
 

A nagy fonalféreg teszt Amerikában 
 

 

Ebben az évben (2019) különösen fontos, hogy teszteljék a gazdálkodók a talajaikat különböző 

fonalférgekre, különösen az SCN-re (szóját károsító fonalféreg), mert a Missouri Egyetem 

kutatói kimutatták, hogy ezek a károsítók a nagy mennyiségű csapadékkal képesek a talajban 

közlekedni és akár 7-19 hónapig elélni, anélkül, hogy ott szóját termesztettek volna. 

A BASF már dolgozik egy SCN toleranciával bíró fajtakínálattal, de még más fonalférgekre is 

tesztelik az alanyokat, mert a cél, hogy a tolerancia vagy rezisztencia mellett a termésmennyiség 

is megfelelő, sőt magasabb legyen, mint az eddig megszokott. 

 

Igen kiemelt kutatási terület a talajvizsgálatok bővítése a talajban található 

mikroorganizmusokra, mert az SCN akár 630 napig is életben marad a víz borította területen. 

Ez azért kiemelkedően fontos, mert az időjárás változásával egyre több olyan terület kerül 

művelés alá, ahol eddig nem, vagy csak időszakosan lehetett szántóföldi növényeket 

termeszteni. A használatba vételkor a legtöbb gazdálkodó csak a potenciális jövedelmet látja, 

hisz ezek a talajok még nincsenek amortizálva, bolygatva vagy kimerítve, ezen oknál fogva 

jóval nagyobb termésmennyiséget remélnek, mint a már művelésbe vont területektől. A 

meglepetés csak betakarításkor következik, mikor az átlagtermés jóval a várt alatt alakul. A 

gazdálkodók többsége nem érti, hogy mi okozta a gondot, ha optimális volt a tápanyag 

ellátottság és még az időjárás is kedvezett a szója termesztéséhez. 

 

Az Arkansas-i Egyetem kutatócsoportja kezdte el ezeknek a területeknek a pontosabb 

vizsgálatát, egész pontosan meghatározták, hogy milyen mikroorganizmusok találhatóak az 

adott területeken. Ekkor azonosították az SCN telepeket is, melyek a terméskiesést okozták. 

Azt is megvizsgálták, hogy a nagy mennyiségű csapadék hatására képesek a talajban 

gyorsabban mozogni és olyan területekre eljutni, ahol eddig nem volt jellemző az előfordulásuk. 

A kutatócsoport véleménye és feljegyzése alapján felhívják a gazdálkodók figyelmét arra, hogy 

az idei évben (2019) a nagyobb csapadékot kapott területeket (Illinois, Missouri) vizsgáltassák 

be, mert félő, hogy a következő évben még nagyobb pusztításra lehet számítani. 

 

Ellenálló fajták nemesítése 

A gazdálkodók negatív teszt esetén két szójafajtából választhatnak a jelenlegi kínálat alapján. 

A legjobb teljesítményt és rezisztenciát a Peking fajta adta, de jó eredményekkel zárt a PI88788 

fajta is, mely a Pioneer® forgalmazásában áll. 

A BASF szintén belefogott a rezisztens fajták nemesítésébe, de itt már nem csak az SCN elleni 

tolerancia a cél, hanem az, hogy a legtöbb fonalféreg típusra ellenállók legyenek a fajták, a 

magas hozam és minőségi beltartalom mellett. A tesztek még folynak, de várhatóan 2021-re 

már legalább két fajtával bővül az amerikai piac fajtakínálata. 

 

 

A teljes cikk angolul: 

https://www.agweb.com/article/scn-testing-more-important-ever 
A cikket készítette: 
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