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Bevezetés

Hazánk Európában a közepe-
sen aszályos területek közé tarto-
zik (1. ábra) Ez azt jelenti, hogy az 
aszály nem minden évben jelentke-
zik, viszont az aszályos években a 
szárazságstressz nagyon változatos 
formában érheti a növényeket. Euró-
pai viszonylatban ugyan közepesen 
aszályos területnek számítunk, de a 
hazai vizsgálatok más képet mutat-
nak. Az ország egyes régiói között 
ugyanis nagy a különbség. A köze-
pesen aszályos területek mellett, 
aszálymentes, enyhén, mérsékelten, 
erősen és nagyon erősen aszályos 
területek is találhatók (2. ábra). 
Ezeknek méretei és határai a külön-
böző aszályos években jelentősen 
változhatnak. Végeredményben, 
hazánkban nem lehet sem időben, 
sem térben előre pontosan leírni 
a várható aszály (szárazságstressz) 
legfontosabb jellegzetességeit. Ezek 
után nem meglepő, hogy nincsenek 
szárazságtűrő növényfajtáink. 

Mielőtt azonban részletekbe me-
nően válaszolnék a címben feltett 

kérdésre, tisztáznunk kell néhány 
fogalmat: 

Aszály (szárazságstressz): nagy 
hőséggel párosuló, hosszantartó 
csapadékhiány, aminek következté-
ben a növényben vízhiány lép fel, 
tehát a növény vízmérlege deficites 
lesz (a vízleadás meghaladja a vízfel-
vételt).

Evaporáció: a vízfelület párolgá-
sa.

Légköri aszály: a levegő magas 
hőmérséklete + alacsony páratarta-
lom + erős szél.

Növény vízforgalma: magában 

foglalja a vízfelvételt a gyökérzet ál-
tal + a felvett víz szállítását a földfe-
letti szervekbe + a víz felhasználását 
a sejtek anyagcseréjében + a víz el-
párologtatását (vízleadás, transzspi-
ráció) a levegőbe. 

Növény vízhiánya: (szárazság-
stressz): a vízleadás meghaladja a 
vízfelvételt.

Növény vízmérlege: a vízfelvétel 
és a vízleadás aránya egy adott idő-
pontban.

Talajaszály: a talaj egyre mélyebb 
rétegei sem tartalmaznak a növény 
által felvehető vizet.

Egy-egy aszályos évet követően, egymás után jelennek meg a cikkek a különböző vetőmagtermelő cégek és 
nemesítők tollából, dicsérve fajtáik szárazságtűrését. Ezek azonban az esetek többségében csak üzleti fogások, a 
következő év nagyobb vetőmagforgalmának reményében. A szántóföldi növényfajaink esetében ugyanis jelen-
leg nincs hazánkban államilag elismert szárazságtűrő fajta. A gazdák részéről jogosan merülhet fel az a fontos 
kérdés, hogy miért nincs? Valóban, miért nincs? Erre a kérdésre kívánok válaszolni az alábbi cikk első részében, 
és felvázolni a kutatási eredményekből adódó lehetőségeket aszálytűrő fajták előállítására a második részben.

Miért nincsenek szárazságtűrő 
növényfajtáink? (1.)

A növény és a víz kapcsolata

Dr. Heszky László

SzIE Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Genetika és Biotechnológiai Intézet, 
Gödöllő

1. ábra 
Európa aszályos régiói –

Hazánk közepesen aszályos területnek számít
(http://www.aquadocinter.hu/themes/Vandorgyules/pages/6szekcio/palfai_

boga_herceg.htm, aquadocinter.hu)
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Transzspiráció: a növények 
párologtatása (vízleadása) a gáz-
cserenyílásokon keresztül.

Transzspirációs együttható (ko-
efficiens): egységnyi szárazanyag 
termeléséhez szükséges elpárolog-
tatott víz mennyisége (növényvilág-
ban: 1 kg sza/200-1000 l víz).

Sztóma: gázcserenyílás (számuk 
100-300 db/cm2).

Turgor: vízzel telt sejtek feszes 
állapota, amit a sejt belsejében ke-
letkező hidrosztatikai nyomás és a 
sejtfal rugalmas ellenállása idéz elő.

