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Gazdasági növények vízhasznosítása 
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ÖSSZEFOGLALÁS

Hat fontos gazdasági növényünk: ôszi búza (H Triticum aestivum L.), ôszi árpa (Hordeumm((
vulgare v L.), kukorica (Zea mays L.), cukorrépa (Beta vulgaris (( L.), napraforgó (  Helianthuss((
annuus a L.) és burgonya (Solanum tuberosum L.) vízhasznosulási együtthatóját (WUE)

 vizsgáltuk 1951-tôl 2000-ig. A WUE értékeit a gazdasági termés és az evapotranszspirációvizsgáltuk 1951-tôl 2000-ig. A WUE értékeit a gazdasági termés és az evapotranszspiráció 
hányadosaként határoztuk meg. Megvizsgáltuk megyénként minden növényre a WUEhányadosaként határoztuk meg. Megvizsgáltuk megyénként minden növényre a WUE

 idôbeli változását 50 év alatt, valamint a vízhasznosulás területi eloszlását. Idôben növekvôidôbeli változását 50 év alatt, valamint a vízhasznosulás területi eloszlását. Idôben növekvô 
trendet mutatnak az értékek, de növényenként eltérô nagyságrendben. A cukorrépa víz-t

t hasznosítása a legkedvezôbb és a napraforgóé a legkedvezôtlenebb. A területi eloszlás azthasznosítása a legkedvezôbb és a napraforgóé a legkedvezôtlenebb. A területi eloszlás azt
mutatja, hogy a délkeleti, déli, valamint az északnyugati területeken állítják elô a legtöbbmutatja, hogy a délkeleti, déli, valamint az északnyugati területeken állítják elô a legtöbb
szerves anyagot egységnyi mennyiségû víz felhasználásával növényeink. 
Kulcsszavak:   vízhasznosulási együttható (WUE), gazdasági termés, evapotranszspiráció, 
gazdasági növény.

BEVEZETÉS ÉS IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A növénytermesztésben a vízellátottsági viszonyok és a víz hasznosulásának mértékeA növénytermesztésben a vízellátottsági viszonyok és a víz hasznosulásának mértéke
 fontos tényezôt jelentenek. A gazdasági növények vízhasznosítása a növény–éghajlat–talajfontos tényezôt jelentenek. A gazdasági növények vízhasznosítása a növény–éghajlat–talaj 

rendszer termésre gyakorolt hatását összetett módon fejezi ki (r Szász k  1998). A növények csakk
k megfelelô mennyiségû energia segítségével tudják a vizet hasznosítani, így az éghajlatnakmegfelelô mennyiségû energia segítségével tudják a vizet hasznosítani, így az éghajlatnak

fontos szerepe van a növények fejlôdésében (f Gates 1993).
A növények tömeggyarapodása és az általuk felhasznált vízmennyiség mérhetô meny-A
nyiségek. Megvizsgálhatjuk a vegetációs periódus alatti csapadék, vagy az elpárolog-n
tatottt   vízmennyiség hasznosulását, vagyis azt a mutatót, hogy egységnyi vízmennyiség 
felhasználása mellett mennyi gazdasági termést állít elô a növény (f Varga-Haszonits   és
Tölgyesi 1990). Korábbi vizsgálatok  (Varga-Haszonits et al.  2001) azt mutatták, hogy
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a t csapadék mennyisége nem fordítódik teljes mértékben a szervesanyag-képzésre, ezért csapadék mennyisége nem fordítódik teljes mértékben a szervesanyag-képzésre, ezért 
érdemesebb a ténylegesen elpárologtatott vízmennyiséget figyelembe venni, mivel ezérdemesebb a ténylegesen elpárologtatott vízmennyiséget figyelembe venni, mivel ez 
szorosabb kapcsolatban áll a szervesanyag-termeléssel. A vízhasznosulás számításánáll 
csak a növények transzspirációját kéne tekintetbe venni a gazdasági termés elôállításávall 
kapcsolatban, de mivel nehéz szétválasztani a talaj evaporációját a transzspirációtól,kapcsolatban, de mivel nehéz szétválasztani a talaj evaporációját a transzspirációtól, 
ugyanakkor az evaporáció kisebb hányadot is képvisel, ezért az evapotranszspirációugyanakkor az evaporáció kisebb hányadot is képvisel, ezért az evapotranszspiráció 
alapján határoztuk meg a vízhasznosulási együttható értékeit. Azt vizsgáltuk meg, 

thogy egységnyi vízmennyiség elpárologtatása mellett mennyi gazdasági termést állíthogy egységnyi vízmennyiség elpárologtatása mellett mennyi gazdasági termést állít 
elô a növény.e
A vízhasznosulási együttható értékeit a vizsgált hat növényre 50 éves idôtartamra, me-A
gyénként számítottuk ki. Elemeztük a vízhasznosulás idôbeli változását az 50 év alatt, 
illetve a WUEi  növényenkénti területi eloszlásának alakulását hazánkban.

