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1. BEVEZETÉS 

 

 „Ha szegény országban jársz, ne igyál vizet, ha gazdag országban jársz, ne végy levegőt!”  

         Bogár László 

          közgazdász  

„A Föld képes kielégíteni mindenki igényeit, de nem képes kielégíteni mindenki mohóságát.”  

„Nekünk magunknak kell annak a változásnak lennünk, amit a világban látni akarunk.” 

    Gandhi 

 

Napjainkban már vitathatatlan tény, hogy a Föld arculatának és életközösségeinek 

megváltoztatása, és különösen a fosszilis tüzelőanyagok elégetése valamint a trópusi esőerdők 

irtása következtében az ember oly mértékben avatkozott bele a természetes folyamatokba, hogy – 

sokak véleménye szerint – azzal már önmaga létét is veszélybe sodorta.  A globális 

éghajlatváltozás lehetőségét felismerve az ENSZ Stockholmi Konferenciáján már 1972-ben 

sürgették a légkörbe jutó üvegházhatású gázok és az éghajlatváltozás összefüggéseinek 

vizsgálatát.  1988-ban megalakult az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (Intergovernmental 

Panel on Climate Change, IPCC), amely azóta is folyamatosan értékeli a világszerte mért 

éghajlati adatok alakulását, illetve a Föld éghajlati rendszerével kapcsolatos kutatási 

eredményeket.  Legutóbbi, 2001-ben közreadott jelentése szerint a Föld légkörének összetétele az 

utóbbi időkben folyamatosan változik: az üvegházhatást okozó gázok mennyisége nő, közülük is 

a legjelentősebb gáz, a CO2 koncentrációja az ipari forradalom előtt az évszázadokig szinte 

változatlan 280 ppm körüli értékről mára már – 2004. évi adatok szerint – 380 ppm-re emelkedett 

(1.1. ábra).  Még a legoptimistább előrejelzések szerint is 2100-ra eléri majd a légkörben az 550 

ppm mennyiséget, de akár az 1000 ppm koncentrációt is megközelítheti (1.2. ábra).   

Ugyancsak az IPCC jelentése alapján bizonyítást nyert az is, hogy az elmúlt évszázad során a 

Föld átlaghőmérséklete 0,6 
o
C-kal lett magasabb, 40 %-kal vékonyabbá vált az északi sarkon a 

jég vastagsága és a tenger szintje is mintegy 12 cm-rel emelkedett.  Évente dollármilliárdokat 

emésztenek fel az egyre gyakoribbá váló időjárási szélsőségek (1.3. ábra). 
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1.1. ábra  

Az emberi tevékenység következményei (forrás: IPCC, 2001. évi jelentés) 

A CO2 (ppm), N2O, CH4 (ppb) koncentrációjának változása és a Grönlandi jégben 

lerakódott SO4
2-

 üledék (mg/tonna) mennyisége 

 

1.2. ábra 

A CO2 koncentráció alakulása a különböző klímaforgatókönyvek szerint 

 (IPCC 2001. évi jelentés)  

Az ipari forradalom óta történt emberi beavatkozást jelző anyagok a légkörben 

CO2-koncentráció N2O-koncentráció 

Metán koncentráció SO4
2-

 

üledék 
USA és 

Európa 

SO2 

emissziója  

Mt S/év 

A CO2 koncentrációjának múltbeli és jövőben várható változása 

Jégminták 
Direkt mérési 

eredmények 

Adatok 

kivetítése 

Forgatókönyv 
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1.3. ábra 

Az extrém időjárási események által okozott károk (IPCC 2001. évi jelentés) 

Az előrejelzett és a már tapasztalható változások egymásra hatnak: a légkörben emelkedő 

koncentrációjú üvegházhatású gázok a Föld felszínének felmelegedését okozzák, a magasabb 

átlaghőmérséklet hatására olvadni kezdenek a földfelszínre jutó napsugárzás jelentős részét 

visszaverő sarki jégsapkák, valamint a magashegységekben már egyáltalán nem „örök hó”, a 

Föld hűtőszekrényei csökkent hatékonysággal működnek, és ez tovább növeli a felmelegedés 

mértékét. A világóceánok regionális „kiédesedése”, a tengeráramlások várható lassulása, 

irányváltása, a gleccserek által táplált patakok, folyók és egész élőlényrendszerek megváltozása 

hatalmas környezeti és ökológiai katasztrófákat vetítenek elő.  Az egyes régiókban jelentkező 

szárazodás, aszályok, illetve a helyenként mindent elöntő mértékű lehulló csapadék, áradások, a 

tengerszint emelkedésével növekvő árvízveszély világméretű gazdasági, élelmezési, társadalmi 

és politikai problémákat vetnek fel.  

A klíma változik, ez már tényként fogadható el, és a fejlettebb államok egy része felvállalta, 

hogy közreműködik a kritikussá váló helyzet lehetőség szerinti javításában (ld. Éghajlatváltozási 

Keretegyezmény 1992, Kiotói Jegyzőkönyv 1997).  Első lépésként a CO2-emisszió csökkentését 

tűzték ki célul, emellett nemzetközi kutatási együttműködési projektek segítenek a klímaváltozás 

várható hatásainak feltérképezésében, a negatív következmények megelőzésében és lehetséges 

enyhítési módjainak kidolgozásában.   

 

Az időjárási extrémitások évenkénti globális költsége (milliárd US dollár, 

inflációhoz igazítva) 

Összes gazdasági veszteség 

 

Bebiztosított javakban 
bekövetkezett károk 

 Káresemények száma 

 

 10 éves átlag 
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A nemzetközi kutatások egyik fő irányvonala a globális klímaváltozás várható hatásainak 

meghatározása a természetes, az ember által befolyásolt és a mesterséges ökoszisztémákra.  A 

klíma változásának számos tényezője érinti a mezőgazdaságot. A magasabb átlaghőmérséklet 

felgyorsítja a növények fejlődését, melynek a növénytermesztésben rövidebb vegetációs 

periódus, terméskiesés lesz a következménye.  A légkörben növekvő CO2-szint – bár közvetve az 

üvegházhatás révén negatív kihatásaival is számolni kell – serkenti a biomassza felhalmozást, és 

növeli a termést. A gabonafélék érése alatti hőségnapok számának emelkedése – amellett, hogy 

jelentős terméskiesést okozhat – nagymértékben rontja a termés minőségét is.  A csapadék 

hiánya a magas hőmérséklethez hasonlóan a termés mennyiségét és minőségét is negatívan 

befolyásolja, míg a túl sok eső elhúzódó éréshez, nagy mennyiségű, de gyengébb minőségű 

terméshez vezethet.  

Az elmúlt évek időjárása a Kárpát-medencében is igazolni látszik az előrejelzéseket, 

miszerint a klimatikus szélsőségek előfordulási gyakorisága nő. 2002/2003-as év 

tenyészidőszakának időjárása nagymértékben próbára tette az őszi kalászosok 

alkalmazkodóképességét. Az átlagosnál szigorúbb és hosszabb tél után szinte tavasz nélkül 

köszöntött be a meleg nyár és a csapadékhiány. Mindez azt eredményezte, hogy e régió 

kedvezőtlen időjárási hatásai halmozottan, tartósan és szélsőségesen jutottak érvényre, melynek 

következménye az elmúlt évtized legalacsonyabb termésátlaga lett.  A rákövetkező két évben 

viszont a túl sok csapadék okozott jelentős problémákat az országban.  

Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének fitotronja egyedülálló lehetőséget biztosít a 

növények stressztűrő képességének tanulmányozására. A fitotron klímakamráiban, a növényi élet 

számára fontos környezeti tényezők egyedileg szabályozhatók és a kísérletek programozhatóan 

és reprodukálhatóan végezhetők, így az egyes környezeti tényezők változásainak hatását külön-

külön és együttesen is vizsgálni tudjuk. A klíma változásának lehetséges következményeivel 

számolva felhasználhatjuk eredményeinket a negatív következmények enyhítésére, a megváltozó 

környezeti feltételekhez jobban alkalmazkodó fajták előállítására. 

Ph.D. dolgozatomban az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetében folyó, globális 

klímaváltozással kapcsolatos kutatásokhoz kapcsolódva végzett munkánk e témával összefüggő 

főbb eredményeit összegzem.  A kérdéskört ezért a mezőgazdaság, ezen belül is a 

gabonatermelés szempontjából vizsgálom, és az őszi búzán végzett kísérletek eredményeit 

tekintem át, a környezeti tényezők és a légköri CO2-szint változásának következményei 

szempontjából. 
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

2.1. A magas légköri CO2-koncentráció hatása 

2.1.1. Az emelt CO2-szint és a fotoszintézis  

Mivel a levegőben található CO2 a növények egyetlen szénforrása, nem meglepő, hogy 

elsősorban a fotoszintézis folyamatát közvetlenül befolyásolva kapcsolódik a CO2 a növényi élet 

és fejlődés különböző szintjeihez.  Már a kutatások korai szakaszában megállapítást nyert, hogy 

CO2-szint emelkedésének közvetlen következménye a C-asszimiláció mértékének növekedése és 

a sztóma vezetőképesség csökkenése (Morison 1985, Lawlor és Mitchell 1991, Bowes 1993, 

Webber és mtsai. 1994, Drake és mtsai. 1997).  A jelenlegi CO2-szinten a C3-as növényeknél, ha 

elegendő víz áll rendelkezésre, a fotoszintézis folyamatát elsősorban a felvehető CO2 mennyisége 

limitálja, mivel a CO2 mint szubsztrát légköri koncentrációja lényegesen a telítési érték alatt 

található.  A ribulóz-1,5-biszfoszfát-karboxiláz-oxigenáz (Rubisco) enzim a jelenlegi CO2-szint 

kétszeresén telítődik és a fotorespiráció nagymértékben csökken, melynek hatására a nettó 

fotoszintézis intenzitása 30-40 %-kal nő, a szénasszimilátumok (cukrok, keményítő) 

felhalmozása fokozódik (Lawlor és Mitchell 2000).  Emelt CO2-szint hatására csökkenhet a 

klorofilltartalom és a klorofill-a/b arány is (Delgado és mtsai. 1994, Keutgen és mtsai. 1997). 

A fotoszintézis folyamatának vizsgálatakor felvetődött, hogy a magas CO2-koncentráció 

csak kezdetben növeli a fotoszintézis intenzitását, majd a növény fejlődésének későbbi 

szakaszában ezzel szemben csökkenő intenzitás, úgynevezett fotoszintetikus akklimatizáció, 

„down-regulation” figyelhető meg (Miglietta és mtsai. 1996, Sharma Natu és mtsai. 1997, 

Mitchell és mtsai. 1999).  Gabonaféléknél a karboxiláció csökkenését a kalászolás után, az érés 

folyamán írták le, míg kalászolás előtt még alacsony nitrogénszint mellett is stimulálta az emelt 

CO2-szint a C-beépülést.  A jelenség azonban nem volt kizárólagos érvényű: csak a korábbi, 

alacsonyabban elhelyezkedő leveleknél jelentkezett, míg a legkésőbb megjelent leveleknél nem 

(Osborne és mtsai. 1998).   

A fotoszintézis intenzitásának csökkenését különösen alacsony nitrogénszinten (Mitchell és 

mtsai. 1999), illetve más kísérletben csak alacsony nitrogénellátottságnál tapasztalták, normál 

nitrogénszintnél nem figyelték meg (Miglietta és mtsai. 1996).  Mivel a jelenlegi CO2-

koncentráción, jó nitrogénellátottság mellett megnő az asszimiláció hatékonysága, valamint a 

CO2-csere mértéke és a terméshozam (Karrou és Maranville 1993), nem meglepő, hogy a 

nitrogénellátottságnak fontos szerepe van az emelt légköri CO2-koncentráció fotoszintézisre 
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gyakorolt hatásában is.  Hidrokultúrában végzett vizsgálatban sikerült bizonyítani, hogy ha 

folyamatos a nitrogénfelvétel, még az optimálisnál lényegesen alacsonyabb N-ellátottság mellett 

sem figyelhető meg a fotoszintézis csökkenése, annak ellenére, hogy a fejlődés üteme jelentősen 

elmarad a kontrolltól (Farage és mtsai. 1998).  Ezzel szemben – a szántóföldi gyakorlathoz 

hasonlóan – a talajban az egyszerre jelenlévő, kezdetben a szükségletet meghaladó nitrogénszint 

mellett, a kezdeti gyors fejlődés után idővel lecsökken a növény számára elérhető 

nitrogénmennyiség, a fotoszintézis intenzitásának csökkenése szükségszerűen bekövetkezik.  Az 

ok tehát nem a növény számára folyamatosan rendelkezésre álló, az optimálisnál kevesebb 

nitrogén, hanem a nagyobb szénbeépülés következtében fellépő nitrogénhiány, amely a növényi 

szövetek N-tartalmának nagyobb mértékű csökkenésében jelentkezik.   

A fotoszintézis intenzitásának csökkenése szoros összefüggésben van az érés folyamán a 

levelekből a szemekbe transzlokálódó nitrogén mennyiségével.  Az emelt légköri CO2-szint 

megváltoztatja a gabona „source-sink” (forrás-felhasználó) egyensúlyát (Mitchell és mtsai. 

1999).  A szemtelítődést megelőzően a beépült plusz C-mennyiség a kalászképzésben vehet 

részt, illetve az internodiumban fruktánokban raktározódhat el (Bell és Incoll 1990).  

Szemtelítődéskor azonban a fejlődő szemek válnak a C végső felhasználóivá és egyúttal a 

levélben található N nagyobb részének a végállomása is a szem lesz.  Az emelt CO2-szint 

hatására több lesz a szem és egyúttal nő a felhasználó kapacitás is, de ez a levél-N nagyobb 

mértékű remobilizációját is szükségessé teszi.  Ha a levelekből származó C-forrás meghaladja a 

szemek igényét, vagy megnő a N-igény, a fotoszintetikus apparátus komponenseinek csökkenése 

nagyobb mértékű lesz (Mitchell és mtsai. 1999). 

Ezt a feltevést támasztja alá az is, hogy a növények fejlődésének fent említett szakaszában 

számos, a mezofillumban megtalálható nitrogéntartalmú vegyület koncentrációjának csökkenését 

leírták már.  Egy vizsgálatban kimutatták, hogy bár a levelek kifejlődésekor nem volt különbség 

a jelenlegi és az emelt CO2 szinten nevelt növényeknél a fotoszintetikus apparátus főbb fehérje 

komponensei közül egynek a mennyiségében sem, a zászlóslevél teljes kialakulását követően 

azonban emelt CO2-on gátlódott a Rubisco enzim további akkumulációja, és 14 nap múltán pedig 

koncentrációja a jelenlegi és emelt CO2-szinten is csökkenni kezdett, emelt CO2-on azonban 

jóval drasztikusabb mértékben.  Magas CO2-koncentráción emellett kisebb lett a klorofill, az 

LHC II, (fénygyűjtő komplex) a CF1 (kloroplaszt ATP-áz kötő faktor) mennyisége is a 

kontrollhoz képest (Nie és mtsai. 1995). 

A fotoszintézis magas CO2-koncentráción bekövetkező akklimatizációja során mind a 

levél-N, mind a Rubisco enzim koncentrációjának csökkenését kimutatták, ugyanakkor nagyobb 

LHC tartalmat mértek.  Az LHC/Rubisco arány emelkedése nagyobb mértékű volt az 
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alacsonyabban elhelyezkedő leveleknél, mint a legfelső, a fénynek leginkább kitetteknél 

(Osborne és mtsai. 1998).  Korábban elkezdődik a klorofill lebomlása is emelt CO2-szinten 

(Ommen és mtsai. 1999), melynek egyik oka lehet a klorofillmegkötő fehérjék nitrogénjének 

újrahasznosítása (Matile és mtsai. 1996).   

Egy vizsgálatban a fotoszintézis potenciálisan lehetséges intenzitásához képest mért 

aktuális intenzitást hasonlították össze, és azt tapasztalták, hogy az aktuális szükségletet 

meghaladó Rubisco mennyiség a nitrogénellátottsággal és a levél-N tartalommal mutatott szoros 

pozitív korrelációt.  A CO2 emelt koncentrációja általában csökkentette a Rubisco szükséges 

feletti mennyiségének mértékét, de csak az általános levél-N szint csökkenés következtében, 

mivel a nitrogéntartalomhoz képest az egyes vegyületek aránya nem változott meg (Theobald és 

mtsai. 1998).  

Az emelt légköri CO2-szint tehát megnöveli a C-asszimiláció mértékét, azonban ez a 

nitrogénigény emelkedéséhez vezethet, amelynek következtében nem kielégítő 

nitrogénellátottság mellett a levél nitrogéntartalma kisebb lesz az érés során a szemekbe 

transzlokálódó N miatt.  A levélben többek között a fotoszintetikus pigmentek és a Rubisco 

enzim koncentrációja is kisebb lesz, így a fotoszintézis intenzitása csökken.  

2.1.2. Az egyedfejlődés és az CO2-szint kapcsolata 

A CO2 koncentrációja hatással van az egyes sejtalkotókra és a növény szöveti felépítésére is.  

A 7 napos búzanövények leveleinek vizsgálata alapján megállapították, hogy bár az egységnyi 

mezofillum sejtre eső kloroplasztiszok számában és ultrastruktúrájában nem következett be 

változás, a kloroplasztiszok kialakulása és az új mezofillumsejtek megjelenése jóval gyorsabb 

volt magas CO2-szinten, mint a jelenlegi koncentráción.  Ebben a korai életszakaszban emelt 

CO2-on lényegesen kevesebb keményítő akkumulálódott, mint normál koncentráción (Robertson 

és Leech 1995).  Más kutatók is hasonló eredményekről számoltak be: gyorsabb a sejtosztódás, 

és a sejtek hamarabb elérik a végleges méretüket, amely azonban független a CO2-szinttől.  A 

levelek vastagsága megnő: a mezofillum sejtsorainak száma átlagosan eggyel több lesz, 

ugyanakkor több sejtközi légrés figyelhető meg magas CO2-szinten (Masle 2000). 

A fotoszintézis stimulálásának hatására bekövetkező intenzívebb fejlődés már korán 

megmutatkozhat, egyes gabonafajták korábban kezdenek bokrosodni emelt légköri CO2-

koncentráción, szinte valamennyi kísérleti növénynél megnő a hajtások száma (Weigel és mtsai. 

1994, Harnos és mtsai. 1998), a hajtás és szár tömege nagyobb lesz, kései hajtások jelennek meg 

(Kendall és mtsai. 1985b), és nagyobb lesz a földfeletti és földalatti biomassza mennyisége is 

(Kimball és mtsai. 1995). A hajtások későbbi elszáradása kisebb mértékű, mint normál CO2-on, 
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és a növények összes levélfelülete is nagyobb lesz a több hajtásnak, illetve az elsődleges 

hajtásokon a levélfelület megnövekedésének köszönhetően (Manderscheid és Weigel 1995). 

Ennek következtében több lesz a kalász, vagy nagyobb a szemméret az adott évtől függően 

(Wheeler és mtsai. 1996).  Más vizsgálatokban nem találtak az egyedfejlődés és az emelt légköri 

CO2-szint között összefüggést, nem változott a levelek kialakulásának sebessége és végső száma, 

de nagyobb volt a hajtás- és kalászszám, valamint a virágzásig a levélfelület index is.  A levelek 

elöregedésének sebessége magas CO2-szint hatására gyorsabbá, vagy lassúbbá vált más 

környezeti tényezőktől függően (Ewert és Pleijel 1999). 

A növények tápanyagellátottsága alapvető jelentőségű a mezőgazdasági növények számára 

(Árendás és Sarkadi 1995, Csathó és Árendás 1997).  Optimális nitrogénellátottság mellett az 

emelt légköri CO2-koncentráció maximális biomassza növekedést eredményez (Wolf 1996), de 

nitrogén adása a gabonafélék későbbi kalászolását okozhatja (Chatha 1974, McGuire és mtsai. 

1979), és a túl sok nitrogén gátolhatja a növekedést, valamint csökkentheti a magas CO2-szint 

hatását is (Rogers és mtsai. 1993). 

A magas CO2-koncentráció következtében felgyorsult növekedési ütem maga után vonja a 

tápanyagigény növekedését is, ami erős gyökérnövekedést, a talaj tápanyagainak mobilizációját 

indukálja (Kendall és mtsai. 1985 b, Kimball és mtsai. 1995, Lambers és mtsai. 1995).  A növény 

még így sem feltétlenül képes biztosítani testében a tápelemek változatlan arányát, így azok 

felhígulása következhet be (Rogers és mtsai. 1993, Wolf 1996, Keutgen és mtsai. 1997, Niklaus 

és mtsai. 1998a).  Más kutatók is hasonló eredményekről számoltak be, de nitrogénstressz esetén 

nem tapasztaltak felhígulást, mivel itt az emelt CO2-szint nem okozott változást (Delgado és 

mtsai. 1994).  

Kevés adat áll rendelkezésre arról, hogy az emelt légköri CO2-szint hogyan hat a 

kalászolási időre, és szinte semmi nincs arra vonatkozóan, hogy az érést hogyan befolyásolja.  

Rizzsel végzett vizsgálatoknál úgy találták, hogy a növények egyedfejlődése a magas CO2-

koncentráción felgyorsult, és korábban kalászoltak (Kim és mtsai. 1996).  Búzánál ugyanakkor 

azt tapasztalták, hogy a végső kalászka kialakulásától a kalász kibújásáig terjedő időszak kissé 

hosszabbá vált (Slafer és Rawson 1997).  A kérdéskör megválaszolása még további vizsgálatokat 

igényel. 

2.1.3. Biomassza produkció és terméshozam emelt CO2-szinten 

A magas CO2-szint növeli a biomassza felhalmozást és a termés mennyiségét a legtöbb őszi 

és tavaszi búzánál, de durumbúzánál, árpánál, rozsnál, tritikálénál, és zabnál is (Kendall és mtsai. 

1985a és b, Manderscheid és Weigel 1995, Mitchell és mtsai. 1995, Veisz és mtsai. 1996b, 
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Harnos és mtsai. 1998). A változás nagyságrendje nagymértékben függ a termőhely (különösen a 

talaj) sajátosságaitól és az évjárattól.  Egy tavaszi búzafajta, a Minaret esetében 11-121 % között 

alakult a terméshozam különbség (Bender és mtsai. 1999, van Oijen és Ewert 1999).  A termés 

mennyiségének növekedését egyrészt a nagyobb kalászszám és ennek következtében nagyobb 

szemszám, a fajták másik részénél az ezerszemtömeg növekedése okozta (Weigel és mtsai. 1994, 

Ravi és mtsai. 2001).  Azonban előfordulhat az ezerszemtömeg csökkenése is emelt légköri CO2-

koncentráción (Blumenthal és mtsai. 1996).  

Látható, hogy emelt légköri CO2-szinten a hajtás fejlődésének stimulációja általánosan 

jelentkező reakciója a gabonaféléknek, ez aztán nagyobb földfeletti és -alatti biomasszához, 

nagyobb levél-, hajtás- és kalászszámhoz, és végül nagyobb terméshez vezet.  Megnőhet a 

szemszám és általában nagyobb lesz a szemtömeg magas CO2-szinten, de nem tisztázott az ok, 

hogy mi határozza meg, hogy csökken-e, vagy nő a szemek súlya.  

2.1.4. A CO2-szint hatása a szemtermés minőségére 

Annak ellenére, hogy milyen nagy hangsúlyt kap a búza minősége mind agronómiai, mind 

táplálkozási szempontból, csak nagyon kevéssé értjük a környezeti és a genetikai tényezők 

közötti kölcsönhatásokat, melyek kialakítják a szem összetételét a jelenlegi környezeti feltételek 

között.  Tápanyagok, különösen a nitrogén adása (más tényezőkkel együttműködve, mint pl. a 

hőmérséklet, és a vízellátottság) meghatározza a szemben a fehérje arányát a keményítőhöz, és 

más nem nitrogéntartalmú vegyületekhez képest (Lawlor és Mitchell 2000).  A 

tápanyagellátottság így megváltoztatja a nitrogén koncentrációját, de csak egy bizonyos mértékig 

hat az aminosav- és fehérjeösszetételre (Lawlor és Mitchell 2000).  Az emelt légköri CO2-

koncentráció megnöveli a szem tömegét, ugyanakkor csökkenti a nitrogén koncentrációját a 

fotoszintézisből származó nagyobb szénbeépülésnek köszönhetően (Mitchell és mtsai. 1993, 

Tester és mtsai. 1995, Batts és mtsai. 1997, Rogers és mtsai. 1998).  Egyes kutatók szerint a 

magas CO2-szint általában nem változtatja meg lényegesen a különféle szénhidrátféleségek 

arányát, például a cukrok és keményítők típusát, vagy relatív mennyiségét (Rogers és mtsai. 

1998), de mások ettől részben eltérő eredményeket kaptak: a keményítő szemcsék közül 

kétszeres légköri CO2-szinten a nagy A típusúból többet találtak, mint normál CO2-on, de az 

amilóz-amilopektin arány és az összkeményítő-tartalom nem változott meg, és a lipidtartalom is 

változatlan maradt (Blumenthal és mtsai. 1996).  Egyes vizsgálatokban úgy találták, hogy a 

magas CO2-szint nem befolyásolta a fehérjeösszetételt (Shewry és mtsai. 1994), azonban magas 

CO2-szinten a szem és a liszt fehérjetartalma alacsonyabb lett, ezáltal romlott a tészta minősége, 

csökkent a cipótérfogat, a farinográfos tészta kialakulási idő és a nyújthatóság (Conroy és mtsai. 
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1994, Thompson és Woodward 1994 valamint Blumenthal és mtsai. 1996), csökkent a Zeleny-

érték, a Hagberg féle esésszám és a nedves- és szárazsikér-tartalom (Fangmeier és mtsai. 1999).  

Más vizsgálatban viszont azt tapasztalták, hogy bár kisebb lett a fehérjetartalom 500 μmol mol
-1

 

CO2-szinten, az őrlési és a sütési jellemzők nem változtak meg szignifikánsan (Rudorff és mtsai. 