Térjünk vissza az alapvető kérdés-
re, miért nincsenek szárazságtűrő 
növényfajták Magyarországon? A 
legfontosabb okokat a 3. ábra tar-
talmazza. Az abban foglaltakat rész-
letezzük a cikk további részeiben.

A szárazságstressz komplex 

hatás, melynek paraméterei 

hazánkban évente jelentősen 

eltérnek (4. ábra)

Hazánk nem tartozik a világ szá-
raz vidékei közé, melyekben min-
den évben rendszeresen számolni 
lehet szárazságstresszel, és ahol 
annak paraméterei a különböző 
évjáratokban azonosak, vagy közel 
azonosak. Ez alapfeltétele ugyanis 

az aszálytűrő fajták előállításának. 
Magyarországon az aszály – szeren-
csére – még nem minden évben je-
lentkezik, és ha van, akkor viszont, 
sokféle megjelenési formában lép-
het fel (4. ábra). Ennek következté-
ben hatása – országosan is és helyi-
leg is – rendkívül változatos lehet. 
Száraz években eltérő lehet annak 

kezdete és időtartama, jellege, lég-
köri, csapadék- és talajviszonyai, 
továbbá a termesztett növényfaj és 
annak fejlődési állapota (4. ábra).

A szárazságstressz egyes elemei 
tehát sokféle formában és főleg 
kombinációban érik a növényeket. 
Ezek a legfontosabb okai annak, 
hogy hagyományos nemesítéssel 
rendkívül nehéz, szinte lehetetlen 
stabilan aszálytűrő fajtát előállítani. 

A különböző növényfajok 

eltérően tolerálják a 

szárazságstresszt

Közismert, hogy a különböző 
kultúrnövények szárazságstressz-
érzékenysége eltérő. Három fő cso-
portba sorolhatjuk a legfontosabb 
szántóföldi fajainkat, kevésbé ér-
zékeny fajok, közepesen érzékeny 
fajok és nagyon érzékeny fajok (5. 
ábra). A korábbi évtizedek tan-
könyvei nagy hangsúlyt helyeztek 
a szárazságtűrő fajokra és termesz-
tésükkel kapcsolatos tudnivalókra. 
Sajnos a növénytermelés intenzív-
vé válásának, adott fajok esetében 
a termelés gépesíthetőségének és 
gazdaságosságának következmé-
nyeként, a termesztett növényfajok 
száma drasztikusan csökkent, főleg 
a szárazságtűrő kisebb jelentőségű 
növények rovására. Hazánk szán-

2. ábra 
Magyarország aszályos régiói –

Annak ellenére, hogy hazánk az 1. ábra szerint közepesen aszályos 
területnek számít Európában, az országnak vannak erősen aszályos és 

nagyon erősen aszályos területei is 
(http://www.origo.hu/itthon/20120628-azsaly-klimavaltozas-kozzetettek-a-

nemzeti-aszalystrategia-vitaanyagat.html)

3. ábra 
Miért nincsenek szárazságtűrő fajták Magyarországon?

1./ Mert  a szárazságstressz komplex hatás, melynek paraméterei hazánkban évente 
jelentősen eltérnek. 

2./ Mert a változó aszálystresszre a növényfajok válaszai is sokfélék.

3./ Mert az 1. és 2. pontokban foglaltak miatt a nemesítésben hiányoznak a megbízható 
tesztek, amelyekkel új fajtákat lehetne szelektálni. 

4./ Mert az 1. és 2. pontokban foglaltak miatt a fajtakísérletekben hiányoznak a szabvá-
nyosított vizsgálati módszerek.

5./ Mert a 4. pontban foglaltak miatt a szárazságtűrés jelenleg nem  szempont.

6./ Mert a szárazságtűrés és a termőképesség biológiailag negatív korrelációban van.

7./ Mert az aszály nem minden évben jelentkezik és  a szárazságtűrő fajták a csapadékos 
években kevesebbet teremnek.

4. ábra 
A szárazságstressz (aszály) paraméterei hazánkban évente jelentősen 

változnak
• Évente eltérő légköri viszonyok: léghőmérséklet, hőségnapok, páratartalom, szél, 

napsugárzás stb.