ANYAG ÉS MÓDSZER

A vizsgálatba vont gazdasági növények a következôk voltak: burgonya, cukorrépa, kuko-A
trica, napraforgó, ôszi árpa, ôszi búza. A rendelkezésre álló adatok alapján az elemzéseketrica, napraforgó, ôszi árpa, ôszi búza. A rendelkezésre álló adatok alapján az elemzéseket 

hazánk különbözô meteorológiai adottságú megyéire végeztük el. A vizsgálat alapjául ahazánk különbözô meteorológiai adottságú megyéire végeztük el. A vizsgálat alapjául a 
NYME–MÉK Matematika, Fizika és Informatikai Intézetének Meteorológiai CsoportjaNYME–MÉK Matematika, Fizika és Informatikai Intézetének Meteorológiai Csoportja 
által létrehozott agroklimatológiai adatbank 1951 és 2000 közötti párhuzamos napi meteo-
rológiai és növényi adatai szolgáltak. Ez az adatbank az Országos Meteorológiai Szolgálat,rológiai és növényi adatai szolgáltak. Ez az adatbank az Országos Meteorológiai Szolgálat,
a Fajtakísérleti Intézet és az Országos Statisztikai Hivatal által fenntartott  megfigyelô és 
mérôhálózat által gyûjtött adatokra épül. m
A növények vízhasznosulási együtthatója (WUE) azt mutatja meg, hogy egységnyi mennyi-A
ségû víz felhasználásával mennyi szerves anyagot állít elô a növény:          

Szervesanyag-mennyiség (kg/ha)
WUE

Felhasznált vízmennyiség (mm/ha)
=

A vízmennyiség mm/ha-ban megadott értéke egyenlô a kg/ha-ban megadott értékkel.A vízmennyiség mm/ha-ban megadott értéke egyenlô a kg/ha-ban megadott értékkel. 
Ennek 1000-ed része t/ha-ban adja az értékeket, így a WUE mértékegysége kg/t lesz. AEnnek 1000-ed része t/ha-ban adja az értékeket, így a WUE mértékegysége kg/t lesz. A 
vizsgálatokat nagyobb területegységekre végeztük, ahol csak a gazdasági termés adataivizsgálatokat nagyobb területegységekre végeztük, ahol csak a gazdasági termés adatai 
állnak rendelkezésre, ezért a növények vízfelhasználásának elemzését erre vonatkozóann 
készítettük el. A felhasznált vízmennyiségnél a teljes vegetációs periódus alatti ténylegeskészítettük el. A felhasznált vízmennyiségnél a teljes vegetációs periódus alatti tényleges 
evapotranszspirációt vettük figyelembe. Ennek alapján a vízhasznosulási együttható:e

Gazdasági termés
WUE (kg / t)

Tényleges párolgás
=

tAz evapotranszspiráció meghatározásához hazai adatokon már korábban kidolgozottAz evapotranszspiráció meghatározásához hazai adatokon már korábban kidolgozott 
p g (párolgásszámítási formulákat (párolgásszámítási formulákat ( yDunay et al.y(((( ,1968, 9 , g zVarga-Haszonitsg z )1991) használtunk.99 )

Lantos  Zs.: 
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EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEKE

AA vízhasznosulási együttható növényenkénti elemzése:A   A WUE értékek megyei átlagait aa
vizsgált 6 növényre azv 1. táblázat   mutatja az 1951–2000 közötti idôszakra vonatkozóan. Azt

 ôszi árpa, ôszi búza és a kukorica esetén közel azonos intervallumba esnek a vízhasznosulásii 
t együttható értékek. Az ôszi búza átlagosan 1,04 kg gazdasági termést állít elô hektáronkéntegyüttható értékek. Az ôszi búza átlagosan 1,04 kg gazdasági termést állít elô hektáronként
 1 t víz elpárologtatásával, a kukoricánál ez az érték 1,19 kg/t, az ôszi árpánál pedig 0,96 kg/t. 