1996). 

A legtöbb vizsgálat szerint az emelt légköri CO2-szint negatív hatással volt a termés 

minőségére, de kevés adat van arra vonatkozóan, hogy a tápanyagellátottság hogyan befolyásolja 

az emelt CO2-szint esetleges termésminőséget gyengítő hatását.  A különböző vizsgálatokban és 

genotípusoknál kapott eltérő eredmények arra utalnak, hogy érdemes lenne összehasonlítani 

azonos kísérleti rendszerben és környezeti feltételek mellett, eltérő genetikai hátterű fajták 

reakcióit.  Ugyanakkor azt is vizsgálni kellene, hogy az egyes fajták milyen eltérésekkel 

reagálhatnak különböző környezeti feltételek mellett. További feladat lenne annak 

meghatározása, hogy azoknál a fajtáknál, melyek nem reagálnak negatívan a magas CO2-

koncentrációra, mi okozhatja az eltérést a többitől. 

2.2. A hőmérséklet emelkedés hatásai a kalászosokra 

4 
o
C-os átlaghőmérséklet-emelkedés hatásának modellezéses és kísérletes vizsgálatakor 

megállapították, hogy felgyorsult a növekedés és fejlődés üteme, ami korábbi öregedéshez és 

elhaláshoz vezetett, melynek következtében csökkent a búza terméshozama.  Normál 

hőmérsékleti feltételek mellett a légköri CO2-szint emelése a szemszám növekedését 

eredményezte, ezzel szemben a normál hőmérsékletet 4 
o
C-kal meghaladó nevelési körülmények 

között a CO2 hatására a szemek mérete lett nagyobb (Mitchell és mtsai. 1995). 

Az átlaghőmérséklet 1 
o
C-os emelkedésének következtében 10-24 %-kal is csökkenhet a 

biomassza mennyisége évjárattól függően (Wheeler és mtsai. 1996).  5-8 
o
C-os átlaghőmérséklet 

emelkedés a virágzástól aratásig terjedő időszakban a nagyobb mértékű sterilitás miatt jelentősen 

csökkenti a szemek kalászonkénti számát.  A virágzás előtti időszakban fellépő, 31 
o
C-ot 

meghaladó hőmérsékleti értékek is csökkentik a szemszámot és a termést, valamint a harvest 

indexet (Batts és mtsai. 1998, Kafi és Stewart 1998, Stone és Nicolas 1998).   

Az érés időszakában három napig, napi 10 órán keresztül alkalmazott 40 
o
C kezelés hatására 

általánosan romlott a tészta minősége, bár a fehérjetartalom magasabb volt.  Csökkent a glutenin-

gliadin arány és a nagy méretű glutenin polimerek aránya is a hőstresszt követően.  A 

keményítőszintézis gátlásának következtében kisebb lett az ezerszemtömeg is (Blumenthal és 

mtsai. 1995).  Más kutatók is kimutatták, hogy a 30
o
C feletti hőmérséklet gyakorisága 

összefüggött a gliadinok mennyiségének a növekedésével, illetve a gluteninek csökkenésével, 
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ugyanakkor nőtt a maximális tésztaellenállás, a tészta kialakulási idő és hamarabb következett be 

a tészta ellágyulása.  A Glu-D1a allélt tartalmazó fajták nagyobb mértékű változás mutattak, mint 

azok, melyeknek Glu-D1d alléljük volt (Panozzo és Eagles 2000).  Azonban akad ellenpélda is, 

egy másik vizsgálatban azt tapasztalták, hogy a gluteninek mennyisége emelkedett míg a 

gliadinok mennyisége állandó értéken maradt magas hőmérséklet hatására (Szilágyi és mtsai. 

2002).  A reológiai jellemzőkben tapasztalható változások mögött az is állhat, hogy a hőstressz 

időtartamának növekedésével párhuzamosan az oldható fehérjepolimerek és az LMW-gluteninek 

mennyisége folyamatosan emelkedik, és az oldhatatlan fehérjepolimerek mennyisége csökken 

(Corbellini és mtsai. 1997).  

Láttuk, hogy a hőstressz csökkentette a termést és rosszabb termésminőséget eredményezett.  

A fehérjeösszetevők azonban nem egyformán változtak meg az egyes kísérletekben.  Mivel 

hőstressz esetén a fotoszintézis aktivitás tovább fennmarad, és nagyobb terméshozamra képesek 

a növények magas CO2-koncentráción, mint normál légköri CO2-on (Taub és mtsai. 2000), 

kérdés, hogy a két – a minőséget különbözőképpen gyengítő – tényező, a hőstressz és a magas 

CO2-szint együttes hatása következtében hogyan alakulhat a termés minősége.  Mivel a 

biomassza felhalmozásra és a termésképzésre is másként hat a két tényező, jelentős 

kölcsönhatásra lehet ezeknél a paramétereknél is számítani. 

2.3. Emelt légköri CO2-koncentráció és a stressz kapcsolata 

2.3.1. A stressztűrő képesség változása magas CO2-szinten 

A klíma változása, valamint az emiatt tapasztalt és ezután várható változások fokozott 

stresszállapotot idézhetnek elő a termesztett növényeknél.  Magyarországon már napjainkban is 

évről évre jelentkező probléma az időjárási szélsőségek gyakoribbá válása, mint pl. a túl kevés, 

vagy a túl sok csapadék, a hőségnapok számának gyakoribbá válása, aszály, ugyanakkor a téli, 

vagy tavaszi fagyok is okozhatnak jelentős károkat. 

Az előbbiekben bemutatott eredmények alapján azt feltételezhetjük, hogy a légkörben 

növekvő koncentrációban jelenlévő CO2 kedvező – a fotoszintézis folyamatára gyakorolt – 

hatása bizonyos mértékig érvényesülhet egyes stressztényezők jelenléte mellett is.  Ezt a 

feltételezést az is alátámasztja, hogy emelt CO2-szinten csökken a sztóma vezetőképesség, javul a 

vízhasznosító képesség, ami részben a transpiráció nagyobb mértékű csökkenésének, részben a 

nettó fotoszintézis szint egyidejűleg bekövetkező emelkedésének tudható be (Chaudhuri és mtsai. 

1990, Tuba és mtsai. 1994).  Csökken az evaporáció és emelkedik a talajnedvesség-tartalom is 

magas CO2 szinten (Niklaus és mtsai. 1998b, Mulholland és mtsai. 1997).   
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Szárazságstressz hatásainak vizsgálata során durumbúza fajtáknál megállapították, hogy a 

növények képesek voltak többlettermést elérni emelt légköri CO2-koncentráción, a normál CO2-

on nevelt, ugyancsak vízhiányos növényekhez képest (Kaddour és Fuller 2004).  T. aestivum 

növények sóstressz-körülmények között, a lecsökkent transpiráció következtében nagyobb 

arányú biomassza növekedést értek el emelt légköri CO2-szint hatására, mint a kontrollnál. A 

magas CO2-szint ugyanis stimulálta a hajtásképződést, amit különben a nagy sótartalom 

nagymértékben gátolt volna (Nicolas és mtsai. 1993). 

Az emelt légköri CO2-koncentráción fejlődő növények – szemben a jelenlegi CO2-szinten 

nevelt növényekkel – képesek a hőstressz okozta termés és biomassza csökkenést részben, vagy 

teljesen kivédeni a fajta sajátosságaitól függően, annak is köszönhetően, hogy tovább tudják 

fenntartani a fotoszintetikus folyamatokat, és tovább zöldek maradnak (Taub és mtsai. 2000).  

Kétszeres CO2-on javul a gabonafélék fagytűrő képessége is (Veisz és mtsai. 1996a, 1997) és a 

növények ellenállóbbak az ózon káros hatásaival szemben (Ommen és mtsai. 1999), mivel emelt 

CO2-on az ózonnal kezelt búzanövények leveleiben a klorofilltartalom jóval magasabb szinten 

maradt és a fotoszintézis mértéke nagyobb volt, mint normál CO2-on (Mulholland és mtsai. 

1997).  A szerzők szerint az ózon károsító hatásának leküzdésében az in vivo aktív Rubisco 

mennyiségének növekedése játszik szerepet. 

2.3.2. Emelt légköri CO2-szint és az antioxidáns rendszer 

A stressztűrő képesség hátterében álló antioxidáns enzimrendszerek kulcsfontosságúak az 

élővilágban: aktivitásuk révén közömbösítődnek azok a folyamatosan termelődő, reaktív 

oxigénformák, melyek ellenkező esetben károsítanák a sejt anyagait, ezzel végső soron a sejt, 

illetve az egyed halálát okozva.  Az antioxidánsok napi és évszakos aktivitásváltozása a 

fotoszintetikus aktivitással mutat szoros kapcsolatot (Badiani és mtsai. 1996).  Sikerült 

bizonyítani, hogy stressz hatására még több reaktív oxigén termelődik, illetve lehet jelen a 

sejtben (Elstner 1982, Mittler 2002, Sairam és mtsai. 2002, Muhling és Lauchli 2003), aminek 

hatására nőhet a lipidperoxidáció mértéke (Schwanz és Polle 2001), károsodhatnak sejt fehérje és 

nukleinsav alkotói, csökkenhet a klorofill- és karotinoidtartalom (Kendall és McKersie 1989, 

Sairam és Saxena 2000, Sairam és Srivastava 2001).  

Mint láttuk az emelt légköri CO2-koncentráció számos stressztényező káros hatását 

ellensúlyozni tudta, ugyanakkor kevesebb eredmény áll rendelkezésre a magas CO2-szint és az 

antioxidáns enzimrendszer kapcsolatáról.  Emelt légköri CO2-koncentráció hatására nádnál azt 

tapasztalták, hogy szignifikáns mértékben csökkent a glutation-S-transzferáz enzim mennyisége 

(Kőmíves és mtsai. 1997).   
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Fafajokkal végzett kísérletek szerint az emelt légköri CO2-koncentráción fejlődő növényeknél 

alacsonyabb az antioxidáns enzimaktivitás szintje, mint normál légköri CO2-koncentráción.  

Szárazságstressz kialakulása esetén azonban a kétszeres CO2-szint ellensúlyozni tudta a 

kontrollnál jelentkező kedvezőtlen hatásokat, mint pl. az antioxidáns enzimaktivitás csökkenése 

és a megnövekedett lipidperoxidáció.  Szárazságstressz következtében – amellett, hogy a többi 

antioxidáns enzim stabilitása is nagyobb volt, mint normál koncentráción – a szuperoxid-

dizmutáz enzim aktivitása éppen a kétszeres CO2-szinten nőtt meg (Schwanz és Polle 2001).  

Búzánál megfigyelték, hogy mind az ózon, mind a CO2-koncentráció emelése, valamint a két 

tényező együttes előfordulása csökkentette a kataláz aktivitást, így véleményük szerint a CO2 

ózonnal szemben kifejtett védő hatása az ózon sztómán keresztüljutásának gátlása révén valósult 

meg (McKee és mtsai. 1997). 

A CO2 és SO2 kölcsönhatását vizsgáló, búzán végzett kísérletek szerint a szulfát felhalmozás 

csaknem azonos szintű volt normál és emelt CO2-on, azonban a magas CO2-szint hatására nőtt az 

aszkorbinsav- és glutation-tartalom, valamint e vegyületek redoxállapota.  A SO2 biomassza 

csökkentő és a fotoszintetikus apparátust károsító hatását a kétszeres CO2-szint meg tudta 

szüntetni (Rao és mtsai. 1994) 

Néhány esetben tehát már bebizonyosodott, hogy az emelt légköri CO2-koncentráció hatására 

változik a növények antioxidáns enzimrendszer mintázata, ismereteink azonban még továbbra is 

nagyon hiányosak ebben a témában.  Valószínű, hogy a sztómanyitottság szabályozása 

önmagában is lényeges lehet olyan stresszek esetében, ahol a levél szerepe kulcsfontosságú, mint 

pl. szárazságstressznél (lecsökkent transpiráció), vagy pl. a sztómán bejutó károsító gázok (ózon, 

SO2) esetén.  Hő-, illetve hidegstressznél azonban a légköri CO2-szint sokkal komplexebb 

szerepet kaphat a rezisztencia folyamatában.  A kérdés továbbra sem tisztázott, hogy mennyire 

jelentős az antioxidáns rendszer és az emelt CO2-koncentráció kapcsolata, illetve van-e közvetlen 

összefüggés, vagy csak a fotoszintézis – vízleadás folyamatainak áttételeként jön létre az 

ellenállóképesség javulása környezeti stressz esetén. 
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3. CÉLKITŰZÉS 

A klimatikus tényezők változására adott válaszreakciókat számos tényező befolyásolja.  A 

fajták genetikai háttere által meghatározott termő- és alkalmazkodóképesség, a 

stressztényezőkkel szembeni ellenállóképesség, valamint a növények tápanyag- és vízellátottsága 

mind közreműködhetnek ebben.  Az irodalomban található, egymásnak sokszor ellentmondó 

eredmények feloldására különböző genetikai hátterű őszi búzafajtákkal végeztünk kísérleteket.  

Tanulmányoztuk a környezeti tényezők hatásait egyes élettani paraméterekre, fenológiai 

szakaszokra, a biomassza felhalmozásra, a termés minőségi és mennyiségi jellegeire, és ezek 

kapcsolatára.  Meghatároztuk a kétszeres légköri CO2-szint, a tápanyagellátottság és az érés alatti 

magas hőmérséklet hatásait külön-külön, és elemeztük e tényezők kölcsönhatásait is.  Vizsgáltuk 

az eltérő genotípusú fajták klimatikus stressztényezőkkel szembeni alkalmazkodóképességét.  A 

következő kérdésekre kerestük a választ: 

1. Milyen hatása van a magas légköri CO2-koncentrációnak a különböző genetikai 

hátterű, főként magyar őszi búzafajtákra?  Milyen morfológiai, fenológiai és a termés 

mennyiségében és minőségében bekövetkező változások tapasztalhatók kétszeres 

CO2-szinten és ezek hogyan függnek a növények tápanyagellátottságától?   

2. Milyen hatása van az érés alatti extrém magas hőmérsékletnek eltérő agronómiai 

tulajdonságú és genetikai hátterű őszi búzafajtákra?  Hogyan hat a nitrogén ellátottság 

a hőstressz-tűrő képességre? 

3. Tudja-e a magas CO2-szint a hőstressz káros hatásait csökkenteni, vagy ellensúlyozni, 

hogyan változik a termés minősége a két tényező kölcsönhatásának következtében?  

A nitrogénellátottság hogyan befolyásolja az emelt légköri CO2-szint hatásait a 

búzafajták hőstressz tűrésére? 
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4. ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

4.1. A kísérletekben vizsgált fajták 

Kísérleteinket az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének fitotronjában, Conviron PGV-36 

növénynevelő klímakamrákban (Controlled Environments Limited, Winnipeg, Canada) végeztük 

1999 és 2004 között több lépcsőben.  Az emelt légköri CO2-szint hatásait a fiatalkori fejlődésre 

először az eltérő genetikai hátterű, különböző fenotípussal és termésparaméterekkel rendelkező 

Martonvásári 15 (továbbiakban Mv 15) és a lengyel eredetű Alba őszi búzafajtákon teszteltük.  A 

további kísérletekben három martonvásári nemesítésű, köztermesztésben lévő, eltérő agronómiai 

tulajdonságú őszi búzafajtát vizsgáltunk a növények teljes fejődési ideje alatt.  Az Mv Martina 

korai érésű, rekord terméshozamú, az átlagosnál gyengébb minőséget adó, puhaszemű fajta.  Az 

Mv Emma a középkorai éréscsoportba tartozik, termőképessége közepes, keményszemű, kiváló 

minősége viszont a javító minőségű fajták közé emeli.  Az Mv Mezőföld szintén középkorai és 

keményszemű fajta, alkalmazkodóképessége nagyon jó és jó malmi minőséget ad változatos 

körülmények között is.  

4.2. A kísérletek leírása 

4.2.1. A tápanyagellátottság és a kétszeres légköri CO2-szint hatása a fiatalkori fejlődésre 

4.2.1.1. Növénynevelési feltételek 

A bokrosodási időszakban a kétszeres légköri CO2-koncentráció és a tápanyagellátottság 

kapcsolatát vizsgáló kísérletben a három napos csíranövényeket hármasával 12×9×18 cm-es 

pálmacserépbe ültettük, melyeket kerti talaj és homok 4:1 arányú keverékével töltöttünk meg 

1,396 kg száraztalajnak megfelelő mennyiségben.  Ez a talajkeverék száraztömeg kg-onként 11,6 

mg NH4-N-t, 56,13 mg NO3-N-t, 2114 mg összes nitrogént és 909 mg ammónium-laktát oldható 

P2O5-ot tartalmazott.  Ezen felül tápanyagkezeléstől függően a talajba keverve 5 nitrogén (0, 100, 

200, 400 és 800 mg kg
–1

 talaj száraz tömeg) és 5 foszfor (0, 50, 100, 200 és 400 mg kg
–1

 talaj 

száraz tömeg) hatóanyag koncentráció 25 féle kombinációja szerint adtunk tápanyagokat 

NH4NO3 és 18 %-os szuperfoszfát formájában.  Mivel az előzetes vizsgálatokban a K-adására 

nem tapasztaltak reakciót őszi búzánál (Csathó és mtsai. 1996), valamennyi kezelésnél 100 mg 

hatóanyag koncentráció szerint kevertünk be KCl-ot talaj száraztömeg kg-onként.   

A növényeket 3-3 cserépben kezelésenként, 6 hetes korig neveltük a Tavasz 1 

klímaprogramon (Tischner és mtsai. 1997), mely a Magyarországon jellemző átlagos tavaszi 



 

 

 

20 

körülményeknek felelt meg.  A légkör CO2-koncentrációja az egyik kamrában normál (375 μmol 

mol
-1

), a másikban a jelenlegi kétszerese (750 μmol mol
-1

) volt. Valamennyi egyéb 

növénynevelési feltétel a két kamrában azonos volt. 

4.2.1.2. Morfológiai jellemzők meghatározása  

Ültetés utáni hatodik héten mértük a növénymagasságot, a hajtásszámot, a levélszámot, a 

növényenkénti levélfelületet (Automatic Area Meter AAM-7, HAYASHI DENKOH, Tokió, 

Japán), a hajtás száraz tömegét, a gyökér cserepenkénti száraz össztömegét.   

4.2.1.3. Levélösszetevők vizsgálata 

A hajtás beltartalmi vizsgálatához a legfelső, teljesen kifejlett levelek középső régióit vágtuk 

ki, fagyasztottuk le -70 
o
C-ra és felhasználásig ezen a hőmérsékleten tároltuk.  Meghatároztuk a 

hajtás nitrogéntartalmát (Kjeltec Auto Sampler System 1035 Analyser, Tecator, Svédország) 3×1 

g mintában, és a fotoszintetikus pigment összetételt 3×0,1 g növényi anyagból készített tiszta 

acetonos kivonat 470, 644,8, 661,6 nm-en mért abszorbanciájának mérésével.  A klorofill-a, 

klorofill-b, összklorofill, és az összes karotinoid tartalmat Lichtenthaler (1987) egyenletei alapján 

számítottuk ki.   

4.2.1.4. A klorofill fluoreszcencia indukció mérése 

A fotoszintézis intenzitásának megállapításához megvilágítás alatt, a kamrákban 

meghatároztuk a klorofill fluoreszcencia indukciós paramétereket a legfelső, teljesen kifejlett 

levelek középső részén, PAM-2000 fluorométerrel (Walz, Effeltrich, Németország).  A második 

fotokémiai rendszer (PS II) kvantumhatásfokának ( F/Fm') meghatározása Genty és mtsai. 

(1989) alapján történt.  A klorofill fluoreszcencia indukciós paraméterek esetében a van Kooten 

és Snel (1990) által leírt nomenklatúrát követtük.   

4.2.1.5. Alkalmazott statisztikai próba 

A kísérleti eredményeket háromtényezős varianciaanalízis segítségével értékeltük. A három 

tényező a foszfor ellátottság, a nitrogénszint és a légköri CO2-koncentráció volt. 

4.2.2. Az emelt légköri CO2-koncentráció és a nitrogén- és foszforellátottság kapcsolata 

4.2.2.1. Növénynevelési feltételek 

Az egyleveles, tápkockás csíranövényeket 42 napig +4 
o
C-on vernalizáltuk, majd ezt 

követően négyesével 21×21×17 cm méretű szögletes cserepekbe ültettük.  A nitrogén- és 
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foszforellátottság hatásának vizsgálatához öntéstalaj és homok 3:2 arányú keverékét 

használtuk.  Ennek összes nitrogén tartalma 0,0613 % (NH4-N: 6,33; NO3-N: 25,8 mg/kg 

talaj szárazanyag), foszfortartalma 271, illetve 207 mg/kg volt ammónium-laktát-acetát - 

(Egner és mtsai. 1960 módszerének Sarkadi és mtsai. 1965 szerint módosított változata 

alapján), illetve Lakanen-Erviö kivonási módszerrel (Lakanen és Erviö 1971).  Egy-egy 

cserépbe 4,17 kg száraz talajnak megfelelő földkeverék került.  A cserepeket randomizált 

blokk elrendezésben helyeztük a kamrákba és naponta csapvízzel locsoltuk.   

Valamennyi cserép egyformán kapott a kalászolás kezdetéig kéthetente 1,5-1,5 dl 

csapvízben oldott makro- és mikrotápelem oldatot (4.1. táblázat), de a nitrogén és a foszfor 

mennyisége a kezeléstől függően változott.  A 0N, 0P (kontroll) nem kapott további, a 

talajban benne lévő mennyiség feletti nitrogént és foszfort, míg a 400N, 200P, a 800N, 200P 

és 800N, 0P kezelésekben a növények a kalászolásig terjedő időszakban, 10 részletben a 

megadott mg hatóanyag koncentráció kombinációja szerinti mennyiséget kapták száraztalaj 

kg-onként, csapvizes oldatban. A Tavasz 2 és a Nyár 2 klímaprogramon neveltük a 

növényeket (Tischner és mtsai. 1997). A fényerősség a 280 mol m
-2 

s
-1

 értékről a 9. hétig 

400 mol m
-2

 s
-1

-ig emelkedett, majd ezen a szinten maradt a kísérlet végéig, a nappalhossz a 

kezdeti 13 óráról 16 órára emelkedett.  A klímakamrákban a légköri CO2-koncentráció 

normál (NC, 375 mol mol
-1

), illetve kétszeresre emelt (EC, 750 mol mol
-1

) volt már az 

ültetéstől kezdődően egészen az érés végéig. Genotípusonként valamennyi kezelés 

kombinációban minimum 7 cserép (28 növény) volt.  

4.2.2.2. A fenológiai, morfológiai és termés mennyiségi adatok meghatározása 

A növények fejlődési stádiumainak elkülönítéséhez a gabonafélékre kidolgozott Zadock skála 

szerinti besorolást alkalmaztuk (Tottman és Makepeace 1979). Feljegyeztük kezelésenként 

valamennyi növénynél a 2. hajtás megjelenésének és a teljes érettség elérésének (Zadock skála 

12, illetve 92; Tottman és Makepeace 1979) idejét.  Aratás után mértük a teljes földfeletti 

hajtástömeget (továbbiakban biomassza), kalászszámot, növényenkénti szemszámot és 

szemtermést, ez utóbbi adatokból növényenként számítottuk az ezerszemtömeget, valamint 

Donald (1962) alapján meghatároztuk a harvest indexet, amely a szemtermés arányát mutatja a 

földfeletti biomassza tömeghez képest.   

4.2.2.3. A szemtermés minőségének meghatározása 

A termés minőségi paramétereit a kezelésenként rendelkezésre álló összes szemből 

vizsgáltuk.  A teljesőrlemény fehérjetartalmát Kjeltec Auto Sampler System 1035 Analyseren 
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(Tecator, Svédország) határoztuk meg 3×1 g mintában (ICC 105/2 szabvány).  Az adatokat 

szárazanyag tartalomra átszámítva, N x 5,7 faktorral közöljük.  A nedvessikér tartalmat lisztből 

az ICC 137/1 szabvány alapján határoztuk meg három ismétlésben, a glutén indexet, amely a 

sikér minőségére utaló paraméter és szoros kapcsolatot mutat a sütőipari jellemzőkkel, az ICC 

155 szabvány (Perten módszere) alapján számítottuk ki.  A fehérjetartalom meghatározásához a 

teljes őrlemény előállítása Perten Laboratory Mill 3100 (Perten Instruments AB, Huddinge, 

Svédország), a sikérvizsgálathoz szükséges liszt őrlése Brabender Junior malmon (Duisburg, 

Németország) történt.  Az adatok statisztikai kiértékeléséhez kéttényezős varianciaanalízist 

használtunk (Láng és mtsai. 2001), az egyik tényező a fajta, a másik a kezelés volt. 

