
 

Aszálystressz és tolerancia a szójabab esetében 

 

A folyamatos nemesítési és keresztezési munka arra törekszik, hogy minél ellenállóbb 

fajtákkal történhessen a termelés. A nemesítés azonban egy igen hosszú és lassú folyamatnak 

számít a jelenkor technológiai adottságai mellett. Míg egy „hagyományos” úton előállított 

szójafajta nemesítése általában 5 év, addig a géntechnológiával előállított fajta 3 év alatt kész. 

Az így létrehozott fajta sokkal nagyobb mértékben lehet aszálytűrő, mert pontosan azok a 

genetikai markerek (tulajdonságok) kerültek megerősítésre, melyek ezért felelnek. 

A mezőgazdasági aszály súlyosságának értékelésére különböző paramétereken alapuló 

indexeket fogadtak el a szakemberek. A szójabab genetikai fejlesztési programjain kívül a 

vízhiány problémájának kezelésére olyan agronómiai gyakorlatokat fejlesztettek ki, amelyek 

célja a termesztéshez szükséges vízmennyiség minimalizálása, a növényi párologtatás 

csökkentése és a hasznosulás növelése. Ezek közül néhány felhasználható a szójabab 

termesztésénél is.  

A szójabab a 10 legszélesebb körben termesztett növény között van. Az üvegházi- és a 

szántóföldi tanulmányok kimutatták, hogy az aszálystressz a szója vetőmag hozamának 

jelentős (~24 - 50%) csökkenéséhez vezetett a különböző területeken. Míg többen elítélik a 

génmódosítást, vizsgálatok igazolják, hogy a szójabab leveleiben működő sztómák 

(légcserenyílások) összehúzódásáért felelős gén felerősítésével csökkenteni lehet az állomány 

vízveszteségét. A BR46 szójafajta 30 napos vízstressz következtében 65%-kal csökkentette a 

sztómák vezetőképességét, míg a hagyományos fajta (BR16) a jellegzetes szárazságstressz 

jeleit mutatta (elsárgult lombozat, megrekedt növekedés, kényszervirágzás, stb). A 45. nap 

után a BR46 tovább fokozta a sztómák záródását, így elérte a 79%-ot, ami az anyagcsere 

folyamatot csak részben befolyásolta, de nem volt negatív hatással a virágzási periódusra, 

mely 3 héttel később kezdődött, a megfelelő fenofázis elérésével. 

Amennyiben nem kívánunk génmódosítással élni, úgy nemesítés útján is előállítható a jobb 

tűrőképességgel rendelkező fajta/fajták. A legjobb alapot a vad szójabab fajok biztosítják, 

mert az idő előrehaladtával folyamatosan változtatták az utódjaikban (szójababtermésekben) 

az ehhez szükséges markereket, hogy biztosíthassák a túléléshez szükséges feltételeket. A 

keresztezést nehezíti a tény, hogy a szójabab zömében önmegtermékenyülő, ezért a kívánt 

fajta létrehozása érdekében mesterségesen szükséges az átporzást elvégezni (kis méretű 

festőecsettel). Ezt a technológiát Kínában már több mint egy évtizede alkalmazzák, ezért ott 

található a legtöbb GMO mentes, szárazságtűrő fajta. 

Vizsgálatok igazolják, hogy az abszcizinsav (ABA), mint lombtrágya, valamilyen 

mikroelemmel (vas, cink, réz, mangán, bór) kombinálva és a növényállomány felületére 

kijuttatva hatékonyan segíti a szárazságstressz okozta károk visszafordítását vagy 

mérséklését, mely jobb termőhelyek esetében akár terméstöbblettel is járhat. Az abszcizinsav 

(ABA) szűkíti a sztóma rekesznyílását, és így csökkenti a vízveszteséget.  



A hagyományos talajtakarási módokhoz tartozik a szántóföld szalmával vagy más 

betakarításból visszamaradt növényi részekkel való talajfelszín fedés. A talajtakaró megköti a 

nedvességet, és így csökkenti a párolgási veszteséget. A lebomló szerves növényi részek 

gazdagítják a talaj szervesanyag tartalmát, ami javítja a talaj vízmegtartó képességét. Kínában 

a kukoricakeményítőből készült műanyag (PLA) talajtakarót széles körben használják a 

szójabab termesztésben. Például a kínai Shanxi tartományban Shouyang megyében végzett 

kísérletek szerint ezzel a talajtakarással történő, lyukasztási vagy sorvetési technikákkal 

végzett termesztéstechnológia a szójabab hozamát 23,4% -kal, illetve 50,6% -kal növelte.  

A szójabab táplálkozási- és gazdasági szempontból igen fontos növény. Az aszálynak a 

szójababtermelésre gyakorolt káros hatása miatt a szójabab aszálystresszre adott válaszai 

kiemelt kutatási témát jelentenek. Az aszály szójababra gyakorolt hatásának mérésétől az 

aszálykár megelőző mechanizmusok morfológiai, fiziológiai és molekuláris szintű 

tanulmányozásáig gyorsan felhalmozódtak az aszálystressz és a szójabab erre vonatkozó 

toleranciájának ismeretei. A nemesítési programok és az agronómiai gyakorlatok 

előmozdításával az összes technológia és ismeret integrálásával az aszálytűrő szójabab fajták 

előállítása gyorsítható, a termesztés aszálykár érzékenysége csökkenthető. 

 

A teljes cikk angolul: 

https://www.researchgate.net/publication/285617813_Drought_Stress_and_Tolerance_in_Soy

bean 
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