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Bevezetés

Az előző részben a növény és a víz 

kapcsolatát tárgyaltuk. A legfonto-

sabb megállapítások, melyek a nö-

vény oldaláról is választ adnak arra 

a kérdésre, hogy miért nincsenek 

szárazságtűrő fajtáink a következők: 

A növény nagyon sok vizet fogyaszt, 

erre azonban nem az anyagcseréjé-

hez van szüksége, arra a felvett víz 

2-3 %-a is elegendő lenne (!). A fo-
lyamatos vízfelvételre leginkább 
azért van szüksége a növénynek, 
mert a vízzel együtt veszi fel a 
tápanyagokat a talajból, emellett 
így tudja tartani a „formáját”, 
azaz a turgort a sejtjeiben, továb-
bá a folyamatos párologtatással 
(transzspiráció) hűti a szöveteit.
A növényeknek tehát egész éle-

tükben folyamatos vízellátásra van 

szükségük. A növények azonban 

nemcsak elviselői és elszenvedői 

az aszálynak, hanem különböző 

biológiai folyamataiknak változtatá-

sával aktívan reagálnak a szárazság 

(vízhiány) stresszre. Ez azonban egy 

komplex folyamat, melyről már sok 

ismerettel rendelkezünk, azonban a 

növényi válaszok molekuláris hát-

terei sajnos még jórészt tisztázatla-

nok. 

A vízhiány fokozatai és 

következményei

Optimális vízellátás: a növény 

elegendő vizet tud felvenni a folya-

matos transzspirációhoz, ezért víz-

mérlege (felvétel és leadás) egyen-

súlyban van.

Szűkös vízellátás: a 

szárazságstressz első fokozatában a 

növényben átmeneti vízhiány ala-

kul ki. A talaj még tartalmaz ugyan 

felvehető vizet, de a növény már 

nem tud annyit felvenni, ami a folya-

matos transzspirációhoz szükséges 

lenne. A deficitessé váló vízmérleg 

megakadályozására a növény csök-

kenti a transzspirációt, a sztómák 

nyílásainak részleges vagy teljes 

bezárásával. Ebben az állapotban a 

növény csökkenti a vízfelvételét, ez-

zel azonban csökkenti a tápanyag-

felvételt is. Amennyiben a gyökerek 

vízhez jutnak, ez az állapot azonnal 

megszűnik, a növényben a vízfor-

galom helyreáll. Ennek a fázisnak 

a hosszától függően a termés nem, 

vagy csak kismértékben csökken.

Vízhiányos állapot: a szűkös víz-

ellátás fázisból alakul ki, abban az 

esetben, ha a szárazság túl hosszú 

ideig tart (aszály). A talaj száraz, de a 

A növények, így kultúrnövényeink is, nemcsak elviselői és elszenvedői a szárazságnak, hanem arra rea-
gálva számos gént ki- vagy bekapcsolnak sejtjeikben, mely bizonyítja aktív részvételüket az aszály káros 
hatásinak csökkentésében. A válaszreakciók egyes években elegendők a vízhiány okozta károk kivédésére, 
de mindenképpen kisebb, vagy nagyobb terméscsökkenéssel járnak. A tudomány napjainkig érdemben nem 
volt képes ezen a tényen változtatni, ezért ha hazánkban tartósan nagy terméseket akarunk elérni, minden-
képpen öntözésre kell berendezkednünk. 

Miért nincsenek szárazságtűrő 
növényfajtáink? (2.)

A tudomány lehetőségei aszálytűrő növényfajták előállításában

Dr. Heszky László

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

1. kép A növényállomány a szárazságstressz (vízhiány) különböző 
fokozataiban.

