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ÖSSZEFOGLALÁS

k Napjainkban a búzanövények növekedését és produktivitását leginkább korlátozó tényezôk
a magas hômérséklet és a vízhiány. Kutatásaink célja e két stressztényezô hatásának vizsgá-

t lata a búza termésére és minôségi paramétereire. Kísérleteinkben a búzafajtákat kontrollált
 fitotroni körülmények között vizsgáltuk. A stresszkezelt növények termés hozama 27–70%

között csökkent, a szemek fehérjetartalmának 7,7–24%-os emelkedése az ezerszemtömegközött csökkent, a szemek fehérjetartalmának 7,7–24%-os emelkedése az ezerszemtömeg
drasztikus csökkenésével (20–62%) volt magyarázható. A kisebb Zeleny-értékek (átla-

agosan több, mint 25%-os csökkenés) a szemtermés minôségének gyengülésére utaltak a
fehérjetartalom növekedése ellenére is.
Kulcsszavak: búza, hôstressz, szárazságstressz, termésminôség.

BEVEZETÉS

 A búza a világ egyik legfontosabb kenyérgabonája. A jó sütôipari termék egyik legfontosabb
 feltétele a kiváló minôségû alapanyag, amelyet számos tényezô befolyásolhat és károsíthat.

Ezek közül a szélsôséges idôjárási elemek is veszélyeztethetik a növények terméshozamát Ezek közül a szélsôséges idôjárási elemek is veszélyeztethetik a növények terméshozamát
és végeredményként a liszt sütôipari minôségét. 
A szárazság és a magas hômérséklet külön-külön és együttesen is negatív hatással van
mind a reproduktív folyamatokra, mind a termés minôségének kialakulására (Yiang és
HHuang a 2001). A magas hômérséklet és a szárazság Magyarországon leggyakrabban a
kkalászolást követô idôszakban, az érés során lép fel és okoz stresszhatást. Forróság hatá-
sára az öregedési folyamatok felgyorsulnak és a gabonaféléknél lerövidül a szemtermés
kkifejlôdésének az ideje. A gabonák szemtelítôdése elsôdlegesen a hômérséklet által meg-
hhatározott folyamat eredménye (Wheeler et al. 1996). Az ôszi búzában a virágzás után
alkalmazott magas hômérsékleti periódusok a szemtelítôdés mértékének csökkenését és

j gennek következtében jelentôs termésveszteséget idéztek elô ((Wardlaw és Moncur 1995). 1995).r
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S áSzá k á i d é lá á id id i hô é ékl k ( 35mos kutatási eredmény alátámasztotta, a rövid ideig magas hômérsékletnek (> 35 oC) C)
kkitett búzafajták szemtermésének és minôségének szignifikáns csökkenését (Stone  és
NNicolas t 1994). A glutenin–gliadin arányában bekövetkezett csökkenés – a megnövekedett
fehérjetartalom ellenére – negatív hatással volt a liszt minôségére (Bencze et al.((  2004).  Jelen
tanulmányunkban a klimatikus szélsôségek hatására az ôszibúza-fajták lisztminôségében tanulmányunkban a klimatikus szélsôségek hatására az ôszibúza-fajták lisztminôségében
bbekövetkezett változások vizsgálatának eredményét ismertetjük.

ANYAG ÉS MÓDSZER

k A martonvásári fitotronban a hô- és szárazságstressz hatásának vizsgálatát a gabonafélék
érése során kontrollált körülmények között végeztük. A hôtûrés értékeléséhez széles geneti-
kkai bázisú fajtákat válogattunk ki:  Plainsman V., Fatima 2, Mv Mambó, Mv Mariska, Maris
Huntsman, Bánkúti 1201, Bezosztaja 1, Mv Magma, Mv 15, GK Öthalom, Frankenkorn Huntsman, Bánkúti 1201, Bezosztaja 1, Mv Magma, Mv 15, GK Öthalom, Frankenkorn
(tönköly búza), Mv Makaróni   (durum búza). A kísérlet 4 kezelésbôl állt: kontroll (K),
hhôstressz (H), szárazságstressz (SZ), szárazság + hôstressz (SZ + H). A kezelések a kalá-
szolás után 12 nappal kezdôdtek  és 15 napon át tartottak. A hômérsékletet a kontroll növé-
nyek számára fenntartott kamrákban 24/20 o  C-ra (nappal/éjjel), a hôstresszelt kamrákban
35/20 oC-ra (8 órán keresztül) állítottuk be (Tischner et al. a  1997). A talajnedvességet a
természetes vízkapacitáshoz (NWC) viszonyítva állítottuk be. A kontroll növényeknél ez az természetes vízkapacitáshoz (NWC) viszonyítva állítottuk be. A kontroll növényeknél ez az
érték 60–70%, a szárazságstressz kezelésnél pedig 40–45% volt. Az öntözés súlyra történt.

a Aratási érettség után meghatároztuk a növényenkénti szemtermést, ezerszemtömeget, a
tteljesôrlemény fehérjetartalmát és a Zeleny-értéket (Perten Inframatic 8611).