• Évente eltérő csapadékviszonyok: mennyiség, eloszlás térben és időben stb.

• Évente változó talajviszonyok: művelési állapot, víztartalom, hőmérséklet, talajvíz-
magasság stb.

• Évente változó növényállomány: faj, fajta, fejlődési állapot, állománysűrűség, 
tenyészidő stb.



8 2012. november

A HÓNAP TÉMÁJA

tóterületének legnagyobb részén 
napjainkban csak néhány növény-
fajt termesztünk (búza, kukorica, 
napraforgó, árpa; újabban repce 
stb.). Mivel ezek a fajok közepesen 
érzékenyek az aszályra, a növény-
termesztés szárazsággal szembeni 
kitettsége jelentősen megnőtt.

Az aszálytűrés egy növényfaj 

fejlődési fázisaiban is eltérő

Az előző pont szerint a termesz-
tett növényfajok között jelentős 
különbségek vannak az aszálytűrés-
ben. A szárazságstresszel szembeni 
érzékenység azonban nemcsak a 
fajok között, hanem egy fajon belül 
is eltérő lehet. A 6. ábra a közepe-
sen szárazságtűrő kukorica száraz-
ságstressz-érzékenységét mutatja a 
tenyészidő folyamán. A kukorica 

vízigénye a kelést követően mere-

deken emelkedik, csúcspontját a 

virágzáskor éri el. Amennyiben az 
aszály a címerhányást megelőző 
időszakban kezdődik, akkor előfor-
dulhat, hogy a hím- és nővirágzás 
ideje elcsúszik, ami rossz szemkö-

tést eredményez. A tényleges aszály-
kár mellett, még ez is csökkenti a 
termést. Kritikus időszaknak tekint-
hető még a szemfejlődés is. Az ábra 
jól szemlélteti, hogy egy növényfaj 
szempontjából nem mindegy, hogy 
az aszály melyik fejlődési stádiumá-
ban éri és milyen hosszú ideig tart. 
A 2012-es évben a legrosszabb idő-
ben kezdődött az aszály és túl hosz-
szú ideig tartott. Tovább rontotta a 
helyzetet, hogy a vízhiány magas 
hőmérséklettel társult. Egyes me-
gyékben a kukoricatáblák augusz-
tus közepére szabályosan „kisültek”, 
a növényállomány elszáradt, még 
silózásra sem volt alkalmas.

A növény vízforgalma és 

vízgazdálkodása (7. ábra)

Mielőtt megvizsgálnánk az aszály 
(vízhiány) hatását a növény életfo-
lyamataira és a növény válaszát a 
szárazságstresszre, tekintsük át a 
növény vízgazdálkodását megfelelő 
vízellátottság esetén. 

A Földön az élet a vízben alakult 
ki, ennek megfelelően a Földön víz 

nélkül nincs élet. A növény anyag-
csere folyamatai is – mint minden 
más magasabb rendű szervezeté – a 
sejtek citoplazmájának vizes közeg-
ben (víztartalom 70-90 %) zajlanak. 
Emellett a víz a növényekben a foto-
szintézis kiindulási anyaga, az ásvá-
nyi anyagok oldószere és szállítója, 
továbbá biztosítja a sejtek turgor-
nyomását, ezzel a szövetek, szervek, 
tehát az egész növény alaktartását, 
továbbá jelentős hőszabályozó té-
nyező is stb.

Vízfelvétel és -szállítás

A vizet és a vízben oldott tápanya-
gokat a talaj szolgáltatja. A talajban 
a gravitációs víz, továbbá a talajvíz, 
de leginkább a kapilláris víz az, ami 
a növényi gyökérszőrök által felve-
hető. A felvett vizet a növény külön-
böző módon szállítja a föld feletti 
szervek sejtjeihez. A hosszú távú 
szállítás, a feladatra specializálódott 
szállító szövetrendszerben, a tra-
cheákban történik. Sebessége a nö-
vényvilágban, fajtól függően, 1-20 
m/óra között változhat. A felvett víz-
zel jutnak el a tápanyagok a sejtek-
hez. A felvett víznek azonban csak 

1-2 %-át használja fel a növény, 

és építi be a szintetizálódó szerves 

anyagokba. A felvett víz 98-99 %-át 

a növény elpárologtatja! Abban az 
esetben, ha a növény nem tudná le-
adni a vizet (transzspiráció), „éhen 
halna”, mert leállna a vízszállítás és 
vele együtt a tápanyagok felvétele 
és a sejtekhez szállítása is. 

