysége, a 
talajszerkezet, a bolygatott talaj felülete, és a talajfelszín borítottsága. A saját mérésekből 
származó eredmény szerint kijelölt fokozatok alapján az élelmiszer-termelés biztonságának 
megtartásához legalább 28-30, optimálisan 40-45 cm lazultság mélység szükséges. Szükséges 
továbbá a ≥ 75% morzsa arány a talajban, amelyhez 10-15% por, illetve 10-15% rög járulhat. 
Elengedhetetlen a minél kisebb vízvesztő felszín kialakítása a kritikus (nyári, nyár végi) 
hónapokban. A minősítés a következő: 100-110%: biztonságos (amely egyenletes felszín), 
111-129%: közepes, 130-149%: kockázatos, >150%: igen kockázatos (amely barázdákban és 
rögösen hagyott, elmunkálatlan felszín). A kritikus nyári hónapokban (július, augusztus) – a 
talajfelszín 35-45 %-os takarása a nedvesség veszteség és a talajszerkezet károsodás 
csökkentése révén járul hozzá a klímakárok enyhítéséhez. Az eredményeket 7 tényező alapján 
összegeztük: 1) Előfordul-e tömör talajállapot a felszínen, felszínhez közel vagy a 
szelvényben. 2) Akadályozott-e a vízbefogadás és tárolás (tenyészidőben, művelési 
idényben). 3) Van-e vízvesztő felület (főként nyáron, de ősszel és télen is). 4) Van-e 
szervesanyag/ szénvesztő felület. 5) Van-e klímának kitett, takaratlan felszín. 6) Van-e 
elporosított, víz- és szél által elmozdítható talajszerkezet. 7) Van-e a talaj kiszáradását fokozó 
gyomosodás, illetve nyári árvakelés.  

A vizsgálatokkal a 2. évi kutatási tervben megjelölt klímaindikátorok feladat egy részét is 
alapoztuk. 

2. Talajminőség-kímélő művelési teszteket 7 művelési variánssal, 9 faktorral végeztünk: 
1) Vízveszteség. 2) Vízbefogadás. 3) Nedvesség kímélés/tárolás. 4) Földigiliszta tevékenység. 
5) Talajszerkezet védelem. 6) Hő-stressz a talajban. 7) Szalma feltáródás. 8) Művelhetőség 
javulás. 9) Szénveszteség kg/ha/nap (friss művelés után 6 napig). 2009-ben a rangsor a 
következők szerint alakult: (1. a legjobb): 1. Sekély hántás, lezárt felszín (takarás 35-45%), 
ennek 3 kísérleti variáns felelt meg. 2. Hántatlan talaj, amely adott évi klíma körülmények 
között kaphatott kedvező minősítést. 3. Szántott talaj takaratlan, lezárt felszín, a kis vízvesztő 
felület okán. 4. Mély hántás, nyitott felszín (takarás 0-10%), amely a vízvesztés és a CO2 
légzés okán kockázatosnak minősül. 5. Szántott talaj takaratlan, nyitott felszín, amely a 2009. 
év július-október hónapok időjárása folytán igen kockázatosnak minősíthető.  

2010. évi feladatunk a termésbiztonságot fenntartó művelési rendszerek adaptálása, 
amelyet a tesztek további finomítása is elősegít. 

3. Kockázatelemzést, FMEA módszerrel, hét művelési változattal, 7 kockázati tényezővel 
végeztünk: 1) A vízveszteség bekövetkezésének és elkerülhetőségének valószínűsége. 2) A 
nedvesség kímélés elmaradása vagy megvalósulása. 3) A talajszerkezet romlás bekövetkezése 
vagy elkerülése a felszínvédelemmel összefüggésben. 4) Hő- és zápor-stressz bekövetkezése 
vagy elkerülése. 5) A szalmafeltáródás folyamatossága vagy akadályozottsága. 6) Nagy 
szénveszteség bekövetkezése vagy kis szénveszteség. 7) A talaj művelhetőségének romlása 
vagy javulása a nyári művelés okán. Az elemzés objektív módon a sekély talajbolygatás és 
35-45 % felszín takarás esetén mutatott csekély kockázatot, 2 esetben (hántatlan és takart 
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felület, illetve bolygatott, takaratlan, lezárt felület) tűrhető kockázatot, s 3 esetben (hántatlan, 
takaratlan talaj; hántott, <10 %-ban takart, elmunkálatlan talaj; mélyen bolygatott, takaratlan, 
elmunkálatlan talaj) nem tűrhető kockázatot. 

A termésbiztonságot fenntartó művelési rendszerek adaptálását (2010. évi feladat) 
kockázatelemzéssel is alá kívánjuk támasztani. 

 
A kísérletek innováció tartalma 
 

1. Innovációra alkalmas eredmények az élelmiszer-termelés biztonságának megtartásához 
és a klímakár csökkentéshez: legalább 28-30, optimálisan 40-45 cm lazultság mélység elérése 
az alapozó talajművelés során a minél jobb vízbefogadás és tárolás érdekében, 
morzsakímélés, a morzsa regeneráció alapozása kímélő műveléssel, nedvesség- és szénkímélő 
talajfelszín kialakítása. 

2. A nedvesség- és szénveszteség csökkentését, a talaj hő- és csapadék stressztől való 
megkímélését elősegíti tarlóművelés (nyári művelés) szorgalmazása, továbbá a talaj 
kitettségét, klíma érzékenységét fokozó állapot elkerülése. 

3. A szakszerűtlen művelést kísérő kockázatok reális bemutatása, a kockázatcsökkentés 
művelési módjainak objektív bemutatása. 

 
A talajművelési technológiák klíma érzékeny területeken való elhelyezése 
 
A kísérleti terület ún. klíma érzékeny kistájban található. A tesztelt művelési változatokat 
Szentgálon, Bekecsen, Dunavecsén is meg kívánjuk méretni mivel a 2. és a 3. évi kutatási 
tervekben is szerepelnek. 
 
A háttéranyagok a Kockazatelemzes_2009.doc linken elérhetők a projekt honlapján. 
 