A: Kukoricaállomány „vízhiányos” fázisban. Az alsó levelek már elszáradtak. 
B: Kukorica állomány az „elszáradás” fázisában. A magfejlődés (érés) időszakában 

bekövetkező tartós aszály esetén termés ugyan várható, csak jóval kisebb lesz. 
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gyökerek még képesek valamennyi 

vizet felvenni. Ebben a fázisban ma-

guk a szövetek és a sejtek is kezde-

nek vizet veszíteni, emiatt csökken 

a turgor, a növény eléri a hervadási 

pontot, és lankadni kezd. A növeke-

dés leáll, az életfolyamatok jelentő-

sen lassulnak. Ebben a fázisban kap-

csolnak be a sejteket védő gének és 

aktiválódnak a molekuláris védelmi 

mechanizmusok (ozmotikumok-, 

védő-, detoxifikáló fehérjék stb. ter-

melése). A növények alsó, majd ké-

sőbb egyre fiatalabb levelei is elszá-

radnak (1./A. kép). 

Amennyiben a vízhiányos állapot 

nem tart hosszú ideig, mert jön egy 

kiadós eső, a vízfelvétel beindul, 

növényekben visszaáll az eredeti 

tugornyomás, a sztómák nyitnak, 

megkezdődik a víz- és tápanyagfel-

vétel. A növényállomány ugyan túl-

éli az aszályt, de a termés minden-

képpen jelentősen csökken.

Elszáradás: abban az esetben, ha 

az előző vízhiányos állapot tartós 

(tartós aszály), a talajban már nincs 

felvehető víz, a hervadási állapot 

visszafordíthatatlanná válik. A sejtek 

víztartalma eléri a kritikus telített-

ségi hiányt, visszafordíthatatlan ká-

rosodások keletkeznek, és miután 

a vízoszlopok is megszakadtak, a 

növény pusztulásra van ítélve, még 

akkor is, ha netán egy hirtelen jött 

eső miatt, a talaj telítődik vízzel. 

Ebből az állapotból már nincs 

visszatérés, legalább is az egynyári 

növényeknél, mint például a gabo-

nafélék, kukorica, repce, szója, nap-

raforgó stb. Amennyiben ez a fázis 

a magfejlődés idején következik be, 

akkor kis termésre még számítha-

tunk, és a magvakban az embriók 

még élnek, ezért azok csíraképesek 

lesznek (1./B. kép). Fás növények 

esetében a rügyek egy része túléli 

ezt az állapotot, ezért a levélhullás, 

valamint ágelhalás után a növény 

újra kihajthat.

A növényfajok eltérő 

stratégiái a vízhiány 

kivédésére

Az aszály vagy szárazságstressz 

első következménye, hogy a nö-

vényben a vízleadás meghaladja a 

vízfelvételt. Ennek következtében a 

növényben vízhiány alakul ki. A kü-

lönböző növényfajoknak alternatív 

stratégiái vannak a vízhiány okozta 

károk mérséklésére. Ezek a meg-

szökés, az elkerülés és a tolerálás (1. 
ábra):

Megszökés: a növényfajok egy 

része az evolúció során úgy speci-

alizálódott, hogy a vízhiányra legér-

zékenyebb fejlődési fázisuk, a rep-

rodukciós (virágzás, termékenyülés, 

magfejlődés) szakasz befejeződjön 

az aszályos időszak kezdetéig. A ne-

mesítők ezt a lehetőséget legegysze-

rűbben a rövid tenyészidejű fajták 

előállításával használják ki. Hátránya 

ennek a megközelítésnek viszont, 

hogy a rövid tenyészidejű fajták ál-

talában kevesebbet teremnek.

Elkerülés: A növényfajok másik 

csoportja az elkerülés stratégiáját 

alkalmazza. Ennek lényege, hogy 

a szárazságstressznek kitett növé-

nyek különböző morfológiai és 

élettani válaszreakciókkal próbálják 

megakadályozni, hogy a vegetatív 

és generatív szerveik szöveteinek 

sejtjeiben vízhiány alakuljon ki. 

Az alkalmazkodásuk célja tehát az, 

hogy szárazság esetén a sejtjeikben 

a turgornyomás ne csökkenjen.

Alkalmazkodást elősegítő mor-
fológiai bélyegek: kisebb levélfe-

lület, kevesebb hajtás, pöndörödő 

(furulyázó) levél, szálka, vastagabb 

viaszréteg és kutikula, erősebb és 

nagyobb gyökérrendszer stb.

