
Új rezisztens fajták a szója termelés növelése érdekében 

 

Michiganben a szója a második legnagyobb mennyiségben betakarított növény és egyben a 

legfontosabb export termék is. A világ számos helyén alap élelmiszer, takarmány és biodízel 

forrás.  

Ennek a magas fehérjetartalmú hüvelyesnek a sokoldalúsága inspirálja Dechun Wangot, aki 

jelenleg professzor a Michigan State University Plant, Soil and Microbial Sciences (Michigan-

i Állami Egyetem Növény, Talaj és Mikrobiológiai) Tanszékén. 

„Mindig olyan munkáról álmodtam, aminek hatása van a társadalomra” – meséli Wang, aki a 

doktori disszertációját kertészetből írta a Michigan State University-n (MSU).” Azért jó a 

szójával dolgozni, mert társadalmi haszna is van, hiszen olyan valós problémákat oldunk meg, 

amelyek a való életben léteznek és egyben a michigani szója ipart is támogatjuk vele.” 

Wang növénynemesítési programja a szója betegségeinek megelőzésére koncentrál, különös 

tekintettel a fehérpenészes szárrothadásra, a gyökérrothadásra és a hirtelen elhalás szindrómára. 

„Állhatatosan teszteljük a nemesítési vonalainkat a Michiganben előforduló legfőbb 

betegségekre és szelektáljuk a jó ellenálló képességű fajtákat, majd ezeket teszteljük az állam 

különböző részein.”- mondja Wang. Olyan rezisztens fajtákat keresünk, melyek a michigani 

gazdák terméshozamát növelik.” 

A kutatások többsége a michigani termesztésre irányul, melyeket nagyrészt államon belüli 

forrásból finanszíroznak, de kapnak támogatást az Egyesült Szója Tanácstól (United Soyabean 

Board) is. 

A fehérpenészes szárrothadás az egyik legfőbb ellensége a michigani szójatermesztőknek. Az 

állam hűvösebb nyarai és a magas páratartalom miatt itt nagyobb probléma a fehérpenész, mint 

az ország sok más államában. 

„ A fehérpenész azóta gondot okoz, mióta idekerültem (2001) így olyan kutatást végzek, ami a 

fehérpenészre rezisztens fajtákra irányul.” - mondja Wang. 

Wang kártevőkkel szemben ellenálló fajtákat is nemesített, mint például a „Spárta- Szója 

Levéltetű Pajzs” kereskedelmi néven ismert fajtát, mely a levéltetű ellen veszi fel sikeresen a 

harcot. 

Bár munkáját többnyire az államon belül folytatja, Wang sok más projektben is részt vesz 

világszerte, így Kínában és Ugandában. Számos, betegségnek és kártevőnek ellenálló fajtáját 

termesztik a világban.  

Az ugandai projekt Wang egyik fajtájának egy genetikailag módosított tulajdonságára 

koncentrált, mely olyan gyomirtó szerekkel szemben ad ellenálló képességet, mint például a 

Roundup. Ez a tűrőképesség lehetővé teszi, hogy a gazdák anélkül juttathatnak ki herbicideket, 

hogy ártanának a szójaállományuknak. 

A szójabab világviszonylatban értékes élelmiszer növény, melynek fehérjetartalma minimum 

35 százalék. Egészséges telítetlen zsírsavakat és szénhidrátot, nagy részében rostanyagot 



tartalmaz, ezáltal egyike a legegészségesebb táplálék forrásoknak. Nem utolsósorban pedig a 

legolcsóbb fehérjeforrások közé tartozik. 

Wang nagyra értékeli a közös munkáját az USDA-val, más támogatott egyetemekkel és 

nemzetközi kutatókkal. Szerinte ezek az együttműködések kulcsfontosságúak az állandóan 

változó illetve újonnan megjelelő betegségekkel szembeni harcban, melyet a szójatermesztők 

vívnak. 

„Egy új betegség megjelenése meglehetősen gyakori fenyegetés.” – állítja Wang. „Soha nem 

lehet tudni, mit hoz a jövő. A nemesítőknek és a patológusoknak ez a téma örökké „mozgó 

célpont” egy felbukkanó betegséggel szembeni csatában.” 

 

Forrás: 

https://www.canr.msu.edu/news/supporting-soybean-production-with-new-resistant-varieties 

 

A cikket fordította: 

Juhász Anita 

 

 

https://www.canr.msu.edu/news/supporting-soybean-production-with-new-resistant-varieties