 
Szántóföldi növénytermesztési kutatások 
 
A projektben vállalt célok eléréséhez az első évben egy módszertani jellegű előtanulmányt 
készítettünk. Az előtanulmány készítésével párhuzamosan megindult az adatok gyűjtése, 
melyre alkalmazva az alább ismertetett módszert, megvalósíthatjuk a projekt célkitűzéseit. 
Az emberi civilizáció kibontakozásának hajnalán, mikor az ember különböző növények 
termesztésével kezdett foglalkozni, szembesült azzal a ténnyel, hogy a különböző években az 
egyes növények nem azonos mennyiséget teremnek, sőt, néha a termésingadozás igen nagy 
mértékű is lehet. Ezt a hektikusságot kezdetben, az akkori kor színvonalának megfelelően, a 
természetfölötti erőknek tulajdonították és ellene ezeknek az erőknek a kiengesztelésével 
próbáltak tenni. A későbbi korokban egyre több racionális okot találtak ennek a jelenségnek a 
magyarázatára, míg a legújabb korban, a racionalizmus talaján állva, kizárólag tudományos 
indokokkal próbáljuk magyarázni (Jolánkai-Birkás, 2007, Jolánkai et al., 2008). Ez azért 
fontos, mert növénytermesztésünk így okszerűvé vált. Ezzel együtt nagyon sok, a 
termésátlagok alakulására ható tényező van (Tarnawa-Klupács, 2006), melyek között vannak, 
amelyeket a növénytermesztő befolyásolhat, ezeket agrotechnikai elemekként foglaljuk össze, 
és vannak, amelyekhez alkalmazkodni kell, ezeket környezeti tényezőknek nevezzük 
(Várallyay et al., 1985). A környezeti tényezők közül az egyik kiemelkedő jelentőséggel bíró 
az időjárás (Szöllősi et al., 2004). Minthogy a növénytermesztés jellemzően nem fedett helyen 
történik, hanem a szabadban, így az időjárás mindig nagy hatással van (Láng et al., 2007). 
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Mivel a termésátlagok ma is többé-kevésbé erős ingadozást mutatnak a sokéves átlaghoz, 
vagy trendhez képest, érdemes megvizsgálni, hogy ez mennyiben van összefüggésben az 
időjárás egyes elemeivel. 
Ha az elmúlt évtizedekben megvizsgáljuk a főbb növények termésátlagának alakulását, egy 
növekvő trendet láthatunk, de szembetűnő, hogy vannak évek, mikor az adott évi termésátlag 
a trend alatt, és van amikor a trend fölött alakul. A trendet bemutató 49. ábra a projekt 
honlapján található. 
 
Jelen tanulmányban az országos szinten legnagyobb területen termesztett növényeink termését 
vizsgáltuk 1960 és 2000 között (KSH). 
Ez a 11 növény a következő: búza, kukorica, árpa, rozs, zab, borsó, napraforgó, repce, 
lucerna, cukorrépa, burgonya. A vizsgált növények termésátlaga a kérdéses időszakban egy 
lineáris trenddel viszonylag szoros korrelációt mutat. A célunk annak kiderítése, hogy 
mennyiben függ az adott évi termésátlagnak trend alatti vagy trend fölötti alakulása az 
időjárástól. 
 
Az ismertetett növények köre részben a jelentést megelőző időszakban alakult ki, lévén 
köztük sok az őszi vetésű növény (pl. búza, repce). Így az első évben eltérések adódhatnak, 
nyilván az első teljes termesztési évtől (2009/2010-es termesztési év) kezdődően az 
egyeztetésre lehetőség nyílik a résztvevők között. 
A növénytermesztési kutatásokat így az általunk legfontosabbnak ítélt növényekre 
terjesztettük ki, és ezeket az Országos Meteorológiai Szolgálat által legfontosabbnak tartott 
(és gyűjtött) meteorológiai mutatókkal kapcsolatban vizsgáltuk. A kutatás lényege, hogy a 
meteorológiai mutatók, mint független változók, és a növénytermesztési eredmények, mint 
függő változók közötti összefüggés erejét vizsgálva meghatároztuk a Pearson-féle korrelációs 
együtthatókat (r). Ezzel jutottunk olyan információkhoz, ami a növények produktivitására utal 
a klíma függvényében, ezeket a táblázatokban és az ábrán foglaltuk össze mennyiségi és 
minőségi vonatkozásban. 
 
A meteorológiai szolgálat az éves időjárásról országos szinten a következő 32 féle adatot 
gyűjti (OMSZ): évi középhőmérséklet, legmagasabb napi középhőmérséklet adott évben, 
legalacsonyabb napi középhőmérséklet adott évben, évi maximum hőmérséklet, napi 
maximumok évi átlaga, 0 oC alatti napok (maximum), 25 oC fölötti napok, 30 oC fölötti 
napok, 35 oC fölötti napok, évi minimumhőmérséklet, napi minimumok évi átlaga, 0 oC alatti 
napok (minimum), mínusz 10 oC alatti napok, 20 oC fölötti napok, csapadék évi összege, 
havazásból esett évi csapadék, maximális napi csapadék, 0,1 mm fölötti csapadék, 1 mm 
fölötti csapadék, 5 mm fölötti csapadék, 10 mm fölötti csapadék, 20 mm fölötti csapadék, 30 
mm fölötti csapadék, 50 mm fölötti csapadék, havas napok, jeges napok, zivataros napok, 
ónos napok, napfénytartam évi összege, maximális napi napfénytartam, 20%-nál kevesebb 
napi napsütés, 80%-nál több napi napsütés. 
Az adatok értékeléséhez MS Excel programot használtunk. Minden növényre kiszámoltuk 
évente a trendet és az ettől való eltérést, és ezeket az időjárási tényezőkkel kapcsolatban 
vizsgáltuk. Így a 11 növényhez egyenként 32 összefüggést kaptunk. Az egyes 
összefüggéseknek az erősségét mutatja a Pearson-féle korrelációs együttható (r), melyet 
minden esetben kiszámoltunk. Ennek az együtthatónak az abszolút értéke utal arra, hogy 
milyen mértékű az adott időjárási mutatónak a szerepe az adott évi trendtől való eltérés 
kialakításában. 
A kapott korrelációs együtthatókról elmondható, hogy abszolút értékük nem túl magas, 0 és 
0,5 között változik. A kapott eredmények igen nagy mennyisége miatt csak összefoglalók 
közlésére nyílik lehetőség. Ezekben a korrelációs együtthatók abszolút értékét kategóriánként 
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vizsgáljuk, az egyes kategóriák a következők: legalacsonyabb (0,1>│r│), alacsony 
(0,2>│r│≥0,1), közepes (0,3>│r│≥0,2), magas (│r│≥0,3). A 19. táblázatban látható, hogy az 
egyes növények esetében hány darab időjárási tényezőnél esett az egyes kategóriákba a r 
abszolút értéke. 
 
22. táblázat: Az egyes növényekre ható időjárási faktorok hatásának erőssége 
kategóriánként 
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magas 2 7 3 3 2 4 1 1 8 7 3 
közepes 4 3 5 10 4 5 5 9 5 8 8 
alacsony 10 14 7 6 12 9 16 11 10 8 11 
legalacsonyabb 16 8 17 13 14 14 10 11 9 9 10 

 
A 47. ábrán azt mutatjuk be, hogy ha az időjárási tényezőket három nagy csoportba foglaljuk 
(hőmérséklet, csapadék, radiáció), akkor az összes növényt tekintve hány százalékuknál esik a 
korrelációs együttható abszolút értéke az egyes kategóriákba, illetve az időjárási 
csoportonként látható trendet és az ehhez történő illeszkedés erejét is láthatjuk. 
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47. ábra: Az időjárási faktorok nagy csoportjainak általános korrelációs erőssége 