Az ôszi árpa és az ôszi búza WUE értékei megyénként nagyon hasonlóan változnak.A

1. táblázat A vízhasznosulási együtthatók 50 éves átlaga (kg/t)t

Table 1. Average values of water use efficiency over 50 years (kg/t)
        (1) county, (2) winter wheat, (3) maize, (4) winter barley,

(5) sugar-beet, (6) potato, (7) sunflower

Megye
(1)

Ôszi búza
(2)

Kukorica
(3)

Ôszi árpa
(4)

Cukorrépa
(5)

Burgonya
(6)

Napraforgó
(7)

Gyôr 1,11 1,26 1,01 8,01 5,42 0,46
Vas 1,04 1,17 0,92 6,31 3,68 –
Zala 0,89 1,12 0,85 – – –
Tolna 1,12 1,36 1,07 7,54 4,37 0,49
Baranya 1,04 1,23 0,94 7,49 4,60 0,43
Bács-Kiskun 1,10 1,28 1,02 – – –
Pest 1,00 1,14 0,91 8,15 4,82 0,47
Szolnok 1,06 1,21 1,04 7,96 4,89 0,48
Csongrád 1,08 1,28 0,95 8,94 4,70 0,49
Békés 1,07 1,28 1,01 7,56 4,53 0,42
Hajdú-Bihar 1,10 1,35 0,98 9,00 5,18 0,43
Szabolcs 0,97 1,03 0,90 7,69 4,49 0,39
Borsod 0,96 0,96 0,87 6,60 4,04 0,38
Heves 0,99 0,99 0,95 6,54 3,73 0,40

A vizsgált növények közül a napraforgó használja fel a legkevésbé hatékonyan a rendelke-A
t zésre álló vízkészleteket, a WUE értéke átlagosan 0,44 kg/t. Ennek közelítôleg tízszeresétt

mutatják a burgonyára kapott értékek. A legnagyobb mértékben a cukorrépa hasznosítjamutatják a burgonyára kapott értékek. A legnagyobb mértékben a cukorrépa hasznosítja
az elpárologtatott vizet, a WUE átlaga: 7,65 kg/t. A cukorrépa és a burgonya esetében is
megfigyelhetô az átlagok értékeinek párhuzamos menete megyénként, bár természetesenmegfigyelhetô az átlagok értékeinek párhuzamos menete megyénként, bár természetesen
jjelentôsen különbözô értékekkel rendelkezik a két növény.j
AA vízhasznosulási együttható területi eloszlása:A  A burgonya és a cukorrépa legnagyobb WUEE
értékei Gyôr-Moson-Sopron megyében, valamint az alföldi részen találhatók. A kukoricaértékei Gyôr-Moson-Sopron megyében, valamint az alföldi részen találhatók. A kukorica

 esetén szintén az alföldi, illetve a dél-dunántúli részeken kaptunk magasabb WUE értékeket.esetén szintén az alföldi, illetve a dél-dunántúli részeken kaptunk magasabb WUE értékeket. 
Az ôszi búza és az ôszi árpa vízhasznosulási együtthatóinak területi eloszlása a kukoricáéhozAz ôszi búza és az ôszi árpa vízhasznosulási együtthatóinak területi eloszlása a kukoricáéhoz
hasonló, leginkább a déli, délkeleti megyék esetén vannak nagyobb értékek. Az h 1. ábra szem-

g gylélteti az ôszi búza vízhasznosulási értékeinek területi eloszlását a vizsgált megyékre.lélteti az ôszi búza vízhasznosulási értékeinek területi eloszlását a vizsgált megyékre.

Gazdasági növények vízhasznosítása
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Mindegyik vizsgált növényre igaz, hogy az északi, északkeleti területeken: Heves, Borsod,Mindegyik vizsgált növényre igaz, hogy az északi, északkeleti területeken: Heves, Borsod, 
Szabolcs, valamint a nyugati határnál: Vas, Zala megye környékén a legkisebb mértékûû 
a növények vízhasznosítása. Ez is jelzi, hogy a megfelelô vízhasznosuláshoz fontos a jó 
energiaellátottság, hiszen a legmagasabb WUE értékeket a sugárzásban gazdag területekenenergiaellátottság, hiszen a legmagasabb WUE értékeket a sugárzásban gazdag területeken 
kaptuk, a legalacsonyabbakat pedig azokon a helyeken, ahol gyengébb a sugárzás.k