Alkalmazkodást elősegítő élettani 
folyamatok: a sztómazáródás, víz-

felhasználási hatékonyság javítása 

stb.

Az elkerülés stratégiája arra épül, 

hogy a vízhiányos állapot nem tart 

sokáig, ezért a növény a vízleadás je-

lentős korlátozásával a sejteket meg-

próbálja megóvni a dehidratációtól. 

Ez azonban a „22-es csapdáját” is 

jelenheti, mert a sztómák záródása, 

a párologtatás részleges vagy teljes 

megszűnését eredményezi, továbbá 

a CO
2
-felvétel lassul, emiatt csökken 

a fotoszintézis és az energiatermelés 

is (2. ábra). Ha nincs párologtatás, 

nincs vízfelvétel! Ha nincs vízfelvé-

tel és vízleadás, akkor tápanyagfel-

vétel és tápanyagszállítás sincs! A 

növény anyagcsere-folyamatai las-

sulnak, vagy leállnak. 

Az elkerülés stratégiája végered-

ményben a növény szempontjából 

a túlélést jelentheti a rövid ideig tar-

tó szárazságstresszel szemben, de 

mindenképpen terméscsökkenés-

sel jár. 

Tolerálás: Abban az esetben, ha 

az aszály erőssége vagy hosszúsá-

ga miatt az elkerülés adta védelem 

1. ábra 
A növény vízforgalma száraz (vízhiányos) évben 

A: A növény vízmérlege (vízfelvétel és vízfogyasztás) átmenetileg,vagy tartósan deficites, 
tehát a fogyasztás meghaladja a felvételt

B: A növény, a vízmérleget különböző módon próbálja egyensúlyban tartani (megszökés, 
elkerülés és tolerálás)
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már nem elegendő, megindul a 

szövetek vízvesztése (dehidratá-

ció). Ekkor az „elkerülési folyama-

tok” mellett, a sejtekben különböző 

biokémiai és molekuláris genetikai 

(génregulációs) változások történ-

nek, melyek célja, hogy a sejt képes 

legyen túlélni (tolerálni) a dehidra-

táció káros hatásait. E célból a sej-

tekben különböző ozmotikumok 

(prolin, poliaminok stb.), védő fe-

hérjék (hősokkfehérjék, chaperon 

stb.), detoxifikáló fehérjék (lipid 

peroxidázok stb.), növekedéssza-

bályozók, pl. abszcizinsav (ABA) 

termelése indul be. Az új fehérjék 

termelése és az új molekulák szin-

tézise viszont jelentős energiát von 

el a sejtektől. A tolerálás stratégiája a 

növény szempontjából a túlélést je-

lentheti a tartós aszállyal szemben, 

de mindenképpen jelentős termés-

csökkenéssel jár.

A szárazságtűrésre történő neme-

sítésnek ezért nem elég csak a vízhi-

ány túlélésére szelektálnia, hanem a 

túléléssel párosuló nagyobb termő-

képességre is, mely új módszerek 

bevezetését igényli.

A hagyományos (klasszikus) 

nemesítés lehetőségei (3. ábra)

A szárazságtűrő fajták nemesítése 

hazánkban a 19. század második fe-

lében kezdődött. Az első sikereket a 

20. század első felében érte el. Ekkor 

a termésátlagok még viszonylag ala-

csonyak voltak, és a fajták előállítása 

során a nemesítők gyakran indultak 

ki a hazai szárazsághoz adaptáló-

dott tájfajtákból, primitív formákból 

és ökotípusokból. 

Az intenzív mezőgazdasági ter-

melésre való áttérés miatt azonban, 

ezek a fajták – termőképességük és 

számos egyéb hátrányos tulajdonsá-

gaik miatt – hamar kikerültek a köz-

termesztésből. Az egyre bőtermőbb 

fajták előállítása során a nemesítők 

más genetikai forrásokat – a világ 

legjobb genotípusait – igyekeztek 

megszerezni és felhasználni. A tájfaj-

ták, primitív formák és ökotípusok 

pedig a genetikai tartalékokat gya-

rapították, és a génbankok tartós 

tárolóiban kerültek megőrzésre az 

utókor számára.