EREDMÉNYEK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK

A hô- és a szárazságstressz a szemtermésben és ezerszemtömegben jelentôs mértékû vál-
ttozást eredményezett (1. táblázat).t  A hôstressz hatására a termés átlagosan 27%-kal, az

 ezerszemtömeg 20%-kal csökkent. A szárazságstressz a termés 54%-os, az ezerszemtömeg
44%-os csökkenését okozta. A legdrasztikusabb mértékû csökkenés a két stressz együttes 44%-os csökkenését okozta. A legdrasztikusabb mértékû csökkenés a két stressz együttes
hatására következett be a termésnél (70%) és az ezerszemtömegnél (62%). Az átlagos hatására következett be a termésnél (70%) és az ezerszemtömegnél (62%). Az átlagos

t szemméret csökkenésével magyarázható, hogy a szemek fehérjetartalma viszont nôtt
a a stresszkezelések hatására. A legnagyobb mértékû szignifikáns változást általában a

szárazság és hôstressz egyidejû jelenléte okozta. A hôstressz kezelt növények szemter-
 mésében is tapasztalható volt relatív fehérjenövekedés, de általában nem olyan mértékû,
 mint a szárazságstressznek kitett növényeknél. A fehérjetartalom emelkedése azonban
 nem jelentett jobb szemtermés minôséget, mivel a Zeleny-szám csökkenése azt mutatta,

hhogy a sikérfehérjék összetétele kedvezôtlenül alakult.
A fajták között a stressztûrô képességben jelentôs különbségeket tapasztaltunk. Az  Mv
MMambó, az Mv Magma és a Frankenkorn  a legjobb hôtûrônek bizonyultak, mert az
ezerszemtömeg értékük a legjobban közelítette meg a kontrollt ezerszemtömeg értékük a legjobban közelítette meg a kontrollt (1. ábra).(1. ábra). A szárazságot A szárazságot

Balla K. – Veisz O.:
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1. táblázat A hô- és a szárazságstressz hatása a búza szemtermésére a fajták átlagában

Table 1. Effect of heat stress and drought on the grain yield parameters of wheat,
averaged over the varieties

(1) parameters, (2) treatments, (3) control, (4) heat stress, (5) drought,
(6) drought + heat stress, (7) LSD5%, (8) grain yield, (9) TKW,

(10) protein content, (11) Zeleny value

Vizsgált paraméterek
(1)

Kezelések (2)
Kontroll (3) Hô (4) Szárazság (5) Sz + H (6) SzD5% (7)

Termés (g/növény) (8) 2,63 1,92 1,19 0,78 0,22
Ezerszemtömeg (g) (9) 35,1 28,0 19,4 13,0 1,63
Fehérjetartalom (%) (10) 16,8 18,1 19,6 20,9 0,11
Zeleny-szám (%) (11) 25,4 25,8 21,6 15,3 1,53

Ezerszemtömeg változása a kontroll %-ában

Figure 1. Change in the thousand-kernel weight as a % of the control
(1) TKW, (2) control %, (3) heat stress, (4) drought, (5) drought + heat stress

– e kísérletünkben – legjobban a – e kísérletünkben – legjobban a k 1201Bánkúti 1201 tolerálta, viszont a két stressz együttes tolerálta, viszont a két stressz együttes
hhatására drasztikus csökkenést tapasztaltunk. A vízhiányt a Frankenkorn, és a Maris
HHuntsman   tûrte a legkevésbé, ezen fajtáknál nem volt szignifikáns különbség a hô, illetve
a szárazság + hô kezelések között.

Az extrém hôhatástól a szárazságstressszen keresztül a kettôs stresszkezelésig, hol
erôteljesebb, hol gyengébb relatív fehérjetartalom-növekedést tapasztaltunk (2. ábra).k  A
v sgá t ajtá ö ü avizsgált fajták közül az v ambónál,Mv Mambónál, aaz v agmánálMv Magmánál és aés a ll ankenko nnálFrankenkornnál a magasa magasll
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hômérséklet a legkisebb mértékû változást okozta, hasonlóan az ezerszemtömeg értékekhez, hômérséklet a legkisebb mértékû változást okozta, hasonlóan az ezerszemtömeg értékekhez,
a amik ezeknek a fajtáknak a jobb hôstressztûrô képességét támasztják alá. A fajták közül a

BBánkúti 1201 reagált legkisebb mértékben a stresszkezelésekre a kontrollhoz képest.

2. ábra Fehérjetartalom változása a kontroll %-ában

Figure 2. Change in the protein content as a % of the control
(1) protein content, (2) control %, (3) heat stress, (4) drought, (5) drought + heat stress

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A kísérlet végrehajtását az OM-00018/2004 pályázat tette lehetôvé.

Balla K. – Veisz O.:
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Effect of heat stress and drought
on the grain quality of wheat
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SUMMARY

t Nowadays, high temperature and drought stress are the most limiting factors for wheat
growth and productivity. The aim of this work was to study the effect of these two fac-
tors on the grain yield and quality parameters of wheat. The experiment was carried out tors on the grain yield and quality parameters of wheat. The experiment was carried out
on 12 wheat varieties under controlled environmental conditions in the phytotron. The

t grain yield of plants exposed to stress decreased by 27–70%, but the grain protein content
 increased by 7.7–24%, which could be explained by a dramatic decrease (20–62%) in the

thousand-kernel weight. The higher protein values did not result in better grain quality as thousand-kernel weight. The higher protein values did not result in better grain quality as
tthe Zeleny values decreased, by more than 25%, on average. 
Keywords: wheat, heat stress, drought stress, grain quality.
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