 
Az r abszolút értéke minél nagyobb, annál szorosabb az összefüggés, tehát annál nagyobb a 
hatása az adott időjárási elemnek. 
Kalászos gabonák, borsó és olajnövények esetében a termésátlagok ingadozása elsősorban 
nem az időjárás ingadozásával függ össze. Ez főleg ezeknek a növényeknek a nagyon jó 
klimatikus alkalmazkodóképessége miatt adódhat, amivel az időjárásnak akár a szélsőségeit is 
tolerálni tudják. Ellenben az agrotechnika és a vetésszerkezet változásai mindenképpen hatást 
gyakorolnak, így ezek válnak a fő befolyásoló tényezőkké. 
Az időjárás meghatározó szerepe valamivel erősebb a kukorica és a burgonya tekintetében. 
Ezek igényesebb kultúrák és itt az agrotechnikában elkövetett hibák is sok esetben úgy 
jelentkeznek, hogy nem tudják tompítani az időjárás szélsőségeit. Ennek a két növénynek a 
kapcsán meg kell jegyezni, hogy a vizsgáltak közül ez a kettő, amelyeknek az őshazája 
leginkább eltér klíma tekintetében Magyarországtól. 
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Legerősebb hatást a lucerna és a cukorrépa esetében tapasztaltunk. Ennél a két növénynél a 
magyarázat különböző, pont ellentétes. A vizsgált növények közül a lucerna a legextenzívebb 
viszonyok között termesztett. Ezért a termés mennyiségét kevés más dolog tudja befolyásolni 
mint az időjárás, így ennek kiemelkedő a hatása. A cukorrépánál pedig általában azt találjuk, 
hogy azok foglalkoznak ezzel a kultúrával, akik minden agrotechnikai problémát magas 
színvonalon meg tudnak oldani, így változóként szinte csak az időjárás marad meg. 
Az ábrán azt láthatjuk, hogy a hőmérsékletnek és a sugárzásnak van nagyobb hatása, a 
csapadék hatása általában kevésbé erősen korrelál, de ez a trend csak a hőmérséklet és a 
csapadék tekintetében igazán erős. Ez elsőre meglepőnek hat, de érdemes belegondolni, hogy 
egyrészről a radiáció megváltoztatására szinte semmiféle agrotechnikai eszközünk nincs (csak 
nagyon korlátozott mértékben), és a hőmérséklet szélsőséges és hirtelen változásaival, ha 
kisebb mértékben is, de hasonló a helyzet. A legtöbb kutatás és fejlesztés a csapadék, és 
ezenkeresztül a talaj vízgazdálkodásának szélsőséges helyzeteit próbálja fölmérni és 
orvosolni. Ezzel kapcsolatban áll rendelkezésünkre a legtöbb agrotechnikai lehetőség és mivel 
ezzel élnek is a gazdálkodók, ezért adódik ez a legkisebb befolyásoló tényezőnek. 
Az ábrán látható, hogy ezek a trendek nagyon szoros korrelációt mutatnak, így használhatóak 
az egyes növényeknél összehasonlításul, ugyanis ezt tekinthetjük úgy is, mint egy „fiktív 
referencia növény” (röviden φ) tulajdonságait. Ha összehasonlítjuk a tényleges növényeknél 
látható megoszlásokat a φ alakulásával, láthatjuk, hogy a kalászos gabonák, a borsó és az 
olajos növények a φ csapadék vonalához hasonlítanak jobban, míg a többi növény a φ 
hőmérséklet vonalához. Tehát a mi éghajlatunkon, vagy ahhoz hasonló övezetben 
termesztésbe vont növények szempontjából a csapadék az elsődleges faktor, míg a trópusi-
szubtrópusi területekről származó növényeknél a hőmérséklettel összefüggő időjárási 
tényezők. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy bár a növénytermesztésre az időjárás egyes tényezői 
jelentős hatással vannak, semmiképpen nem hagyhatjuk figyelmen kívül az agrotechnikai és 
egyéb elemek hatását. Viszont az agrotechnikai kutatásoknak és fejlesztéseknek jelentős 
szerepe lehet az ezek által okozott ingadozások mérséklésében. 
Továbblépés iránya 
Az előtanulmány tapasztalatai alapján kiválasztottuk azokat a növényeket, amelyeknek a 
termésstabilitásának az időjárás alakulásától való függését részletesebben megvizsgáljuk. 
Ezek a következők: búza, kukorica, napraforgó, repce, paprika, alma 
Termés és időjárási adatok gyűjtésére 3 mintaterületet jelöltünk ki: Nagygombos, 
Lovasberény, Sátoraljaújhely. 
Termés és időjárási adatok gyűjtése részben nyilvános adatbázisokból (OMSZ, KSH) történik. 
Az előtanulmány alapján kialakított modell további pontosítása lényeges cél, az időjárási 
szélsőségek szerepének pontosabb megismerése elengedhetetlen. 
 
A post harvest technológiák elsődlegesen a termény minőségétől és mennyiségétől függő 
beavatkozások, szoros összefüggésben a fölhasználási céllal. A terményből egyes növények 
esetében már nyáron, másoknál az ősz folyamán megtörtént a mintavétel, de ezeknek a 
kutatási szintű elemzése hosszadalmas feladat, illetve az eredmények pontos és széleskörű 
statisztikai kiértékelése még folyamatban van. 
Az évente 280 db búza és 72 db kukorica minta földolgozása időigényes, egyes vizsgálatok 
elvégzésének biológiai időszükséglete van, mint a csírázási % meghatározását hónapokig 
gátló dormancia jelensége, illetve más vizsgálatoknál az egyes tételek időben elhúzódó 
kezeléseket kapnak, mint a kukorica tárolási hiba modellezése a fuzárium és mikotoxin 
fertőzöttséggel kapcsolatos vizsgálatnál. Ennek megfelelően a 2009. évre vonatkozó 
eredmények reálisan csak a 2010. év első felében állnak rendelkezésre. 
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Ennek megfelelően a post harvest technológiák munkatervi pont végrehajtása folyamatosnak 
értékelhető. 
 
 
Gyepgazdálkodási vizsgálatok 
 
A gyepgazdálkodás területén egyes technológiai elemek –elsősorban a hasznosítások 
gyakorisága és időpontja, valamint a tápanyagellátás mennyisége és minősége- szerepének 
mértékét kívánjuk számszerűsíteni a klímakárok csökkentésében. Ehhez társul még a főbb 
meteorológiai tényezők termésmennyiségre-terméskiesésre gyakorolt hatásának 
számszerűsítése, az összefüggések szorosságának tisztázása. Foglalkozunk a kétszikű 
gyepalkotók arányának növekedési mértékének vizsgálatával, az okok tisztázásával is. 
Emellett célul tűztük ki a 4 évre vonatkozóan a takarmányminőség és a tápanyagveszteségek 
változásának vizsgálatát is. Utóbbi két célkitűzéshez laboratóriumi vizsgálatokra van szükség. 
A szükséges számú mintát begyűjtöttük az első munkaszakaszban és előkészítettük azokat a 
vizsgálatokhoz. Laboratóriumi munkatorlódás miatt a mérési eredményeket várhatóan kora 
tavasszal fogjuk megkapni. 
 
