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A projekt célkitűzései: 

 

A kutatás célja a talaj és növény rendszer foszforforgalmának 

jellemzése és modellezése. Tesztnövény az őszi olajrepce. Adott évi 

kutatás célja: a repce tápanyag (nitrogén és foszfor) ellátástól függő 

fenológiájának modellezése, a modell kalibrálása.  

 

 

2010-ben elért 

eredmények: 

 

-Modellfejlesztés: tápanyag-ellátottságtól függő fenológia 

modellezése 

A modellszámítás első lépése a különböző fejlődési szakaszok 

becslése az ún. „optimális” feltételek között. Ha a feltételek, így 

többek között a tápanyagfelvételi lehetőségek ettől eltérőek, a 

növény fejlődése, az egyes szakaszok kezdete és /vagy vége, 

változik.  

A tápanyagellátás (nitrogén és foszfor) a fejlődés jelentős 

meghatározója. A modell működése során szorzótényező 

változtatásával gyorsul, vagy lassul a folyamat. 

A fejlődés és növekedés elsődleges meghatározója a nitrogén. A 

foszfor-ellátás a repce fejlődését a nitrogén hatásánál jóval kisebb 

mértékben változtatja meg. A két tápelem hatása együttesen 

érvényesül. 

A modellezett folyamatban, a növény fejlődésének egészét tekintve a 

N-hiány rövidíti a fejlődést (gyorsítja), a P-hiány pedig nyújtja 

(lassítja) azt.  A repce kora őszi fejlődése során ettől eltérően 

mindkét tápelem hiánya, így a P-hiány is lassítja a fejlődést.  

 
-Repcemodell kalibrálása. 



A modell kalibrálása két hely hat évjáratának adatai alapján történt. 

Ezekben az években a talajok tápanyagszintje igen változatos volt. A  

A magtermés, a biomassza, a mag foszfortartalma és a fejlődés 

kalibrálása megtörtént. 

A kalibráció eredményeként becsült értékek a párosított t-próba 

(α=0.05)  alapján nem különböztek szignifikánsan a mért értékektől. 

A legnagyobb eltérést a betakarításkori biomassza mutatta, azonban 

ennek mért adatai is nagy szórást mutattak. 

A mért és a modellel becsült értékek összefüggése a főbb mutatókra 

erős volt, a magtermésre: R
2
 = 0.8072

***
; biomasszára: R

2
 = 0.6914

*
; 

a mag foszfortartalmára: R
2
 = 0.8914

***
; fejlődésre R

2
 = 0.9903

***
. 

Az abszolút hiba átlaga, a kontroll kezelések kivételével, 10% alatti 

volt.  
 

 

 

A projektből adódó 

gazdasági és társadalmi 

haszon: 

A kifejlesztett repcemodell alkalmas a repce termés és a talaj növény 

rendszer P-forgalmának becslésére. A repcemodell felhasználható a 

repce szakszerű foszfortáplálásához. 

 

A hasznosításban 

résztvevő vállalkozók: 

 

 

  

 

 

 


