بيان مسئله و اهميت موضوع

حدود پنجاه سال پیش ،بیماری ریزومانیا برای اولین بار در دنیا شناسایی و گزارش شد.
بیماری ریزومانیا توسط ویروسی به نام ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر ()BNYVV
ایجاد می شود و ناقل آن یک قارچ خاک زی است .این بیماری ،برای اولین بار در سال  1375از
ا ستان فارس گزارش شده است و در حال حاضر ،در اکثر مناطق چغندرکاری ایران در حال
گسترش است .عامل بیماری سیستم آوندی ریشه گیاه را مختل میکند و موجب رشد و تکثیر
غیرطبیعی ریشه های جانبی در اطراف ریشه اصلی چغندرقند میشود (شکل  .)1بیماری ریزومانیا
بهدلیل کاهش شدید محصول،
دوام تقریباً نامحدود در خاک
و آسان نبودن مبارزه با آن
می تواند به عامل محدودکننده
کشت چغندرقند تبدیل شود.
خسارت آن معموالً بیش از 30
درصد است و در مواردی به
صد درصد نیز میرسد .این
بیماری عالوه بر کاهش شدید
وزن ریشه ،موجب کاهش عیار
شکل ( )1ریشه چغندرقند آلوده به بیماری ریزومانیا
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قند نیز میشود بهطوری که ،عملکرد شکر در هکتار به نصف و یا کمتر از آن کاهش مییابد.
عامل بیماری به سادگی توسط اندام گیاهی آلوده ،خاک آلوده موجود بر روی سایر
محصوالت غدهای ـ مثل سیب زمینی و پیاز ـ ادوات کشاورزی حامل خاک آلوده ،آبِ آبیاری و
سایر وسایلی که امکان جابجایی مق ادیر کمی از خاک آلوده را داشته باشند ،گسترش مییابد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

استفاده از رقمهای مقاوم مؤثرترین روش برای مقابله با بیماری است اما نمیتوان تأثیر برخی
اصول زراعی از قبیل تناوب ،رطوبت خاک و  ...را در مهار هرچه بهتر بیماری ،نادیده گرفت .با
شناسایی مزارع آلوده میبایست دقت شود تا از نقل و انتقال خاک آنها به مزارع سالم جلوگیری
شود .در خاک های فقیر با بافت ضعیف و زهکش نامناسب ،بیماری بسیار شدیدتر خواهد بود.
بنابراین ،آبیاری غرقابی و یا آبیاری بیش از حد ،خسارت بیماری را بیشتر خواهد کرد .تناوب
زر اعی ،تأثیر زیادی بر سرعت انتشار بیماری دارد .برای مدیریت هرچه بهتر بیماری ،یک دوره
تناوب چهارساله ضروری است .هرچه این دوره کوتاهتر شود ،بازدهی رقمها در مزرعه آلوده
کاهش خواهد یافت .از جمله روش های زراعی مؤثر در کنترل بیماری ،کشت زودهنگام
چغندرقند است .در کاشت زودهنگام ،ریشه قبل از آلودگی توسعه مییابد و اینگونه گیاهان،
درجاتی از مقاومت را بهدست میآورند.
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