A legelő- és rétgazdálkodásban országosan rendkívül kevés gazdálkodási adat áll 
rendelkezésre (termésmennyiség gyeptípusonként, termőhelyenként, növedékek száma, 
megoszlása, stb.). Ezek hiányában az időjárási tényezőkkel sem lehetséges a korreláció 
számszerűsítése, ezért kísérleti adatok gyűjtése nélkülözhetetlen. 
A hasznosítások gyakoriságának és időpontjának hatásvizsgálata céljából kísérleteket 
állítottunk be 3 különböző ökológiai körzetben, az Alföldön (Bösztör), a Gödöllői 
dombvidéken (Mende és Gödöllő), az Északi-középhegységben (Kisfüzes). Két termőhelyen 
természetes, legelő hasznosítású gyepen (Bösztör, Kisfüzes), egy termőhelyen kb. 10 évvel 
korábban telepített, réthasznosítású gyepen (Mende). Gödöllőn pázsitfű fajok és fajták 
kerültek a kísérletbe nagyméretű parcellákkal (9 faj, összesen 13 fajta), valamint egy 
fűkeverék. Kisfüzesen és Mendén juhok legelik a gyepeket, Bösztörön kecskék. Gödöllőn 
nincs legeltetés. Utóbbi kísérletben műtrágyázatlan kontrol, 50 és 100 kg/ha nitrogén 
hatóanyagot egy adagban kapott parcellák is vannak. A többi helyszínen ökológiai 
gazdálkodás folyik. A gödöllői kísérletben 2007 késő őszén történt a telepítés.  
Az ökológiai adottságokat tekintve a bösztöri, a gödöllői és a kisfüzesi gyepek száraz 
fekvésűek, utóbbi domboldalon elhelyezkedő, keleti kitettségű. A mendei rét üde fekvésű, 
völgyi elhelyezkedésű, erős harmatképződéssel. A talajvizsgálati adatok rendelkezésre állnak 
mindegyik helyről, terjedelmi okok miatt most nem részletezzük azokat, a projekt honlapján a 
25-27.- táblázatokban találhatók meg az alapadatok. 
Az első munkaszakasz eredményeit az alábbiakban foglaljuk össze. Külön értékeljük a 
keverékgyepek és a telepített faj/fajtakísérlet eredményeit. 
 
1. A természetes- és természetközeli gyepek vizsgálati eredményei az első munkaszakaszban 
 
A bösztöri, mendei és kisfüzesi gyepek esetében az évi kétszeri-, háromszori- és négyszeri 
hasznosítást kaszálásokkal szimuláltuk. A vizsgálat eredményei kaszálásos hasznosítás esetén 
korrekció nélkül alkalmazhatóak, legeltetéses hasznosítás esetén számolnunk kell a taposási 
veszteséggel és az állatok ürülékének hatásával. A kutatási projektben a kaszálásos 
hasznosítás esetén fennálló értékeket vizsgáljuk. A parcellákat és a mintavételeket bemutató 
fényképeket a projekt honlapján meg lehet tekinteni.  
A terméshozam alakulását a 48. ábra szemlélteti. 
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48. ábra: A terméshozam alakulása növedékenként és 2009-ben összesen 

 
A két száraz fekvésű természetes gyep (Bösztör és Kisfüzes) 20-40%-át adta a jó ökológiai 
adottságokkal rendelkező és egykor kaszálónak telepített mendei rét hozamának. Az extenzív 
gyephasználatnak megfelelő 2 kaszálás esetén az első növedék betakarítása késői, ezért annak 
aránya az összes hozamon belül nagyon nagy, 50-65%. Az intenzitás növekedésével egyre 
egyenletesebb. A hasznosítási gyakoriság hatása Bösztörön ebben az évben nem volt 
szignifikáns, Mendén a háromszori hasznosítás szignifikánsan többet adott, mint a négyszeri, 
Kisfüzesen pedig a kétszerihez képest volt igazolható a különbség. A gyeptípusok közötti 
különbség minden hasznosítási gyakoriság esetén szignifikáns. Következtetések levonására 
egy év még nem alkalmas. 
Megvizsgáltuk a gyephozamokra várhatóan leginkább befolyást gyakorló meteorológiai 
elemek és a szárazanyag-termések közötti összefüggések szorosságát. A 0,7-nél nagyobb 
korrelációs koefficiens már szoros összefüggést jelez, 0,4-nél kisebb laza, a kettő között 
közepes az összefüggés. A 23. táblázat mutatja az értékeket. 
 

23. táblázat: A korrelációs koefficiens alakulása 2009-ben 
 

 Bösztör Mende Kisfüzes 
csapadék 0,71 0,37 0,78 
páratartalom 0,12 0,99 0,15 
hőmérséklet 0,13 0,99 0,04 
g.sugárzás 0,26 0,97 0,33 

 
A száraz ökológiai fekvésben található gyepek esetében a csapadék mennyisége, üde 
fekvésben pedig a páratartalom, hőmérséklet és globálsugárzás gyakoroltak igen nagy hatást a 
termésképzésre. 
 
2. A telepített fűfajok vizsgálati eredményei az első munkaszakaszban 
 
Alj- és szálfüveket egyaránt vizsgáltunk. Vannak közöttük olyanok, melyek jó szárazságtűrő 
képességükről ismertek a szakirodalom és a gyakorlat szerint, és olyanok is, melyek több 
nedvességet igényelnek. A kísérleti terület extrém rossz ökológiai adottságokkal rendelkezik 
(nem véletlenül Szárítópuszta a neve). A nagy mennyiségű adat miatt a projekt honlapján 
található a 50. ábra, melyről a következők olvashatók le: a 14 parcellából 7 esetben az 
extenzív hasznosítás (2-kaszálás/év) eredményezte a legnagyobb hozamot. Ezek nagyobbik 
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része aljfű volt. A háromszori hasznosítás 3 fűfaj esetében adott legnagyobb termést, közülük 
2 szálfű. Három fűfaj és a keverék termésére a hasznosítási gyakoriság ebben az évben nem 
gyakorolt szignifikáns hatást. Közülük 2 aljfű. 
A meteorológiai elemek hatását a 24. táblázatban foglaltuk össze.  
A nagyon kedvezőtlen ökológiai adottságok között a pázsitfűfajok többsége és a keverék 
termésmennyiségére 2009-ben a csapadék mennyiségének volt legnagyobb hatása, ha nem 
részesültek nitrogén-trágyázásban, vagy csak kis dózisúban (50 kg/ha hatóanyag). 100 kg/ha 
N-trágyázás már (3 kivételtől eltekintve) felülmúlta a csapadék hatását. Az összesen 42 
esetből 28-nál szoros korrelációt számíthattunk a csapadék mennyiségével, 8 esetben a 
sugárzással is, 7 esetben a páratartalommal is és csak 4 esetben a hőmérséklettel is. 
 
3. A kétszikű gyepalkotók aránya a különböző gyeptípusokban 
 
A projekt honlapján elhelyeztük a 51-53. ábrákat, melyek szemléltetik a hasznosítási 
gyakoriság és az évszak hatását a gyepek összetételére. A 2009-es év adja a kiindulási 
állapotot a későbbi változások, a klímahatás megállapításához.  
A száraz fekvésű bösztöri legelőn a hasznosítási gyakoriság növelése nem a kétszikű, hanem 
az állatok által nem legelt fűfélék (egyéb egyszikűek) borításának növekedését eredményezte. 
Ez két, nagyon jó szárazságtűrő képességgel rendelkező faj, a fenyérfű és a csillagpázsit 
előretörését jelenti. Ezek késői fejlődésű fűfajok, az őszi felvételezés mutatja a térhódításukat. 
Ez előrejelzi a laboratóriumi minőségvizsgálatoktól várható takarmányminőség-romlást. 
A száraz fekvésű, keleti kitettségű domboldalon található kisfüzesi legelő növényzetében a 
hasznosítási intenzitásnak a pázsitfüvek borítottságát növelő hatása látszik. 
A nedvességben bővelkedő talajon elterülő mendei gyep esetében a hasznosítási intenzitás 
növekedése a kétszikű fajok, főleg a kúszó boglárka elterjedését eredményezte. 
 