A 20. század második felében, az 

előre nem jelezhető módon fellé-

pő aszályos évek terméscsökkené-

sei ráirányították a figyelmet a szá-

razsággal mint abiotikus stresszel 

szemben ellenálló fajták előállításá-

nak szükségességére. A klasszikus 

szelekciót két irányba végezték: a/ 

nagyobb vízfelvétel érdekében a 

nagyobb gyökértömegre, aa/ a ki-

sebb vízleadás érdekében pedig, a 

kisebb levélfelületre és a jobb via-

szoltságára szelektáltak. 

A hagyományos nemesítés azon-

ban nem tudott érdemi előrehala-

dást felmutatni. Ennek legfonto-

sabb okai, egyrészt az aszály változó 

megjelenésében és összetett hatá-

sában (ld. Agrofórum 2012, 23/11., 

novemberi számában), másrészt az 

előzőkben írtak alapján, a növény 

sokféle válaszreakciójában keresen-

dők.

Az aszálytűrő fajták hiányának ge-
netikai és módszertani okai:

 a szárazsághoz adaptálódott faj-

ták kevesebbet teremnek – még 

aszályos körülmények között is 

–, mint az intenzív bőtermő faj-

ták és hibridek,

 a szárazságtűrés és a termőké-

pesség negatív korrelációban 

van,

 a szárazságtűréssel kapcsolatos 

tulajdonságok öröklődésére vo-

natkozó ismeretek hiányoznak, 

vagy hiányosak,

 a szárazságtűrés komplex tulaj-

donság, ezért egy-egy bélyegre 

(génre) történő szelekció nem 

vezet eredményre, 

 a szárazságtűréssel kapcsolatba 

hozható gének kölcsönhatásai 

ismeretlenek,

 jelenleg nincs a nemesítők 

kezében olyan morfológiai, 

fenológiai, élettani vagy bio-

kémiai stb. teszt, amely önma-

gában alkalmas egy genotípus 

aszálytűrésének meghatározá-

sára, és ezért felhasználható len-

ne aszálytűrő genotípusok meg-

bízható szelekciójára,

 a hagyományos bélyegekre (pl. 

gyökértömeg, levél viaszosság, 

szőrözöttség, sztómaszám, ku-

tikula vastagság, szeneszcencia 

stb.) történő szelekcióval nem 

lehetett átütő, érdemi előrehala-

dást elérni,

 az újabb szelekciós megközelí-

tésektől – (pl. infravörös hőmér-

sékletmérés és fényképezés, 

mesterséges szárazságstressz, 

különböző élettani paraméte-

rek stb.), melyek jelenleg kipró-

bálás, illetve bevezetés stádiu-

mában vannak – sem várhatunk, 

gyors sikereket.

A fajtaelismerés jelenlegi 

helyzete

Napjainkban a szárazságtűrést a 

fajtakísérletekben nem vizsgálják, a 

szárazságtűrés nem fajtaminősítési 

kritérium. Ennek okai:

 nincsenek a tudósok és a ne-

mesítők kezében olyan tesztek, 

melyekből a szárazságtűrésre 

megbízhatóan lehetne követ-

keztetni,

 nincsenek kifejezetten száraz-

ságtűrésre nemesített fajtajelöl-

tek,

 nemzetközileg is hiányoznak a 

szárazságtűrés szabványosított 

vizsgálati módszerei,

 nincs igény szárazságtűrő fajták-

ra, mert azok átlagos csapadék-

2. ábra 
A 22-es csapdája = a szárazságtűrő növény túlélheti az aszályt, de 

kevesebbet terem!
A szárazságtűrésre történő nemesítésnek ezért nem elég csak a vízhiány 

túlélésére szelektálnia, hanem a túléléssel párosuló nagyobb termőképességre is, 
mely új módszerek bevezetését igényli

Csökken a 
víz- a tápanyag- és a 

CO
2
-felvétel

Vízleadás csökken

Lassul a 
fotoszintézis és az 

anyagcsere

Vízfelvétel 
korlátozott

Csökken a termés

 Szárazság-stressz
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eloszlású években kevesebbet 

teremnek.

