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مهمترین و مخربترین بيماري
برگي چغندرقند در شرایط آب
و هوایي گرم و مرطوب است.
در ایران ،بيماري مزبور از
مناطق مختلفي از جمله اهواز،
بندرعباس ،اردبيل و كرانههاي
دریاي خزر گزارش شده است.

شکل ( )1بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی چغندرقند

ولي خسارت اقتصادي آن به
مناطق زیركشت چغندرقند در استان خوزستان ،كرانههاي دریاي خزر و دشت مغان محدود
مي شود .این در حالي است كه به استناد آمار و ارقام موجود ،كشت چغندرقند در مناطق خوزستان
و دشت مغان از مزیت نسبي برخوردار است؛ بهگونه اي كه بيشترین عملكرد ریشه در واحد سطح
در این مناطق قابلدستيابي است.
صفحه 1

بيماري لكهبرگي سركوسپورایي ،رشد چغندرقند ،عملكرد و كيفيت محصول را تحت تأثير
قرار مي دهد .عامل بيماري ،رشد چغندرقند را طي دو مرحله تحت تأثير قرار ميدهد .نخست،
بيماري با تشكيل فزاینده لكه هاي آلوده بر روي برگهاي اوليه گسترش ميیابد و موجب نابودي
برگهاي آلوده مي شود .در مرحله بعد ،گياهان آلوده با افزایش سرعت توليد برگهاي جدید
نسبت به این پدیده واكنش نشان ميدهند كه این برگها نيز بهنوبه خود آلوده و از بين ميروند
(شكل  .)1توليد سریع برگهاي جدید ـ كه بهاصطالح رشد مجدد نيز گفته ميشود ـ با مصرف
ساكارزي كه قبالً ذخيره شده است همراه است .به همين دليل اُفت عملكرد ،به نسبت بيش از آن
چيزي است كه انتظار ميرود ،زیرا رشد مجدد برگها در مقایسه با آلودگي برگهاي اوليه
بهمراتب خسارت شدیدتري را در پي دارد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

روند توسعه بيماري در خوزستان به این صورت است كه عالیم مشخصه بيماري از ماه بهمن
بهتدریج بر روي علف هاي هرز و چغندرهاي وحشي ظاهر و از نيمه دوم بهمن و اوایل اسفند
مي توان عالیم بيماري را روي برخي از برگ هاي بيروني چغندرقند مشاهده كرد .بيشترین شدت
آلودگي در خوزستان طي اواسط اردبيهشت ـ هم زمان با برداشت محصول ـ قابلمشاهده است.
در منطقه مغان ـ كه كشت چغندرقند بهصورت بهاره صورت ميگيرد ـ بيماري از تير شروع و در
مرداد به حداكثر مقدار خود مي رسد و تا زمان برداشت محصول ـ آبان ـ خسارت زیادي به
محصول وارد مي شود .با این حال ،در این منطقه بيماري به صورت نامنظم و هر چند سال یکبار
با فراهم شدن شرایط الزم براي شيوع بيماري ،روي ميدهد.
استفاده از رقمهاي مقاوم و كاربرد قارچكشهاي مختلف ،راههاي اصلي مبارزه با این
بيماري هستند .در این ميان ،استفاده از رقمهاي مقاوم براي كنترل بيماري به دالیل اقتصادي و
زیست محيطي حائز اهميت است و بر كنترل شيميایي ارجحيت دارد .ولي بهعنوان یک راه حل
كوتاهمدت مي توان از كنترل شيميایي بهره جست .نتایج برخي آزمایشها نشان داده است كه
یکبار مصرف قارچ كش هنگام ظهور عالیم بيماري لكه برگي چغندرقند در كشت پایيزه،

صفحه 2

عملكرد ریشه را به ميزان  7/9درصد و با پنج بار مصرف  13/3درصد نسبت به شاهد ( 68/94تُن
در هكتار) افزایش ميدهد .هم چنين گزارش شده است كه مصرف قارچكش باعث افزایش 5/2
درصدي وزن ریشه و  6/4درصدي عملكرد شكر سفيد در مقایسه با شاهد بدون سمپاشي (7/44
تُن در هكتار) ميشود.
با توجه به بررسي خسارت و روند توسعه بيماري در مناطق آلوده توصيه ميشود:
( )1در مناطق آلوده ،رقمهاي مقاوم به بيماري لكهبرگي چغندرقند كاشته شوند.
( )2در كشت هاي پایيزه (خوزستان و مناطق مشابه) و در مزارع آلوده ،برداشت زودتر از موقع
انجام شود تا پيش از رسيدن به حداكثر شدت آلودگي و قبل از رشد مجدد برگهاي جوان،
محصول از مزرعه برداشت شود.
( )3در مناطق كشت پایيزه ،در صورتي كه نياز به مبارزه شيميایي باشد بهتر است با ظهور اولين
عالیم بيماري ـ در خوزستان ،اواخر بهمن ـ مبارزه انجام گيرد .با تكرار سمپاشي به فاصله دو
هفته پس از سمپاشي اول و درصورت ظهور عالیم جدید ،انجام سمپاشي سوم به فاصله دو
هفته پس از سمپاشي دوم ،ميتوان از همه گير شدن بيماري و خسارت وارده به محصول
جلوگيري كرد و موجب افزایش عملكرد كمي و كيفي چغندرقند ـ بهویژه در تاریخ
كشتهاي زودتر ـ شد.
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