A növények vízfelvétele – az előb-
biek miatt – egész életükben fo-
lyamatos! Ez biztosítja 60-90 %-os 
víztartalmuk fenntartását, a táp-
anyagok felvételét, a vízoszlopok 
megszakadásának megakadályozá-
sát és a turgorállapotot. 

Vízleadás

A vízleadást a növények páro-
logtatása (transzspiráció) jelenti. 
A növény a felvett víznek csak 1-2 
%-át hasznosítja. A felvett víz 98-99 
%-át el kell párologtatnia, de erre 
szüksége is van, mert ez teszi lehe-
tővé a folyamatos víz- és tápanyag-
felvételt, emellett hűti is a növényt. 
A párologtatás 80-95 %-a a növény 
epidermiszének gázcserenyílásain 

5. ábra 
Kultúrnövények szárazságstressz-érzékenysége 
(Láng Géza: Növénytermesztés. Mg. Kiadó, 1965 alapján)

• Kevésbé érzékeny fajok: cirok, zab, lucerna, köles, csillagfürt, szegletes lednek, csi-
cseriborsó, tehénborsó, csicsóka, ricinus, tök, fűszerpaprika, hagyma, baltacím, mohar

• Közepesen érzékeny fajok: őszi búza, őszi árpa, rozs, kukorica, borsó, lencse, takar-
mányrépa, cikória, repce, olajlen, mustár, komló, vörös here, tritikále

• Nagyon érzékeny fajok: tavaszi búza, tavaszi árpa, pohánka, rizs, seprőcirok, bab, 
szója, lóbab, burgonya, cukorrépa, tarlórépa, napraforgó, mák, kender, rostlen, dohány

6. ábra 
Kukorica vízigény alapú szárazságstressz-érzékenységének változása a 
tenyészidő folyamán. Az aszály szempontjából legkritikusabb időszak a 

címerhányás és szemfejlődés. 
Vízfelhasználás alakulása a kukorica tenyészidejében
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(sztómáin) keresztül történik. A 
sztómák nyitását/záródását, ezzel a 
párologtatást – bizonyos határokon 
belül (500-2000 mg/dm2/óra) – a 
növény szabályozni tudja. 

Abban az esetben, amikor a 
sztómazárósejtek turgora ala-
csony, a sztóma zárva van. A 
sztómanyitáshoz, a zárósejtek 
hidrosztatikus nyomásának növe-
kednie kell. Ezt a zárósejtek víz és 
káliumionok felvételével érik el. A 
nyomásnövekedés hatására a sejt-
térfogat nő, ezért légrés keletkezik 
a zárósejtek között, és bekövetkezik 
a sztómanyitás. Vízvesztés esetén a 
sejtek összehúzódnak, megszűnik a 
légrés, a sztóma becsukódik. Az evo-
lúció során tehát képessé váltak a 
növények a vízleadás növelésére és 
csökkentésére. A növényeknek ez a 
képessége a változó vízellátáshoz – 
bizonyos határok között – rugalmas 
alkalmazkodást tesz lehetővé.

Vízhasznosítás

A vízhasznosítási hányados 
(transzspirációs együttható) a maga-
sabb rendű növényekben 200-800 
liter/1kg szárazanyag (sza) között 
változik. Az evapotranszspiráció 

száraz években elérheti a 350-1000 
l/1 kg szárazanyagot is.

A kukorica esetében ez az érték 
normál években átlagosan 200-300 
l/1 kg szárazanyag. Sajnos a fajták és 
hibridek közötti eltérés 30-70 l/1 kg 
sza, ami 10-25 %-nak felel meg. Ez 
nem ad túl nagy mozgásteret a ha-
gyományos nemesítésnek a sikeres 
szelekcióra, emellett pontos mérése 
is nehezen megoldható.