A nemesítés lehetőségei a 

jövőben (3-4. ábra)

A hagyományos nemesítés lát-

ványos kudarcai a 20. században 

alapvető változások szükségességét 

támasztották alá a nemesítés elméle-

tében és gyakorlatában. Új megkö-

zelítésekre, ismeretekre, technikák-

ra van jelenleg szükség ahhoz, hogy 

valóban aszálytűrő fajtákat lehessen 

előállítani. Ezeket az új lehetősége-

ket és módszereket az új tudomány-

területek a genomika, proteomika, 

transzkriptomika, a molekuláris ne-

mesítés és a géntechnológia szint-

áttörést jelentő módszerei, és az 

általuk feltárt új ismeretek adják az 

emberiség és a nemesítők kezébe.

A növények genomanalízise

A világon molekuláris biológiai 

forradalom zajlik. Új tudományte-

rületek születnek, és módszereik 

gyorsan bevezetésre kerülnek a gya-

korlatba, mint például a molekuláris 

nemesítés és/vagy a géntechnoló-

gia, mely utóbbinak az eredményei, 

a transzgénikus (GM) növényfajták 

már el is érték a mezőgazdaságot. 

A szárazságtűrés vonatkozásában 

ezektől az új területektől várhatunk 

olyan szintáttörést jelentő eredmé-

nyeket, melyekkel meg lehet olda-

ni azokat a problémákat, amik a 

hagyományos nemesítést jelenleg 

zsákutcában tartják.

Az első ilyen lehetőség a növényi 

genomikai kutatásoktól várható. Az 

elmúlt években a növények közül 

a lúdfű (Arabidopsis thaliana L.) 

és a rizs (Oryza sativa L.) genom-

analízise fejeződött be. Ezeken a 

„modellfajokon” megismert gének 

– többek között a szárazságtűréssel 

is kapcsolatba hozhatók – térképzé-

se a fontosabb kultúrnövényeken 

elkezdődött. A gyökeresedésért 

felelő gének, a sztómazáródásban 

résztvevő gének és szabályozásuk 

megismerése, ezeken a modellnö-

vényeken előrehaladott állapotban 

van. Az eredményeknek mezőgaz-

dasági célú felhasználását előse-

gíti a DNS-csip technika, mellyel 

vizualizálhatók azok a gének, me-

lyek a szárazságstressz hatására, 

a kultúrnövényekben be- vagy ki-

kapcsolnak. Sajnos a legnagyobb 

problémát az jelenti, hogy ezek-

nek a géneknek a száma százas 

nagyságrendű, és együttműködé-

sük szabályainak feltárása még 

évtizedeket vehet igénybe. Napja-

inkban viszont már elkezdődött 

a szárazságstresszel kapcsolatba 

hozható gének a funkcióanalízise. 

Az USA-ban 2012-ben szabadföldi 

kísérletekben kezdték tesztelni a 

szárazságtűrő transzgénikus (GM) 

kukoricahibrideket. A 2012. év az 

Egyesült Államok kukoricaöv álla-

maiban is rendkívül aszályos volt, 

ezért az eredmények nyilvánosság-

ra hozatalát nagy érdeklődés kíséri 

az egész világon.

Molekuláris markerhez 

kapcsolt szelekció

A lúdfű és a rizs genomanalízisé-

nek eredményeire alapozva olyan 

markerek kifejlesztése is elkezdő-

dött, melyek kapcsolatba hozhatók 

a szárazságtűrés különböző élettani 

elemeivel. 

