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Bevezetés

A globális klímaváltozás alapvetõen befo-
lyásolhatja a mezõgazdasági növények ter-
mésének mennyiségét és minõségét. Míg az 
üvegházhatást okozó gázok légköri mennyi-
ségének növekedése egyértelmû tény, addig 
az éghajlat változásának regionális és lokális 
elõrejelzésében számos bizonytalanság van. 
Az utóbbi évek idõjárása igazolni látszik 
azt a korábbi elõrejelzést, mely szerint a 
klimatikus szélsõségek elõfordulásának 
gyakorisága nõ. A Kárpát-medencében leg-
gyakrabban fellépõ és a növénytermesztés 
eredményességét leginkább befolyásoló 
idõjárási szélsõségek: az alacsony vagy ma-
gas hõmérséklet és a csapadék hiánya vagy 
bõsége. A klimatikus tényezõk változására 
adott válaszreakciókat befolyásolja a növé-
nyek tápanyag-ellátottsága is. A biztonságos 
növénytermesztés egyik legfontosabb felté-
tele a növények ellenállósága az abiotikus 
stressztényezõkkel szemben.

A termesztett növények, így a kalászos 
gabonák termésének mennyisége és minõ-
sége számos tényezõ együttes hatásának 
eredménye. Ezek közül egyik legfontosabb 
a fajta potenciális termõképessége, amely az 
alkalmazkodóképességtõl függõen realizá-
lódhat eltérõ klimatikus és termesztési körül-
mények között. Egy fajta alkalmazkodóké-
pessége két tényezõtõl függ, egyrészt a ked-
vezõtlen környezeti feltételekhez, másrészt 
az eltérõ földrajzi viszonyokhoz történõ 
adaptálódó képességtõl.
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Legutóbb a 2002-2003-as év tenyészidõ-
szakának idõjárása szolgáltatott példát e téma 
gyakorlati jelentõségére. A szélsõséges kli-
matikus viszonyok nagymértékben próbára 
tették az õszi kalászosok alkalmazkodóké-
pességét. Az átlagosnál szigorúbb és hosy-
szabb tél után szinte tavasz nélkül köszöntött 
be a meleg nyár és a csapadékhiány. Mindez 
oda vezetett, hogy a régió kedvezõtlen 
idõjárási hatásai halmozottan, tartósan és 
szélsõségesen jutottak érvényre, melynek 
következménye az elmúlt évtized legalacso-
nyabb termésátlaga lett. 

A légkör összetételének változása
és ennek következményei
a növények fejlõdésére

A légkör CO
2
-tartalma folyamatosan nõ 

(Haszpra, 1995), egyes számítások szerint 
az évszázad végére a jelenlegi szint dupláját 
is elérheti. A megnövelt légköri CO

2
 hatását 

számos növényfajon vizsgálták már (például 
szójánál, búzánál, kalászosokon [Harnos et 
al., 1998], fûfajokon és zuzmón [Tuba et al., 
2003]). A CO

2
-koncentráció emelkedésének 

hatására növekszik a kalászos növények 
biomassza-produkciója, a növényenkénti ka-
lászszáma, a szemtömege, csökken a szalma 
és nõ a szem aránya, nagyobb a terméshoza-
ma (Harnos et al., 1998; Bencze et al., 2000). 
Ezzel szemben a növényi részekben csökken 
a fehérje- és a makrotápelem-tartalom, és 
gyengébb minõségû lesz az ilyen lisztbõl 
sütött kenyér (Blumenthal et al., 1996). A 
légköri CO

2
-koncentráció emelkedésének 
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közvetlen hatása a gázcserenyílások mûkö-
désének befolyásolásán keresztül, a csök-
kent evapotranszspirációban nyilvánul 
meg (Niklaus et al., 1998). Ugyanakkor a 
megnövelt CO

2
-on nevelt növények maga-

sabb turgornyomása következtében javulhat 
szárazságtûrésük. 

A megnövelt CO
2
-koncentráció a C

3
-as 

növényeknél intenzívebb fotoszintézist, na-
gyobb mértékû asszimilátum-felhalmozódást 
és testtömeg-növekedést eredményez. A 
C

4
-es növények reakciója általában kisebb 

mértékû. A magasabb légköri CO
2
-on felne-

velt búza növényeknek jobb a fagyállósága 
(Veisz et al., 1996; Veisz és Tischner, 1995), 
nagyobb a növényenkénti kalászszám és 
szemtömeg, csökken a harvest index, és bár 
a mennyiség összességében nõ (Harnos et 
al., 1998), egyes adatok szerint romolhat a 
termés minõsége.