4.1. táblázat 

A 4.2.2. és a 4.2.3. kísérletek során adott tápelemek 

                

1.  Tápanyagkezelések     

   Elem  Vegyület Hatóanyagkoncentráció   

   N ammónium-nitrát NH4NO3 0, 400, 800 mg/kg talaj szárazanyag 

       P * kálium-dihidrogén-foszfát KH2PO4 0, 200 mg/kg talaj szárazanyag 

          

2.  Törzsoldatok készítése   
Oldat 

végtérfogata 
10 l kész 

tápoldathoz   Makrotápelemek   Mennyiség 

          

  I. Mg magnézium-szulfát MgSO4*7H2O 493,2 g 2 l 100 ml 

  II. Ca kalcium-klorid CaCl2*2H2O 735,3 g 2 l 100 ml 

  III. K kálium-citrát C6H5K3O7*H2O 756,9 g 2 l 100 ml 

  IV.    P ** kálium-dihidrogén-foszfát KH2PO4 136,1 g 2 l 100 ml 

          

  Mikroelemek   100 ml 1,25 ml 

  IV.  bórsav H3BO3 286 mg    

    mangán-klorid MnCl2*4H2O 362 mg    

    cink-szulfát ZnSO4*7H2O 22 mg    

    nátrium-molibdenát Na2MoO4*2H2O 12 mg    

    réz-szulfát CuSO4*5H2O 8 mg    

          

  V. RM II. FE-EDTA C10H12N2NaFeO8 4 g 1 l 100 ml 

          

   PH= 5,8      

                

  * 4.2.2. kísérlet 

** 4.2.3. kísérlet 
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4.2.3. Az emelt légköri CO2-koncentráció és a nitrogénellátottság hatása a hőstressz tűrésre 

4.2.3.1. Növénynevelési feltételek 

Ebben a kísérletben a növénynevelési feltételek hasonlóak voltak a 4.2.2.1. pontban 

leírtakhoz, az eltéréseket az alábbiakban részletezzük.  A cserepekbe öntés és csernozjom talaj 

1:1 arányú keverékéhez ötödrész arányban homokot kevertünk.  A keverék összes nitrogén 

tartalma 0,1561 % (NH4-N: 6,36; NO3-N: 75,6 mg/kg talaj szárazanyag), foszfor tartalma 285 

mg/kg volt ammónium-laktát-acetát kivonási módszerrel (Egner és mtsai. 1960 módszerének 

Sarkadi és mtsai. 1965 szerint módosított változata alapján). Egy cserépbe 3,82 kg száraz 

talajnak megfelelő földkeverék került.  A cserepeket két kamrába, randomizált elrendezésben 

helyeztük és rendszeresen átrendeztük őket.  Naponta, valamint igény szerint csapvízzel 

locsoltuk a növényeket.  Valamennyi cserép egyformán kapott kéthetente 1,5-1,5 dl makro- és 

mikrotápelem oldatot csapvízben, valamint ebben a kísérletsorozatban foszfort is (4.1. táblázat).  

A nitrogén mennyisége a kezeléstől függően változott, azaz 0 hozzáadott nitrogén (0N), illetve 

400 mg (400N) hatóanyag koncentráció szerint kaptak a növények nitrogént talaj száraztömeg 

kg-onként, ugyancsak az előző pontban leírtak szerint.   

A klímaprogram (Tavasz 2, Nyár 2; Tischner 1997) hetente változott, de a két kamrában 

azonos volt.  A fényerősség a 280 mol m
-2

 s
-1

 értékről a 9. hétig 450 mol m
-2 

s
-1

-ig emelkedett, 

majd ezen a szinten maradt a kísérlet végéig, míg a nappalhossz 13 óráról 16 órára emelkedett.  

A hőmérséklet napi ritmusa a 10/12/10,7 
o
C min./max./átlag értéktől kiindulva fokozatosan 

emelkedett, amíg a 11. hétre elérte a 20/24/22,7 
o
C-ot, amit az érés végéig tartottunk fenn a 

kontroll esetén, és a hőstressz kezelések után.  A légköri CO2-koncentráció a kamrákban normál 

(375 mol mol
-1

), illetve kétszeres (750 mol mol
-1

) volt már az ültetéstől kezdődően, valamint a 

hőstressz kezelés alatt is, egészen az érés végéig.  Genotípusonként valamennyi 

nitrogén×CO2×hőmérséklet kezelésben minimum 7 cserép (28 növény) volt.   

4.2.3.2. Hőstressz kezelés 

Mivel az egyes kezeléseknél a növények eltérő időpontban kalászoltak, a hőstressz az egyes 

csoportokra jellemző átlagos kalászolási időt (Zadock skála 59; Tottman és Makepeace 1979) 

követő 12. napon kezdődött, hogy a növények azonos fenofázisban legyenek a kezelés ideje alatt. 

Ekkor két másik kamrába kerültek a kezelendő növények, ahol a hőmérsékleti maximum 8 órán 
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keresztül 35 
o
C volt, az éjszakai minimum 20

 o
C, a napi átlaghőmérséklet 25,2 

o
C volt.  Az 

összes többi növénynevelési feltétel megegyezett a kontrolléval, ideértve a CO2-szintet is.  15 

napon keresztül kapták a magas hőmérsékleti kezelést a növények, ezután visszakerültek a 

kontroll csoporthoz. 

4.2.3.3. Klorofilltartalom meghatározása  

A klorofilltartalmat intakt állapotban, a legfelső, teljesen kifejlett levél középső régióján, a 

kalászolás kezdetétől mértük SPAD-502 típusú klorofillmérővel (Minolta, Japán) amely a levél 

transzmittanciája alapján a klorofill mennyiségével arányban lévő számított SPAD értéket ad 

meg.   

4.2.3.4. Klorofill fluoreszcencia indukció mérése 

A klorofill fluoreszcencia indukciós paramétereket a legfiatalabb, teljesen kifejlett levélen 

PAM-2000 készülékkel (Walz, Effeltrich, Germany) határoztuk meg.  A PS II 

kvantumhatásfokának (ΔF/Fm’, Genty és mtsai. 1989) mérését helyben, a növénynevelő 

egységben, fényben végeztük.  

4.2.3.5. A kalászolási és érési jellemzők meghatározása 

Valamennyi növénynél és kalásznál feljegyeztük a kalászolás időpontját (Zadock skála 

szerint 59; Tottman és Makepeace 1979), valamint az érettség elérésének idejét (Zadock skála 

92; Tottman és Makepeace 1979).  A fő-, illetve a második kalász közötti időt (KKI1-2), valamint 

a második és a harmadik kalász közti időt (KKI2-3) a kalászolási dátumok különbségéből 

számítottuk ki.  A kalászolás hosszát növényenként, az első és utolsó kalász megjelenési 

időpontjának különbségéből számítottuk ki, oly módon, hogy a főkalász (1. kalász) 

megjelenésének napját vettük az 1. napnak.  Így ugyanis az egy kalászt hozó növényeknél is 

értelmezhető volt a kalászolás hossza.  A teljesérés során megkülönböztettük a főkalász érését, 

amikor az elsőként hozott kalász elérte az érettség Zadock skála 92 szerinti állapotát, és a teljes 

érettséget, amikor valamennyi (szemet tartalmazó) kalász érett volt.  A teljesérés időtartamát e 

két dátum különbségéből számoltuk - hasonlóan a kalászolás hosszához - első napnak véve a 

főkalász érésének napját.   
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4.2.3.6. A morfológai paraméterek és a termés mennyiségi és minőségi jellemzőinek 

meghatározása 

Az érés befejezése után a 4.2.2. kísérletben leírtak szerint végeztük a morfológiai jellemzők 

és a termés mennyiségi és minőségi paramétereinek meghatározását.   

4.2.3.7. Alkalmazott statisztikai módszerek 

A megegyező számú adatokat kéttényezős varianciaanalízissel értékeltük (Láng és mtsai. 

2001), az egyik tényező a fajta, a másik a kezelés (N×CO2×hőmérséklet) volt.  A kalászok 

megjelenése és az érések közti idők statisztikai elemzését – a minták különböző száma miatt – 

kétmintás Student féle T-próbával eltérő szórásnégyzetekre, kezelés páronként végeztük 

(Microsoft Excel 2000). 
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5. EREDMÉNYEK 

5.1. A kétszeres légköri CO2-koncentráció hatása a fiatalkori fejlődésre 

különböző nitrogénellátottsági szinteken 

5.1.1. Morfológiai változások 

A bokrosodás időszakában a két vizsgált fajta, az Mv 15 és az Alba fenotípusa jelentősen 

különbözött egymástól.  Az Alba körülbelül másfélszer magasabb volt, hajtásainak száma a 

másik fajtáénak a kétszeresét is elérte (5.1. ábra).  Az emelt légköri CO2-szint hatása függött a 

fajtától és a nitrogénellátottságtól.  A genotípus sajátosságai meghatározták a CO2-szint emelésre 

adott reakciót a vizsgált tulajdonságoknál, és azt is megszabták, hogy milyen volt a fajta nitrogén 

optimuma.  
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5.1. ábra 

A kétszeres légköri CO2-koncentráció hatása a bokrosodási időszakban a növénymagasságra és 

a hajtásszámra, különböző nitrogénellátottsági szintek mellett  

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint, * = p 0,05) 

Az Mv 15 a hajtások számának megnövelésével reagált a CO2-szint emelésére, míg az 

Albánál a növénymagasság (a levelek hossza) nőtt meg a hajtások változatlan száma mellett (5.1. 

ábra).  Míg a növénymagasság meglehetősen ellaposodó optimumgörbét adott különböző 
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nitrogénszinteknél, a hajtásszám nagyobb arányban változott.  Az Mv 15-nél a maximumot a 100 

mg/kg nitrogéndózisnál érte el, míg a másik fajtánál ez a 100-200 mg/kg szintnél volt.  Jellemző 

módon a kétszeres CO2-szint a legnagyobb változást a nitrogénoptimum körüli és fölötti 

tartományban okozta, amely utóbbi esetben csökkentette a magas nitrogénszint káros hatásait (1. 

kép).  Ez a tendencia érvényes volt a levélszámra és a levélfelületre, valamint a biomassza 

felhalmozásra is (5.2. ábra).   

Az Alba fajtánál a nitrogén optimum eltolódása is megfigyelhető volt a kétszeres CO2-szint 

hatására ezeknél a tulajdonságoknál, a CO2-koncentráció megnövelésével a nitrogénigény 

egyértelműen 200 mg/kg szint felé tolódott el, a kontrollnál tapasztalt 100 mg/kg körüli értékkel 

szemben. A kétszeres CO2-szinten megnőtt zöldtömeg az Mv 15-nél a több hajtásnak volt 

köszönhető, míg az Albánál az egy hajtásra eső levelek száma nőtt meg.  Mindkét fajta 

hajtástömege is jelentősen gyarapodott, ugyanakkor a gyökerek tömege is nagyobb volt emelt 

légköri CO2-on (5.2. ábra).  A gyökerek mennyisége azonban a talajnitrogén-szinttel ellentétesen 

változott, nyilvánvalóan a tápanyagszükséglettel és a tápanyagfelvételi igénnyel arányban. A 

rendelkezésre álló nagyobb CO2-mennyiség megnövelte a nitrogén iránti igényt is, ami nagyobb 

tömegű gyökérzethez vezetett. 

 

 

1. kép 

Az emelt légköri CO2-szint hatása az Mv 15 fejlődésére hat hetes korban a 800N×400P 

tápanyagkezelésnél 
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Levélszám
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5.2. ábra 

A kétszeres légköri CO2-koncentráció hatása a bokrosodási időszakban a növényenkénti 

levélszámra, a levélfelületre, a hajtástömegre és a cserepenkénti összes gyökértömegre 

különböző nitrogénellátottsági szintek mellett  

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint, * = p 0,05) 
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5.1.2. A levél nitrogén- és fotoszintetikus pigmenttartalmának változása 

Az emelt légköri CO2-koncentráción a levél nitrogéntartalma kisebb volt, mint normál CO2-

on (5.3. ábra), ami arra enged következtetni, hogy a nagyobb mértékű szénbeépülés miatt 

megváltozott a C-N arány a szövetekben.  Ez a jelenség mindkét genotípusnál jelentkezett, az 

Mv 15-nél a 100 mg/kg nitrogéntartalomnál nem érte csak el a szignifikáns mértéket.  Az 

előzőekben tapasztalt, a fajtára jellemző optimális nitrogénellátottság körül (Mv 15: 100 mg/kg 

N, Alba: 200 mg/kg N) és kicsivel felette a két CO2-szinten mért értékek különbsége minimális 

volt, ami arra utal, hogy ebben az optimum közeli tartományban tudják a növények a 

legstabilabban fenntartani a C-N arányt.  Alacsony és túl magas nitrogénellátottsági szinten is a 

különbség szétnyílását tapasztaltuk a CO2-emelés hatására.  A harmonikus elemösszetételtől való 

eltérést a szuboptimális nitrogén tartományban a rendelkezésre álló C túlsúlya, a túl sok nitrogén 

jelenléte esetén ennek a feleslege okozta.  Ez utóbbinál úgy tűnt, hogy a növény már egyáltalán 

nem tudta ellenőrzése alatt tartani e tápelem felvételét, a szövetek nitrogéntartalma lineárisan 

változott a talaj nitrogénszintjével összefüggésben.  Itt a kétszeres CO2-szint segített csak 

ellensúlyozni a nitrogén toxikus túlsúlyát az Mv 15-nél kisebb mértékben, míg az Albánál ez 

jóval sikeresebben valósult meg a vizsgált nitrogénellátottsági tartományban (5.3. ábra).   

Az eredményekből tehát az következik, hogy a legkésőbb kifejlett leveleknél a magas CO2-szint 

csak a fejlődés szempontjából optimális nitrogénszint feletti és alatti tartományban okozta a 

levélnitrogén-tartalom jelentősebb felhígulását.   

A levél fotoszintetikus pigmenttartalmát több tényező együttes kölcsönhatása alakította ki.  

Alapvetően meghatározó volt a talaj nitrogénszintje, de emellett befolyásolták a genotípus 

sajátságai, és fajtától függően hatott rá a légköri CO2-koncentráció is (5.4. ábra). Ezen tényezők 

kölcsönhatása különösen markánsan érvényesült az Mv 15 fajtánál.  Normál CO2-koncentráción, 

a 0N-200N tartományban nem volt szignifikáns különbség a nitrogén kezelések között, a 400N 

szinttől azonban a nitrogénellátottsággal arányosan nőtt a klorofillok és a karotinoidok 

mennyisége is (5.4. a, c, e, g ábra).  Kétszeres CO2-szinten ezzel szemben a fotoszintetikus 

pigmentek mennyisége igen stabil szinten maradt, 400 mg/kg nitrogénellátottságnál jóval kisebb 

volt a normál CO2-koncentráción mért értékeknél. Bár a különbség a CO2-szintek között a 

klorofill-a és az összklorofill mennyiségében még szignifikáns mértékű maradt, a 800N 

kezelésnél már jóval kisebbé vált.   
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Levél nitrogéntartalma, Mv 15
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5.3. ábra 

A talaj nitrogénellátottsága és a légköri CO2-szint hatása az őszi búzafajták levélnitrogén 

tartalmára 6 hetes korban (a) = Mv 15, (b) = Alba 

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint, * = p 0,05) 

Az Alba fajtánál a kétszeres CO2-szint nem változtatta meg a fotoszintetikus 

pigmenttartalmat, csak a 0N kezelésnél, a klorofill-b mennyiségében volt szignifikáns csökkenés 

a normál CO2-szinthez képest.  Alacsonyabb nitrogénszinten ennél a fajtánál sem változott 

jelentősen, optimum felett azonban nagymértékben megemelkedett a klorofill-a, klorofill-b, és a 

karotinoidok mennyisége is.  Mindazonáltal erre a fajtára inkább a lineáris összefüggés volt 

jellemző a talaj nitrogén- és a levél pigmenttartalma között. 

Lényeges különbség figyelhető meg a levél nitrogén- és fotoszintetikus pigmenttartalma 

között (5.3, 5.4. ábra).  Az Mv 15-nél a 400 mg/kg nitrogén dózisnál az emelt CO2-szint 

lényegesen kisebb levél-N tartalom csökkenést eredményezett, mint a klorofillok és a 

karotinoidok mennyiségében (előbbi 6%, utóbbinál 10-16%).  Ez arra enged következtetni, hogy 

a fotoszintézisben résztvevő pigmentek mennyisége nagyobb mértékben csökkent kétszeres CO2-

szint hatására, mint az össznitrogén tartalom, azaz a pigmentekhez viszonyított fehérjearány 

magasabb volt.   
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Klorofill-a tartalom, Mv 15
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5.4. ábra 

A nitrogénellátottság és a légköri CO2-szint hatása a levél fotoszintetikus pigmenttartalmára 6 

hetes korban az Mv 15 és az Alba fajtáknál. (a) és (b) =klorofill-a, (c) és (d) =klorofill-b, (e) és 

(f) =összklorofill, (g) és (h) = karotinoidok koncentrációja 

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint, * = p 0,05) 
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Ugyanez azonban éppen fordított volt az Albánál, a 800 mg/kg nitrogénkezelésnél.  Mint láttuk a 

CO2-emelés egyáltalán nem hatott a pigmenttartalomra ennél a fajtánál, azonban jelentősen 

csökkenteni tudta a toxikus hajtásnitrogén koncentrációt.   

Összehasonlítva a két fajta ábráit, látható, hogy az egyes pigmentek koncentrációi magasabb 

talajnitrogénnél, valamint a klorofill-b esetében már 100 mg/kg N-től konzekvensen hasonlóak 

voltak, bár a fajták morfológiailag nagyon eltértek egymástól.  Az alacsonyabb N-szinteken az 

Alba pigmenttartalma alacsonyabb volt, mint az Mv 15-é, ez egyrészt az optimum eltéréséből, 

másrészt a nitrogénhasznosítási képesség különbségéből eredhetett.  A másik különbséget a két 

fajta klorofill- és karotinoidszintje között az Mv 15-nél már említett normál CO2-on megugró 

magasabb értékek adták a 400 mg/kg nitrogén dózisnál.   

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a fotoszintetikus pigmenttartalom alacsony 

nitrogénszinten nagyobb az Mv 15-nél, magasabb ellátottságnál viszont nagyon hasonló az 

Albáéhoz.  A CO2-emelés csak az Mv 15-nél okozott számottevő csökkenést a 

pigmenttartalomban, ami sok esetben a szignifikáns mértéket is elérte. 

5.1.3. A fotoszintézis változása 

A fotoszintézis folyamatát a legfelső, teljesen kifejlett levélen vizsgáltuk.  A PS II 

kvantumhatásfokát ( F/Fm’) adott kamra körülmények között (fény, hőmérséklet, CO2-szint) 

mértük, de természetesen ebből nem volt meghatározható az egész növény karboxilációjának 

mértéke, ami ténylegesen utal a beépült szervesanyag mennyiségre. Ezeket a korlátokat 

figyelembe véve értékeltük a mért adatokat.  Összességében elmondható, hogy a talaj 

nitrogénszintjével összefüggött a fotoszintézis intenzitása, amely általánosságban optimumgörbe 

szerint alakult (5.5. ábra).  Ugyanakkor – különösen a növény fejlődésének intenzívebb 

szakaszában, a 6. héten – az emelt CO2-szint megnövelte a fluoreszcencia mértékét (5.5 ábra c-

d).  A harmadik heti eredményekkel összehasonlítva azt láthatjuk, hogy a nitrogén optimum alatt 

és körül általában fiatalabb korban volt intenzívebb a legfiatalabb kifejlett levél klorofill 

fluoreszcenciája mindkét fajtánál.  Az Albánál általában magasabb értékeket mértünk mindkét 

mérési időszakban, mint az Mv 15-nél.  Ez az eredmény és a CO2 fotoszintézisre gyakorolt 

serkentő hatása is igazolni látszik a már előzőekben áttekintett biomassza felhalmozási 

tendenciákat (5.2. ábra).  

A 3. heti méréseknél kapott magasabb értékek a morfológiai paramétereknél, fajtára 

jellemzően tapasztalt nitrogénoptimumot rajzolták ki (Mv 15 100 mg/kg, Alba 100-200 mg/kg N 

körül).  Mindkét fajtánál a 100 mg/kg N-dózisnál volt csak a már eleve magasnak számító 

értékeket meghaladó, szignifikáns fluoreszcencia növekedés az emelt CO2-szint hatására.  A 
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800N kezelésnél viszont az Alba csökkenést mutatott a kétszeres CO2-koncentráción, melynek 

magyarázata azonban nem ismert.  Mint láttuk ezen a nitrogénszinten a levél nitrogéntartalma 13 

%-os csökkenést mutatott, ezzel szemben a pigmenttartalom nem változott magas CO2-

koncentráció hatására.  Ez a fehérjetartalom csökkenésére utal, ugyanakkor figyelembe kell azt is 

venni, hogy ennél a N×CO2 kezelésnél lényegesen nagyobb a levéltömeg is, melynek 

összkarboxilációs tevékenysége egészen mást is mutathat, mint ez a mérési eredmény. 

Az Alba fajtánál a várthoz képest másik eltérést is tapasztaltunk, ez a 6. héten, a 0N 

ellátottságnál kapott eredményeknél jelentkezett.  Ennél a kezelésnél kiugróan magas értékeket 

mértünk mindkét CO2-kezelésnél, amit részben a földalatti biomassza felhalmozási eredmények 

is alátámasztani látszanak (5.2. ábra).  Természetesen az alacsony nitrogénellátottságnál nagy 

különbség lehet az alacsonyabban elhelyezkedő és a felső levelek fotoszintézise között, 

különösen egy olyan fajtánál, amely nagy tömegű hajtást képez (amilyen az Alba is).  

 

5.5. ábra  

Az emelt légköri CO2-koncentráció és a nitrogénellátottság hatása a fotoszintézisre 

(a) és (b) = 3. heti mérések, (c) és (d) = 6. heti mérések  

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint, * = p 0,05) 
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5.1.4. A foszforellátottság hatása a fejlődésre 

Ebben a stádiumban és kísérleti felállásban a foszfor mennyisége a talajban szignifikáns 

változást nem okozott a vizsgált paramétereknél, egyedül az Alba fajtánál, a 800 mg/kg 

nitrogén kezelésnél találtunk kivételt ez alól.  Ezen a toxikus nitrogénszinten, ahol a növények 

meglehetősen törpék voltak, a foszfor növekvő szintje mérsékelni tudta a nitrogén gátló 

hatásait, a hajtásszám, levélszám és levélfelület, és a hajtástömeg értékeknél jelentős 

emelkedést okozott (5.2. táblázat, 2. kép). 

5.2. táblázat 

A foszforellátottság hatása a 800 mg/kg nitrogén szinten az Alba fajtára a CO2-kezelések 

átlagában 

Foszfor 
(mg/kg talaj) 

Hajtás-
szám 

Levél-
szám 

Levél-
felület 
(cm

2
) 

Hajtás 
száraz 

tömeg (g) 

0 2,67 8,83 49,0 0,29 

50 3,83 11,33 69,3 0,46 

100 4,50 13,50 80,0 0,52 

200 5,33 17,67 136,7 0,73 

400 6,00 19,83 134,5 0,89 

SzD 5% 2,01 6,23 71,6 0,53 

     

 

 

2. kép 

A foszforellátottság hatása az Alba fajta fejlődésére a legmagasabb nitrogénszinten (800 mg/kg 

N), normál légköri CO2-koncentráción 

Kezelések balról jobbra: a: 0, b: 50, c: 100, d: 200 és e: 400 mg/kg P 
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5.2. Fenológiai változások az emelt légköri CO2-koncentráció hatására 

5.2.1. Második hajtás megjelenése 

Az emelt légköri CO2-szint és a tápanyagok hatása már a bokrosodás kezdetekor 

megmutatkozott.  A második hajtás megjelenése legkésőbb akkor történt, amikor a legkisebb 

tápanyagellátottság mellett nevelkedtek a növények (5.3. táblázat, 0N×0P×normál CO2-szint).  A 

tápanyagok minimális szintjén ebben a stádiumban elsősorban a foszfor hiánya értendő, ugyanis 

még a nitrogénnel jól ellátott növények differenciálódásának ütemét is ennek a tápelemnek a 

mennyisége szabta meg; nem volt szignifikáns különbség a 0N×0P és a 800N×0P kezelések 

között.  

A kétszeres CO2 koncentráció azonban valamennyi tápanyagkezelésnél felgyorsította a 

fejlődés ütemét olyannyira, hogy a foszforhiány miatt normál CO2-on jelentkező különbségeket 

csaknem teljesen megszüntette (5.3. táblázat, kétszeres CO2-szint adatai).  Az Mv Mezőföldnél 

csak a 800N×0P kezelésnél, az Mv Emmánál a 400N×200P és a 800N×200P 

tápanyagkezeléseknél nem volt különbség a két CO2 szint eredményei között.   

5.3. táblázat 

A tápelemek és a kétszeres légköri CO2-koncentráció hatása a második hajtás megjelenésének 

idejére, az ültetéstől eltelt napok számában kifejezve 

  Mv Martina Mv Emma Mv Mezőföld    

N P NC EC NC EC NC EC SzD5% SzD1% SzD0.1% 

0 0 23,8 19,4 20,0 18,3 20,9 18,8 1,2 1,6 2,0 

400 200 20,9 18,8 19,1 18,4 18,6 17,4    

800 200 20,8 19,2 18,5 18,5 19,5 18,1    

800 0 23,0 19,8 19,5 18,3 20,4 20,3    

Jelmagyarázat: 

NC = normál, EC = emelt CO2-szint 

N 0, 400, 800: 0, 400 és 800 mg nitrogén/kg talaj szárazanyag hatóanyag koncentráció,  

P 0, 200: 0 és 200 mg foszfor /kg talaj szárazanyag hatóanyag koncentráció. 

5.2.2. Kalászolás változása 

5.2.2.1. Az emelt légköri CO2-szint hatása a kalászok megjelenésére 

400 mg/kg nitrogénellátottság mellett a főkalász 2,7-4,1 nappal később jelent meg emelt 

légköri CO2-szinten, mint a normál légköri CO2-koncentráción (5.4. táblázat).  A kalászolás 

kezdetének késése ellenére két fajtánál a második kalász hamarabb követte az elsőt, míg az Mv 

Mezőföldnél hasonló ütemben fejlődött mindkét CO2-szinten.  A harmadik kalász megjelenése 

mindkét CO2-kezelésen hasonló számú napot vett igénybe, és a kalászolás teljes időtartama sem 
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különbözött szignifikánsan.  A jelenség oka az lehetett, hogy nagyobb lett a kalászszám az Mv 

Martinánál és az Mv Emmánál magas CO2-szinten, míg az Mv Mezőföldnél a kalászolás 

változatlan ütemű maradt.  

5.2.2.2. A nitrogénellátottság hatása a kalászolásra 

A talajnitrogén-szint hatása genotípustól függően változott.  Az alacsony nitrogénellátottság 

hatására a jelenlegi CO2-szinten a kalászolás koraibbá, lassúbbá, és elhúzódóbbá vált az Mv 

Martinánál, mint a 400 mg/kg nitrogénszinten, ezzel szemben a kalászok száma nem csökkent 

(5.4. táblázat).   