1. ábra Az ôszi búza vízhasznosulási együtthatójának területi eloszlása
1951-tôl 2000-ig (kg/t)

Figure 1. Regional distribution of water use efficiency of winter wheat 
from 1951 to 2000 (kg/t)

AA vízhasznosulási együttható idôbeli alakulása:A  A vízhasznosulási együttható országos 
átlagának 50 éves idôsorait szemlélteti a 2. és a 3. ábra az egynyári, illetve az áttelelôô 
növények esetében. n
A A 2. ábra a cukorrépa, burgonya, kukorica és napraforgó esetében mutatja a WUE értéke-
inek idôbeli változását. A i 3. ábra t az ôszi búza és az ôszi árpa WUE értékeinek idôsoraitt 
mutatja, ahol jól megfigyelhetô e két növény vízgazdálkodásának hasonlósága, a WUEmutatja, ahol jól megfigyelhetô e két növény vízgazdálkodásának hasonlósága, a WUE 
értékek együttes változása. Ennek az lehet az oka, hogy e két növény között nagy hasonló-é
ság figyelhetô meg morfológiai felépítésükben, (gyökérzetük, levélfelületük alakulásában,
idôbeli fejlôdésükben), illetve vegetációs periódusuk éven belüli elhelyezkedésében. Azidôbeli fejlôdésükben), illetve vegetációs periódusuk éven belüli elhelyezkedésében. Az 
idôsorokra illesztett harmadfokú polinomok jól leírják a WUEi  értékek 50 éves menetét. AA
napraforgó (R = 0,81) kivételével a többi növényre 0,84–0,94 értékek közé esô korrelációsnapraforgó (R = 0,81) kivételével a többi növényre 0,84–0,94 értékek közé esô korrelációs 
hányadosok szoros összefüggést jeleznek. Az 1950-es évek stagnálását követôen, az 1960-h
as évektôl erôs növekedési tendencia figyelhetô meg minden növényre, amely az 1980-as 
évek végéig tart, a 90-es évek elején rövid ideig tartó visszaesés következett be. A WUEévek végéig tart, a 90-es évek elején rövid ideig tartó visszaesés következett be. A WUE 
értékek tükrözik a terméshozamban megfigyelhetô változásokat. Az 50-es évek után a ter-é
méshozamban nagy növekedés figyelhetô meg az agrotechnika fejlôdésének köszönhetôen,méshozamban nagy növekedés figyelhetô meg az agrotechnika fejlôdésének köszönhetôen, 
a 90-es évek elején viszont a gazdálkodás színvonalának visszaesése miatt ez a növekedés 

g p gy gmegtorpant. Ez a tendencia figyelhetô meg a vízhasznosulás idôbeli alakulásánál is.megtorpant. Ez a tendencia figyelhetô meg a vízhasznosulás idôbeli alakulásánál is.

Lantos  Zs.: 
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2. ábra 2 áb 5Egynyári növények WUE értékeinek országos átlaga (1951–2000)E á i é k WUE é ék i k á á l (1951 2000)

Figure 2. Country average of WUE of annual crops (1951–2000)
(1) years, (2) sugar-beet, (3) potato, (4) maize, (5) sunflower

3. ábra  Áttelelô növények WUE értékeinek országos átlaga 50 évre

Figure 3. Country average of WUE of winter crops over 50 years
(1) years, (2) winter barley, (3) winter wheat

Gazdasági növények vízhasznosítása
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Water use efficiency of crops

ZSUZSANNA LANTOS

University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences
Mosonmagyaróvár

SUMMARY

The water use efficiency (WUE) was investigated for six important crops: winter wheat,The water use efficiency (WUE) was investigated for six important crops: winter wheat, 
fwinter barley, maize, sugar-beet, sunflower and potato. WUE was defined as a ratio ofwinter barley, maize, sugar-beet, sunflower and potato. WUE was defined as a ratio of 

commercial yield and evapotranspiration. The temporal trend over 50 years and the regionall
distribution of WUE was analysed in different counties for each crop. It was found that theree 
was an increasing trend of WUE for all crops, but in different order: the sugar-beet has thewas an increasing trend of WUE for all crops, but in different order: the sugar-beet has the 
highest, and the sunflower has the lowest value. The regional distribution shows that thehighest, and the sunflower has the lowest value. The regional distribution shows that the 
highest WUE was found in the north-west and south-east region for almost each crop.h
Keywords: water use efficiency (WUE), commercial yield, evapotranspiration, crops.
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