Összességében az első munkaszakasz eredményei alapján megállapítható a hatások, 
tendenciák termőhelyenként, gyeptípusonként eltérőek. Igaz ez a termésmennyiség, az azt 
nagyobb mértékben befolyásoló tényezők és a növényállomány összetétele tekintetében 
egyaránt. 
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24. táblázat: A korrelációs koefficiens alakulása telepített fűfajok és keverék 
vizsgálatában (Gödöllő, 2009) 

Pázsitfű faj neve 

N-
hatóanyag, 
kg/ha 

 
Csapadék 

 
Páratartalom 

 
Hőmérséklet 

Globál 
sugárzás 

0 0,96 0,74 0,63 0,79 
50 0,95 0,74 0,63 0,79 Nádképű csenkesz 1 

 100 0,90 0,39 0,28 0,52 
0 0,75 0,78 0,71 0,82 
50 0,98 0,61 0,49 0,67 Angol perje 1 

 100 0,32 0,38 0,43 0,20 
0 0,83 0,74 0,67 0,83 
50 0,88 0,29 0,17 0,41 Csomós ebír 1 

 100 0,87 0,14 0,02 0,26 
0 0,80 0,33 0,25 0,49 
50 0,80 0,35 0,27 0,49 Magyar rozsnok 

 100 0,67 0,03 0,05 0,19 
0 0,93 0,38 0,27 0,50 
50 0,90 0,55 0,59 0,75 Tarackos tippan 

 100 0,72 0,12 0,03 0,28 
0 0,92 0,64 0,53 0,65 
50 0,83 0,30 0,20 0,44 Zöld pántlikafű 

 100 0,69 0,02 0,09 0,16 
0 0,82 0,77 0,70 0,84 
50 0,92 0,79 0,70 0,84 Angol perje 2 

 100 0,74 0,05 0,16 0,11 
0 0,76 0,24 0,15 0,39 
50 0,76 0,13 0,04 0,27 Óriás tippan 

 100 0,58 0,12 0,20 0,06 
0 0,43 0,08 0,05 0,26 
50 0,59 0,08 0,02 0,25 Taréjos búzafű 

 100 0,65 0,04 0,13 0,12 
0 0,85 0,35 0,25 0,49 
50 0,78 0,38 0,30 0,52 Csomós ebír 2 

 100 0,54 0,23 0,31 0,05 
0 0,91 0,59 0,49 0,69 
50 0,92 0,37 0,26 0,50 Réti komócsin 

 100 0,48 0,26 0,33 0,10 
0 0,39 0,27 0,22 0,29 
50 0,96 0,27 0,13 0,37 Vörös csenkesz 

 100 0,70 0,15 0,26 0,02 
0 0,93 0,45 0,33 0,57 
50 0,99 0,46 0,33 0,55 Nádképű cs.2 

 100 0,66 0,27 0,39 0,15 
0 0,90 0,29 0,17 0,42 
50 0,41 0,04 0,08 0,07 Réti perje 

 100 0,62 0,08 0,17 0,06 
0 0,72 0,81 0,76 0,89 
50 0,96 0,49 0,38 0,61 Keverék 

 100 0,33 0,21 0,28 0,18 
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3. Az első munkaszakaszban elkészült, a projekthez kapcsolódó publikációk listája 
 
Egy kutatási projekt kezdő évében még nem várható, és nem is szabad egy év alapján 
messzemenő következtetéseket levonni, ezért pályázatunkban rögzítettük, hogy az első év 
eredményei nem nyilvánosak. Pályázatunkat megelőzték a témához különböző szorossággal 
kapcsolódó előkísérletek és kutatások, melyeknek eredményeit publikáltuk. Ez elsősorban az 
5. konzorciumi tagra, a Szent István Egyetemre vonatkozik. Az érintett publikációk listáját az 
alábbiakban közöljük: 
-A földművelési kutatások területén: (támogatóként feltüntetve) 
Tudományos cikk idegen nyelven 
Birkás, M., Kisic, I., Bottlik L., Jolánkai, M., Mesic, M., Kalmár T. 2009. Subsoil compaction 

as a climate damage indicator. Agriculturae Conspectus Scientificus, Zagreb, 74. 2. 1-7.   
Tudományos cikk magyar nyelven 
Birkás M., Stingli A., Farkas Cs., Bottlik L. 2009. Összefüggés a művelés eredetű tömörödés 

és a klímakárok között. Növénytermelés, 58. 3. 5-26. 
Konferenciacikk 
Birkás M., Dexter A., Szemők A. 2009. Tillage-induced soil compaction, as a climate threat 

increasing stressor. Cereal Res. Comm, 37. Suppl. 379-382. 
Bottlik L., Stingli A. 2009. Soil quality improvement and climate stress mitigation by stubble-

mulch tillage. Cereal Res. Comm, 37. Suppl. 447-450. 
Birkás M. 2009. A talajművelési gyakorlat átalakítását segítő tartamkísérleti eredmények.  

Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztésben. Jubileumi Tud. Konferencia, 
Martonvásár, okt. 15. Kiadvány (szerk. Berzsenyi Z., Árendás T.), pp. 77-82. 

Konferencia proceedings, idegen nyelven 
Birkás M., Kisic I, Jug D. 2009. Pannonian Region in a Crucial Need for Improving Soil 

Quality and Mitigating Climate Damage.  2nd International Conference on Agriculture in 
nature and environment protection, 4-6 June, Vukovar, Croatia. Proceedings (Eds. Jug D., 
Soric R.), Glas Slavonije, Osijek, ISBN: 978-953-99440-8-5, pp. 17-23. 

Birkás M., Jug, D., Stingli A., Kalmár T., Szemők A. 2009. Soil Compaction Alleviation as a 
Solution in the Climate Stress Mitigation. ISTRO 18th Triennial Conf., “Sustainable 
agriculture”, June 15-19, Izmir, Turkey, Proc. (Eds. Bilgen H. et al.), T4, 1-6. 

Konferencia proceedings magyar nyelven 
Bottlik L. 2009. Különböző talajművelési rendszerek hatása a talajállapotra és az őszi búza 

termésére. V. Növénytermesztési Nap, Keszthely, nov. 19. (szerk.) pp. 
Előadás hazai konferencián (Abstract) 
Birkás M. 2009. A talajvédelem a nemzet és a Kárpátok-Eurorégió közös feladata. MPV 

Környezetvédelmi Konferencia, Veszprém, márc. 20-21. Összefoglalók, 4. p. 
Népszerűsítő-tudományos szakcikk 
Birkás M. 2009. Hagyományok és változások. Tanulságok a 2008. őszi művelési idényből. 