5.4. táblázat  

A nitrogénellátottság és a kétszeres CO2-szint hatása a kalászolás folyamatára 

 

 Mv Martina   Mv Emma   Mv Mezőföld   

  NC EC   NC EC   NC EC   

          

400 mg/kg N          

Kalászszám (db) 2,46 2,89 + 3,75 4,25 * 3,25 2,96  

Kalászolási idő
1
 75,1 77,8 *** 79,4 82,8 *** 78,4 82,5 *** 

KKI1-2 6,9 4,0 *** 4,7 3,3 ** 4,9 4,1  

KKI2-3 2,7 2,9  1,9 1,6  2,3 1,8  

Kalászolás hossza 9,3 8,0  8,8 7,2 + 8,0 6,8  
          

0 mg/kg N          

Kalászszám (db) 2,36 2,38  3,50 3,61  2,61 2,71  

Kalászolási idő
1
 72,3 75,0 *** 80,3 80,9  78,6 81,0 * 

KKI1-2 8,6 5,4 *** 4,7 3,8  6,4 4,3 ** 

KKI2-3 6,1 4,0  2,1 1,8  3,0 2,7  

Kalászolás hossza 11,4 8,1 ** 8,9 7,4   9,1 6,4 *** 
 

1
 főkalász kalászolási ideje, az ültetéstől eltelt napok számában kifejezve 

NC = normál, EC = emelt CO2-szint, KKI1-2,= a fő-, illetve a második kalász megjelenése közötti 

napok száma, KKI2-3 = a második és a harmadik kalász megjelenése között eltelt napok száma  

+, *, **, *** szignifikáns különbség a CO2 kezelések között a p=0,1, 0,5, 0,01 és 0,001 

valószínűségi szinteken.  A vastag betűs szedés szignifikáns különbséget jelöl a nitrogénkezelések 

között a p<0,05 valószínűségi szinten. 
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Bár az Mv Mezőföldnél a kalászolás kezdete egybeesett mindkét nitrogénszinten, az alacsony 

nitrogénszint késleltette a második kalász megjelenését.  A növények kevesebb kalászt hoztak, de 

a kalászolás teljes időtartama nem változott.  Az Mv Emmánál valamennyi kalászolási jellemző 

változatlan maradt alacsony nitrogénszinten is, igaz azonban, hogy a kétszeres CO2-szint sem 

okozott változást a kalászolási paraméterekben.  Az Mv Martina és az Mv Mezőföld fajtáknál 

még alacsony nitrogénellátottságnál is késedelmes kalászolást okozott a kétszeres légköri CO2-

szint, de itt a növényeken a hasonló számú kalász gyorsabb ütemben jelent meg, mint normál 

légköri CO2-koncentráción.  Ennél a két fajtánál alacsony nitrogénszinten a kalászolás időtartama 

mintegy 3 nappal rövidebb lett kétszeres légköri CO2-koncentráción (amennyivel egyébként 

később kezdődött a kalászolás), míg a 400 mg/kg nitrogénszinten – amint azt az előbbiekben 

láttuk – a kalászolás idejének hossza lényegében nem változott meg a CO2-emelés hatására.   

5.2.3. A tápanyagok és a CO2-szint hatása a teljesérésre  

5.2.3.1. A fotoszintézis intenzitásának változása az érés alatt 

A kalászolási időszaktól kezdődő mérések szerint a PS II zászlóslevélen mért kvantumhatásfoka 

az ültetést követő 100. napig hasonló szinten maradt valamennyi fajtánál és kezelésnél (5.6. 

ábra), nem volt szignifikáns különbség sem a CO2-, sem a nitrogénkezelések között.  Ezt 

követően azonban genotípus által meghatározott módon történt a levél öregedésének folyamata; 

az Mv Mezőföldnél a leggyorsabb, az Mv Martinánál a leglassabb ütemben.  Érés alatt 

valamennyi fajtánál nőtt a szórás, mivel egyes növények már részben, vagy teljesen sárgák voltak 

(nem vagy alig fotoszintetizáltak), míg mások még nem mutatták a sárgulás semmilyen jelét sem 

(normális fotoszintetikus aktivitásúak voltak).  Mindezek ellenére, a növények átlaga kifejezően 

mutatta a kezelések közötti különbségeket, és szignifikáns eredményeket adott.  Az Mv 

Martinánál a hajtás igen lassú öregedése valamennyi kezelésnél meghatározó volt, nem volt 

különbség még az utolsó mérési időpontban sem az egyes csoportok között.  A másik két fajtánál 

a legkésőbb érő növények a kétszeres légköri CO2×400N kezelésben voltak, mint ahogy a 

kalászolási adatok alapján következtetni lehetett.  A koraiság tekintetében már voltak 

különbségek a genotípusok között: az Mv Emmánál az alacsony nitrogénszinten (0N×normál 

CO2, valamint a 0N×emelt CO2 kezelés), az Mv Mezőföldnél a normál CO2×400N kezelésnél 

kezdtek a legkorábban érni a növények. 
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5.6. ábra 

A nitrogénellátottság és az emelt légköri CO2-szint hatása a PS II működésére 

NC = normál, EC = emelt CO2-szint, a 400N, NC jelölőknél a vonalak a legkisebb szignifikáns 

különbséget mutatják az adott időpontban, bármely két adat között, a p<0,05 valószínűségi 

szinten 

5.2.3.2. Az emelt légköri CO2-koncentráció és a nitrogénszint hatása a kalászok érésére 

A klorofill lebomlását követően a kalászok teljesérésének folyamatát vizsgáltuk.  Az érés 

kezdetekor a főkalászok érése élesen elkülönült a mellékkalászokétól.  Ebben az időpontban a 

kezelések között szignifikáns különbségek voltak (5.5. táblázat).  Mindhárom fajtánál a főkalász 

érése emelt légköri CO2-koncentráción és 400 mg/kg nitrogénszinten történt a legkésőbb, bár a 



 

 

 

39 

koraiságot alapvetően a genotípus kalászolási sajátságai határozták meg.  A kétszeres légköri 

CO2-szint két fajtánál később kezdődő érést okozott mindkét talajnitrogén-szinten, míg az 

alacsony nitrogénszint az Mv Emmánál nem okozott változást, az Mv Martinánál korábbi, az Mv 

Mezőföldnél későbbi főkalászérést eredményezett.  

5.5. táblázat 

Emelt légköri CO2-szint és a nitrogénellátottság hatása az érésre  

        

 NC  EC     

  0N   400N   0N   400N   SzD5% SzD1% SzD0.1% 

Mv Martina             

Főkalász érése
1
 108,5 

a
 109,8 

b
 111,6 

c 
 113,0 

d
 1,05 1,40 1,81 

Teljes érettség
1
 117,2  116,0  118,0  118,0  2,07 2,74 3,55 

Érés időtartama
2
 9,6 

a
 7,3 

b
 7,0 

b
 6,5 

b
 1,79 2,38 3,08 

            

Mv Emma             

Főkalász érése
1
 110,9 

a
 110,4 

a
 110,9 

a
 114,0 

b
 1,19 1,58 2,04 

Teljes érettség
1
 118,5  118,0  118,6  119,1  1,79 2,37 3,07 

Érés időtartama
2
 8,6 

a
 8,6 

a
 8,7 

a
 6,1 

b
 1,76 2,33 3,01 

            

Mv Mezőföld             

Főkalász érése
1
 110,1 

b
 108,6 

a
 111,6 

c 
 113,0 

d
 0,91 1,20 1,56 

Teljes érettség
1
 115,8 

b
 113,5 

a
 115,2 

b
 116,4 

bc
 1,33 1,76 2,28 

Érés időtartama
2
 6,8 

a
 5,9 

a
 4,6 

b
 4,4 

b
 1,20 1,59 2,06 

 
1
 ültetéstől eltelt napok száma, a, b, c, d = az eltérő betűk szignifikáns különbségeket jelölnek a 

p<0,05 valószínűségi szinten  

 
2
 Érés időtartama a főkalász érésétől a teljes érettségig eltelt napok száma, ahol az első nap a 

főkalász érettségének a napja. 

NC= normál és EC= emelt CO2-szint 

Az érés folyamata (hasonlóan a fotoszintetikus aktivitás csökkenéséhez) a leglassúbb az Mv 

Martinánál, közepes az Mv Emmánál, leggyorsabb az Mv Mezőföldnél volt.  Az érés időtartama 

(első és utolsó kalász érése közti idő) nagyobb mértékben függött a fajtától, mint a kezeléstől 

(5.5. táblázat). Általánosságban elmondható, hogy a 0N, normál CO2 kezelésnél tartott a 

legtovább az érés, míg a legrövidebb idő alatt a 400N, kétszeres CO2 kezelésen értek meg a 

növények kalászai.  Mivel éppen ez utóbbi kezelésnél kezdődött a legkésőbb az érés, a folyamat 

lerövidülése azt eredményezte, hogy érés végére, amikor növényenként az összes kalász 
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megérett, a kezelések átlaga között kezdetben meglévő különbségek lecsökkentek.  Ekkor már 

csak az Mv Mezőföldnél volt szignifikáns eltérés a kezelések között.   

5.2.3.3. Az emelt légköri CO2-koncentráció hatása az érésre különböző nitrogén- és 

foszforellátottsági szinteken 

Míg a bokrosodásnál a foszforhiány késleltette a differenciálódást (5.2.1. pont), az érés 

időszakában azonban azt tapasztaltuk, hogy a foszfor jelenléte okozott későbbi érést.  A 

legkésőbb érő növények a 400N×200P és 800N×200P kezelésben voltak (5.6. táblázat).  Két 

fajtánál a foszfor hiánya meghatározó volt, a 0N×0P és a 800N×0P kezelések eredménye 

megegyezett, azonban az Mv Martinánál a foszfor mellett nagy szerep jutott a nitrogén 

mennyiségének is.  Nitrogénben gazdag talajon ugyanis az érés későbbivé vált foszforhiányos 

körülmények között is.  

5.6. táblázat 

A tápelemek és a kétszeres légköri CO2-koncentráció hatása az érési időre, az ültetéstől eltelt 

napok számában kifejezve 

  Mv Martina Mv Emma Mv Mezőföld    

N P NC EC NC EC NC EC SzD5% SzD1% SzD0.1% 

0 0 114,9 113,6 116,0 112,9 115,4 113,3 1,0 1,4 1,8 

400 200 116,9 119,1 117,7 118,4 117,6 118,0    

800 200 117,6 119,1 117,4 118,0 116,9 118,0    

800 0 116,4 117,7 116,3 117,3 115,0 116,1    

NC= normál és EC= emelt CO2-szint, N: 0, 400, 800= 0, 400 és 800 mg nitrogén/kg talaj 

szárazanyag hatóanyag koncentráció, P: 0, 200= 0 és 200 mg foszfor /kg talaj szárazanyag 

hatóanyag koncentráció. 

 

A kétszeres CO2-szint hatása függött a tápanyagellátottságtól, de ebben az egyedfejlődési 

szakaszban dominált a nitrogénellátottság hatása.  Mivel nitrogén hiányában az érés amúgy is 

korábban történt, a kétszeres CO2-koncentráció ezt a koraiságot tovább fokozta, így mintegy 5 

nappal hamarabb érték el a növények az aratási érettséget, mint jó tápanyagellátottság mellett 

(5.6. táblázat, kétszeres CO2-szint adatai).  Ez a különbség nagyobb, mint amit az előbbi 

kísérletben a 0N és 400N kezelések között emelt CO2-on mértünk (1,4-3,1 nap, 5.5. táblázat), 

ahol csak nitrogénhiány volt, de foszfort kaptak a növények.  

Míg a második hajtás megjelenésekor a kétszeres CO2-koncentráció szinte teljesen 

megszüntette a különböző tápanyagellátottságok közötti különbséget, addig az aratás idejére épp 

ellenkező hatást fejtett ki, felnagyította azokat.  A jelenlegi CO2-szinten ugyanis különböző a 

nitrogén és foszfor szinteken a különbségek jóval kisebbek voltak, mint kétszeres CO2-
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koncentráción.  Ez a hatás annak is tulajdonítható, hogy a több tápanyag még több biomassza 

felhalmozását teszi lehetővé, így a CO2 még nagyobb mértékű beépülése hosszabb vegetatív 

fejlődést eredményez, a növények tovább zöldek maradtak.  

5.3. Az emelt légköri CO2-koncentráció és a tápanyagellátottság hatása a 

szemtermés mennyiségére és minőségére 

5.3.1. Tápanyagellátottság szerepe a termésképzésben 

Alacsony tápanyagszinten a növények hosszanti növekedése maximális volt, a tápelemek 

bármilyen hozzáadott mennyisége csökkentette a növények magasságát (5.7. ábra).  Az egyes 

kezelések között viszont alig volt különbség.  A magasabb tápanyagszint hatására a biomassza 

mennyisége szerény mértékben nőtt, leginkább csak egy fajtánál, az Mv Emmánál volt 

jelentősebb, mint a 0N×0P kezelésnél.  A több tápanyag a kalászok számát befolyásolta a 

legdrasztikusabban, akár 50-70 %-kal is megnőtt a kalászszám (főként a legmagasabb 

tápanyagszinten, a 800N×200P kezelésnél).  Két fajtánál ennek következtében a szemszám is 

lényegesen nagyobb lett, míg az Mv Mezőföldnél a kalászszám növekedése mellett nem lett több 

a szemek száma növényenként.  A fokozott kalász- és szemképzés azonban nem realizálódott a 

termés mennyiségében, a szemek mérete ugyanis jelentősen lecsökkent, így összességében a 

növényenkénti szemtömeg nem nőtt.  A harvest index ugyanakkor általában csökkent.   

A foszforhiány a magas nitrogénszint ellenére is fékezte a legtöbb paraméterre tett hatást: 

szerényebb mértékű volt a biomassza, a kalászszám és a szemszám emelkedése, mint foszfor 

jelenléte esetén (800N×0P kezelésnél volt a legkisebb a növekedés mértéke a kontrollhoz, a 

0N×0P kezeléshez képest).  

A hozzáadott tápanyagok hatása sokkal inkább az apróbb, de nagy számú szem minőségében 

jelentkezett, mint a termés mennyiségének növekedésében.  Mindhárom fajtánál mindegyik 

kezelésnél magasabb volt a fehérjetartalom, mint amikor a növények nem kaptak sem nitrogént, 

sem foszfort (5.8. ábra).   
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5.7. ábra 

A biomassza produkció és a termés mennyiségi jellegeinek változása a tápanyagellátottság 

hatására normál légköri CO2-koncentráción, a 0N×0P kezeléshez viszonyítva (kontroll). Az 

ábrákhoz tartozó számadatok a függelékben találhatók. 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

 

Növénymagasság Kalászszám      Ezerszemtömeg Harvest index 

     Biomassza         Szemszám            Termés 
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5.8. ábra 

A termésminőség változása a tápanyagellátottság hatására normál légköri CO2-koncentráción, a 

0N×0P kezeléshez viszonyítva (kontroll) 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

Mivel az Mv Emma egy kiváló minőségű fajta, fehérjetartalmában kisebb mértékű változást 

figyelhettünk meg, mint a többi fajtánál, ugyanakkor sikértartalmában és a sikér minőségében 

(glutén index) már nem okozott további növekedést az extra nitrogén és foszfor.  A másik két 

fajtánál azonban a sikértartalom jelentős növekedését tapasztaltuk, a nitrogén és foszfor együttes 

adásának köszönhetően.  A legintenzívebben reagáló fajta az Mv Mezőföld volt, itt a fehérje- és 

sikértartalom emelkedésének mértéke megközelítette, illetve elérte a 20 %-ot is.  A foszfor 

Fehérjetartalom        Sikértartalom        Glutén index  

Fehérjetartalom        Sikértartalom        Glutén index  

*** *** 

*** 

*** 

*** *** 

*** 
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*** 
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hiánya azonban gátolta a beltartalom kedvezőbbé válását, az Mv Martinánál a 800N×0P 

kezelésnél a sikér mennyisége nem nőtt meg, csak a glutén index volt számottevően magasabb a 

kontrollhoz képest.  Az Mv Mezőföldnél a sikérháló a legerősebb a 800N×200P 

tápanyagellátottságnál volt, ennél a kezelésnél volt csak szignifikáns különbség a glutén 

indexben a tápanyagban szegény körülményekhez képest.  Összességében elmondható, hogy a 

tápanyagok adása javította a szemtermés minőségét, azonban lényeges szerepe volt ebben a 

foszfornak. 

5.3.2. A kétszeres CO2-koncentráció hatásai különböző tápanyagszinteken 

5.3.2.1. Biomassza és terméshozam alakulása 

Az emelt légköri CO2-koncentráció hatása nagymértékben függött a növény 

tápanyagellátottságától.  A CO2-emelés az alacsony tápanyagszinten (0N×0P) volt a 

növénymagasságra a legnagyobb hatással, ahol értéke amúgy is a legnagyobb volt normál CO2 

szinten is (5.9. ábra).  Itt 40-60 %-os magasságnövekedést eredményezett.  A többi 

tápanyagszinten hatása jóval kisebb, bár többnyire szintén szignifikáns volt.  Ahol jelentős 

növekedés nem volt, azzal magyarázható, hogy a magas tápanyagszint önmagában is (mint már 

láttuk az előzőekben) alacsonyabbá tette a növényeket.   

Mint az előbb bemutattuk, a tápanyagszint emelkedése egy szerényebb mértékű biomassza 

akkumuláció növekedést okozott, ennek azonban a nagysága a 20-30 %-ot is csak egyes 

esetekben érte el.  Tápanyagban szegényebb talajon a légköri CO2-szint emelésének hatására egy 

szintén szerényebb mértékű (maximálisan 25 %-os) emelkedést tapasztaltunk, azonban ha sem a 

CO2, sem a tápelemek mennyisége nem limitálta a fejlődést, akkor a legnagyobb mértékű (akár 

70 %-ot is elérő) hajtástömeg növekedést tapasztaltunk (5.9. ábra).  A foszfornak azonban itt is 

jelentős, bár nem kulcsszerep jutott, mivel a nitrogén adása önmagában is segítette érvényre jutni 

a CO2-emelés növekedést serkentő hatását, de foszfor hiányában ez kisebb mértékű volt.   

A jó tápanyagellátottság hatására tapasztalt jelentős kalászszám emelkedés kétszeres CO2-

szinten még nagyobb mértékű volt, az Mv Martinánál meghaladta a 100 %-ot is, de minimálisan 

is 60 % körüli volt. Az Mv Emmánál ez a változás egy az egyben megjelent a növényenkénti 

szemszám alakulásában is, a két tulajdonság diagram képe szinte tökéletesen egyforma volt.  

További hasonlóság a kalászszám és szemszám között, hogy mindhárom fajtánál egyöntetűen 

tapasztaltuk, hogy a 0N×0P ellátottság teljesen gátolta a CO2 hatását mindkét tulajdonságnál.  A 

tápanyagok és a kétszeres CO2-szint kölcsönhatásának következtében a szemszám és a szemek 

tömege ellentétes irányban változott.   
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5.9. ábra 

A biomassza és a termés mennyiségének változása a tápanyagellátottság és a kétszeres légköri 

CO2-koncentráció együttes hatására, a 0N×0P×normál CO2 kezelésen mért értékekhez 

viszonyítva (kontroll).  

Jelmagyarázat: *, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

 

A termés mennyiségére két fajtánál a jó tápanyagellátottság és a kétszeres CO2-szint pozitív 

hatással volt, az Mv Emmánál a szemszám megemelkedése a termés mennyiségében is 

realizálódott, az Mv Martinánál szerényebb mértékben és a szemméret változásának 

függvényében jelentkezett, vagy nem mutatkozott meg, míg az Mv Mezőföldnél nem érte el a 

Növénymagasság Kalászszám   Ezerszemtömeg Harvest index 
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szignifikancia határát.  A harvest index értéke az Mv Emma kivételével és a 0N×0P kezelés 

kivételével (ahol nem is okozott változást lényegében) csökkent, míg az Mv Emmánál ez a 

csökkenés nem, vagy alig jelentkezett. 

Az előzőekben elemzett abszolút változásoktól eltérő eredményre jutunk, ha a CO2-emelés 

hatására jelentkező relatív változásokat vizsgáljuk meg az adott kezeléseknél.  A legnagyobb 

mértékű növekedést valamennyi kezelésnél a növénymagasság értékének változásánál 

tapasztaltuk (5.10. ábra).  A kalászt tartó szárak megnyúlásában közel azonos mértékű relatív 

változást eredményezett a kétszeres CO2-szint valamennyi tápanyagellátottság mellett.  Az ábrán 

az is látszik, hogy a biomassza növekedése 25-36 %-os volt adott tápelem kezelésen kétszeres 

CO2-koncentráción, ez a hatás szorzódott aztán fel a tápelemek adása okozta szerényebb 

biomassza stimuláló hatással, együttes hatásuk eredményeként jelentős biomassza emelkedést 

okozva.   

Egyedül az Mv Martinánál volt a CO2-emelésnek szignifikáns hatása a kalászok számára, itt 

40 % körüli növekedést eredményezett.  A másik két fajtánál fontosabb szerep jutott a 

nitrogénnek a két környezeti tényező (CO2 és N) kölcsönhatásában ennél a paraméternél (5.10. 

ábra).  A szemszám esetén a CO2 hatása elsősorban a 800N×200P kezelésnél érvényesült.  A 

fajták közül az Mv Martinánál volt a legjelentősebb a CO2 szemtermést serkentő hatása.  A 

szemek tömege a különböző kezeléseket tekintve eléggé vegyes képet mutatott, általában a CO2-

emelés pozitív hatással volt a szemek tömegének gyarapodására, de a 800N×200P kezelésen az 

Mv Martinánál és az Mv Mezőföldnél kétszeres CO2-szinten az ezerszemtömeg kisebb lett, mert 

egyidejűleg a szemek száma jelentősebb mértékben megnőtt.  Az Mv Emma reakciója a két 

másik fajtától azonban kissé eltérő volt: ez a fajta a kétszeres CO2-mennyiséget képes volt a 

szemek számába (kisebb mértékben), valamint a szemek tömegébe (akár 40 %-ot is meghaladó 

mértékben) beépíteni.  Így ez a fajta valamennyi tápanyagszinten a legjelentősebb mértékű 

terméshozam emelkedést adta a CO2-emelés hatására.   

Valamennyi tápanyagkezelés közül a maximális termésnövekedést a 400N×200P kezelésnél 

mértük.  Ugyanez volt az eredmény egyébként a növekedés abszolút mértékét tekintve is (5.9. 

ábra, Mv Martina és Mv Emma). A harvest index legnagyobb csökkenését a 800N kezelésnél 

tapasztaltuk, az Mv Emmánál ennél a paraméternél nem történt jelentős változás egyik 

tápanyagszinten sem. 
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5.10. ábra 

A biomassza és a termés mennyiségének változása a kétszeres CO2-szint hatására az egyes 

tápanyagellátottsági szinteken (kontroll az adott tápelem kezelésnél a normál CO2-on mért érték) 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

5.3.2.2. Szemtermés minősége magas CO2-szinten 

A kétszeres CO2-szint fajtától és tápanyagszinttől függően befolyásolta a szemek minőségét.  

A legnagyobb különbséget a 0N×0P kezelésnél mértük, itt valamennyi fajtánál csökkent a 

szemek fehérjetartalma és az Mv Emma kivételével a sikértartalom és a glutén index, tehát 

gyengült a minőség, bár ez az Mv Emmánál nem volt számottevő (5.11. ábra).  A többi 
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tápanyagkezelésnél a CO2 hatását nagymértékben befolyásolták az adott fajta sajátságai, és az, 

hogy a tápanyagszint és a CO2-koncentráció milyen kölcsönhatásban jutott kifejezésre. 
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5.11. ábra 

A termés minőségének változása a kétszeres CO2-szint és a tápanyagellátottság hatására, a 

0N×0P×normál CO2 kezelésnél (kontroll) mért értékhez viszonyítva  

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

Az Mv Martinánál jó tápanyagellátottság mellett a CO2-emelés hatására csekély mértékben 

változott a minőség, csak a 800N×200P kezelésnél nőtt szignifikánsan a sikér mennyisége a 
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lisztben, és a glutén index értéke is csak a 400N×200P kezelésnél csökkent (5.12. ábra).  Bár 

egyes esetekben az Mv Emmánál csökkent a sikértartalom, a sikérminőség összességében nem 

változott.  Az Mv Mezőföld fajtánál minden tápelem kombinációnál a CO2 kétszeres szintje 

csökkentette a normál CO2-on mértekhez képest a sikér mennyiségét, de a glutén indexben nem 

okozott változást.   
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5.12. ábra 

A termés minőségének változása a kétszeres CO2-szint hatására az egyes tápanyagellátottsági 

szinteken (kontroll az adott tápelem kezelésnél a normál CO2-on mért érték) 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 
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5.4. A hőstressz és az emelt légköri CO2-koncentráció hatása 

5.4.1. A hőstressz hatása 

5.4.1.1. A klorofill lebomlása, az aratási érettség elérése 

A magas hőmérséklet hatására jelentősen rövidebbé vált a tenyészidőszak hossza.  A 

hőstressz okozta élettani változások következtében a levélben található klorofill mennyisége 

gyorsan bomlásnak indult, a növények a kontrollhoz képest jóval korábban sárgulni kezdtek, a 

fotoszintézis intenzitása gyorsan csökkent (5.13. ábra, 3. kép).   
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5.13. ábra  

A hőstressz hatása a levél klorofilltartalmára (Minolta SPAD klorofillmérő) és a PS II klorofill-a 

fluoreszcencia indukciójára a 400 mg/kg nitrogénellátottság mellett, normál légköri CO2-

koncentráción  

Az Mv Martina NH jelölőknél a vonalak a legkisebb szignifikáns különbséget mutatják az adott 

időpontban bármely fajta és hőmérsékleti kezelés átlagai között a p<0,05 valószínűségi szinten 

(NH = normál hőmérséklet, HS = hőstressz) 

5.4.1.2. A hőstressz hatása a biomassza produkcióra és terméshozamra 

Mivel kísérleteinkben a hőmérsékletet a kalászolás végén és az érés első felében növeltük 

meg, hatásait ennek megfelelően az élettani folyamatok és végső soron az érés befolyásolásával a 

szervesanyag felhalmozásra és a szemképzésre fejtette ki.  A talajtápanyag összetétel, a 

vízellátás, a fényviszonyok, a légkör összetétele, a hőmérséklet és a fajta tulajdonságai mind 

befolyásolják a növények egyedfejlődését, megszabják a növekedés, hajtásképződés, kalászolás 

folyamatát és idejét.  Ezen adottságokhoz igazodik a biomassza felhalmozás üteme, a növényt 

felépítő anyagok összetétele, a kalászok száma, a maximálisan lehetséges szemszám is.   
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Annak ellenére, hogy jelen kísérletben a magas hőmérséklet a szemképzés késői szakaszában 

hatott csak a folyamatra, egy fajtánál mégis elérte a szemek számának csökkenése a 10 %-os 

szignifikancia értéket, ahogy ez a 5.14. ábrán is látható.  A hőstressz hatása azonban sokkal 

drasztikusabb volt a már kialakult szemekre, egyharmadával-negyedével csökkent a szemek 

aratáskori végső tömege.  A szemek számának és tömegének csökkenése következtében a 

növényenkénti szemtermés mennyisége még az ezerszemtömeget is meghaladó mértékben, 

mintegy 2/5-ével esett vissza.  A szemek aránya az összes földfeletti tömeghez viszonyítva 

(harvest index) mintegy negyedével-ötödével lett kisebb a hőstressz hatására, kevésbé súlyosnak 

mutatva a változásokat, mint maga a terméshozam értékek.  Ennek egyik oka az, hogy míg a 

termés növényenkénti csökkenése 1,5 g körül alakult, addig a biomassza (szem és szalma) 

tömegének változása ennél nagyobb mértékű, 2 g körüli volt, tehát kisebb volt a levél-szár 

mennyisége is a magas hőmérsékleten tartott növényeknél a kontrollhoz képest.  Másrészről ez a 

paraméter számítási módjából adódóan kevésbé érzékenyen mutatja a terméskieséseket, mint 

maga a növényenkénti szemtömeg.   

