
 

Vetőmag minőségi problémák a 2019-ben termesztett szójababban (USA) 

 

A nedves időjárási körülmények a szokottnál is jobban károsíthatják a szójabab vetőmag 

tételeket. 

Ebben az évben az illinoisi mezőgazdasági közösségben sokan kérdéseket és aggodalmakat 

vetettek fel a szójabab-vetőmag minőségével kapcsolatban. Illinois számos területe szenvedett 

a tartós késői esőzésektől, amelyek több héttel késleltették a betakarítást. Sajnos ezek a 

nedves körülmények a szójabab magvak gombás betegségek általi fertőzését is elősegítették. 

Illinoisban a vetőmagproblémákkal kapcsolatban a leggyakrabban megfigyelt rendellenesség 

a diaportés foltosságot és szárrákot (Phomopsis sojae - PSD) okozó organizmus megjelenése 

volt, ami főként vetőmag károsodást okoz. 

A PSD jelei között van a zsugorodott, fehér, barnás vagy szürkés színű mag. A vetőmag PSD-

vel történő fertőzése csökkent csírázóképességet eredményezhet, ami különösen problémás 

lehet a vetőmag termesztési területeken ebben az évben. A hozamot azonban csak ritkán 

befolyásolja negatívan a PSD. 

Mit tehetnek a vetőmagtermelők a rossz minőségű, PSD-vel fertőzött vetőmag tételek 

minimalizálása érdekében? 

1. Először is ellenőrizni kell, ha lehetséges, hogy mekkora mennyiséget tesznek ki a 

sérült vetőmag tételek. A kevesebb sérült vetőmag kevesebb minőségi/csírázási 

problémát jelent a későbbiekben. 

 

2. Másodszor, a vetőmag száraz helyen történő tárolásakor a PSD fejlődése leáll. A PSD 

terjedése az adott tételen belül tovább mérsékelhető, ha a vetőmag nedvességtartalma 

19% alatt van, így a gomba el is pusztulhat, ha a feltételek elég hosszú ideig 

fennállnak, tehát gyors, megfelelő vetőmag szárítás és tárolás elősegíti a károk 

csökkentését. 

 

3. Harmadszor, a csírázási tesztek, vizsgálatok elengedhetetlenek, hogy látható legyen 

szükséges-e emelni a csíraszámon. Amennyiben a csírázás 80% alatt van, érdemes 

fontolóra venni a fungicid kezelést, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy más 

tényezők is okozhatnak csírázási problémákat. 

A betegség ellen jól lehet védekezni még R3-R5 fejlődési fázisokban, amennyiben az időjárás 

engedi, de több kutató is beszámolt arról 2018-ban, hogy nem minden vegyszer volt alkalmas 

a PSD kezelésére, ezért mielőtt védekezne ellene, érdeklődjön szaktanácsadójánál vagy kérje 

szakember segítségét. 

 

A teljes cikk angolul: 



https://www.no-tillfarmer.com/articles/8516-seed-quality-issues-a-concern-in-2019-soybeans 

A cikket készítette: 
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