Agrofórum, 20. 2.  5-11. 
Birkás M. 2009. Tanácsok a tavaszi talajmunkákhoz. Agrofórum, 20. 3.  49-53. 
Birkás M. 2009. Tanuljuk az aszályleckét?! Agrofórum, 20. 10. 8-13. 
Birkás M. 2009. Három tenyészidő kevésnek bizonyult a tanulásra. Jobb talajművelést 

érdemel a repce! Mezőhír Repcetermesztés. Melléklet (július) 
Szakmai előadás 

1. Birkás M. Több esélyt a talajainknak! Előadás a Haszon Agrár AGRO-MASH-Expo 
rendezvényén. 2009. jan.28. Budapest. 

2. Birkás M. A talajkímélő művelés legfontosabb teendői. Előadás az Axiál Kft. Gazda 
rendezvényén. 2009. jan. 29. Hajdúszoboszló, febr. 5. Hévíz. 
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3. Birkás M. Talajkímélő talajművelés korszerűen. Előadás az MTA Agrárműszaki 
Bizottsága és az FVM MGI AGRO-MASH-Expo rendezvényén. 2009. jan. 30. 
Budapest. 

4. Birkás M. A klímakárok ellen, talajműveléssel. Előadás a Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara Fejér m-i Szervezete továbbképzésén. 2009. febr. 11. Velence. 

5. Birkás M. Művelési tanulságok 2008-ról, előretekintés 2009-re. Előadás a Róna Kft. 
szakembereinek, 2009. márc. 7. Hódmezővásárhely. 

6. Birkás M. A talajminőség fenntartás talajhasználati és művelési feladatai Előadás a 
Mezőtúri Gazda Napokon. 2009. máj. 13. Mezőtúr. 

7. Birkás M. A sikeres repcetermesztés talajművelési feltételei. Előadás és gyakorlati 
bemutató a Baki Agrocetrum Repce és búza rendezvényén. 2009. jún. 9. Bak. 

8. Birkás M. Vízmegőrzés, talajállapot minőség. Előadás a GAK Kft. Józsefmajori 
Kísérleti és Tangazdaság Gazdanapján, 2009. szept. 4. Hatvan.  

9. Birkás M. Több víz a talajokban – öntözés nélkül. Előadás a Növény Zrt. Kukorica 
rendezvényén. 2009. szept. 22. Bölcske. 

10. Birkás M. Talajművelés és növényvédelem. Előadás a MNMNK Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Területi Szervezete rendezvényén, 2009.10.22. Kisújszállás. 

Bemutató 
1-10. Birkás M. Talajállapot ismeret, aszálykár enyhítési fogások. Bemutatók a Väderstad 

Kft. szántóföldi rendezvényein, 2009. júl. 20. Hódmezővásárhely, júl. 21. Túrkeve, júl. 22. 
Tiszavasvári, júl. 23. Hort, júl. 24. Kalocsa, júl. 27. Dióskál, júl. 28. Győr, júl. 29. Agárd, júl. 
30. Bogyiszló, júl. 31. Botykapeterd. 

11. Birkás M. Tarlóművelési változatok bemutatója a GAK Kft. Józsefmajori Kísérleti és 
Tangazdaság Gazdanapján, 2009. szept. 4. Hatvan. 
 
-A növénytermesztési kutatások területén: 

Jolánkai M. (2008): A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait ellensúlyozó megoldások a 
szántóföldi növénytermelésben. In: Klímaváltozás: környezet-kockázat-társadalom. Eds: 
Harnos Zs. – Csete L. Szaktudás Kiadó Ház, Budapest. 153-166 pp. 

Birkás M. – Jolánkai M. – Stingli A. (2008): Experiences in no-till farming in Hungary. In: 
No-till farming systems. Eds: Goddard T. – Zoebisch M.A. – Gan Y.T. – Ellis W. – 
Watson A. – Sombatpanit S., World Association of Soil and Water Conservation, 
Bangkok, 201-312 pp.  

Jolánkai M. (2008): Ember által befolyásolt ökoszisztémák (Növénytermesztési körülmények, 
Szántóföldi növénytermesztés, Kártevők, kórokozók, gyomok, Alkalmazkodási 
lehetőségek, javaslatok). In: Klímaváltozásról mindenkinek Eds: Harnos Zs. – Gaál M. – 
Hufnagel L. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest. 89-129 pp. 

Kismányoky T. – Jolánkai M. (2009): A magyarországi tartamkísérletek. In: Az Országos 
Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967-2001). Eds 
Debreczeni B-né – Németh T. Akadémiai Kiadó, Budapest. 25-34 pp. 

Jolánkai M. – Birkás M. (2008): Carbon sequestration of crops influenced by nitrogen 
fertilization. In: Proceedings of the 43rd Croatian and 3rd International Symposium on 
Agriculture. Ed: M. Pospisil, Opatija, 440-443 pp. 

Jolánkai M. – Nyárai H.F. – Tarnawa Á.. – Klupács H.. – Farkas I. (2008): Plant and soil 
interrelations. Cereal Research Communications, 36. Suppl. 7-10 pp. 

Klupács H.. – Tarnawa Á.. – Szentpétery Zs. – Ambrus A. – Jolánkai M. (2008): Agronomic 
effects on production and quality of wheat seed. Cereal Research Communications, 36. 
Suppl. 871-874 pp. 

Birkás M. – Jolánkai M. – Kisic I. – Stipesevic B. (2008): Soil tillage needs a radical change 
for sustainability. Agriculturae Conspectus Scientificus. 73. 3. 131-136 pp. 
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Birkás M. – Jolánkai M. – Schmidt R. (2008): Environmentally sound adaptable tillage – 
solutions from Hungary. In: Proceedings of the 1st Scientific Agronomic Days. Slovak 
University of Agriculture, Nitra. 191-194 pp. 

Klupács H. – Tarnawa Á. – Szentpétery Zs. – Ambrus A. – Jolánkai M. (2008): Agronomic 
effects on production and quality of wheat seed. In: III. Vedecká konferencia doktorandov. 
Eds: J. Musilová – L. Vozár. Nitra. 213-216 pp. 

Jolánkai M. (2008): Energy cropping considerations. „KLÍMA-21” Füzetek , 55. 80-86 pp. 
Kovačević, V. – Maklenović, V. – Jolánkai M. (2009): Oborinski i temperaturni režim kao 

faktori prinosa kukuruza u Hrvatskoj, Srbiji i Mađarskoj. In: XIV međunarodno naučno-
stručno savjetovanej agronoma Republike Srpske, Trebinje. 47-54 pp. 

Jolánkai M. – Kovačević, V. – Tarnawa Á. – Szentpétery Zs. (2009): A csapadék és a 
hőmérséklet hatása a gyomosodásra tartamkísérletben. XIX. Keszthelyi Növényvédelmi 
Fórum, PE Georgikon, Keszthely, 82-86 pp. 

Klupács H. – Nyárai H.F. – Balla I. – Jolánkai M. (2009): Water availability – a stressor 
influencing quantity and quality of winter wheat Triticum aestivum L. yield. Cereal 
Research Communications. 37. Suppl. 361-364 pp. 

Jolánkai M. (2009): Növénytermesztés és vízellátás. In: A Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományok Osztályának 2008. évkönyve. Ed: Papp M. Agroinform, Budapest. 57-
59 pp. 

 
-A gyepgazdálkodási kutatások területén: 

Tasi J. (2005): Néhány pázsitfű és pillangósvirágú gyepnövény szárazságtűrése a betakarítási 
idő függvényében. “AGRO-21” Füzetek. KLÍMAVÁLTOZÁS-HATÁSOK-VÁLASZOK. 
2005. 46. szám. 81-87. p. 