 

3. kép  

A hőstressz hatása az Mv Martina érésére 400 mg/kg N ellátottságnál, normál CO2-szinten  

Balra: normál hőmérséklet, jobbra: hőstressz  
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5.14. ábra 

A hőstressz hatása a biomassza produkcióra és a termés mennyiségi paramétereire normál 

légköri CO2-koncentráción és 400 mg/kg nitrogénellátottságon 

Jelmagyarázat: 
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 
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5.4.1.3. A hőstressz hatása a szemtermés minőségére 

A szem méretének jelentős csökkenése mellett összetételének változása is megfigyelhető volt a 

magas hőmérsékleti kezelés hatására (5.15. ábra).  Nőtt a teljesőrlemény fehérjetartalma és a 

lisztben található sikér mennyisége is a kontrollhoz képest (15-28, illetve 9-17 %-kal).  

Önmagában ezek a változások arra engednének következtetni, hogy a minőség javulása 

következett be, azonban a glutén index két fajtánál megmutatkozó csökkenése azt jelzi, hogy a 

fehérjék térszerkezetet meghatározó tulajdonságai kedvezőtlenül alakultak, így a tészta kevésbé 

rugalmas állományú lett. 
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5.15. ábra 

A hőstressz hatása a termés minőségére normál légköri CO2-koncentráción és 400 mg/kg 

nitrogénellátottságon 

Jelmagyarázat:  *, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 
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5.4.2. A nitrogénellátottság hatása a hőstressztűrésre 

5.4.2.1. A nitrogénellátottság hatása a növények fejlődésére 

A hőstressz hatásait eddig a jó nitrogénellátottság mellett, 400 mg/kg talaj szárazanyag 

hatóanyag koncentrációnál vizsgáltuk.  Alacsony talajnitrogén-tartalomnál azonban a növények 

fejlődése már a kezdetektől máshogyan alakul.  A növények magasabbak lesznek, a biomassza 

felhalmozás mértéke csökkenhet, vagy változatlan szinten marad (5.16. ábra). Gyenge 

nitrogénellátottság mellett a kalászok száma is kevesebb lehet, a harvest index azonban nőhet, 

vagy nem változik.  Két fajtánál a háromból megfigyelhető, hogy bár a szemek száma 

növényenként kevesebb lett nitrogénben szegény körülmények között, a növény ezt nagyobb 

szemmérettel kompenzálta, hiszen a szemtermés mennyisége összességében nem változott 

jelentősen (5.16. ábra).  Az Mv Mezőföld fajtánál továbbá azt is tapasztaltuk, hogy a kisebb 

számban fejlődött kalászok egyenként kicsivel több szemet tartalmaztak (36,8 szem/kalász a 

kontrollnál, 39,8 szem 0 N-nél, p=10 %), és a kalászonkénti szemtömeg is nőtt (1,1-ről 1,3 g-ra 

p=5 %) nitrogénben szegény körülmények között.  

A termés minőségi paraméterei közül a fehérje- és a sikértartalom két fajtánál alacsonyabb 

lett a kontrollhoz képest alacsony nitrogénszint hatására, azonban a glutén index nem változott 

jelentős mértékben (5.17. ábra).   

 

5.16. ábra  

A biomassza produkció és a terméshozam változása a 0N szint hatására normál légköri CO2-

koncentráción, a 400 mg/kg N ellátottságnál mért értékhez viszonyítva (kontroll). Az ábrákhoz 

tartozó számadatok a függelékben találhatók. 

 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 
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5.17. ábra 

A termésminőség változása a 0N szint hatására normál légköri CO2-koncentráción, a 400 mg/kg 

N ellátottságnál mért értékhez viszonyítva (kontroll) 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

5.4.2.2. A nitrogénellátottság és a hőstressz hatása a biomassza produkcióra és terméshozamra 

A biomassza felhalmozás hőstressz hatására fellépő csökkenésének mértékében a két N-

kezelés között lényegében nem volt különbség, mint ahogy ez látható a 5.18. ábrán.  Míg az 

alacsony nitrogénellátottság önmagában nem csökkentette a terméshozamot, hőstressz 

körülmények között azt tapasztaltuk, hogy jóval kisebb mértékben csökkent a termés mennyisége 

a kontrollhoz képest, mint normál nitrogénellátás mellett.  Mivel az alacsony talajnitrogén-

szinten fellépő szemméret növekedés ellentétes irányú a hőstressz erőteljes szemtömeg 

csökkentő hatásával, kölcsönhatásuk eredménye a szemsúly szerényebb mértékű csökkenése lett, 

mint ahogy ez normál N-tartalom mellett bekövetkezett.  Két fajtánál 0N szinten hőstressz 

hatására nem történt változás a harvest index értékében, a biomassza és a termés mennyisége is 

hasonló mértékben lett kisebb, míg egy fajtánál alacsony nitrogénszinten kisebb mértékű 

csökkenés lépett fel, mint 400 mg/kg N-koncentrációnál.  

5.4.2.3. A szemtermés minősége 

A termés minőségének vizsgálata azt mutatja, hogy a fajták között jelentős különbségek 

vannak (5.19. ábra).  A szemtömeg (keményítő felhalmozás) csökkenése mellett a fehérjék 

aránya nagymértékben nőtt normál nitrogénellátottság mellett a hőstressz hatására, míg 

nitrogénszegény talajon csak az Mv Emmánál mutatott szignifikáns növekedést. A liszt 

sikértartalma mindhárom fajtánál kisebb-nagyobb mértékben emelkedett alacsonyabb 

talajnitrogén-szinten is magas hőmérséklet hatására, azonban a sikértartalom növekedése ezt a 

szintet jóval meghaladta, ha több nitrogén állt rendelkezésre a talajban.  A glutén index értékének 

Fehérjetartalom          Sikértartalom        Glutén index    

*** *** *** ** 
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csökkenése arra vallott, hogy az érés alatti magas hőmérséklet hatására többnyire gyengébb lett a 

minőség.  Az Mv Emmánál és az Mv Mezőföldnél a jó nitrogénellátottság mellett volt nagyobb a 

hőstressz minőséggyengítő hatása, míg az Mv Martinánál viszont a legrosszabb tésztaszerkezetet 

a nitrogénben szegény talajon tartott, hőstressz kezelt növényeknél kaptuk, és normál 

nitrogénellátottság mellett nem lett gyengébb a minőség. 
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5.18. ábra 

A nitrogénellátás hatása a hőstressztűrésre 1. Biomassza produkció és terméshozam. 

A kontroll a normál hőmérsékleti feltételek mellett és 400 mg N/kg talaj hatóanyag 

koncentrációnál mért érték. 

  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os valószínűségi 

szinten. 
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5.19. ábra 

A nitrogénellátás hatása a hőstressztűrésre 2. Termésminőség. 

A kontroll a normál hőmérsékleti feltételek mellett és 400 mg N/kg talaj hatóanyag 

koncentrációnál mért érték. 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 
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5.4.3. Az emelt légköri CO2 koncentráció hatása a hőstressztűrésre 

5.4.3.1. A fotoszintézis változása hőstressz és kétszeres légköri CO2-szint hatására 

A hőstresszre a fajták különbözőképpen reagáltak, azonban a magas hőmérséklet mindig 

felgyorsította az öregedés folyamatát (5.20. ábra). Az Mv Martinánál, amely – mint az 

előbbiekben láttuk (5.2.3. fejezet) – a legkésőbb érő fajta volt a három közül, a fotoszintézisre 

jóval kisebb hatása volt a magas CO2-koncentrációnak és a hőmérsékletnek is; annak ellenére, 

hogy a hőstressz hatására korábban sárgultak a növények, mégsem haltak el teljesen, még 25 nap 

elteltével is élő állapotban voltak.  A nagy egyedi eltérések mellett még az utolsó mérési 

időpontban sem tudtunk azonban különbséget kimutatni a CO2-kezelések között sem normál 

hőmérsékleten, sem a hőstresszkezelt növényeknél. A növények kvantumhozam görbéje 

hőstressz hatására azonban hasonló volt mindkét CO2-szinten, ez arra utalhat, hogy a magas 

hőmérsékletnek hasonló hatása lehet az érésre, függetlenül a CO2-szinttől. 

Normál CO2-szinten az Mv Emmánál a hőstressz végére, az Mv Mezőföldnél már a kezelés 

vége előtt elszáradtak a növények.  Az Mv Emmánál és az Mv Mezőföldnél hőstressz 

körülmények között kétszeres légköri CO2-szinten a növények tovább fenn tudták tartani 

fotoszintetikus aktivitásukat, azonban ez részben annak a következménye lehetett, hogy a 

kalászolás későbbi kezdete miatt a hőstressz is később kezdődött emelt CO2-koncentráción, mint 

normál CO2-szinten.  Az Mv Emmánál azonban még ennek ellenére is néhány nappal tovább 

fotoszintetizáltak a növények.  A magas CO2-szint ugyanakkor normál hőmérsékleten valóban 

késleltette a hajtás elszáradását.   

5.4.3.2. A hőstressz és a CO2-szint hatása a biomassza produkcióra és a terméshozamra 

A hőstressz biomasszát és szemszámot csökkentő hatását a kétszeres CO2-szint teljesen meg 

tudta szüntetni, a mért eredmények a normál hőmérsékleten fejlődött növények adataival voltak 

azonosak (5.21. ábra).  A termés mennyiségi paramétereinél a legtöbb esetben a hőstressz káros 

hatásait a CO2-emelés jelentősen mérsékelni tudta: az ezerszemtömeg magas hőmérséklet 

hatására fellépő csökkenése mintegy a felére esett vissza két fajtánál, de az Mv Mezőföldnél 

változatlan maradt.  Ennél a fajtánál a steril szemek aránya lett kisebb, ugyanis a magas CO2-

szinten nagyobb lett a növényenkénti szemszám.  A szemek tömegét és számát befolyásoló 

hatások következtében a terméseredmények az ezerszemtömegnél nagyobb mértékben 

közelítették meg a kontroll hőmérsékleti értékeket.  A harvest index értékének változása azonban 

azt mutatta, hogy a hőstressz okozta csökkenés mérséklése kétszeres légköri CO2-szint hatására a 

biomassza mennyiségének alakulásában jobban kifejezésre jutott, mint a terméshozamnál.  A 
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harvest index két fajtánál mérséklődött, az Mv Mezőföldnél viszont nem különbözött jelentősen a 

normál CO2-on, hőstresszen mért értékektől. 

 

 

5.20. ábra 

Az emelt CO2-szint és a hőstressz hatása a    

PS II kvantumhatásfokára a 400 mg/kg 

nitrogén szinten 

Az NH×NC jelölőknél a vonalak a legkisebb 

szignifikáns különbséget mutatják a p=0,05 

valószínűségi szinten az adott időpont bármely 

két mérési adata között. 

 

Jelmagyarázat: 

NC = normál CO2-szint 

EC = emelt légköri CO2-szint 

NH = normál hőmérséklet 

HS = hőstressz 

HS1 = hőstressz kezdete normál légköri 

    CO2-on,  

HS2 = hőstressz kezdete emelt légköri  

    CO2-on   
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5.21. ábra 

Az emelt légköri CO2-koncentráció hatása a hőstressz tűrésre a 400 mg/kg nitrogén szinten 1.  

Biomassza produkció és a terméshozam  

Kontroll a normál hőmérsékleten és normál CO2-szinten mért érték.  

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikáns különbség van a két kezelés között a p= 10, 5, 1, és 

0,1 %-os valószínűségi szinten.  

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint) 

 

 

Biomassza Szemszám Ezerszemtömeg  Termés  Harvest index 

Biomassza Szemszám Ezerszemtömeg  Termés  Harvest index 

** 

* *** ** ** 

*** ** * 

* 
+ 

EC, hőstressz NC, hőstressz 
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5.4.3.3. A termésminőség változása hőstressz és kétszeres CO2-szint hatására  

Kétszeres CO2-szinten a hőstresszkezelt növényeknél fajtától függően kisebb volt a szem 

fehérje és/vagy sikértartalma, mint a normál CO2-koncentráción (5.22. ábra), igaz két fajtánál ez 

annak is köszönhető, hogy ennél a kezelésnél a szemek tömege lényegesen nagyobb volt, mint 

normál CO2-koncentráción.  A fehérje és sikér mennyisége azonban még így is meghaladta a 

normál hőmérsékleten mért értékeket.  A glutén indexre azonban a kétszeres CO2-szint nem volt 

szignifikáns hatással.  A tapasztaltak szerint tehát a tészta szerkezeti sajátosságai a magas CO2-

szinten nem különböztek a normál CO2-on hőstressznek kitett növényekétől, és összességében a 

minőség nem változott meg lényegesen.   

5.4.4. A nitrogénellátottság és az emelt légköri CO2-szint hatása a hőstressztűrésre 

5.4.4.1. Biomassza és terméshozam változása 

Mindhárom fajtánál azt tapasztaltuk, hogy a hőstressz a termés szempontjából 

(ezerszemtömeg, szemtermés és harvest index) az alacsony nitrogénellátottságú talajon, emelt 

légköri CO2 koncentráción fejtette ki a legkevésbé a káros hatásait a környezeti tényezők 

különböző kombinációi közül (5.23. ábra). Míg a magas CO2-szint kedvező volt mindkét 

nitrogénszinten a biomassza felhalmozásra és a szemszámra nézve is az Mv Emmánál és az Mv 

Martinánál, az Mv Mezőföldnél azonban csak 400N ellátottságnál jelentkezett a CO2-szint 

emelésének a kedvező hatása erre a két tulajdonságra.  

5.4.4.2. A hőstressz hatása a termésminőségre kétszeres CO2-szinten a nitrogénellátottság 

függvényében 

A fehérje- és a sikértartalom változásai nem mindig voltak egymással összhangban, és így 

világos tendencia összességében nem érvényesült.  A teljesőrlemény fehérjetartalma a 400N 

kezelésen (mindkét CO2-szintnél) volt a legnagyobb, míg a lisztben a sikér mennyisége általában 

csökkent kétszeres légköri CO2-szint hatására (5.24. ábra).  A sikér minőségét jelző glutén index 

értéke viszont fajtától függően mutatta a minőség gyengülését: Mv Martinánál az alacsony 

tápanyagellátottságon, Mv Emmánál a 400N kezelésen volt alacsonyabb, míg az Mv 

Mezőföldnél általánosabban jelentkező minőségromlásról árulkodott, egyedül a 0N×EC 

kezelésen közelítette meg a normál hőmérsékleten és CO2-koncentráción kapott értékeket. A 

jelzett eltérések arra utalnak, hogy a fehérjeösszetevőkben és a sikérösszetételben bekövetkező 

változások egymással összefüggésben és komplex módon érintik a termés minőségét.  
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5.22. ábra 

Az emelt légköri CO2-koncentráció hatása a hőstressztűrésre a 400 mg/kg nitrogén szinten 2. 

Termésminőség   

Kontroll a normál hőmérsékleten és normál CO2-szinten mért érték.  

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikáns különbség van a két kezelés között a p= 10, 5, 1, és 

0,1 %-os valószínűségi szinten.  

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint) 

Fehérjetartalom                  Sikértartalom             Glutén index     

*** 

* 

*** 

** 

EC, hőstressz NC, hőstressz 

Fehérjetartalom                  Sikértartalom             Glutén index     
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5.23. ábra 

A környezeti tényezők hatása a hőstressztűrésre 1. Biomassza produkció és terméshozam 

A kontroll a 400 mg N/kg talaj szárazanyag hatóanyag koncentrációnál és normál hőmérsékleti 

feltételeknél mért érték. 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint) 

 

Biomassza Szemszám Ezerszemtömeg  Termés       Harvest index 

Biomassza Szemszám     Ezerszemtömeg        Termés         Harvest index 

** 

* 

*** 

** 

*** 

*** 

*** 

+ 

+ 

** 

** 

*** 
** 

*** 

* 

*** 

** 

*** 

*** 
** 

*** 

+ 

*** 

400N, NC, hőstressz 

0N, NC, hőstressz 

400N EC, hőstressz 

0N, EC, hőstressz 
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5.24. ábra 

A környezeti tényezők hatása a hőstressztűrésre 2. Termésminőség 

A kontroll a 400 mg N/kg talaj szárazanyag hatóanyag koncentrációnál és normál hőmérsékleti 

feltételeknél mért érték. 

Jelmagyarázat:  
+
,*, **, *** = szignifikánsan különbözik a kontrolltól a p= 10, 5, 1, és 0,1 %-os 

valószínűségi szinten. 

(NC= normál CO2-szint, EC= emelt CO2-szint)  

 

Fehérjetartalom          Sikértartalom          Glutén index   

*** 

*** *** 

** 
** 

** 

* 

*** ** 

*** 

*** 
* 

** 

* 

*** 

*** 

400N, NC, hőstressz 

0N, NC, hőstressz 

400N EC, hőstressz 

0N, EC, hőstressz 

Fehérjetartalom          Sikértartalom          Glutén index   
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6. EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

6.1. Az emelt légköri CO2-szint hatása a fiatalkori fejlődésre 

A kétszeres légköri CO2-szint hatásait különböző tápanyagellátottsági szinteken 

vizsgáltuk a bokrosodási időszakban.  Az Mv 15 és az Alba fajtáknál a fotoszintézis 

intenzitásának növekedését tapasztaltuk a CO2-emelés hatására. Ez megfelel az irodalmi 

adatoknak (Lawlor és Mitchell 1991, Bowes 1993, Webber és mtsai. 1994, Drake és mtsai. 

1997), bár nem éri el a Lawlor és Mitchell (2000) által közölt 30-40 %-os mértéket 

(maximálisan 27 % volt).   

A fotoszintézis stimulálásának eredményeként bekövetkező intenzívebb fejlődés a 6 hetes 

korban végzett vizsgálatok szerint jelentős, fajtától függő változásokban nyilvánult meg.  Az 

Mv 15 erősebb bokrosodással reagált a CO2-emelésre, míg az Albának a hajtásszáma nem 

változott.  Általánosságban a levelek száma, és a levélfelület is megnőtt mindkét fajtánál, az 

Albánál azonban a hajtásonkénti levelek száma lett több, és a hosszuk is nagyobb lett, míg az 

Mv 15-nél a levélcsúcsig mért növénymagasság nem változott meg kétszeres CO2-

koncentráción.  A hajtások számának növekedéséről az irodalomban is vannak adatok 

(Weigel és mtsai. 1994, Harnos és mtsai. 1998, Ewert és Pleijel 1999), Manderscheid és 

Weigel (1995) a több hajtásnak, illetve az elsődleges hajtásokon a levélfelület 

megnövekedésének köszönhetően a levélfelület növekedéséről is beszámoltak.  A föld feletti 

és alatti biomassza felhalmozás mértékének növekedését a jelen kísérlet is alátámasztotta, 

több más publikációban közölteknek megfelelően (Kendall és mtsai. 1985b, Kimball és mtsai. 

1995, Harnos és mtsai. 1998).  

Wolf (1996) szerint az optimális nitrogénellátottság mellett az emelt légköri CO2-

koncentráció maximális biomassza növekedést eredményez, de Rogers és mtsai. (1993) szerint a 

túl sok nitrogén gátolhatja a növekedést, valamint csökkentheti a magas CO2-szint hatását is.  

Ezen eredményeket a jelen vizsgálat maximálisan igazolta, de azzal a megkötéssel, hogy a fajta 

nitrogén optimuma meg is változhat magas CO2-szinten, mint ahogy ezt az Alba fajtánál 

megfigyelhettük a levélszám, a levélfelület, valamint a biomassza felhalmozás értékeknél.  

Ezeknél a tulajdonságoknál a CO2-koncentráció emelkedésével a nitrogénigény egyértelműen 

200 mg/kg szint felé tolódott el, a kontrollnál tapasztalt 100 mg/kg körüli értékkel szemben. Az 

Mv 15 növényeknél, melyek mintegy kétharmad akkorák, mint az Alba fajta, az optimum a 100 

mg/kg nitrogénellátottságnál és az ez alatti tartományban volt a jelenlegi CO2-koncentráción, és 

maradt a kétszeres CO2-szinten is.  Lehetséges azonban, hogy ha az 50 mg/kg 
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nitrogénellátottságon is vizsgáltuk volna a növényeket, ennél a fajtánál is igazolható lett volna az 

optimum eltolódás.   

Eredményeink szerint lényeges szerepe volt az emelt légköri CO2-szintnek abban is, hogy a 

nitrogén magas szintjeinél csökkenteni tudta a nitrogén gátló hatását.  Ismert a magas CO2-

szintnek a különféle stresszek leküzdésében játszott szerepe (pl. hőstressz Taub és mtsai. 2000, 

szárazságstressz Kaddour és Fuller 2004), sőt Nicolas és mtsai. (1993) egy a jelen kísérlethez 

annyiban hasonló vizsgálatról számolnak be, hogy a talaj bizonyos komponensével kapcsolatos 

stresszről volt szó; sóstresszelt T. aestivum növényeknél lecsökkent transpiráció mellett nagyobb 

biomassza növekedést tapasztaltak emelt légköri CO2-koncentráción, mint a kontrollnál, ugyanis 

a magas CO2-szint stimulálta a hajtásképződést, amit egyébként a nagy sótartalom gátolt volna.  

Kísérletünkben inkább a C-N arány megváltoztatásáról lehetett szó, melynek hatására 

harmonikusabbá vált a szövetek elemösszetétele, mintsem konkrét stresszválaszokról.  

Mindazonáltal ennek eldöntésére további vizsgálatok szükségesek.   

A magas nitrogénszint negatív hatását a talajban jelenlévő foszfor mennyiségének 

emelkedése is mérsékelni tudta az Alba fajtánál, a 800 mg/kg nitrogén tartalomnál.  Ezért a 

hatásért valószínűleg szintén a kiegyensúlyozottabb elemösszetétel volt a felelős. 

Az alacsony talajnitrogén mennyiség  negatív hatása is megnyilvánult a kísérletek során, a 0 

hozzáadott nitrogénszintnél (annak ellenére, hogy a fotoszintézis stimulációja itt is szignifikáns 

volt) nem tapasztaltunk változást a földfeletti biomassza felhalmozásban (sem a levelek 

méretében, számában, felületében) kétszeres CO2-szint hatására, egyedül a gyökértömeg nőtt 

meg jelentősen, ennél a kezelésnél volt maximális mértékű.  Az alacsonyabb és optimum körüli 

nitrogénszinteken a kétszeres légköri CO2-szint hatására tapasztalt jelentős gyökértömeg 

növekedés a tápanyagigény emelkedését jelezte (Kendall és mtsai. 1985b, Kimball és mtsai. 

1995, Lambers és mtsai. 1995), és a nitrogénellátottsággal fordítottan arányos volt.  

A levél nitrogéntartalma mindkét fajtánál alacsonyabb lett a CO2-emelés hatására, hasonlóan 

az irodalmi adatokhoz (Rogers és mtsai. 1993, Delgado és mtsai. 1994, Wolf 1996, Keutgen és 

mtsai. 1997, Niklaus és mtsai. 1998), azonban az előző paraméterekkel ellentétben itt a növények 

fejlődése szempontjából optimális koncentráció körül volt a legkisebb a változás mértéke, és a 

szuboptimális és optimum feletti tartományban a legnagyobb a kétszeres CO2-szint hatása. 

Valószínű oka lehet ennek, hogy az optimum környékén képesek a növények a tápanyagfelvétel 

szabályozásával leginkább kialakítani a számukra kedvező elemarányt.  Alacsony 

nitrogénellátottságnál a rendelkezésre álló C többlet, magas nitrogénszinten a nitrogén túlsúlya 

okozza a különbség szétnyílását. Alacsony talajnitrogén-tartalomnál tehát a gyökértömeg 

növelése által sem tudott a növények tápanyag felvétele a nitrogénigény emelkedésével lépést 
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tartani.  Magas nitrogénszintnél viszont a növények nem tudták meggátolni a túlzott 

nitrogénfelvételt, így a toxikus szint hígulása a nagyobb mértékű C-beépülésnek volt köszönhető.  