Számításaim szerint 1 tonna búza 
magtermés – figyelemmel annak 
betakarításkori víztartalmára (13-18 
%), és a hasznos termés (magter-
més) arányára (50 %) – körülbelül 
1,6-2 tonna szárazanyagtermésnek 
(biomassza) felel meg. A kérdés az, 
hogy az 5 t hasznos termés eléré-
séhez szükséges 8-10 t biomassza 
előállításához mennyi vizet kell 1 

hektár növényállománynak átára-
moltatni magán, tehát felvenni és 
leadni? A választ az 1. táblázat adja 
meg. 

Az 1. táblázat adatai szerint az 5 t/
ha magterméshez – ami kb. 10 ton-
na biomassza (gyökér, szár, levél és 
magtermés) előállítást igényel – nö-
vényfajtól függően, 300-1000 mm 
csapadékra van szükség. Mivel en-
nek a mennyiségnek a biztosítása a 
tenyészidőben csak egyes években, 
és az ország nyugati felében lehet-
séges (2. ábra), óriási jelentősége 
van a csapadék befogadásának és 
megőrzésének. Egész évben olyan 
agrotechnikát kell alkalmazni, ami 
lehetővé teszi a természetes csapa-
dék befogadását a talajba, megaka-
dályozva az elfolyást és a párolgást 
(evaporáció). 

Amikor viszont rossz talajműve-
lést végzünk (pl. tarlóhántás elma-
radása, lezáratlan szántások stb.), 
azzal 100-200 mm csapadéknak 
megfelelő vízmennyiséget is ve-
szíthet a talaj hektáronként, ami vi-
szont az 1. táblázat szerint 1-2 t/ha 
termésveszteséget eredményezhet. 
A gazdáknak tudniuk kell, hogy a 
talajból elpárolgó vízzel a termésük, 
és ezzel jövedelmük egy része is „el-
párolog”!

Az árasztott rizs is szenvedhet 

aszálykárt

A rizs egy kiváló példa arra, hogy 
milyen bonyolult és összetett folya-
matok – a környezet fizikai para-
méterei és a növény biológiai vála-
szainak – eredője az aszálytűrés. A 
vízben álló rizs is szenvedhet aszály-
kárt! A rizsnövények vízvesztése leg-
gyakrabban a kelést követő árasztás 
után következhet be, de későbbi 
fejlődési fázisokban is előfordulhat. 
A még hűvös talajt a vízborítás szi-
geteli, tehát nem, vagy csak nagyon 

7. ábra 
A növény vízforgalma optimális vízellátású évben. A növény vízmérlege 
(vízfelvétel, vízleadás) egyensúlyban van. Egy kukorica vagy napraforgó 

növény körülbelül 200 liter vizet vesz fel és párologtat el a tenyészidőben. 

1. táblázat 
A növények vízszükséglete (egységnyi szárazanyag előállításhoz szükséges 

vízmennyiség)
Szárazanyag (sza)  termelés (g, kg, t) Felhasznál víz (l, m3, mm) 

 1 g sza 0,3-1,0 l 

 1 kg sza 300-1000 l = 0,3-1,0 m3 

 1 t sza  300-1000 m3 =  30-100 mm víz/ha 

 5 t sza*  (2,5 t/ha magtermés) 1500-5000 m3 = 150-500 mm víz/ha

10 t sza*  (5,0 t/ha magtermés) 3000-10000 m3 =300-1000 mm víz/ha 
* Megtermelt bruttó biomassza szárazanyag-tartalma/hektár
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lassan tud felmelegedni. A fiatal nö-
vényállomány viszont erős vegeta-
tív növekedési fázisban van. Ebben 
a kritikus időszakban, ha hirtelen 
melegre fordul az idő, és netán még 
erős szél is fúj (légköri aszály), ak-
kor bizony a hideg talajból a gyöke-
rek nem tudnak annyi vizet felven-
ni, amennyit – az erős párologtatás 
miatt – a víz feletti levelek/hajtások 
igényelnek. Ennek következtében 
felborul a növények vízmérlege, a 
vízleadás meghaladja a vízfelvételt, 
a hajtásokban vízhiány (dehidra-
táció) alakulhat ki, annak ellenére, 
hogy a gyökerek vízben vannak.