A markerek tehát nem gének, 

hanem a gének közelében elhe-

lyezkedő DNS szekvenciák (szaka-

szok). A rájuk való szelektálás ezért, 

közvetve a hasznos (szárazságtűrő) 

– de még nem ismert – génekre 

történő szelekciót is jelenti. Ezek 

a szárazságtűréshez kapcsolható 

molekuláris markerek, nagy való-

színűséggel sikerrel lesznek felhasz-

nálhatók a nemesítésben. Különös 

     4. ábra 
A jövő lehetőségei szárazságtűrő és 

bőtermő fajták előállításában
• Hagyományos nemesítési módszerek 

fejlesztése:
pl. objektív, reprodukálható tesztek 
kidolgozása és felhasználása a szelekció-
ban stb. 

• Molekuláris nemesítési módszerek 
felhasználása: 
pl. markerkapcsolt szelekció, QTL térké-
pezés stb. 

• Klasszikus genetikai módszerek alkal-
mazása: 
pl.  szárazságtűrésért felelős gének 
öröklődésének, kölcsönhatásinak tisztá-
zása stb.

• Géntechnológiai módszerek felhasz-
nálása: 
pl. DNS-csip technika, új gének izolálása, 
funkció analízise és felhasználása külön-
böző molekulák termeltetésére stressz 
specifikus promóterekkel  stb.

3. ábra 
A növény vízforgalma aszályos évben

A: A növény vízmérlege tartósan deficites. A vízmérleg egyensúlyban tartása érdekében 
a növény csökkenti/leállítja a párologatást, ezzel viszont csökken/leáll a víz- és 
tápanyag-szállítás, lassul/leáll az anyagcsere, végül jelentősen csökken, vagy nem lesz 
betakarítható termés

B: A növény vízmérlegének egyensúlyban tartását segítő, illetve a tartós vízhiány káros 
hatását csökkentő hagyományos és molekuláris nemesítés tudományos lehetőségei 
(vízleadás csökkentése, vízhiány tolerálása, vízfelvétel növelése)   



132012. december

A HÓNAP TÉMÁJA

jelentőséget az ad a molekuláris 

markereknek, hogy velük a szelek-

ció elvégezhető aszály nélkül is! Az 

aszálytűréssel kapcsolatos gének je-

lenlétének – molekuláris markerek-

kel történő – kimutatása a növény 

bármely szomatikus szövetéből vett 

mintában elvégezhető. Ezzel kiküsz-

öbölhető az egyik legnagyobb aka-

dály, a szárazságstressz rapszodikus 

megjelenése, mely a hagyományos 

szelekció számára sokszor megold-

hatatlan akadályt jelentett.

Molekuláris nemesítés

Amennyiben sikerül a jövőben 

az aszálytűrésért ténylegesen fele-

lős géneket azonosítani és izolálni, 

megkezdődhet azok átvitele az ér-

zékeny fajokba és fajtákba. Ez azon-

ban már a molekuláris nemesítésre 

történő áttérést, egyes esetekben a 

géntechnológia alkalmazását igény-

li (5. ábra, 1. táblázat). 

A géntechnológia legfontosabb 

célja napjainkban a sejtek vízvesz-

tésével szemben védelmet nyújtó 

fehérjék és szerves molekulák gén-

jeinek átvitele az aszályra érzékeny 

fajokba és fajtákba. Sajnos azonban 

még hiányosak az ismereteink a szá-

razságtűrés genetikája és élettana 

vonatkozásában, továbbá még iga-

zán hatékony tesztjeink sincsenek. 

Ezért a jövőben mindenképpen 

együtt kell működniük az érintett 

tudományterületeknek, mert csak 

egy komplex megközelítéstől várha-

tó siker (6. ábra).
A molekuláris kutatások az elmúlt 

évtizedben kezdődtek, ezért száraz-

ságtűrő fajta megjelenése a közter-

mesztésben a közeljövőben nem 

várható. Nem elég ugyanis a növény 

túlélését biztosítani, hanem olyan 

fajtát kell előállítani, ami amellett, 

hogy túléli az aszályt, még megfe-

lelő termést is hoz. Ez az elvárás to-

vább növeli a tudományos kutatás 

feladatait. 