Kísérletünk eredménye tehát azt igazolta, hogy a magas CO2-szint csak a nitrogén optimum 

feletti és alatti tartományban okozza a nitrogén jelentősebb felhígulását a szövetekben.   

A levél fotoszintetikus pigmenttartalma több tényező kölcsönhatásának eredménye volt, de 

döntő szerep jutott a genotípus sajátságainak.  Az Mv 15-nél az irodalomban leírt (Keutgen és 

mtsai. 1997), a klorofillok (és karotinoidok) emelt légköri CO2-szint hatására bekövetkező 

csökkenését tapasztaltuk a kezelések mintegy felénél.  Alacsony nitrogénszintnél azonban nem 

lett kisebb a pigmentek koncentrációja, Delgado és mtsai. (1994) eredményeihez hasonlóan, 

mivel itt nem okozott változást az emelt légköri CO2-szint a morfológiai paramétereknél 

(földfeletti hajtástömeg) sem.  Kétszeres CO2-koncentráción – a normál CO2-szinttel ellentétben 

– a klorofill- és karotinoidtartalom stabil szinten maradt a 0N-400N tartományban, csak efölött 

emelkedett meg jelentősebben a talaj-N szint hatására.  A 400 mg/kg nitrogén dózisnál jelentős 

különbséget tapasztaltunk a levél nitrogén és fotoszintetikus pigmenttartalma között. Míg az 

előbbi 6%-kal, a fotoszintetikus pigmentek mennyisége 10-16%-kal lett kisebb.  Ez arra enged 

következtetni, hogy a pigmentekhez viszonyított fehérje arány magasabb lett.  Mint láttuk, a 

klorofilltartalom nitrogénkezeléstől függően alacsonyabb volt, vagy nem változott 

szignifikánsan, a fotoszintetikus tevékenység azonban általában intenzívebbé vált kétszeres 

légköri CO2-koncentráción, az irodalmi adatoknak megfelelően (Mitchell és mtsai. 1999).  

Az Alba fajtánál a fentiektől lényegesen eltérő eredményeket kaptunk, a kétszeres CO2-szint 

nem változtatta meg a fotoszintetikus pigmenttartalmat, egyedül a klorofill-b mennyisége a 0N 

kezelésnél csökkent szignifikánsan a normál CO2-szinthez képest.  Ennél a fajtánál közel lineáris 

kapcsolat volt a talaj nitrogén- és a levél klorofill- és karotinoidtartalma között.  

6.2. Az egyedfejlődés változásai emelt légköri CO2-szinten  

Magas CO2-szinten a második hajtás 1,2-4,2 nappal korábban jelent meg, mint normál 

CO2-on, hasonlóan Weigel és mtsai. (1994) eredményeihez.  A tápelemek közül fontos szerep 

jutott a foszfornak, hiánya ugyanis késleltette a bokrosodás kezdetét.  Ennek ellenére a CO2-

emelés (egy fajta egyetlen kezelése kivételével) megszüntette a foszforhiány következtében 

normál CO2-on kapott különbségeket. 

Bár a vegetatív fejlődési szakaszban felgyorsult a növekedési ütem, a generatív fázisba 

jutást mégis lassította a magas CO2-koncentráció.  A kalászolás ugyanis kétszeres légköri CO2-

szinten 2,7-4,1 nappal később következett be.  Ezek az eredmények megfelelnek Slafer és 
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Rawson (1997) búzával kapott eredményeinek, de eltérnek Kim és mtsai. (1996) kísérletében a 

rizsnél tapasztalt reakciótól.   

Bár a kalászolás később kezdődött, két fajtánál (Mv Martina és Mv Emma) a 

mellékkalászok megjelenése gyorsabban követte a főkalászt, de mivel összességében a növények 

több kalászt hoztak, a kalászolás hossza nem különbözött szignifikánsan a normál CO2-on mért 

értékektől.  Az Mv Mezőföldnél viszont sem a kalászok száma, sem a kalászolás üteme nem 

változott.   

Alacsony N-szinten az Mv Martinánál és az Mv Mezőföldnél ezzel szemben a kétszeres 

légköri CO2-koncentráció hatására három nappal lerövidült a kalászolás, azonban nem a kalászok 

száma lett kevesebb a 400N kezeléshez képest, hanem a második kalászok jelentek gyorsabban 

meg.  Meg kell azonban említeni, hogy a harmadik fajta, az Mv Emma esetén alacsony 

nitrogénszint mellett nem változott meg a kalászolás egyetlen tényezője sem az emelt CO2-szint 

hatására.  Weigel és mtsai. (1994) és Ewert és Pleijel (1999) is beszámoltak a kalászszám magas 

CO2-szinten megfigyelt emelkedéséről.  Mint láttuk, a jelen kísérlet szerint nem minden fajtánál 

tapasztaltuk, és csakis akkor, amikor elegendő nitrogén állt rendelkezésre. 

A kalászolást követő időszakban egészen a 100. napig a fotoszintézis intenzitása a 

zászlóslevélen mért kvantumhatásfok értékek szerint változatlan szintű volt, csak ezután 

tapasztaltunk sárgulást és szignifikáns különbségeket a kezelések és fajták között.  Két fajtánál a 

legtovább a kétszeres CO2-szinten, kedvező nitrogénellátottságnál fotoszintetizáltak a növények, 

az Mv Martinánál azonban nem volt különbség a kezelések között.  Mindazonáltal ez a fajta volt 

a legtovább zöld, míg az Mv Mezőföldnél öregedtek el a leggyorsabban a levelek.  Koraiság 

tekintetében fajtától függő különbségeket tapasztaltunk a kezelések között.  Az irodalmi adatok a 

klorofill korábbi lebomlásáról számolnak be magas CO2-szint hatására, különösen a levél-N szint 

csökkenése folytán (Matile és mtsai. 1996, Ommen és mtsai. 1999), valamint Ewert és Pleijel 

(1999) szerint a levél elöregedésének sebessége a környezeti tényezőktől (szántóföldi 

körülmények) függően emelt CO2-szinten gyorsulhat és lassulhat is. Ezt a jelen vizsgálat is 

alátámasztotta, itt a nitrogénszinttől függően.   

Az érés további szakaszaiban is a fentiekhez hasonló tendenciákat figyelhettünk meg, két 

kísérletben is vizsgáltuk a tápanyagellátottság és az emelt légköri CO2-szint hatását.  Ezek az 

eredmények is a fotoszintézis vizsgálatok tapasztalatait igazolták; a magas CO2-koncentráció 

hatása függött a tápanyagellátottságtól és lényeges volt a talaj nitrogénszintjének hatása is.  

Természetesen a fajták közötti különbségek az érés végéig fennmaradtak és meghatározóak 

voltak, ugyanis a korán és gyorsan elöregedő hajtások hamarabb is értek meg.  Érdekes 

különbség volt azonban az, hogy a legkorábban kalászoló fajta, az Mv Martina érett meg a 
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leglassabban, és a legkésőbb kalászoló Mv Mezőföld volt a legdrasztikusabban és leghamarabb 

beérő fajta.  Szántóföldi körülmények között a korábban kalászoló fajták előnye közismert, 

ugyanis a környezeti tényezők (hőmérséklet, szárazság) szabják meg legtöbbször az érés 

kezdetét.  Olyan években azonban, amikor 2004-hez és 2005-höz hasonlóan különösen 

csapadékos és hűvösebb a nyár, nagy szerep jutna a nitrogénellátottságnak és a CO2-szintnek, és 

ilyenkor különösen kedvezőtlen lehetne a kései érés, amennyiben a fajták hajlamosak a kalászban 

csírázásra.  A magas CO2-szint előnyei mellett szól viszont az, hogy a kalászok megjelenése 

gyorsabban követheti egymást, és a teljes érés (az első kalásztól az utolsóig) is hamarabb, 

egymással szinkronban zajlik le. 

Összefoglalva eredményeinket, jelentős különbséget tapasztaltunk az egyedfejlődés szakaszai 

között.  A kezdeti fejlődésnél fontos szerepe volt a differenciálódásban a foszforellátottságnak (a 

foszfor hiánya ugyanis lassította a második hajtás megjelenését) és az emelt légköri CO2-

szintnek, amely felgyorsította a fejlődés ütemét. De míg a növények magas CO2-koncentráción 

gyorsabban léptek a bokrosodási fázisba, addig a kalászolás kezdete már néhány nappal 

kitolódott, hasonlóan a nitrogén adásához.  Az érés kezdetét már a két tényező együttes jelenléte 

késleltette legjobban, alapvető hatása a nitrogénnek volt, a kétszeres légköri CO2-szint hatása 

leginkább a kedvező nitrogénellátottságnál érvényesült.  Az érés végére azonban két fajtánál a 

különbségek részben eltűntek, amennyivel később kezdődött ugyanis az érés, annyival hamarabb 

be is fejeződött. 

6.3. A tápanyagellátottság és a kétszeres légköri CO2-koncentráció hatása 

A tápanyaghiányos körülményekhez képest (0N×0P kezelés) a nitrogén és foszfor szintjének 

emelkedése növelte a kalászok számát a jelenlegi CO2-koncentráción.  A növekedés mértéke akár 

az 50-70 %-ot is elérte. Ebből következően megugrott a szemszám is két fajtánál, azonban a 

szemek mérete apróbbá vált (valamennyi fajtánál).  A szemtermés mennyisége ezért 

összességében nem változott.  A biomassza növekedése is messze alatta maradt a kétszeres 

légköri CO2-szint hatására bekövetkező változásoknak. 

Az emelt légköri CO2-szinten alacsony tápanyagellátottság mellett a kalászok száma 

egyáltalán nem lett több és magasabb tápanyagszinten sem változott két fajtánál, egyedül az Mv 

Martinánál volt a CO2-emelésnek szignifikáns hatása a kalászok számára, itt 40 % körüli 

növekedést eredményezett.  A másik két fajtánál fontosabb volt a nitrogénellátottság szerepe, 

amely már normál CO2-szinten megnyilvánult, mint a magas CO2-szint hatása.  A szemszám nem 

volt szoros kapcsolatban a kalászok számának alakulásával, főleg a Mv Martinánál változott csak 

szignifikánsan, míg a másik két fajtánál csak a 800N×200P kezelésen volt számottevően több 
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szem növényenként a CO2-növekedés hatására.  A szem tömege (ezerszemtömeg) magas CO2-

szinten azonban mindhárom fajtánál többnyire nagyobb lett az egyes tápelem kezeléseknél, 

azonban két fajtánál a 800N×200P kezelésnél ennek ellenkezőjét tapasztaltuk, hasonlóan 

Blumenthal és mtsai. (1996) eredményeihez, az Mv Martinánál kisebb, Mv Mezőföldnél 

szignifikáns mértékben csökkent a szemek súlya.  Így az a sajátságos helyzet állt elő a 

800N×200P tápanyagkezelésen, hogy a kétszeres légköri CO2 hatására itt több szem lett, de azok 

kisebbek voltak, míg a többi tápanyagszinten vagy a szemszám, vagy a szemtömeg nem változott 

lényegesen, ellenben a másik paraméter nagyobb lett.  Egyedül az Mv Emma volt az a fajta, 

amelynél mind a szemszám, mind az ezerszemtömeg egyidejűleg pozitívan változott meg a 

magas CO2-koncentráción.  A termés az emelt légköri CO2-szinten genotípustól függően kisebb, 

vagy szignifikáns mértékben nőtt, vagy nem változott a szemszám és szemtömeg ellentétes 

irányú változása következtében.  Eredményeink tehát igazolták az irodalmi adatokat, melyek 

szerint a termés növekedése vagy a nagyobb kalász- és szemszámmal, vagy az ezerszemtömeg 

növekedésével magyarázható (Weigel és mtsai. 1994, Wheeler és mtsai. 1996, Ravi és mtsai. 

2001) és hogy a környezeti feltételek nagyfokú varianciát okozhatnak egy fajtán belül is (Bender 

és mtsai. 1999, van Oijen és Ewert 1999).  Kísérletünkkel bizonyítottuk a fajták között meglévő 

lényeges különbségeket is, amelyek azonban a tápanyagszinttől függően is különbözőek voltak, 

valamint azt is, hogy a szemszám és a szemtömeg együtt is megemelkedhet, a genotípus 

reakciójának függvényében.  

Szót kell ejtenünk az alacsony tápanyagellátottságon (0N×0P) a kétszeres légköri CO2-szint 

hatására adott reakciókról.  Bár az irodalom ebben az esetben általában a CO2-hatásának teljes 

gátlódásáról ír (Delgado és mtsai. 1994), néhány tényezőben mégis tapasztaltunk változásokat. A 

növények magassága minden esetben nagyobb volt, az Mv Martina és az Mv Emmánál nőtt a 

szemek tömege, bár a termés nem változott meg szignifikáns mértékben.  A biomassza csak az 

Mv Emmánál lett számottevően nagyobb, az Mv Martinánál kisebb mértékű növekedés volt.  

Vizsgálataink alapján úgy tűnik, hogy a növénymagasságot a rendelkezésre álló C és N aránya 

határozhatja meg.  Ugyanis, akár a nitrogént csökkentjük, akár a CO2-ot emeljük, e paraméter 

nagyobb lesz.  Ebben szerepe lehetett a fotoszintézis során termelődő asszimilátumok (cukrok) 

mennyiségének; Bell és Incoll (1990) izotópos vizsgálatai szerint ugyanis a szemtelítődést 

megelőzően beépült plusz C-mennyiség a kalászképzésben vett részt, vagy az internodiumban 

fruktán vegyületekben raktározódott el.  Ebből következtetve, ha elegendő nitrogén áll 

rendelkezésre, az növeli a kialakuló hajtások és kalászok számát, így több, rövidebb szár lesz a 

végeredmény. Ha azonban kevés a nitrogén és ebből kifolyólag a kalászok száma, azok több 

asszimilátumot fognak elraktározni, magasabb lesz a szár. A szártömeg arányának növekedését 
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egy publikációban mi is igazoltuk (itt nem közölt adatokkal), mely szerint mindkét vizsgált 

fajtánál (Mv Martina és Mv Emma) a kalászolás környékén a kétszeres légköri CO2-szinten 

bekövetkező szártömeg gyarapodás messze meghaladta a levelekét (Bencze és mtsai. 2004b).  A 

szemtömeg esetén is hasonló hatást figyeltünk meg, de itt meghatározóbb volt a szemek száma, 

amibe történt az asszimilátumok végső transzlokációja. Kevés tápanyag mellett kevés kalász és 

kevés szem volt, így ez utóbbiak aztán nagyobb tömegűek lettek, mivel a magas CO2-szint 

lehetővé tette az arányaiban nagyobb felhalmozást.  Viszonylag magas nitrogénszint hatására 

azonban a növények szemkezdeményeinek száma túlságosan nagy lett, és érés végére, mire az 

összes asszimilátum úgymond a „helyére került”, a sok-sok szemnek kevéssel kellett beérnie. 

Ezzel magyarázható a szemek méretének csökkenése emelt CO2-on, a legmagasabb 

tápanyagellátottságon.   

A termés minősége is összefüggésben volt a szemszám és szemtömeg különféle 

vonatkozásaival.  Lawlor és Mitchell (2000) szerint a tápanyagok, különösen a nitrogén adása 

meghatározza a szemben a fehérje arányát a keményítőhöz, és más nem nitrogéntartalmú 

vegyületekhez képest.  A jelen vizsgálat eredménye megfelelt ennek, ugyanis a tápanyagok 

bármilyen kombinációban történő adása növelte a 0N×0P-szinthez képest a fehérje- és 

nedvessikér-tartalmat, emelkedett a glutén index, tehát javult a minőség.  A magas CO2-

koncentráción, ha alacsony volt a tápanyagok szintje, kisebb lett a fehérjetartalom, az Mv 

Martinánál és az Mv Mezőföldnél a sikértartalom is, valamint csökkent a glutén index értéke, 

összességében gyengült a minőség.  Az Mv Emmánál valamennyi tápanyagkezelésnél csökkent a 

fehérjetartalom, azonban a normál CO2-on mért értékhez képest a legnagyobb csökkenést a 

800N×0P kezelésnél mértük, ahol a szem fehérjekoncentrációja az emelt CO2-on, a 0N×0P 

kezelésen mért érték szintje alá esett vissza.  Ez azt is jelentette, hogy a 0N×0P kezelésnél a CO2-

emelés csak 7%-os fehérjecsökkenést okozott, szemben a 800N×0P kezelésen mért 17 %-os 

visszaeséssel.  A CO2-szint és a tápanyagellátottság kölcsönhatását befolyásolhatta az is, hogy a 

foszforhiány gátolhatja a szénhidrát és nitrogén anyagcserét (Pethő 1993), valamint, hogy az Mv 

Emma a kétszeres CO2-koncentráció hatására 40 % körüli terméshozam és 23 % körüli 

szemtömeg növekedéssel reagált a 800N×0P tápanyagellátottságnál.   

Az Mv Martinánál a 400N×200P kezelésnél kis mértékben, de szignifikánsan nőtt a 

fehérjetartalom emelt CO2-on, míg a 800N×200P kezelésnél a sikér mennyisége lett magasabb.  

Mint az előbbiekben láttuk, a 800N×200P tápelem kombinációnál volt a CO2-szint emelésének 

(és a szemszám növekedésének) hatására szemtömeg csökkenés.  Úgy tűnik, mintha az egy 

szemre jutó sikérmennyiség nem csökkent volna az egy szemre jutó keményítőhöz hasonló 

mértékben.   
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Az Mv Mezőföldnél valamennyi kezelésen jelentősen csökkent a fehérje- és kisebb 

mértékben a sikértartalom is a kétszeres CO2-szint hatására (legkevésbé a 800N×0P és a 

800N×200P kezelésen).  A 800N×200P tápelem szinten a CO2-koncentráció emelése az Mv 

Martinához hasonlóan szintén csökkentette a szemek tömegét, azonban a többi 

tápanyagellátottsági szinten az ezerszemtömeg és a szemtermés mennyisége is megnőtt a 

kétszeres légköri CO2-szint hatására, ez indokolhatja a beltartalmi paraméterek csökkenését. 

Kísérleteinkkel igazoltuk a genotípusok eltérő reakcióit különböző környezeti feltételek 

mellett.  Eredményeink alátámasztották az emelt légköri CO2-koncentráció leggyakrabban 

említett hatásait: egyes fajták és tápelem kezelések igazolták, hogy az emelt CO2-koncentráció 

megnöveli a szem tömegét, és csökkentheti a nitrogén, illetve fehérje koncentrációját, valamint a 

sikértartalmat (Mitchell és mtsai. 1993, Tester és mtsai. 1995, Batts és mtsai. 1997, Rogers és 

mtsai. 1998, Fangmeier és mtsai. 1999). Ugyanakkor más esetekben eredményeink kiegészítették 

a már meglévő információkat, és az irodalomban ritkábban leírt változásokra (a szemméret 

csökkenése, Blumenthal és mtsai. 1996) is tudtunk példával és magyarázattal szolgálni. 

6.4. A hőstressz és az emelt légköri CO2-szint hatása 

6.4.1. Hőstressz és a termés mennyiségének és minőségének összefüggése 

A kalászolást követő 12. naptól alkalmazott 15 napos hőstressz kezelés hatására a növények 

hamarabb öregedtek, ami korai kényszeréréshez vezetett, egy fajtánál csökkent szemszámot, 

általánosan jelentős szemtömeg- és terméscsökkenést tapasztaltunk.  Ezek az eredmények 

megegyeznek az irodalmi adatokkal (Blumenthal és mtsai. 1995, Wheeler és mtsai. 1996, Batts 

és mtsai. 1998, Kafi és Stewart 1998, Stone és Nicolas 1998).  A termés minőségének 

gyengülését is kimutattuk két fajtánál (Mv Emma és Mv Mezőföld), annak ellenére, hogy a 

fehérje- és sikértartalom magasabb lett, a glutén index értéke csökkent.  Ennél a két fajtánál a 

fehérjetartalom Blumenthal és mtsai. (1995) eredményeinek megfelelően alakult, és a minőség 

gyengülését igazolta más szerzőkhöz hasonlóan (Corbellini és mtsai. 1997).  A harmadik fajta, az 

Mv Martina minősége azonban nem lett gyengébb, egy korábbi vizsgálatunkhoz hasonlóan 

(Bencze és mtsai. 2004a).   

6.4.2. A nitrogénellátottság hatása a hőstressztűrésre 

A hőstressz hatása nem egyformán érvényesült alacsonyabb és jó nitrogénellátottságon.  A 

0N szinten a hőstressz kisebb mértékben csökkentette az ezerszemtömeget mindhárom fajtánál, 

mint a 400 mg/kg nitrogéndózisnál.  Bár a termés mennyisége szintén a magasabb 
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nitrogénszinten volt alacsonyabb, ez csak egy fajtánál (az Mv Mezőföldnél) volt szignifikáns.  Ez 

azonban csak azt jelzi, hogy az ezerszemtömeg és a növényenkénti össztermés közül az előbbi 

paraméter mutatja érzékenyebben a meglévő változásokat.  A harvest index hőstressz hatására  

bekövetkező, a 0N szinthez képest a 400N ellátottságnál nagyobb mértékű csökkenése is arra 

utal, hogy a magasabb nitrogénszinten kedvezőtlenebb hatásokkal kell számolni.  Ennek 

magyarázata kétségkívül abban rejlik, hogy a magasabb talajnitrogén-szint, mint az előbbiekben 

láttuk, önmagában is csökkenti a szemek méretét, így a hőstressz hatására a szemek tömege még 

kisebb lesz.  Ezzel szemben, mivel az alacsony nitrogénszint a szemméretre a hőstresszel 

ellentétes irányban hat, az ezerszemtömeg csökkenésének mértéke itt kisebb lesz. Az érés alatti 

magas hőmérséklet hatására fajtától függően gyengült jobban a minőség: az Mv Martinánál a 0N, 

a másik két fajtánál a magasabb nitrogénellátottságon volt alacsonyabb a sütési tulajdonságokkal 

összefüggő glutén index értéke.  

6.4.3. Az emelt légköri CO2-szint hatása a hőstressztűrésre 

A hőstresszre a fajták különbözőképpen reagáltak, azonban a magas hőmérséklet mindig 

felgyorsította az öregedés folyamatát.  Az Mv Martinánál, amely – mint az előbbiekben láttuk – a 

három közül a legkésőbb érő fajta, a fotoszintézisre nem volt szignifikáns hatása a magas CO2-

koncentrációnak, annak ellenére, hogy a hőstressz után még 25 nappal sem haltak teljesen el a 

növények.  Az Mv Mezőföldnél sem maradt fenn szignifikánsan tovább a fotoszintetikus 

aktivitás kétszeres légköri CO2-szinten, mivel itt a hőstresszkezelés drasztikus hatásaként a 

kezelés vége előtt elszáradtak a növények.  Az Mv Emmánál a magas CO2-szint néhány nappal 

meghosszabbította a növények élettartamát, tovább tudtak fotoszintetizálni.  Ennek a fajtának a 

reakciója igazolta Taub és mtsai. (2000) megállapításait, mely szerint magas CO2-koncentráción 

a fotoszintézis kevésbé károsodik a hőstressz hatására, mint a jelenlegi szinten. 

Valamennyi fajtánál kimutattuk, hogy a biomassza és termés mennyiségi paraméterek 

hőstressz hatására bekövetkező negatív változásait az emelt CO2-szint mérsékelni tudta, illetve 

teljesen meg is szüntette.  Ennek megfelelően a növényenkénti biomassza és szemszám értékek a 

kétszeres CO2-szinten hőstressz kezelt növényeknél megegyeztek a normál hőmérsékleten és 

jelenlegi CO2-koncentráción fejlődött növényekével, míg a szemtömeg csökkenés mértéke a 

felére esett vissza (Mv Martina, Mv Emma).  Ezek a kedvező hatások megmutatkoztak a termés 

mennyiségének emelt CO2-on tapasztalt nagyobb értékeiben is (Mv Mezőföldnél ez nem volt 

szignifikáns). 
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A magas hőmérséklet hatására megemelkedő fehérje- és sikértartalmat a kétszeres CO2-szint 

részben csökkentette, vagy nem változtatta meg fajtától függően, de a glutén index nem 

különbözött szignifikánsan a normál CO2-kezelésen mért értéktől.  A hőstressznek kitett, 

kétszeres légköri CO2-szinten nevelt növényeknél így összességében nem lett rosszabb a 

minőség, mint normál CO2-koncentráción.  

6.4.4. A nitrogénellátottság, a légköri CO2-szint és a hőstressz együttes hatása 

A hőstressz CO2 N kezeléskombinációk bonyolult kölcsönhatásokban, fajtától függően 

nyilvánultak meg.  Mivel az érés alatti magas hőmérséklet korai kényszeréréshez vezetett, a 

fotoszintézis és az asszimilátum felhalmozás gátlódása csökkent biomasszatömeget, a kései 

szemek sterilitását, kisebb szemméretet és terméskiesést okozott valamennyi fajtánál.  Mivel az 

egyes fajták a nitrogénellátottságra és a magas CO2-koncentrációra eltérően reagáltak, 

hőstresztűrésük is különbözőképpen alakult az egyes környezeti tényező kombinációk szerint.  A 

nitrogénszint meghatározó volt a kalászok és a differenciálódó szemek számának 

megnövelésében, így hatása részben ellentétes volt a magas CO2-szint hatásaival, amely az 

asszimilátum felhalmozás megnövelése révén az egy szemre jutó szervesanyag mennyiséget 

emelte meg.  Ennek megfelelően nem is várható, hogy a magas nitrogénszint javítsa a növények 

hőstressztűrő-képességét, hiszen önmagában is lecsökkenti a szemek méretét. Ezzel szemben – 

ahogyan tapasztaltuk is – az emelt CO2-szint jobb hőstressztűrést eredményezett, mivel hatása 

már a növények fejlődésének kezdetétől megnyilvánult, és ellentétes irányú volt az érés alatti 

magas hőmérsékletével.  Ennek megfelelően azt tapasztaltuk, hogy a hőstressz hatása a 

terméskomponensekre az alacsony nitrogénellátottságú talajon, emelt légköri CO2 koncentráción 

volt a legkevésbé káros.   