Összefoglalva, kultúrnövényeink 
vízfelvételének – ami egyben a táp-

anyagfelvétel lehetőségét is jelenti – 
a növény egész életében folyamatos-
nak kell lennie. A vízoszlopoknak 
a növényekben egy pillanatra sem 
szabad megszakadnia, emiatt óriási 
mennyiségű vízre van szükségük, 
annak ellenére, hogy a felvett víznek 
csupán csak 1-2 %-át hasznosítják. A 
hektáronkénti öt tonna magtermés-
hez – ami kb. 10 tonna biomassza 
(gyökér, szár, levél és magtermés) 
előállítást igényel – minimálisan 
300-1000 mm csapadékra van szük-
ség a tenyészidőben, ami 3000-
10000 m3 víz felhasználását jelenti 
hektáronként! Ez a vízmennyiség 
csak úgy biztosítható hazánkban, ha 
egész évben olyan agrotechnikát al-
kalmazunk, ami lehetővé teszi a ter-

mészetes csapadék minél nagyobb 
hányadának befogadását a talajba, 
és annak megőrzését. Figyelemmel 
a globális klímaváltozásra, a gazdák-
nak a jövőben „minden csepp vízre” 
szükségük lesz, ha nagy terméseket 
akarnak elérni. 

Az aszály hatására a növényben 
relatív vízhiány keletkezik, a vízmér-
leg egyensúlyát a növény megpró-
bálja visszaállítani és az egyensúlyt 
fenntartani. Ezeknek a biológiai 
folyamatoknak erősítésével lehet 
segítségünkre a tudomány a szá-
razságtűrő növények előállításában, 
amit a következő részben ismerte-
tünk. 

■

Egy afrikai bagolylepkefaj 
(African armyworm, Spodoptera 
exempta) elleni biológiai véde-
kezés kidolgozásáról ad számot a 
www.sciencedaily.com. A hernyók 
hatalmas károkat okoznak. Tápnö-
vényei közé tartoznak a világélel-
mezés szempontjából legfonto-
sabb növények: a kukorica, a búza, 
a köles és a rizs. Esetenként akár 
500 ezer hernyó is előfordulhat egy 
hektáron, ilyen egyedszám mellett 
a termés teljes pusztulása követke-
zik be.

Afrikában, ahol a legtöbb gazdál-
kodó számára a vegyszeres növény-
védelem költségei nem vállalhatók, 
sürgető szükség van e kártevővel 
szembeni biológiai védekezési eljá-
rás kidolgozására.

A figyelem egy vírusra (SpexNPV) 
irányult, mely a természetben is 
tizedeli e kártevőt (University of 
Greenwich, Lancaster Univercity, 
EcoAgriConsult). Biopeszticidként 
való alkalmazása ígéretesnek tűnik, 
mert olcsón, helyben előállítható. 
Emellett hatalmas előnye, hogy 
csak a célzott kártevőt pusztítja; a 
hasznos rovarok, a gazdasági ha-
szonállatok és az ember számára 
nem jelent veszélyt.

Ez a bagolylepkefaj – mint ahogy 
számos más ízeltlábú- és fonálféreg-
faj is – együtt élhet egy Wolbachia 
nemzetségbe tartozó baktérium-
mal, mely esetenként védetté teszi 
a vele szimbiózisban élő állatot a 
vírusfertőzésekkel szemben. Ezt 
figyelték meg – és használták ki – 

a moszkitók kapcsán, melyek az 
emberek Dengue-láz elnevezésű ví-
rusos eredetű megbetegedésének 
terjesztésében játszanak szerepet. 
A lepkék esetében viszont ismert, 
hogy egyes egyedek nagyon fogé-
konyak a Baculovirus-fertőzésekre, 
ahova a SpexNPV is tartozik – olvas-
ható a http://onlinelibrary.wiley.
com-on.

A Spodoptera exempta SpexNPV 
vírusfertőzése során éppen a 
moszkitók kapcsán tapasztaltak 
ellenkezője következett be, azaz a 
Wolbachia-t hordozó bagolylepkék 
fogékonyabbakká (6-14-szeres mér-
tékben) váltak a biopeszticidként 
alkalmazott vírussal szemben.

 ✍ Fordította: Polgárné Balogh Eszter
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