J. Tasi, M. Bajnok, Sz. Szentes, K. Penksza (2009): The distribution of precipitation as a 
stress coefficient on harvest amounts of differenet grasslands. VIII. Alps-Adria Scientific 
Workshop Neum, Bosnia-Herzegovina, 2009. Suppl.2 109-112.p. 

Bajnok M., Szentes Sz., Tasi J. (2009): Az évjárat hatása különböző típusú gyepek 
termésmennyiségére. V. Növénytermesztési Tudományos Nap, Növénytermesztés: 
Gazdálkodás – Klímaváltozás – Társadalom. Akadémiai kiadó, szerk. Harcsa M., 35-39. 
p. (támogatóként feltüntetve) 

Szentes Sz., Bajnok M., Tasi J., Jolánkai M., Penksza K. (2009): A szárazanyagtermés és a 
takarmányérték növedékenkénti változása Balaton-felvidéki szürkemarha-legelőkön. V. 
Növénytermesztési Tudományos Nap, Növénytermesztés: Gazdálkodás – Klímaváltozás – 
Társadalom. Akadémiai kiadó, szerk. Harcsa M., 229-233. p. 

Bajnok M. – K. Buchgraber – Szentes Sz. – Tasi J. (2009): Effects of the frequency of 
grassland utilisation on the composition of vegetation ins different grasslands. 
Tájökológiai Lapok 9/2. 1-5. (támogatóként feltüntetve) 

 
Bemutató 
2009. szeptember 9. Gödöllő-Szárítópuszta, Gazdanap. A GAK Kft. területén lévő 

gyepgazdálkodási kísérletek bemutatása a Gazdanapon résztvevő gazdálkodóknak. 
 
4. Összefoglaló táblázat a munkaszakasz tervezett és tényleges költségeiről 
 
Szerződésünk értelmében pénzügyileg az első munkaszakasz 2010 nov. 30-án záródik, ezért 
pénzügyi jelentést most nem kell és nem is lehetséges készíteni.  
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5. Indikátor űrlap az első munkaszakasz végére elért kumulált értékekkel 
 
Indikátorok Célérték Az első év 

értékei 
1. A projekt közvetlenül hasznosítható eredményei    
Kifejlesztett új termék (db)    
Kifejlesztett új szolgáltatás (db) 1  
Kifejlesztett új technológia (db) 3  
Kifejlesztett új prototípus (db)   
Benyújtott szabadalmak száma (db) 3  

ebből hazai (db) 2  
ebből nemzetközi (db) 1  

Megítélt szabadalmak száma (db)   
ebből hazai (db)   
ebből nemzetközi (db)   

Állami minősítésre bejelentett fajtajelölt (db)   
Egyéb iparjogvédelmi oltalom (db)   
Publikációk száma (db) 27 14 

ebből hazai (db) 12 9 
ebből nemzetközi (db) 15 5 

Disszertációk száma (db); típusa  4  
Projekt eredményeként létrejött új projektek száma (db) 2  

ebből hazai (db) 1  
ebből nemzetközi (db) 1  

2. Emberi erőforrás   
A projektbe bevont, K+F munkakörben foglalkoztatottak száma (fő) 28 21 
A projektbe bevont PhD hallgatók száma (fő, FTE) 5 fő, 2360 

FTE 
4 fő, 354 
FTE 

A projektbe bevont posztdoktorok száma1 (fő, FTE)  0  
A projektbe bevont fiatal kutatók száma (fő, FTE) 7 fő, 3512 

FTE 
5 fő, 1244 
FTE 

A projektbe bevont nők száma (fő, FTE) 4 fő, 1888 
FTE 

4 fő, 550 
FTE 

A projekt révén létrejött munkahelyek száma (db) 6 6 
ebből az új kutatói munkahelyek száma (db) 4 3 

A projektben résztvevő kutatók száma (fő) 28 21 
A projektben résztvevők munkaidő ráfordítása (FTE) 13164  
A projekt lezárása után megtartott munkahelyek száma (db) 4  
3. Társadalmi és gazdasági hasznosítás   
Horizontális szempontok érvényesülése (fenntartható fejlődés, 
környezetvédelem, esélyegyenlőség, biztonság, regionális 
egyenlőtlenségek mérséklése) 

5  

A projekt eredményeinek disszeminációja pl: nyilvános fórumon 
történő bemutatása (formája és száma, db) 

prospektus, 
szabadföldi 
bemutató, CD, 
okt. jegyzet, 
weboldal 

Bemutatók: 
12 

hazai konferenciákon (db) 9 3 
nemzetközi konferenciákon (db) 6 4 

Oktatásban/képzésben hasznosított eredmények formája és száma (db)  jegyzet 3, 
tankönyv-

 
 

                                                 
1 156/1997. (IX.19.) Korm. rendelet a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bólyai János Kutatási Ösztöndíjról 
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fejezet 1, 
előadások 12, 
CD 2 

előadások 
3 

Nemzetgazdasági, illetve közcélú hasznosíthatóság (hasznosítók köre, 
vállalkozások száma, db) 

Mg-i 
vállalkozások, 
felsőoktatási 
intézmények, 
mg-i 
biztosítási 
ágazat 

 

Spin-off cégek száma (db)   
4. Forrásbevonás   
A projektbe bevont saját forrás (Ft) 304000000  
A saját forráshoz bevont külső tőke összege (pl. kockázati tőke, 
bankhitel stb.) (Ft)  

  

5. Hosszú távú gazdasági hasznosítás (projektzárást követő 3-5 
évben) 

  

Az eredményt hasznosító cég(ek), intézmények száma , szövetkezetek, 
vállalkozások száma (db) 

40  

Megtartott munkahelyek száma (db) 4  
A projektben hasznosított magyar szellemi termék(ek) száma (db)   
A projekt eredményeként létrejött többlet export árbevétel (Ft) és/vagy 
jövedelemteremtő-képesség, piaci részesedés növekedése  

5 000 000  

A projekt eredményeit mely országokban alkalmazzák Magyarország, 
Ausztria 

 

További együttműködés az egyetemmel, kutatóintézettel (db) 4  
6. Egyéb, a projekt jellegéből adódó, a pályázó által megadott 
speciális monitoring mutatók 

2  

-szakmai előadás  10 
-szabadföldi bemutató  12 
 
6. Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos intézkedések az első munkaszakaszban 
 
Pályázatunk és szerződésünk szerint az első munkaszakasz eredményei nem nyilvánosak.  
A szakmai részbeszámoló készítésekor a rendelkezésünkre álló nagy mennyiségű szakmai 
anyagot terjedelmi korlátok miatt nem tudtuk elhelyezni a beszámolóban. A 8.a. melléklet, 
vagyis a szakmai beszámoló formai és tartalmi követelményei szerint a bírálatot segítő, üzleti 
titkot nem sértő plusz információk –táblázatok, ábrák, képek- elhelyezhetők a projekt 
honlapján. Ennek érdekében a beszámoló készítésének idején elkészítettük a projekt honlapját 
a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kara Növénytermesztési 
Intézetének honlapján belül. Ide helyeztük el azokat a háttéranyagokat, melyek elsősorban a 
beszámoló bírálóinak munkáját segítik, de egyúttal tájékoztatást adnak az ide látogatóknak 
munkánkról. 
A vegetációs időszakban 12 szakmai bemutatón adtunk tájékoztatást a gazdálkodóknak a 
klímakutatásainkkal kapcsolatos korábbi eredményeinkről, elsősorban a károk mérséklését 
segítő technológiai elképzeléseinkről és az ezek bizonyítására irányuló kísérleteinkről. 
 