A szemtermés minőségét a genotípus adottságai is legalább annyira befolyásolták, mint a 

hőmérséklet, a nitrogénellátottság és a CO2-szint.  Jó és kiváló minőséget adó fajtáknál a fehérje- 

és sikértartalom hőstressz hatására bekövetkező növekedése a sikérösszetétel kedvezőtlen 

megváltozásával járt együtt, míg a közepes minőségű fajta minősége a magasabb fehérje- és 

sikérmennyiségnél volt jobb.  Ez utóbbi fajtánál a legrosszabb a minőséget az alacsony nitrogén 

ellátottságnál kaptuk, míg a másik két fajta az optimális (normál hőmérsékleten mért) értéket 

ennél a tápanyagszintnél közelítette meg a legjobban.  

 



 

 

 

75 

6.5. Fajták közti különbségek 

Az egyes fajtáknál leírt reakciókülönbségek indokolják, hogy áttekintsük az egyes 

genotípusok sajátságait.  A fajták genetikai háttere, morfológiai jellemzői, termő- és 

alkalmazkodóképessége, a szemtermés minőségi sajátságai befolyásolták a légköri CO2-

koncentráció megnövelésére különböző környezeti feltételek mellett adott válaszokat.   

6.5.1. Az Mv15 és az Alba fajták reakcióinak különbsége 

A két fajta a légköri CO2-koncentráció emelésére néhány tulajdonságban eltérően reagált.  Az 

Mv 15 hajtásszáma feleannyi volt normál CO2-szinten, mint az Albáé, emelt CO2-koncentráción 

azonban a növényenkénti hajtásszám nagyobb lett az Mv 15-nél a jelenlegi CO2-szinthez képest, 

míg az Albánál nem emelkedett, csak magasabbak lettek a növények. Különbözött a két fajta 

nitrogénigénye is, mivel az Mv 15 az Albánál alacsonyabb, jóval kisebb zöldtömeget képező 

fajta, az emelt CO2-szint hatására kisebb földfeletti és földalatti biomassza növekedéssel 

válaszolt, és kevesebb nitrogénre is volt szüksége az optimális fejlődéshez.   

A talaj nitrogénellátottságának hatása is részben másként jelentkezett a két fajtánál.  

Alacsony nitrogénszintnél az Mv 15 levél-N és fotoszintetikus pigmenttartalma magasabb volt, 

mint az Albáé, ami szintén adódhatott a két fajta eltérő nitrogénigényéből.  A kétszeres CO2-

koncentráció hatására az Mv 15 fotoszintetikus pigmentjeinek mennyisége stabil szinten maradt 

széles nitrogénellátottsági tartományban, míg normál CO2-koncentráción a 400mg/kg 

nitrogénkezeléstől kezdve meredeken emelkedni kezdett. Az Albánál nem befolyásolta a CO2-

szint a klorofillok és karotinoidok mennyiségét, de lineáris összefüggés volt a talaj 

nitrogénkoncentrációja és a pigmentek mennyisége között.   

6.5.2. Az Mv Martina, az Mv Emma és az Mv Mezőföld eltérő reakciói 

Míg az Mv Martina kalászolása szerint koraiként számontartott fajta, a második hajtás 

kialakulása (bokrosodás kezdete) a három fajta közül ennél történt a legkésőbb.  A főkalász 

megjelenése valóban megelőzte a másik két fajtát 3-8 nappal (tápanyagszinttől függően), míg kis 

mértékben (nem szignifikáns) itt volt a leghosszabb a kalászolás.  

Az Mv Emma és az Mv Mezőföld bokrosodása és kalászolási ideje egymáshoz hasonlóan 

alakult, a Mv Martinához képest korábban bokrosodtak és később kalászoltak. E két fajta között 

elsősorban az alacsony talajnitrogén-szinten volt különbség: az Mv Emma kalászolása (kezdés, 

ütem, időtartam) nagyon stabil volt, míg az Mv Mezőföldnél a kalászok száma lecsökkent, és az 

emelt CO2-szint a kalászolás rövidebbé válását okozta ennél a tápelem kezelésnél.  A hajtás 
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elöregedése is hamarabb következett be ennél a fajtánál, és lefolyása is gyorsabb volt, míg az Mv 

Emmánál közepesen hosszú ideig, az Mv Martinánál pedig a legtovább fotoszintetizáltak a 

növények. Az érés végére kisebbek voltak az eltérések, a fajták kisebb különbségektől eltekintve 

hasonló eredményeket adtak.  Mindössze az érés időtartama érdemel említést, ami szintén 

mutatta az Mv Martinánál a lassabban, az Mv Emmánál közepes tempóban, az Mv Mezőföldnél 

pedig gyorsan lezajló érést. A foszforhiány érésre gyakorolt hatásában is volt különbség a fajták 

között, az Mv Martinánál a nitrogén jelenléte későbbivé tette az érést foszforhiány ellenére is, 

míg a másik két fajtánál az érés korai maradt. 

A fajták közül csak az Mv Emmánál volt jelentősebb biomassza növekedés magasabb 

tápanyagszint hatására, ugyanakkor jelentősen megnőtt a kalászok száma és ez a szemek 

számában is kifejeződött.  A tápanyagokhoz képest a kétszeres CO2-koncentráció csak kisebb 

mértékű szemszám emelkedést, de jelentős ezerszemtömeg növekedést okozott, melynek 

hatására a szemtermés mennyisége a legnagyobb mértékben ennél a fajtánál nőtt meg. A termés 

minősége azonban a fehérjetartalom csökkenése ellenére sem lett rosszabb az emelt CO2-szinten. 

Az Mv Martinánál a kalászszámot és a szemszámot is megnövelte a magas CO2-koncentráció 

és a kedvező tápanyagellátottság külön-külön és együtt is, a szemek tömegére azonban a két 

tényezőnek ellentétes hatása volt.  A termés mennyisége kisebb mértékben emelkedett (többnyire 

nem szignifikánsan). A szemtermés minősége csak a 0N×0p és 400N×200P tápanyagszinten lett 

gyengébb a kétszeres CO2-koncentráció hatására.  

Az Mv Mezőföld a magas tápanyagellátottság hatására nagy kalászszámmal válaszolt, 

azonban a szemszám emelkedésében ez nem realizálódott.  A kétszeres CO2-szint hatása a 

tápanyagszinttől nagymértékben függött, és a termés növekedésében csak egyes esetekben 

jelentkezett.  Ennek hátterében az állt, hogy az ezerszemtömeg a tápanyagban leggazdagabb 

talajon fejlődő növények kivételével nagyobb lett az emelt CO2-szinten, mint a normál 

koncentrációnál, míg a 800N×200P kezelésen a szemek tömege jelentősen lecsökkent. Az 

ezerszemtömeg csökkenését az Mv Martinánál is megfigyeltük.  Az Mv Mezőföldnél valamennyi 

tápanyagszinten csökkent a fehérje- és a sikértartalom, de csak a 0N×0P szintnél volt ténylegesen 

gyengébb a minőség. 

A vizsgált három fajta hőstressz reakciója általánosságban nagyon hasonló volt, de a 

különböző nitrogén- és CO2-szinteken eltérő eredményekre vezetett.  Az Mv Martinánál a 0N 

kezelésen a hőstressznek kitett növényeknél romlott a liszt minősége, ugyanis a glutén index 

kisebb volt, mint a 400N×hőstressz kezelésnél. A másik két fajtánál a 400N szinten volt a 

hőstressznek a legnagyobb minőséggyengítő hatása, annak ellenére, hogy a fehérje- és 
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sikértartalom magasabb volt. A különböző N- és CO2-szintek kölcsönhatásainál a fajták már 

egymástól nagyon eltérő eredményeket adtak, ezeket már az előbbiekben részleteztük.   

Kísérleteink eredménye alapján árnyaltabb képet kaptunk ezeknek a köztermesztésben 

huzamosabban szerepelt és szereplő fajtáknak egyébként jól ismert előnyeiről.  Az Mv Martina 

bizonyította jó termőképességét, és hogy még a „jég hátán is megél”, az Mv Emma kiváló 

minőségét szinte minden körülmények között megtartotta, ugyanakkor a relatíve magasabb 

terméshozamhoz jó nitrogénellátottságot igényelt, biomassza gyarapodásához képest kevesebb 

termést hozott, mint a másik fajták.  Az Mv Mezőföld szántóföldi körülmények között 

bizonyítottan jó alkalmazkodóképessége jelen körülmények között kevésbé domborodott ki, de 

eddig ennek a fajtának a jó termőképességét és minőségét nem is a kétszeres légköri CO2-szinten 

kellett bizonyítania a gazdáknak.  Sikerét valószínűleg az a képessége indokolhatta, hogy a 

kalászszámot csökkentő körülmények között is (pl. alacsonyabb tápanyag szinten) nagyobb 

kalászonkénti szemszámot tud elérni, és a szemméret megnövelésével is képes többlettermést 

hozni.  
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7. EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

Eltérő genetikai hátterű őszi búzafajtákon tanulmányoztuk az emelt légköri CO2-szint, a 

nitrogén- és foszforellátottság és az érés alatti magas hőmérséklet hatásait és kölcsönhatásait 

fitotroni kísérletekben, kontrollált körülmények között. Megállapítottuk, hogy az egyes 

genotípusok egymástól eltérő reakciói, valamint a környezeti tényezők változása magyarázattal 

szolgálhatnak több, az irodalomban megtalálható, egymásnak ellentmondó eredményre.  

Kísérleteink azt bizonyítják, hogy nem elegendő egyetlen fajtát vizsgálni ahhoz, hogy megértsük 

a klímaváltozás gabonafélékre gyakorolt hatásait.  Magyarországi példával illusztráltuk, hogy 

egyetlen fajon belül, és egy meglehetősen kis régió köztermesztésében lévő, helyileg nemesített 

fajtái között is egymástól igen eltérő reakciótípusok találhatók.   

Főbb eredményeink az alábbiakban foglalhatók össze:  

7.1. A kétszeres CO2-szint és a tápanyagellátottság kapcsolata 

 Összehasonlítottuk a magyar Mv 15, és a lengyel Alba fajta bokrosodáskori reakcióit a 

kétszeres légköri CO2-koncentráció hatására, és kimutattuk, hogy az Mv 15 fajtánál a 

hajtásszám nőtt meg, míg a nagyobb zöldtömeget képező Albánál magasabbra nőttek a 

növények az emelt légköri CO2-szint hatására.  

 A kétszeres légköri CO2-szinten intenzívebb lett a fotoszintézis, nagyobb volt a biomassza 

felhalmozás mértéke.  Igazoltuk, hogy a növények fejlődése szempontjából optimális 

talajnitrogén-szint a nagyobb koncentráció felé tolódott el, és az optimum körül volt a 

legnagyobb a CO2-emelés hatása (a gyökér tömege kivételével).   

 Alacsony nitrogénellátottság mellett kétszeres légköri CO2-szinten a földfeletti biomassza 

mennyisége nem lett nagyobb, azonban a gyökér tömege maximális mértékben 

gyarapodott, a növekvő tápanyagigény következtében.  

 Bizonyítottuk, hogy az optimum feletti talajnitrogén-szinteknél a nitrogén gátló hatását a 

CO2 magas koncentrációja mérsékelni tudta.  Kimutattuk az Alba fajtánál a foszfor 

növekvő koncentrációjának szerepét is a legmagasabb talajnitrogén-tartalomnál tapasztalt 

gátló hatás csökkentésében.  

 Igazoltuk, hogy a CO2-emelés hatására a hajtásban gyakorta fellépő nitrogéntartalom 

csökkenés csak a nitrogénoptimum feletti és alatti tartományban nagyobb mértékű, mert az 
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optimum környékén tudják a növények legjobban megőrizni a harmonikus tápelem 

összetételt, az ideális C-N arányt. 

 A levél fotoszintetikus pigmenttartalmának alakulása alapvetően a genotípus által 

meghatározott volt, az Albánál az emelt légköri CO2-szint nem befolyásolta, míg az Mv 15-

nél a kétszeres légköri CO2-koncentráción a talajnitrogén kezelések széles tartományában 

(a legnagyobb, 800 mg/kg szintet kivéve) stabil szinten maradt. A jelenlegi CO2-szinten 

azonban (az Albához hasonlóan) a klorofillok és a karotinoidok mennyisége a 

nitrogénellátottsággal arányos volt. 

 Elsők közt igazoltuk a növények kalászolásának megváltozását az emelt légköri CO2-

koncentráción.  Kimutattuk, hogy kedvező nitrogénellátottság mellett a kalászolás néhány 

nappal később kezdődött mindhárom vizsgált fajtánál, üteme azonban gyorsabb volt az Mv 

Martinánál és az Mv Emmánál, ahol a kalászok száma is megnőtt.  Alacsony 

nitrogénellátottságon a kalászok száma nem különbözött a két CO2-szinten, azonban azok 

gyorsabban jelentek meg kétszeres CO2-on az Mv Martinánál és az Mv Mezőföldnél, míg 

az Mv Emma kalászolási jellemzői nem változtak meg. 

 Elsőként vizsgáltuk az emelt légköri CO2-szint hatásait az érésre.  Kimutattuk, hogy a 

legkésőbb a kedvező nitrogénellátottságú, kétszeres légköri CO2-szinten tartott növények 

kezdtek érni.  A teljes érettség elérésekor azonban már csak egy fajtánál, az Mv 

Mezőföldnél volt meg ez a szignifikáns különbség, az érés folyamatának magas CO2-

szinten tapasztalt lerövidülése miatt.  

 Bizonyítottuk a foszfor szerepét az egyes fejlődési stádiumoknál is, a második hajtás 

megjelenését a foszfor jelenléte felgyorsította, azonban a kalászok érését néhány nappal 

kitolta.  Kimutattuk továbbá azt is, hogy foszforhiánynál a termés minősége gyengébb volt 

magas nitrogénellátottság ellenére is. 

 Igazoltuk, hogy a kétszeres légköri CO2-koncentráció a szemszámot és a szemtömeget 

külön-külön és egyszerre is megnövelheti.  Magyarázattal szolgáltunk arra is, hogy az 

irodalomban elvétve leírt jelenség, a CO2-emelés hatására fellépő ezerszemtömeg 

csökkenés a magas tápanyagszint és kétszeres légköri CO2-koncentráció kölcsönhatásának 

következtében léphet fel, mivel a megugró szemszámhoz képest lecsökken az egy szemre 

jutó szervesanyag mennyiség.   
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 A termés mennyisége általában nőtt kétszeres légköri CO2-szinten, azonban fajtától és 

tápanyagkezeléstől függően arra is volt példa, hogy csak a biomassza mennyisége lett 

nagyobb, de ez a termés növekedésében nem jelentkezett. 

 Kimutattuk, hogy a szemtermés minőségére az emelt légköri CO2-szint a genotípustól 

függően fejtette ki hatását.  Alacsony tápanyagellátottság mellett csökkent a szem 

fehérjetartalma, két genotípusnál a sikér mennyisége és a glutén index, gyengült a minőség, 

azonban a kiváló termésminőséget adó fajta, az Mv Emma minősége összességében nem 

lett rosszabb.  Magasabb tápanyagszinten azonban csak egy fajtánál, az Mv Mezőföldnél 

lett gyengébb a szemtermés minősége a kétszeres légköri CO2-szinten. 

7.2. A hőstressz hatása  

 Kísérleteinkkel igazoltuk, hogy a hőstressz hatására korábban értek a növények, csökkent a 

biomassza és a szemtermés mennyisége.  A termés minőségének változását azonban a 

genotípus sajátságai is befolyásolták, az Mv Martinánál ugyanis a többi fajtával ellentétben 

nem gyengült a szemtermés minősége a hőstressz hatására. 

 Vizsgálatainkkal kimutattuk, hogy a hőstressz szemtermést csökkentő hatása kisebb 

mértékű volt az alacsony nitrogénszinten, mint normál nitrogénellátottságnál, azonban a 

vizsgált paraméterek szerint (fehérje- és sikértartalom, glutén index) a szemtermés 

minősége fajtától függően vagy a 0N×hőstressz, vagy a 400N×hőstressz kezelésnél volt 

jobb.  

7.3. A hőstressztűrés változása a nitrogénellátottság és a magas CO2-szint hatására  

 Igazoltuk, hogy az emelt légköri CO2-szint csökkentheti a hőstressz káros hatásait a 

biomassza és a termés mennyiségi jellegekre. 

 A normál nitrogénellátottságon, a hőstresszkezelt növényeknél a szemtermés fehérje- és 

sikértartalma kétszeres légköri CO2-koncentráción vagy alacsonyabb volt, mint a jelenlegi 

szinten, vagy nem változott meg, míg a sikér minőségében nem volt számottevő változása 

magas CO2-szint hatására. 

 A növények szemtermés mennyiségi és minőségi paraméterei általában az alacsony 

nitrogénellátottságnál és kétszeres CO2-koncentráción adott hőstresszkezelés hatására 
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közelítették meg legjobban a normál nitrogénszinten és hőmérsékleten, jelenlegi CO2-

koncentráción kapott értékeket. 

A fentiekben bemutatott, genotípusok között tapasztalt különbségek lehetőséget nyújtanak a 

megváltozó környezeti feltételek mellett is jobb alkalmazkodóképességgel rendelkező 

génkombinációk hagyományos nemesítési módszerekkel történő létrehozására és új fajták 

előállítására.  
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8. RÖVIDÍTÉSEK 

CF1  kloroplasztisz ATP-szintáz katalitikus része 

F/Fm’ a PS II kvantumhatásfoka (kvantumhozam) 

EC  emelt légköri CO2-szint (750 ppm) 

HS  hőstressz 

HS1  hőstressz kezelés kezdete a normál légköri CO2-koncentráción 

HS2  hőstressz kezelés kezdete az emelt légköri CO2-koncentráción 

ICC  International Association for Cereal Science and Technology 

KKI1-2  az első és a második kalász megjelenése között eltelt napok száma 

KKI2-3  a második és a harmadik kalász megjelenése között eltelt napok száma 

LHC  light harvesting complex, fénygyűjtő komplex 

NC  normál CO2-szint (380 ppm) 

NH  normál hőmérséklet 

PS II  második fotokémiai fotorendszer (photosynthetic system II) 

PAM  Pulse Amplitude Modulated Fluorometer 



 

 

 

83 

 

9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

 

Kutatómunkámhoz és dolgozatom elkészítéséhez nyújtott segítségéért köszönetemet fejezem 

ki témavezetőmnek és munkahelyi vezetőmnek, Dr. Veisz Ottónak.  Köszönöm az MTA 

Mezőgazdasági Kutatóintézet vezetőségének, különösen Dr. Bedő Zoltán igazgató úrnak, hogy 

támogatta munkámat, és Ph.D. tanulmányaim elvégzését.   

Köszönöm Dr. Karsai Ildikónak és Mészáros Klárának, hogy tanácsaikkal segítették 

disszertációm elkészítését, Kuti Csabának és a Biometria Csoportnak, hogy az adatok 

kiértékelésével és számítógéppel kapcsolatos ügyekben a segítségemre voltak.  

Külön köszönöm a Kalászos Gabona Rezisztencia Nemesítési osztály dolgozóinak, 

különösen Dr. Vida Gyulának, hogy tanácsaikkal és munkájukkal segítették dolgozatom 

elkészítését.  Keresztényi Istvánnénak, Dr. Rakszegi Mariann-nak és a Lisztlabor dolgozóinak 

szeretném megköszönni a szemtermés minőségének meghatározásában nyújtott segítségét.  

Külön megköszönöm Dr. Páldi Emilnek, hogy lehetővé tette a Biokémiai laborban végzett 

munkámat, és Dr. Janda Tibornak, hogy a fotoszintézis mérésekhez és a klorofill 

meghatározásokhoz a segítségemre volt, valamint a kézirat elkészítését tanácsaival támogatta.   

Köszönettel tartozom a Növénynevelési és a Műszaki Csoportnak a fitotroni kísérletekhez, 

Biokémia labor dolgozóinak az élettani vizsgálatokhoz nyújtott segítségükért, Rajkainé Dr. Végh 

Krisztinának, Dr. Árendás Tamásnak és Dr. Bónis Péternek tanácsaikért, és Dr. Berzsenyi 

Zoltánnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a Minolta SPAD klorofillmérő műszert. 

Szeretném megköszönni továbbá Harasztos Barbarának, hogy angol nyelvű publikációink 

elkészítéséhez segítségemre volt.  

És végezetül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni családom támogatását, türelmét 

és szeretetét, melyet munkám végzése alatt tanúsított. 



 

 

 

84 

 

10. FELHASZNÁLT IRODALOM 
 

Árendás T és Sarkadi J. 1995. P-hatások és -utóhatások erdőmaradványos csernozjomon. 

Növénytermelés 44, 271-281. 

Badiani, M., Paolacci, A.R., Miglietta, F., Kimball, B.A., Pinter, P.J., Garcia, R.L., Hunsaker, 

D.J., LaMorte, R.L. and Wall, G.W. 1996. Seasonal variations of antioxidants in wheat 

(Triticum aestivum) leaves grown under field conditions. Aust J Plant Physiol 23, (6): 687-

698. 

Batts, G.R., Morrison, J.I.L., Ellis, R.H.,. Hadley, P and Wheeler. 1997. Effects of CO2 and 

temperature on growth and yield of crops of winter wheat over several seasons. Eur J Agron 

7, 43-52. 

Batts, G.R., Ellis, R.H., Morrison, J.I.L., Nkemka, P.N., Gregory, P.J. and Hadley, P. 1998. Yield 

and partitioning in crops of contrasting cultivars of winter wheat in response to CO2 and 

temperature in field studies using temperature gradient tunnels. J Agric Sci 130, 17-27. 

Bell, C. J. and Incoll, L. D. 1990. The redistribution of assimilate in field-grown winter wheat.  J 

Experim Bot 41, 949-960. 

Bencze, S., Veisz, O. and Bedő Z. 2004 a. Effects of high atmospheric CO2 and heat stress on 

phytomass, yield and grain quality of winter wheat. Cereal Res Commun 32, 75-83.  

Bencze, S., Veisz, O. and Bedő Z. 2004 b. Effects of high atmospheric CO2 on the morphological 

and heading characteristics of winter wheat. Cereal Res Commun 32, 233-240.  

Bender, J., Hertstein, U. and Black, C.R. 1999. Growth and yield responses of spring wheat to 

increasing carbon dioxide, ozone and physiological stresses: a statistical analysis of 

“ESPACE-wheat” results. Eur J Agron 10, 185-195. 

Bowes, G., 1993. Facing the inevitable - plants and increasing atmospheric CO2. Ann Rev Plant 

Physiol Mol Biol 44: 309-332. 

Blumenthal, C., Bekes, F., Gras, P.W., Barlow, E.W.R. and Wrigley, C.W. 1995. Identification 

of wheat genotypes tolerant to the effects of heat stress on grain quality. Cereal Chem 72, 

539-544. 

Blumenthal, C., Rawson, H.M., McKenzie, E., Gras, P.W., Barlow, E.W.R. and Wrigley, C.W. 

1996. Changes in wheat grain quality due to doubling the level of atmospheric CO2. Cereal 

Chem 73, 762-766. 

Chatha, M.Q. 1974. Effects of nitrogen and population on some agronomic and quality characters 

of durum wheat. Dissertation Abstracts International, B. 34, (7): 3042. 

Chaudhuri, U. N., Kirkham, M. B. and Kanemasu, E. T. 1990. Root growth of winter wheat 

under elevated carbon dioxide and drought. Crop Sci 30, 853-857. 



 

 

 

85 

Conroy, J.P., Seneweera, S., Basra, A.S., Rogers, G. and Nissen-Woller, B. 1994. Influence of 

rising atmospheric CO2 concentrations and temperature on growth, yield and grain quality of 

cereal crops. Aust J Plant Physiol 21, 741-758. 

Corbellini, M., Canevar, M.G., Mazza, L., Ciaffi, M., Lafiandra, D. and Borghi, B. 1997. Effect 

of the duration and intensity of heat shock during grain filling on dry matter and protein 

accumulation, technological quality and protein composition in bread and durum wheat. Aust 

J Plant Physiol 24, 245-260. 

Csathó, P., Árendás, T. and Végh, KR. 1996. Correlation between K-test values responses to K-

fertilization in the data set of the Hungarian K-fertilization field trials with maize and winter 

wheat, 1960-1990. Fourth Congress ESA, Wageningen. 236-237. 

Csathó, P. and Árendás, T. 1997. The effect of soil organic matter content on crop responses to N 

given in mineral or organic form. Agrokémia és Talajtan 46:63-76. 

Delgado, E., Mitchell, R.A.C., Parry, M.A.J., Driscoll, S.P., Mitchell, V.J. and Lawlor, D.W. 

1994. Interacting effects of CO2 concentration, temperature and nitrogen supply on the 

photosynthesis and composition of winter wheat leaves. Plant Cell Environ 17, 1205-1213. 

Donald, C.M. 1962. In search of yield. J Austr Inst Agric Sci 28, 171-178. 

Drake, B.G., Gonzalezmeler, M.A., Long, S.P. 1997. More efficient plants: a consequence of 

rising atmospheric CO2? Ann Rev Plant Physiol Mol Biol 48, 609-639. 

Egner, H., Riehm, H. und Domingo, W.R. 1960. Untersuchungen über die chemische 

Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nahrstoffzustandes der Boden. II. K. 

Lantbr Högsz Ann 26, 199-215. 

Elstner, E.F. 1982. Oxigen activation and oxigen toxicity. Annu Rev Plant Physiol Mol Biol 33, 

73-96. 

