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تعريف مسئله و اهميت موضوع:
بیمــاری ویروســی ریزومانیــا (ریشهریشــی) مخربتریــن بیمــاری چغندرقنــد اســت کــه خســارت آن
معمــوالً بیــش از  ۵۰درصــد اســت و در مــواردی بــه  ۱۰۰درصــد نیــز میرســد .ایــن بیمــاری در حــال
حاضــر در بیشــتر مناطــق چغنــدرکاری ایــران از جملــه اســتانهای خراســان ،فــارس و آذربایجانغربــی
شــیوع پیــدا کــرده و بهدلیــل کاهــش شــدید محصــول بهصــورت عامــل محدودکننــده کشــت درآمــده
اســت .بیمــاری پوســيدگي ريزوكتونيايــي ريشــه و طوقــه چغندرقنــد نیــز از دیگــر بيماريهــاي
شــايع در اكثــر مناطــق چغنــدركاري ايــران اســت .درصــد آلودگــي بــه ایــن بیمــاری در برخــي از
مــزارع تــا  45درصــد بــرآورد شدهاســت .از آنجایيكــه مبــارزه بــا ايــن بيماريهــای خاكــزاد كاري
مشــكل و بغرنــج اســت و روشهــای زراعــی از جملــه تنــاوب ،تاریــخ کاشــت و غیــره بــرای کنتــرل
آنهــا چنــدان کارســاز نیســت ،بهناچــار اســتفاده از ارقــام مقــاوم در مــزارع آلــوده از اهميــت ويــژهاي
برخوردار است.
دستورالعمل بكارگيري يافته در عرصه:
در ايــن تحقيــق 66 ،رقــم چغندرقنــد در ســال  1391در ســه منطقــه بــا آلودگــی طبیعــی (مشــهد،
شــیراز و نقــده) ارزیابــی شــد .آزمايشهــا در زمينــي كــه در پاييــز  1390شــخم خــورده ،كــود فســفره
توصيــه شــده بــه آن داده شــده و جــوي و پشــته آن آمــاده شــده بــود ،عملیــات کوددهــی ،آبیــاری و تنــک
براســاس روش مرســوم انجــام شــد .در مشــهد ،ارقــام  Hunorو  BTS 853از نظــر عملكــرد و كيفيــت
نســبت بــه ارقــام شــاهد برتــري داشــتند .در شــيراز ،رقــم Sementaاز نظــر عملكــرد ريشــه و شــكر
نســبت بــه ارقــام شــاهد مقــاوم برتــري داشــت .در نقــده ،ارقــام مــورد آزمایــش از نظــر عملكــرد و کیفیــت
نســبت بــه ميانگيــن ارقــام شــاهد مقــاوم برتــري معن ـيداري نشــان ندادنــد .بهطــور كلــي ،ارقــامHunor،
 Sementa، BTS233، Minellaو  Pirolaنســبت بــه ميانگيــن ارقــام شــاهد مقــاوم برتــري نشــان دادنــد
و ایــن ارقــام دو مقاومتــه بــرای کشــت در مــزارع آلــوده بــه ریزومانیــا و پوســیدگی ریزوکتونیایــی ریشــه
توصیه میشود.
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نتايج و مزاياي حاصل از بهکارگیری يافته در عرصه:
در مناطــق آلــوده ،بهمنظــور تــداوم کشــت چغندرقنــد ،کشــاورزان ناچــار بــه کاشــت رقمهــای مقــاوم بــه
بیمــاری مبتالبــه مزرعــه خــود هســتند .بنابرایــن ،ارزیابــی مــداوم رقمهــای جدیــد بــرای معرفــی رقمهایــی
کــه در عیــن مقاومــت از پتانســیل عملکــرد بیشــتری نیــز بهرهمنــد باشــند ،ضــروری اســت .متوســط عملکــرد
شــکر ســفید ارقــام Hunor، BTS853، Sementa، BTS233، Minellaو  Pirolaبــه ترتیــب برابــر ،9/20
 8/30 ،8/96 ،8/95 ،9/14و  9/10تــن در هکتــار بــود کــه نســبت بــه میانگیــن ارقــام شــاهد مقــاوم (7/5
تــن در هکتــار) حــدود  19درصــد افزایــش عملکــرد نشــان دادنــد .بــا توجــه بــه خســارت بــاالی ریزومانیــا و
ریزوکتونیــا در مناطــق آلــوده بــه ایــن دو بیمــاری ،کشــت ارقــام مذکــور مــی توانــد از کاهــش شــدید عملکــرد
جلوگیــری نمایــد.
عكس  /عكس هاي شاخص از يافته

ر قم مقاوم (سمت راست) و رقم حساس به بیماری ریزومانیا (سمت چپ)
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