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Fatermesztés fakivágás nélkül?
A fából készült termékek piaca 2021-ben 631 milliárd dollárt tett ki, és a környezetvédők minden
erőfeszítése ellenére, amelyet az erdőirtási tevékenységek megakadályozása érdekében tesznek,
2026-ra várhatóan átlépi a 900 milliárd dolláros határt. Tehát már elvesztettük a harcot az erdeink
megmentéséért?
Nos, még nem, mert van egy új megoldás, amely azt ígéri, hogy véget vet a fakivágás iránti
igényünknek.
Az MIT kutatócsoportja azt állítja, hogy a laboratóriumban termesztett fa helyettesítheti az erdőirtást
ösztönző, valódi fából készült termékeket.
Olyan technikát fejlesztettek ki, amelynek segítségével bármilyen alakú és méretű fát elő lehet
állítani, így például, ha új fából készült székre van szükségünk, a kutatók technikáját alkalmazva
egyetlen fa kivágása nélkül, laboratóriumban készíthetjük el.
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Hogyan hoztak létre fát a kutatók?
Az MIT kutatói olyan kísérletet végeztek, amely során a normál növényi sejteket őssejtszerű
tulajdonságokkal ruházták fel. A közönséges zinnia (Zinnia elegans) nevű virágos növény leveleiből
nyertek sejteket, majd néhány napig folyékony közegben tárolták. A következő lépésben a kutatók a
növényi sejteket tápanyagokkal és hormonokkal dúsított gél alapú közeggel kezelték.
Egy idő után a sejtekből új növényi sejtek keletkeztek. A kutatók azt is észrevették, hogy a zselés
közegben lévő hormonkoncentráció változtatásával szabályozni tudták az újonnan kifejlődött sejtek
fizikai és mechanikai tulajdonságait.
A kísérletek során a magas hormonkoncentrációt tartalmazó növényi anyag merevvé vált.
"Az emberi szervezetben vannak olyan hormonok, amelyek meghatározzák, hogyan fejlődnek a
sejtek, és hogyan alakulnak ki bizonyos tulajdonságok. Ugyanígy, a tápoldatban lévő
hormonkoncentrációk megváltoztatásával a növényi sejtek is másképp reagálnak. Csupán ezeknek
az apró kémiai mennyiségeknek a manipulálásával elég drámai változásokat idézhetünk elő a fizikai
eredmények tekintetében" - magyarázta Ashley Beckwith vezető kutató a hormonok szerepét a
növényi sejtek növekedésében.
Ráadásul Beckwith és csapata a gélben tenyésztett sejtekből 3D bioprinting módszerrel egyedi
tervezésű struktúrákat is ki tudott nyomtatni. A laboratóriumban kinyomtatott növényi anyagot
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három hónapig inkubálták sötétben, és az eredmények megdöbbentőek voltak. A laboratóriumi fa
nem csak túlélni tudott, de kétszer olyan gyorsan nőtt, mint egy hagyományos fa.
A laboratóriumi bútortermesztés hulladékmentes is
Egy becslés szerint a jelenlegi bútorgyártási folyamat során a teljes fa mintegy 30%-a hulladékként
vész el. Érdekes módon az MIT kutatói által javasolt 3D-s bioprintelési technika nem termel
hulladékot, és bármilyen alakú és méretű növényi anyag előállítására alkalmazható. "Az ötlet
lényege, hogy ezeket a növényi anyagokat pontosan abban az alakban lehet növeszteni, amire
szükségünk van, így nem kell utólag szubtraktív gyártást végezni, ami csökkenti az energia és a
hulladék mennyiségét" - mondta Beckwith.
A tudósok egyelőre azt tudták megmutatni, hogy a növényi anyagokat laboratóriumban is lehet
termeszteni, és mechanikai tulajdonságaik manipulálhatók, de a tanulmány még korai fázisban van.
További kutatásokra és kísérletekre van szükség ahhoz, hogy a technikát tovább lehessen fejleszteni
és kereskedelmi méretekben alkalmazni lehessen a laboratóriumban 3D bútorok előállítására.
"Bár még korai szakaszban van, ez a kutatás azt mutatja, hogy a laboratóriumban termesztett
növényi anyagokat úgy lehet hangolni, hogy különleges tulajdonságokkal rendelkezzenek, ami egy
napon lehetővé teheti a kutatók számára, hogy olyan fatermékeket termesszenek, amelyek
pontosan olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek egy adott alkalmazáshoz szükségesek" állítja Luis Fernando Velásquez-García vezető szerző és kutató.
Az emberek évente mintegy 15 milliárd fát vágnak ki. Ez a tömeges erdőirtás a kiváltó oka számos,
az éghajlatváltozás okozta problémának, amellyel világunk jelenleg szembesül. Ha kiderül, hogy
sikeres lesz, a laboratóriumban termesztett fa segíthet abban, hogy egyszer s mindenkorra
megszabaduljunk az erdőirtástól. Reméljük, ez hamarosan valósággá válik.
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