Ewert, F. and Pleijel, H. 1999. Phenological development, leaf emergence, tillering and leaf area 

index, and duration of spring wheat across Europe in response to CO2 and ozone. Eur J 

Agron 10, 171-184. 

Fangmeier, A., Temmerman, L.De, Mortensen, L., Kemp, K., Burke, J., Mitchell, R., van Oijen, 

M. and Weigel, H.J. 1999.  Effects on nutrients and on grain quality in spring wheat crops 

grown under elevated CO2 concentrations and stress conditions in the European, multiple-site 

experiment ‘ESPACE-wheat’. Eur J Agron 10, 205-229. 

Farage, P. K., McKee, J. F. and Long, S. P. 1998. Does a low nitrogen supply necessarily lead to 

acclimation of photosynthesis to elevated CO2? Plant Physiol 118, 573-580. 

Genty, B., Briantais, J.-M., Baker, N.R. 1989. The relationship between the quantum yield of 

photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. Biochem 

Biophys Acta, 990, 87-92.  

Harnos, N., Veisz, O. and Tischner, T. 1998.  Effects of elevated CO2 concentration on the 

development and yield components of cereals. Acta Agron Hung 46, 15-24. 



 

 

 

86 

Harnos, N., Bencze, S., Janda, T. Juhász, A. and Veisz, O. 2002. Interactions between elevated 

CO2 and water stress in two winter wheat cultivars differing in drought resistance. Cereal Res 

Commun 30, 359-366. 

Kaddour, A.A. and Fuller, M.P. 2004. The effect of elevated CO2 and drought on the vegetative 

growth and development of durum weat (Triticum durum Desf.) cultivars. Cereal Res 

Commun 32, 225-232. 

Kafi, M. and Stewart, W.S. 1998. Effects of high temperature on yield and yield components of 

nine wheat cultivars and a triticale. Iran Agric Res 17, (1): 51-66. 

Karrou, M. and Maranville, J.W. 1993. Carbon dioxide assimilation efficiency of four spring 

wheat cultivars grown under low and high nitrogen. J Plant Nutrition 16, 1943-1956. 

Kendall, E.J., McKersie, B.D. 1989. Free radical and freezing injury to cell membranes of winter 

wheat. Physiol Plant 76, 86-94. 

Kendall, A.C., Turner, J.C. and Thomas, S.M. 1985 a. Effects of CO2 enrichment at different 

irradiances on growth and yield of wheat. I. J Exp Bot 36, 252-260. 

Kendall, A.,C., Turner, J.C. and Thomas, S.M. 1985 b. Effects of CO2 enrichment at different 

irradiances on growth and yield of wheat. II. J Exp Bot 36, 261-263. 

Keutgen, N., Chen, K. and Lenz, F. 1997. Responses of strawberry leaf photosynthesis, 

chlorophyll fluorescence and macronutrient contents to elevated CO2. J Plant Physiol 150, 

395-400. 

Kim H.Y., Hirie, T. Nakagawa, H. and Wada, K. 1996. Effects of elevated CO2 concentration 

and high temperature on growth and yield of rice. I. The effect on development, dry matter 

production and some growth characteristics. Japanese J Crop Sci 65, 634-643. 

Kimball, B.A., Pinter, P.J., Garcia, R.L., Lamorte, R.L., Wall, G.V., Hunsaker, D.J., Wechsung, 

G., Wechsung, F. and Kartschall, T. 1995. Productivity and water use of wheat under free-air 

CO2 enrichment. Global Change Biol 1, 429-442. 

Kőmíves, T., Kőmíves, V., Gullner, G., Michelozzi, M., Tognetti, R. and Raschi, A. 1997. 

Effects of environmental stress caused by elevated CO2 levels on the activity of glutathione 

S-transferase in plants. Acta Phytopathologica et Entemologica Hungarica 32, 259-264. 

Lakanen, E., Erviö, R. 1971. A comparison of eight extractans for the determination of plant 

available micronutrients in soils. Acta Agr Fenn 123. 223-232. 

Lambers, H., Van den Boogaard, R., Veneklaas, E.J. and Villar, R. 1995. Effects of global 

environmental change on carbon partitioning in vegetative plants of Triticum aestivum and 

closely related Aegilops species. Global Change Biology 1, 397-406. 

Láng, L., Kuti, C. and Bedő, Z. 2001. Computerized data management system for cereal 

breeding. Euphytica 119, 235-240. 

Lawlor, D.W., Mitchell, R.A.C., 1991. The effects of increasing CO2 on crop photosynthesis and 

productivity – a review of field studies. Plant Cell Environ 14, 807-818. 



 

 

 

87 

Lawlor, D.W. and Mitchell, R.A.C., 2000. Crop Ecosystem Responses to Climatic Change: 

Wheat. In: Reddy, K.R. and Hodges, H.F. (eds) Climate Change and Global Crop 

Productivity pp. 57-80. 

Lichtenthaler, H.K. 1987. Chlorophylls and Carotenoids, Pigments of Photosynthetic 

Biomembranes. Methods in Enzymology 148, 350-382. 

Manderscheid, R. and Weigel, H.J. 1995. Do increasing atmospheric CO2 concentrations 

contribute to yield increases of German crops? J Agron Crop Sci 175, 73-82. 

Masle, J. 2000. The effects of elevated CO2 concentrations on cell division rates, growth patterns, 

and leaf blade anatomy in young wheat plants are modulated by factors related to leaf 

position, vernalization, and genotype. Plant Physiol 122, 1399-1415. 

Matile, P., Hörtensteiner, S., Thomas, H. and Krautler, B. 1996. Chlorophyll breakdown in 

scenescent leaves. Plant Physiol 112, 1403-1409. 

McGuire, C.F., Hockett, E.A. and Wesenberg, D.M. 1979. Response of agronomic and barley 

quality traits to nitrogen fertilizer. Can J Plant Sci 59, 831-837. 

McKee, I.F., Eiblmeier, M. and Polle, A. 1997. Enhanced ozone-tolerance in wheat grown at an 

elevated CO2 concentration: ozone exclusion and detoxification. New-Phytologist. 137, (2): 

275-284. 

Miglietta, F., Giuntoli, A. and Bindi, M. 1996. The effect of free air carbon dioxide enrichment 

(FACE) and soil nitrogen availability on photosynthetic capacity of wheat. Photosynthesis 

Res 47, 281-290. 

Mitchell, R.A.C., Mitchell, V.J., Driscol, S.P., Franklin, J. and Lawlor, D.W. 1993. Effects of 

increased CO2 concentration and temperature on growth and yield of winter wheat at two 

levels of nitrogen application. Plant Cell Environ 16, 521-529.  

Mitchell, R.A.C., Lawlor, D.W., Mitchell, C.L., Gibbard, C.L.,White, E.M. and Porter, J.R. 

1995. Effects of elevated CO2 concentration and increased temperature on winter wheat: test 

of ARCWHEAT1 simulation model. Plant Cell Environ 18, 736-748. 

Mitchell, R.A.C., Black, C.R., Burkart, S., Burke, J.I., Donelly, A., Temmermann, L. de, 

Fangmeier, A., Mulholland, B.J., Theobald, J. C. and van Oijen, M. 1999. Photosynthetic 

responses in spring wheat grown under elevated CO2 concentrations and stress conditions in 

the European, multiple-site experiment “ESPACE-wheat”. Eur J Agron 10, 205-214. 

Mittler, R. 2002. Oxidative stress, antioxidants and stress tolerance. Trends in Plant Sci 7, 405-

410. 

Morison, J. I. L. 1985. Sensitivity of stomata and water use efficiency to high CO2. Plant Cell 

Environ 8, 467-474. 

Muhling, K.H. and Lauchli, A. 2003. Interaction of NaCl and Cd stress on compartmentation 

pattern of cations, antioxidant enzymes and proteins in leaves of two wheat genotypes 

differing in salt tolerance. Plant and Soil, 253, (1): 219-231. 



 

 

 

88 

Mulholland, B.J. Craigon, J., Black, C.R., Colls, J.J., Atherton, J. and Landon, G. 1997. Impact 

of elevated atmospheric CO2 and O3 ion gas exchange and chlorophyll content in spring 

wheat (Triticum aestivum L.) J Experim Bot 48, 1853-1863. 

Nicolas, M.E., Munns, R., Samarakoon, A.B. and Gifford, R.M. 1993. Elevated CO2 improves 

the growth of wheat under salinity. Aust J Plant Physiol 20, 349-360. 

Nie, G.Y., Long, S.P., Garcia, R.L., Kimball, B.A., LaMorte, R.L., Pinter, P.J. Jr., Wall, G.W. 

and Webber, A.N. 1995. Effects of free-air CO2 enrichment on the development of 

photosynthetic apparatus in wheat, as indicated by changes in leaf proteins. Plant Cell 

Environ 18, 855-864. 

Niklaus, P.A., Leadley, P.W., Stöcklin, J. and Körner, C. 1998 a. Nutrient relations in calcareous 

grassland under elevated CO2. Oecologia 116, 67-75. 

Niklaus, P.A., Spinnler, D. and Körner, C. 1998 b. Soil moisture dynamics of calcareous 

grassland under elevated CO2. Oecologia, 117, 201-208. 

Ommen, O.E., Donelly, A., Vanhoutvin, S., van Oijen, M. and Manderscheid, R. 1999. 

Chlorophyll content of spring wheat flag leaves grown under elevated CO2 concentrations 

and other environmental stresses within the “ESPACE-wheat” project. Eur J Agron 10, 197-

203. 

Osborne, C.P., LaRoche, J., Garcia, R.L., Kimball, B.A., Wall, G.W., Pinter, P.J., LaMorte, R.L. 

Jr., Hendrey, G.R. and Long, S.P. 1998. Does leaf position within a canopy affect acclimation 

of photosynthesis to elevated CO2? Plant Physiol 117, 1037-1045. 

Panozzo, J. F. and Eagles, H. A. 2000. Cultivar and environmental effects on quality characters 

in wheat. II. Protein. Aust J Agric Res 51, 629-636. 

Pethő, M. 1993. Mezőgazdasági növények élettana. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 508. 

Rao, M.V. and deKok, L.J. 1994. Interactive effects of high CO2 and SO2 on growth and 

antioxidant levels in wheat. Phyton-Horn, 34, (2): 279-290. 

Ravi, I., Khan, F.A., Sharma-Natu, P. and Ghildiyal, M.C. 2001. Yield response of durum 

(Triticum durum) and bread wheat (Triticum aestivum) varieties to carbon dioxide 

enrichment. Indian J Agric Sci 71, 444-449. 

Robertson, E.J. and Leech, R.M. 1995. Significant changes in cell and chloroplast development 

in young wheat leaves (Triticum aestivum cv Hereward) grown in elevated CO2. Plant 

Physiol 107, 63-71. 

Rogers, G.S., Payne, L., Milham, P. and Conroy, J. 1993. Nitrogen and phosphorus requirements 

of cotton and wheat under changing atmospheric CO2 concentrations. Plant & Soil 155/156, 

231-234. 

Rogers, G.S., Gras, P. W., Batey, I.L., Milham, P.J., Payne L. and Conroy, J. P. 1998. The 

influence of atmospheric CO2 concentration on the protein, starch, and mixing properties of 

wheat flour. Aust J Plant Physiol 25, 387-393. 

Rudorff, B.F.T., Mulchi, C.L., Fenny, P., Lee, E.H. and Rowland, R. 1996. Wheat grain quality 

under enhanced tropospheric CO2 and O3 concentrations. J Environ Qual 25, 1384-1388. 



 

 

 

89 

Sairam, R.K. and Saxena, D.C. 2000. Oxidative stress and antioxidants in wheat genotypes: 

possible mechanism of water stress tolerence. J Agron Crop Sci 184, (1): 55-61. 

Sairam, R.K. and Srivastava, G.C. 2001. Water stress tolerance of wheat (Triticum aestivum L.) 

variations in hydrogen peroxide accumulation and antioxidant activity in tolerant and 

susceptible genotypes. J Agron Crop Sci 186, (1): 63-70. 

Sairam, R.K., Rao, K.V. and Srivastava, G.C. 2002. Differential response of wheat genotypes to 

long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte 

concentration. Plant Sci 163, (5): 1037-1046. 

Sarkadi J., Krámer M. és Thamm F-né. 1965. Kalcium- és ammónium-laktátos talajkivonatok P-

tartalmának meghatározása aszkorbinsav-ónkloridos módszerrel melegítés nélkül. Agrokémia 

és Talajtan. 14, 75-86. 

Schwanz P. and Polle A. 2001. Differential stress responses of antioxidative system to drought in 

pendunculate oak (Quercus robur) and maritime pine (Pinus pinaster) grown under high CO2 

concentrations. J Experim Bot 52, (354): 133-143. 

Sharma Natu, P., Khan F. A. and Ghildiyal, M. C. 1997. Photosynthetic acclimation to elevated 

CO2 in wheat cultivars. Photosynthetica 34, (4): 537-543. 

Shewry, P.R., Broadhead, J., Harwood, J., Williams, M., Grimwade, B., Freedmore, R., Napier, 

J., Fido, R., Lawlor, D.W. and Tatum, A.S. 1994. Environmental and developmental 

regulation of gluten protein synthesis. In: Wheat Kernel Proteins. Molecular and 

Environmental Aspects.  Proceedings of Meeting, University of Tuscany, Viterbo Italy, pp. 

273-275. 

Slafer, G.A. and Rawson, H.M. 1997. CO2 effects on phasic development, leaf number and rate 

of leaf appearance in wheat. Annals Bot 79, 75-81. 

Stone, P.J. and Nicolas, M.E. 1998. The effect of duration of heat stress during grain filling on 

two wheat varieties differing in heat tolerance: grain growth and fractional protein 

accumulation. Aust J Plant Physiol 25, (1): 13-20. 

Szilágyi, Sz., Triboi, E., Győri, Z., Triboi, A.M., Branlard, G. and Borbély, M. 2002. 

Environmental and genetical effects on protein composition measured by SE-HPLC and 

mixograph characteristics of the winter wheat grown in France and Hungary. ICC Conference 

2002, Novel raw materials, technologies and products – New challenge for the quality control 

(Salgó, A. Tömösközi, S., Lásztity, R. eds.), Budapest, Hungary pp. 114-127. 

Taub, D.R., Seeman, J.R. and Coleman, J.S. 2000. Growth in elevated CO2 protects 

photosynthesis against high-temperature damage. Plant Cell Environ 23, 649-656. 

Tester, R.F., Morison, W.R., Ellis, R.H., Piggott, J.R., Batts, G.R., Wheeler, T.R., Morrison, 

J.I.L., Hadley, P. and Ledward, D. A. 1995.  Effects of elevated growth temperature and 

carbon dioxide levels on some physicochemical properties of wheat starch. J Cer Sci 22, 63-

71. 

Theobald, J.C., Mitchell, R.A.C., Parry, M.A.J. and Lawlor, D.W. 1998. Estimating the excess 

investment in ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenase in leaves of spring wheat 

grown under elevated CO2. Plant Physiol 118, 945-955. 



 

 

 

90 

Thompson, G.B. and Woodward, F.I. 1994. Some influences of CO2 enrichment, nitrogen 

nutrition and competition on grain yield and quality in spring wheat and barley. J Exp Bot 45, 

937-942.  

Tischner, T., Kőszegi, B. and Veisz, O. 1997.  Climatic programmes used in the Martonvásár 

Phytotron most frequently in recent years. Acta Agron Hung 45, 85-104. 

Tottman, D.R. and Makepeace, R.J. 1979. An explanation of the decimal code for the growth 

stages of cereals, with illustrations. Ann Appl Biol 93, 221-234 

Tuba, Z., Szente, K. and Koch, J. 1994. Response of photosynthesis, stomatal conductance, water 

use efficiency and production to long-term elevated CO2 in winter wheat. J Plant Physiol 144, 

661-668. 

Van Kooten, O. and Snel, J.F.H., 1990. The use of chlorophyll fluorescence nomenclature in 

plant stress physiology. Photosynth Res 25, 147-150. 

van Oijen M. and Ewert F 1999. The effects of climatic variation in Europe on the yield response 

of spring wheat cv. Minaret to elevated CO2 and O3: An analysis of open-top chamber 

experiments by means of two crop growth simulation models. Eur J Agron 10, (3-4): 249-

264. 

Veisz, O., Harnos, N., Szunics, L. and Tischner, T. 1996 a. Overwintering of winter cereals in 

Hungary in the case of global warming. Euphytica 92, 249-253. 

Veisz, O., Harnos, N. and Tischner, T. 1996 b. The effects of CO2 levels on the development and 

yield of cereals. Aspects of Applied Biol 45, 107-111. 

Veisz, O. 1997. Effect of abiotic and biotic environmental factors on the frost resistance of 

winter cereals. Acta Agron Hun 45, (3): 247-255. 

Webber, A.N., Nie, G.Y., Long, S.P. 1994. A decimal code for the growth stages of cereals. 

Weed Res 14, 415-421. 

Weigel, H.J., Manderscheid, R., Jager, H.J. and Mejer, G.J. 1994. Effects of season-long CO2 

enrichment on cereals I. Growth performance and yield. Agric Ecosys Environ 48, 231-240. 

Wheeler, T.R., Batts, G.R., Ellis, R.H., Hadley, P. and Morrison, J.I.L. 1996. Growth and yield 

of winter wheat (Triticum aestivum) crops in response to CO2 and temperature. J Agric Sci 

Cambridge 127, 37-48. 

Wolf, J. 1996. Effects of nutrient supply (NPK) on spring wheat response to elevated 

atmospheric CO2. Plant & Soil, 185, 113-123. 



 

 

 

91 

11. FÜGGELÉK 

Az emelt légköri CO2-szint és a nitrogén- és foszforellátottság hatása a morfológiai 

paraméterekre és a terméskomponensekre. NC=normál, EC= emelt CO2-szint  

  Mv Martina Mv Emma Mv Mezőföld    

N P NC EC NC EC NC EC SzD5% SzD1% SzD0.1% 

           

Növénymagasság (cm)        

0 0 35,1 52,3 38,1 60,1 38,0 55,2 3,7 4,8 6,2 

400 200 26,9 39,3 33,6 48,5 30,3 46,6    

800 200 26,1 35,9 32,6 44,6 28,6 42,2    

800 0 28,4 40,3 32,6 46,0 34,7 46,6    

           

Biomassza (g)         

0 0 7,51 8,63 7,23 9,02 7,29 7,81 1,37 1,80 2,31 

400 200 8,68 11,83 9,18 12,15 7,96 9,97    

800 200 8,86 11,16 9,37 12,15 8,41 10,69    

800 0 7,64 10,20 8,50 10,89 8,45 9,80    

           

Kalászszám (db)         

0 0 1,89 1,89 2,43 2,25 2,14 1,93 0,43 0,57 0,73 

400 200 2,61 3,77 3,63 3,79 3,39 3,50    

800 200 2,88 3,85 3,64 4,04 3,57 3,82    

800 0 2,25 3,18 3,14 3,43 2,79 3,11    

           

Szemszám (db)         

0 0 108,5 97,2 100,4 97,9 106,5 92,0 20,8 27,4 35,0 

400 200 152,3 171,2 138,9 155,7 121,3 120,3    

800 200 145,2 179,3 145,3 168,2 123,9 149,1    

800 0 128,4 151,7 127,0 141,8 125,2 129,7    

           

Ezerszemtömeg (g)        

0 0 33,53 40,79 32,41 39,90 32,19 37,95 3,21 4,22 5,40 

400 200 24,46 26,65 26,22 33,73 24,25 30,32    

800 200 24,68 21,74 24,54 28,23 29,41 25,09    

800 0 26,96 26,79 25,47 32,25 27,13 30,38    

           

Növényenkénti termés (g)        

0 0 3,64 3,96 3,29 3,90 3,40 3,55 0,77 1,01 1,30 

400 200 3,80 4,72 3,70 5,28 2,86 3,66    

800 200 3,60 4,09 3,71 5,01 3,63 3,73    

800 0 3,45 4,08 3,26 4,60 3,43 3,97    

           

Harvest index         

0 0 0,481 0,463 0,449 0,439 0,463 0,449 0,047 0,062 0,079 

400 200 0,426 0,386 0,394 0,432 0,345 0,359    

800 200 0,401 0,348 0,375 0,390 0,430 0,331    

800 0 0,445 0,393 0,377 0,415 0,397 0,400    
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Az emelt légköri CO2-szint és a nitrogén- és foszforellátottság hatása a szemtermés 

minőségére. NC=normál, EC= emelt CO2-szint 

 

  Mv Martina Mv Emma Mv Mezőföld    

N P NC EC NC EC NC EC SzD5% SzD1% SzD0.1% 

           

Fehérjetartalom % (sz. a.)         

0 0 18,05 16,14 18,50 17,26 19,30 15,76 0,23 0,31 0,41 

400 200 20,36 20,83 20,39 17,99 23,18 19,47    

800 200 20,65 20,84 19,73 18,57 22,93 20,71    

800 0 19,66 19,57 20,42 17,00 20,32 18,58    

           

Sikértartalom %         

0 0 36,20 32,30 42,57 41,70 45,75 41,20 2,15 2,92 3,92 

400 200 40,54 42,30 43,30 40,35 53,30 48,70    

800 200 39,90 42,50 41,80 40,90 53,85 51,55    

800 0 36,80 37,95 41,75 39,60 47,80 45,55    

           

Glutén index         

0 0 94,08 89,60 99,53 97,84 82,86 70,43 4,34 5,89 7,90 

400 200 97,45 90,78 100,00 100,00 85,64 86,93    

800 200 97,74 97,55 100,00 99,87 88,09 84,77    

800 0 100,00 98,02 100,00 100,00 83,56 81,43    
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Az emelt légköri CO2-szint, a hőstressz és a nitrogénellátottság hatása a morfológiai 

paraméterekre és a terméskomponensekre. NC=normál, EC= emelt CO2-szint   

 

  Mv Martina Mv Emma Mv Mezőföld    

N hőmérsélet NC EC NC EC NC EC SzD5% SzD1% SzD0.1% 

           

Növénymagasság (cm)         

0 normál 59,3 61,3 61,2 65,1 63,4 63,3 2,9 3,8 4,8 

400 normál 55,3 56,1 57,8 58,4 61,2 58,3    

0 hőstressz 58,3 60,5 65,0 67,4 64,4 64,8    

400 hőstressz 54,7 58,4 59,1 60,2 61,3 58,7    

           

Biomassza (g)          

0 normál 9,5 10,3 10,5 11,2 8,1 9,5 1,4 1,8 2,3 

400 normál 9,9 12,8 10,5 12,8 10,2 10,9    

0 hőstressz 8,1 10,4 8,5 9,7 8,1 7,7    

400 hőstressz 8,0 10,0 8,9 10,5 8,1 9,8    

           

Kalászszám (db)          

0 normál 2,43 2,38 3,50 3,61 2,61 2,71 0,45 0,60 0,76 

400 normál 2,46 2,89 3,75 4,25 3,25 2,96    

0 hőstressz 2,39 2,61 3,21 3,29 2,82 2,36    

400 hőstressz 2,44 2,70 3,50 3,42 2,50 3,14    

           

Szemszám          

0 normál 102,82 108,00 109,36 121,25 101,18 112,11 17,03 22,41 28,68 

400 normál 113,61 132,46 107,46 129,71 116,36 114,21    

0 hőstressz 102,46 121,89 95,07 111,57 113,29 99,82    

400 hőstressz 105,00 117,59 101,57 112,08 104,32 119,71    

           

Növényenkénti termés (g)        

0 normál 3,70 3,84 3,63 4,31 3,27 3,80 0,54 0,71 0,91 

400 normál 3,79 4,54 3,60 4,40 3,49 3,91    

0 hőstressz 2,70 3,54 2,73 3,15 2,81 2,76    

400 hőstressz 2,40 3,27 2,28 3,10 2,27 2,61    

           

Ezerszemtömeg (g)         

0 normál 36,02 35,85 33,43 35,42 32,58 34,24 2,48 3,26 4,17 

400 normál 33,62 34,79 33,35 34,17 30,15 34,37    

0 hőstressz 26,74 29,24 28,92 28,63 24,71 28,22    

400 hőstressz 23,12 28,22 22,82 27,84 21,99 22,24    

           

Harvest index          

0 normál 0,388 0,372 0,345 0,385 0,402 0,396 0,026 0,034 0,044 

400 normál 0,389 0,359 0,341 0,338 0,340 0,356    

0 hőstressz 0,331 0,335 0,323 0,323 0,349 0,359    

400 hőstressz 0,299 0,326 0,259 0,293 0,278 0,255    
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11.4. Az emelt légköri CO2-szint, a hőstressz és a nitrogénellátottság hatása a szemtermés 

minőségére. NC=normál, EC= emelt CO2-szint  

 

  Mv Martina Mv Emma Mv Mezőföld    

N hőmérsélet NC EC NC EC NC EC SzD5% SzD1% SzD0.1% 

           

Fehérjetartalom % (sz. a.)         

0 normál 16,26 16,15 17,18 16,20 16,52 16,16 0,54 0,71 0,93 

400 normál 17,16 17,57 16,72 16,99 17,59 17,71    

0 hőstressz 17,36 16,90 18,79 18,38 18,23 17,34    

400 hőstressz 20,35 19,13 19,31 19,19 22,53 19,18    

           

Sikértartalom %          

0 normál 29,80 30,50 38,45 37,50 40,45 39,90 1,95 2,64 3,55 

400 normál 33,20 32,85 38,70 37,35 44,15 41,95    

0 hőstressz 35,70 32,55 40,85 38,60 46,30 41,40    

400 hőstressz 36,80 33,40 45,40 43,35 48,20 49,95    

           

Glutén index          

0 normál 96,82 91,86 98,955 99,199 76,022 78,516 7,0414 9,5558 12,824 

400 normál 96,839 97,125 99,134 99,861 74,213 80,978    

0 hőstressz 85,994 86,953 94,366 95,118 61,404 72,187    

400 hőstressz 95,109 91,318 88,471 86,479 56,639 62,503    

 