A megnövelt légköri CO
2
-koncentráció 

következtében felgyorsul a növények növe-
kedése, ami maga után vonja a tápanyag-
igény növekedését is. Ez erõs gyökérnöve-
kedést, a talaj tápanyagainak mobilizációját 
indukálja. A növény azonban esetleg még így 
sem képes biztosítani testében a tápelemek 
változatlan arányát, emiatt azok felhígulása 
következhet be (Niklaus et al., 1998).

Számos kutató modellezte és kísérletesen 
vizsgálta már – a klímaváltozás lehetséges 
következményeként – várhatóan fellépõ 
hõmérsékleti változások hatásait. Rowan 
Mitchell és munkatársai (1995) arról számol-
tak be, hogy már 4 oC-os hõmérsékletemel-
kedés hatására csökkent a terméshozam, 
felgyorsult a növekedés és a fejlõdés üteme, 
ami korábbi éréshez és elhaláshoz vezetett. 
Normál hõmérsékleti feltételek mellett a 
légköri CO

2
-szint emelése a szemszám 

növekedését eredményezte, ezzel szemben 
a normál hõmérsékletet 4 oC-kal meghaladó 
növekedési körülmények között a CO

2
 

hatására a szemek mérete lett nagyobb. A 
virágzás elõtti idõszakban fellépõ, 31 oC-ot 

meghaladó hõmérsékleti értékek csök-
kentik a szemszámot és a termést. Már az 
átlaghõmérséklet 1 oC-os emelkedésének 
is lehetnek jelentõs kihatásai: évjárattól 
függõen 10-24 %-kal is csökkenhet a bio-
massza mennyisége. A virágzást követõ 
idõszakban az átlaghõmérséklet 5-8 oC-os 
emelkedése a nagyobb mértékû sterilitás 
miatt jelentõsen csökkenti a szemek kalá-
szonkénti mennyiségét. 

Alkalmazkodási stratégia
a növénytermesztésben 

Mihez kell alkalmazkodnia a növényter
mesztésnek az elkövetkezõ évtizedekben? Foko-
zódik a felmelegedés, nõ az aszály, az idõjárás 
szélsõségesebbé válik, az ezekkel összefüggõ 
természeti csapások gyakorisága és súlyossá-
ga nõ. A Dunántúl nagy részén óceáni, keleten 
kontinentális, a déli sávban szubmediterrán, 
míg északon a szubkárpáti hatás differenciál-
hatja az általános tendenciákat. 

A klímaváltozáshoz történõ alkalmazkodás 
egyik legfontosabb területe az élelmiszer-
ellátás biztonsága. Magyarországon, ahol 
gyakoriak az egymást követõ aszályos évek, 
s egy évben – például 2000-ben – aszály, 
belvíz, árvíz és fagykár együttesen fordul elõ, 
a várható felmelegedés miatt igen élesen ve-
tõdik fel az élelmiszerellátás biztonsága. 

Hogyan alkalmazkodjon a megváltozott 
körülményekhez a növénytermesztés? A 
stratégia komplex megoldást igényel, ami 
a fajtától a talajmûvelésen, a termesztéstech-
nológián, a biztosításon át a segélyekig ter-
jed. Az éhezõ, alultáplált, katasztrófa sújtotta 
térségekhez képest azoknak az országoknak 
elõnyösebb a helyzetük, amelyek képesek 
termény-, termék-, élelmiszer-„feleslegeket” 
elõállítani, tartalékolni, exportálni. Hazánk 
ilyen ország, ezért is rendkívül fontos a 
mezõgazdasági termelõkapacitások meg-
õrzése és fejlesztése.

Az alkalmazkodási stratégia keretében 
célszerû szorgalmazni a fogyasztási szokások 
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átalakítását is (milyen élelmiszereket, milyen 
mennyiségben és milyen feldolgozottságban 
vásárolnak, fogyasztanak), nemcsak az egész-
ségesebb táplálkozás, hanem a termelésre, 
az energiafogyasztásra, a kibocsátásokra stb. 
gyakorolt hatásuk miatt is (Láng et al., 2005).

