نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بیان مسئله و اهمیت موضوع

نماتد مولد سيست چغندرقند ( )Heterodera schachitii Schmidtدر طول تاريخ،
خسارت اقتصادي زيادي به صنعت قند وارد كرده است .امروزه اين نماتد در مناطق چغندركاري
اغلب قارهها از جمله اروپا ،آمريكاي شمالي و آسيا يافت ميشود و عامل كاهش عملكرد
محصول است .اين نماتد در اغلب مناطقي كه سابقه كشت چغندرقند دارند ،مسئلهساز است.
وقتيكه چغندرقند بهطور متوالي و در تناوب كوتاهمدت كشت شود ،ميزان خسارت نماتد
افزايش مييابد .جمعيت باالي نماتد در مزرعه ،عملكرد ريشه و قند را بهشدت تحت تأثير قرار
دهد .در يک بررسي روي رقم حساس ،مشخص شده است كه ميانگين عملكرد ريشه مي
چغندرقند به جمعيت اوليه نماتد ،بستگي دارد .در جمعيت اوليه  14 ،5و 40تخم و الرو در يک
گرم از خاک ،ميزان كاهش عملكرد بهترتيب معادل  50 ،20و  80درصد بود .يكي از برنامههاي
اصلي مديريت نماتد چغندرقند در مزرعه ،استفاده از رقمهاي مقاوم است و اين روش ،كمترين
هزينه را براي كشاورز دارد .ولي بايد خاطر نشان كرد كه استفاده از رقمهاي مقاوم بهصورت
متوالي ،ممكن است باعث زايل شدن مقاومت اين رقمها شود.

صفحه 1

شرح دستورالعمل و توصیه فنی

تكثير نماتد عالوه بر نوع ميزبان (رقم حساس يا مقاوم) به ميزان جمعيت اوليه نماتد در خاک
نيز بستگي دارد .به اين معني كه هرچه جمعيت اوليه بيشتر باشد ،خسارت روي رقم حساس و يا
مقاوم ،نمود بيشتري خواهد داشت .طي دو سال آزمايش مزرعهاي در خراسان مشخص شد كه
) Piدار بين جمعيت اوليه نماتد (در همه رقمها (اعم از مقاوم يا حساس) ،همبستگي منفي و معني
با توليدمثل نماتد وجود دارد .با توجه به كاهش عملكرد رقمهاي مقاوم ،در اين مطالعه مشخص
شد كه تحمل رقمهاي مقاوم به نماتد هرگز به صد در صد نميرسد چراكه ،واكنش فوق
حساسيت سلولهاي ريشه اين رقمها در مقابل الروهاي مهاجم سن دو ،موجب خسارت روي
ريشههاي چغندرقند ميشود .اين دليل ميتواند به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا رقمهاي مقاوم
بينند .نتايج دو سال بررسي نشان داد كه عملكرد به نماتد در مزارعي با آلودگي باال ،خسارت مي
ريشه با افزايش ميزان جمعيت اوليه كاهش مييابد .كاشت چند رقم مقاوم با ژنهاي مختلف
مقاومت بهصورت مخلوط با هم ،ممكن است بهواسطه بروز عكسالعملهاي متفاوت نسبت به
نماتد ،كاهش عملكرد محصول را غيرقابل تشخيص سازد ،زيرا منابع ژنتيكي مورداستفاده در
رقمهاي مختلف تجارتي با يكديگر متفاوت است .استفاده از رقم هاي مقاوم به نماتد در تراكم
اوليه باالي نماتد ( 20تخم و الرو در هر گرم خاک) ،اگرچه شاخص توليد مثلي نماتد را كاهش
خواهد داد ،اما عملكرد ريشه بهشدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت .از سوي ديگر ،كشت
متوالي اين رقمها در يک مزرعه آلوده ،موجب توليد بيوتيپهاي جديدي از نماتد ميشود كه
اين موضوع خود عاملي براي شكسته شدن مقاومت اين رقمها خواهد بود .بنابراين ،توصيه
ميشود در تراكم جمعيت بيش از  20تخم و الرو در هر گرم خاک ،ابتدا با بهرهگيري از
روشهاي زراعي ـ نظير تناوب و كشت گياهان غيرميزبان ـ جمعيت نماتد كاهش و سپس از
رقمهاي مقاوم استفاده شود.
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