7. A kapott támogatás ösztönző hatásának bemutatása 
 
A projekt első évében kapott támogatás időarányos részének felhasználásával valamennyi 
konzorciumi tag kutató-fejlesztő munkája jelentősen megnövekedett, és intenzívebbé vált. 
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Az Agrár-Béta Kft. –mint a konzorciumot vezető cég- korábbi tevékenysége a kutatás és az 
innováció területén főleg a melléktermékek és hulladékok gazdaságos felhasználásának 
megvalósítására irányult. Emellett az alternatív energiák termelése területén is intenzív 
fejlesztő tevékenység jellemezte. A Tech_08 projekt ösztönözte kutató és innovációs 
tevékenységének kiterjesztését a mezőgazdasági üzem területén is egyre növekvő károkat 
okozó időjárási szélsőségek és a kármérséklés technológiai lehetőségeinek területére. 2009-
ben a támogatás segítségével szántóföldi növénytermesztési kísérleteket állítottak be a 
munkatervnek megfelelően és résztvettek az első adatok kiértékelésében. 
A Generali-Providencia Biztosító Zrt. –a projekt másik vállalati résztvevője- számára a 
projekt által nyújtott támogatással jelentősen megnövekedett a K+F tevékenységre fordítható 
források mennyisége. Az első munkaszakaszban felhasznált források lehetővé tették, hogy 
elkészüljenek olyan összegzések, háttéranyagok, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre. 
Olyan adatállomány összegyűjtésére került sor, melynek segítségével kialakíthatók a 
mezőgazdasági kárbecslés és biztosítás új modelljéhez adatbázisok és modell-paraméterek. 
A szakmai beszámoló azon része, mely a munkaszakaszban elvégzett munkákat és kapott 
eredményeket mutatja be, tanúskodik a projekt-támogatás ösztönző hatásáról. 
A konzorcium nem vállalati szférához tartozó tagjai esetében a projekt-támogatás a kutató-
fejlesztő tevékenység folytatásának lehetőségét teremti meg, mert köztudomásúlag az 
intézmények normatív finanszírozása nem teszi lehetővé a kutatómunkák anyagi hátterének 
biztosítását.  
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8. A kutatás-fejlesztésben résztvevő személyek megnevezése és az első munkaszakasz 
teljesítésével eltöltött tényleges munkaideje 

 
Szakértő 
neve 

Szakértő 
azonosítója 

K+F közreműködő 
státusza*  

Konzorciumi 
tag sorszáma 

Feladatok 
sorszáma 

Munkaidő 
ráfordítás 
(FTE) 

Molnár 
István 

 PhD fokozat nélküli 
kutató, 
projekt menedzsment 

1. 1.1.1., 
1.1.2. 

105 

Nagy László  PhD fokozat nélküli 
fiatal kutató*, 
projekt menedzsment 

1. 1.1.1., 
1.1.2. 

262 

Gugyerás 
Ferenc 

 PhD fokozat nélküli 
kutató 

1. 1.1.1., 
1.1.2. 

131 

Horváth 
László 

 PhD fokozat nélküli 
kutató 

1. 1.1.1., 
1.1.2. 

131 

Dr. Gyuricza 
Csaba 

 PhD fokozatú kutató 2. 1.2.1., 
1.2.2. 

92 

Mikó Péter  PhD fokozat nélküli 
fiatal kutató* 

2. 1.2.1., 
1.2.2. 

262 

Soltész 
András 

 PhD fokozat nélküli 
kutató, projekt 
menedzsment 

2. 1.2.1., 
1.2.2. 

262 

Hajas Gábor HAJGAB41 PhD fokozat nélküli 
kutató, projekt 
menedzsment 

3. 1.3.1., 
1.3.2. 

52 

Turán 
Tamás 

 PhD fokozat nélküli 
fiatal kutató 

3. 1.3.1., 
1.3.2. 

209 

Kókai Gábor  PhD fokozat nélküli 
fiatal kutató 

3. 1.3.1., 
1.3.2. 

157 

Dr. Szalai 
Sándor 

SZASAN14 PhD fokozatú kutató 4. 1.4.1., 
1.4.2.  

105 

Bella 
Szabolcs 

 PhD hallgató 4. 1.4.1., 
1.4.2.  

118 

Dr. Birkás 
Márta 

BIRMAR51 MTA doktora 5. 1.5.1., 
1.5.2.  

92 

Dr. Tasi 
Julianna 

TASJUL11 PhD fokozatú kutató, 
projekt menedzsment 

5. 1.5.2., 
1.5.3.,  

118 

Dr. Jolánkai 
Márton 

JOLMAR49 MTA doktora, 
projekt menedzsment 

5. 1.5.2., 
1.5.3.,  

105 

Bajnok 
Márta 

 PhD fokozat nélküli 
fiatal kutató*, projekt 
menedzsment 

5. 1.5.2., 
1.5.3.,  

262 

Tarnawa 
Ákos 

 PhD fokozat nélküli 
fiatal kutató* 

5. 1.5.2., 
1.5.3.,  

92 

Stingli Attila  PhD fokozatú kutató 5. 1.5.1., 
1.5.2.  

105 

Klupács 
Helga 

 PhD hallgató 5. 1.5.2., 
1.5.3.,  

78 

Kovács 
Gergő 

 PhD hallgató 5. 1.5.1., 
1.5.2.  

118 

Szentes 
Szilárd 

 PhD hallgató 5. 1.5.2., 
1.5.3.,  

40 

Technikusok  Technikus  1., 2., 3., 5. 1.1.1.- 1644 
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1.5.3. 
Asszisztensek  Asszisztens 1., 3. 1.1.1.-

1.3.2. 
275 

Összesen (FTE) 4815  
     (ebből kutatói)      (2896) 
Teljes munkaidőre átszámított kutatói létszám (fő) 11 
Teljes munkaidőre átszámított összes létszám (fő) 18 
* = PhD-képzést teljesített, de fokozatot még nem szerzett, az eljárás folyamatában lévő fiatal 
kutatók, akik nem a kormányrendelet szerinti posztdoktorként alkalmazottak 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy kitűzött céljainknak megfelelően az első munkaszakasz 
feladatainak túlnyomó többségét teljesítettük, a laboratóriumi vizsgálatok eredményei még 
nem állnak rendelkezésünkre. Az összegyűjtött alapadat-bázis további feldolgozásával, a 
kísérletek folytatásával a második munkaszakasz végére már összefüggések megvilágítása, 
következtetések levonása is várható, melyeket munkaértekezleten és nyilvános vitán fogunk 
az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. Folytatjuk a szabadföldi bemutatókon a gazdálkodók 
számára történő közvetlen ismeretátadást is. 
 
 
 
 
 
 
 
Gödöllő, 2009. december 4.     Dombóvár, 2009. december 8. 
 
 
Átszerkesztve: 2010. március 3. 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Jolánkai Márton          Molnár István 
    projektvezető       konzorciumvezető 