A szántóföldi növénytermelésben meg-
határozó a stressztûrõ fajták fokozott ter
melésbe vonása, a termõhelyi adottságok-
hoz és a növény igényeihez igazodó tech-
nológiák, valamint technikák alkalmazása, a 
növénytermelési szerkezetarány módosítása, 
a stresszeket jobban tûrõ növényfajok 
vetésterületének növelése, a kedvezõbb 
vetésváltási feltételek elõmozdítása. Az 
eddigi tapasztalatok alapján várható, hogy 
új növényi kórokozók és kártevõk jelennek 
meg hazánkban is. Ezek a hagyományos 
kárt okozókhoz képest agresszívebbek, és 
tömeges megjelenésük is valószínûsíthetõ. 
Ezért az alkalmazkodásban megnõ a be
tegségekkel szemben ellenálló fajták nemesí
tésének jelentõsége, az elõrejelzés, a szervezett 
szaktanácsadás, az összefogott és integrált 
növényvédelem és a korszerû technikai esz-
közök alkalmazásának szükségessége.

A fitotron, mint a „szabályozott” környezet 
elõállításának helye 

Az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézetének 
fitotronja egyedülálló lehetõséget biztosít a 
növények stressztûrõ képességének kutatá
sára. A fitotron klímakamráiban a növényi 
élet számára fontos környezeti tényezõk 
szabályozhatók, és a kísérletek programozha-
tóan és reprodukálhatóan végezhetõk 
(Tischner et al., 1997). A fitotron üzembe 
helyezése (1972) óta vizsgáljuk a fagyálló-
ság és a szárazságtûrés genetikai és élettani 
hátterét. A fitotron adta lehetõségek kihasz-
nálásával a 90-es évek elején kutatásokat 
kezdtünk a klímaváltozás hatásainak tanul-
mányozására is. Ennek célja az, hogy megha-
tározzuk a várható klímaváltozás hatását a 
kalászos gabonák fejlõdésére és termésére. 

Térségünkre elõre jelzett változások, mint 
például a CO

2
 növekvõ légköri koncentrá-

ciója, az átlaghõmérséklet emelkedése, a 
szélsõségesen magas hõmérsékletû, ún. hõ-
ségnapok számának növekedése és a csapa-
dék mennyiségének csökkenése következ-
ményeit elõször külön-külön határoztuk 
meg, majd a környezeti tényezõk együttes 
változásának hatását elemeztük. Az eltérõ 
genetikai hátterû fajták közül kiválasztottuk 
azokat, melyek a legkisebb termésveszte-
séggel és minõségromlással voltak képesek 
tolerálni a szélsõséges idõjárás hatásait. 

   A globális klímaváltozás hazai hatása 
és az erre adandó válaszok címû kutatási 
projekt keretében a kalászosok stressztûrõ 
képességének vizsgálatát a környezeti 
tényezõk együttes hatásának elemzésével 
az alábbi, fitotronban beállított kísérletekben 
tanulmányoztuk:
1. A talaj nitrogénellátottságának hatása az 

õszi búza hõ-stressztûrésére különbözõ 
légköri CO

2
-koncentrációk mellett.

2. Nitrogén- és foszforhiány okozta stressz 
hatása az õszi búza fejlõdésére és a szem-
termés minõségére különbözõ légköri 
CO

2
-koncentrációk mellett.

A kísérletek eredményeibõl az alábbi fõbb 
megállapítások vonhatók le:
• A fajta tulajdonságai, a talaj tápanyag-ös-

szetétele, a vízellátás, a fényviszonyok, a 
környezõ légkör összetétele, a hõmér-
séklet mind-mind befolyásolják a növé-
nyek egyedfejlõdését, a biomassza-fel-
halmozás folyamatát és a növény testét 
felépítõ anyagok összetételét. 

• Az emelt légköri CO
2
-koncentráció a 

legtöbb növényfaj esetében növeli a bio-
massza-felhalmozást és a termés mennyi-
ségét. E kedvezõ hatás viszont csak akkor 
érvényesül, ha a tápelemek közül egyik 
sem limitálja a növekedést, és a többi 
környezeti tényezõ is optimumban van. 

• A hõstressz a növények korai kényszer-
éréséhez vezet, ennek következtében 
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csökken a biomassza és a termés mennyi-
sége, gyengül a tészta minõsége. A meg-
növelt légköri CO

2
-szint részben vagy 

teljesen mérsékelni tudja a hõstressz bio-
massza- és termésmennyiséget csökken-
tõ hatásait.

• Alacsony nitrogénellátottság mellett a 
légköri CO

2
-szint emelésének biomassza- 

és terméshozamnövelõ hatása kevésbé, 
vagy egyáltalán nem jelentkezik.

• A termés minõségét a fajta tulajdonságai 
nagyobb mértékben határozzák meg, 
mint a vizsgált környezeti feltételek.

• A kétszeres légköri CO
2
-koncentráció 

hatására a termés minõsége általában 
romlik, azonban ennek mértéke csak 
gyenge tápanyagellátottságnál számot-
tevõ. A jó tápanyagellátottság késlelteti 
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