نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

بيماري گال زگيلي چغندرقند ( )Urophlyctis leproidesاز جمله بيماريهاي مهم در
زراعت پاييزه چغندرقند در استان خوزستان محسوب ميشود .عالئم بيماري از اواخر بهمن
بهصورت ظهور گالهاي صورتي يا زرد رنگ ريز و درشت در سطح برگ ،دمبرگ و طوقه
چغندرقند قابلمشاهده است.
از بين عوامل مؤثر بر كميت و كيفيت چغندرقند پاييزه ،بيماري گال زگيلي بهدليل كاهش
عملكرد ريشه ،درصد قند و عملكرد شكر و اُ فت كيفيت و ارزش تكنولوژيكي آن حائز اهميت
است .اين بيماري تا پيش از سال  1370ناشناخته بود و اصوالً هيچگونه تحقيق مدوني در اين زمينه
وجود نداشت .ميناسيان براي اولين بار در سال  ،1370اين بيماري را به نام گال زگيلي چغندرقند
گزارش كرد .اين بيماري در سال هاي اخير باعث آلودگي شديد مزارع چغندرقند شده است
بهطوريكه در بعضي از سالها ،ميزان آلودگي به بيماري در مناطق آلوده و در بعضي از رقمهاي
حساس بين  50-90درصد برآورد شده است .ازآنجايي كه تاكنون روش مبارزهاي براي اين
بيماري توصيه نشده است ،استفاده از روش هاي زراعي ـ مانند رعايت تناوب زراعي ـ ميتواند
نقش به سزايي در كنترل اين بيماري داشته باشد .با توجه به تأثير گياهان پيشكاشت بر كميت و
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كيفيت محصول و درصد آلودگي به بيماري ،ميتوان با به كارگيري دستورالعملها و توصيههاي
فني مربوطه ،موجبات كاهش خسارت بيماري و افزايش عملكرد محصول را فراهم ساخت.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

نتايج تحقيقات نشان داده است كه گياهان پيشكاشت به طور محسوسي بر صفات كيفي
چغندرقند و درصد آلودگي به بيماري گال زگيلي تأثير مي گذارند .بيشترين درصد آلودگي به
بيماري (معادل  81درصد) مربوط به تناوب چغندرقند ـ چغندرقند بود و با كشت چغندرقند بعد
از گندم ،ميزان آلودگي به  58درصد كاهش يافت .البته ،در برخي سالها بهدليل پايين بودن شيوع
بيماري ،گياهان پيش كاشت تأثير محسوسي بر صفات كيفي و درصد آلودگي به بيماري نشان
ندادند .اما با توجه به تأثير مثبت كاشت چغندرقند بعد از گندم در بهبود صفات كيفي محصول،
گندم بهعنوان بهترين محصول پيش كاشت چغندرقند در مناطق كشت پاييزه قابلتوصيه است.
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