Összefoglalva, a 1. és 2. részben 

írtakból az a következtetés vonható 

le, hogy nincs nagy termés elegen-

dő víz nélkül!

Amennyiben hazánkban tartó-
san nagy terméseket akarunk elér-
ni, akkor a növényállomány folya-
matos vízellátásának biztosítása 
érdekében öntözni kell (!) függet-
lenül attól, hogy van aszály, vagy 
nincs. Ennek legfontosabb okai:
1. Jelenleg nincs és a közeljövőben 

sem fogunk rendelkezni olyan 

fajtákkal, melyek termőképessé-

gük csökkenése nélkül képesek 

túlélni a tartós szárazságot. 

2. Az évek többségében a tenyész-

időben, hazánkban nem hull 

annyi csapadék, tehát nem áll 

a növények rendelkezésre any-

nyi víz, amennyire 10-12 tonna 

biomassza, tehát kb. 5-8 tonna, 

vagy még ennél is nagyobb ter-

més előállításához, egy hektár 

növényállománynak önmagán 

át kell áramoltatnia.

■

1. táblázat
A szárazságtűrés megoldására 
irányuló molekuláris nemesítési 

és/vagy géntechnológiai 
megközelítések a következők:

A sejtek dehidratációját javító 
ozmotikumok termeltetése: 

aminosavak (prolin), aminok (glicin, beatin, 
poliaminok stb.), cukrok és cukor alkoholok 

(mannit, trehalóz stb.)

A sejtek védelmét javító fehérjék ter-
meltetése:

hősokk fehérjék, chaperon, LEA fehérjék stb.
A sejteket detoxifikáló fehérjék ter-

meltetése:
lipid peroxidázok stb.

ABA (abszcizinsav) bioszintézist szabá-
lyozó fehérjék termeltetése:

ABA hidroxilázok, citokrómok stb.
A génműködést szabályozó transzkrip-

ciós faktorok:
aktivátorok, represszorok stb.

A szárazság stressz jelátvitelében 
résztvevő faktorok:

kinázok, foszforilázok, defoszforilázok, 
cisz-, transz faktorok stb.

5. ábra 
A sejtek vízvesztés tűrése 

javításának molekuláris 
megközelítései 

1/ Ozmotikumok termeltetése: 
aminosavak (prolin),
aminok (glicin, beatin, poliaminok stb.), 
cukrok és cukor-alkoholok (mannit, 
trehalóz stb.)
védő fehérjék (hősokkfehérjék, 
chaperon stb.)
detoxifikáló fehérjék (lipid peroxidázok 
stb.)
ABA bioszintézis (szabályozó fehérjék)

2/ Transzkripciós faktorok 
felhasználása:
aktivátorok, represszorok stb.

3/ Jelátviteli faktorok felhasználása:
fehérje kinázok, foszforilálás, 
defoszforilálás stb.

6. ábra
Szárazságtűrő fajta előállítása 

a jövőben csak a különböző 
kutatási területek és specialisták 

együttműködésétől várható
A jövő lehetőségei szárazságtűrő és 

bőtermő fajták előállítására
• Hagyományos nemesítési módszerek 

fejlesztése: objektív, reprodukálható 
tesztek kidolgozása és felhasználása a 
szelekcióban 

• Molekuláris nemesítési módszerek 
felhasználása: pl. markerkapcsolt sze-
lekció, QTL térképezés 

• Klasszikus genetikai módszerek fej-
lesztése: a szárazságtűrésért felelős 
gének öröklődésének, kölcsönhatásinak 
elemzése

• Géntechnológiai módszerek felhasz-
nálása: DNS-csip technika, új gének izo-
lálása és funkció analízise, felhasználása 
különböző molekulák termeltetésére 
stressz specifikus promóterekkel

• Szoros együttműködés az élettani 
diszciplínák között (nemesítés, a gene-
tika, az élettan, a biokémia, genomika, 
molekuláris nemesítés és géntechnoló-
gia)

HATOD SZINES


