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بهدنبال تغذيه کوتاهمدت از گیاه
آلوده ،قابلیت انتقال بیماری را پیدا میکند و می تواند تا چندين ماه آن را حفظ و به ساير گیاهان
انتقال دهد .تظاهر اين بیماری ـ بسته به شرايط آب و هوايی ـ متغیر است و در برخی سالها طغیان
میکند .با وجود گزارش وجود بیماری از بیشتر مناطق چغندرکاری کشور ،عمده خسارت آن
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در مزرعه های چغندرکاری استان فارس (داراب ،فسا ،کوار و مرودشت) ،استان کرمان (جیرفت،
بردسیر و سیرجان) و خراسان (فريمان و تايباد) گ زارش شده است .میزان خسارت بیماری در
مزرعههايی که تا  80درصد بوتهها آلوده شدهاند تا  40درصد کاهش محصول برآورد شده است.
کشت بهاره چغندرقند بیشتر در معرض خطر است .با گرم شدن هوا و از بین رفتن علفهای
کوهپايه ای ،زنجرک ناقل بیماری در جستجوی غذا بهسوی مزرعه چغندرقند مهاجرت میکند و
به دنبال تغذيه از آنها ،موجب آلودگی گیاهچههای جوان چغندرقند میشود.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بیماری کرلی تاپ چغندرقند موجب کوچک ماندن برگها و پیچ خوردن آنها به سمت
داخل میشود .رگبرگها در سطح زيرين برگها زبر و متورم و برآمدگیهای خار مانندی روی
آنها ايجاد میشود .ريشهها کوچک میمانند و ريشکها پیچ خورده و بدشکل میشوند .چنین
ريشههايی کارآيی خود را از دست می دهند و گیاه در ساعات گرم روز ،دچار پژمردگی میشود.
مهار بیماری کرلی تاپ چغندرقند نیاز به تلفیق روشهای بهزراعی و بهنژادی دارد .هرچه
چغندرقند زودتر کشت شود و در زمان حمله زنجرکها بزرگتر و قویتر باشد ،پس از آلوده
شدن به ويروس مولد بیماری ،تحمل بیشتری نسبت به بیماری از خود نشان میدهد و خسارت
ناشی از بیماری ،کمتر خواهد بود .کشت بذر ضدعفونی شده و سمپاشی بهموقع مزرعه با
حشرهکش های سیستمیک نیز جهت کنترل بیماری حائز اهمیت است؛ چراکه حشره ناقل بهدنبال
تغذيه از بوته سمپاشی شده از بین می رود و ديگر امکان آلوده کردن ساير بوتهها را نخواهد
داشت .تراکم بوته و پوشش گیاهی مزرعه از ديگر موارد مهم است .زنجرک ناقل بیماری بیشتر
متمايل به مزرعه هايی است که تراکم بوته کمی دارند و فاصله بوتهها از يکديگر زياد است.
استفاده از رقمهای مقاوم ،يکی ديگر از راه کارهای مقابله با اين بیماری است که در کنار رعايت
نکات بهزراعی می تواند هر چه بیشتر در مهار بیماری مفید واقع شود.
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