نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

بیماری سفیدک پودری
چغندرقند تقریباً در تمام نقاط
چغندرکاری ایران وجود دارد
(شکل  .)1این بیماری توسط
قارچ  Erysiphe betaeایجاد
می شود .میزان خسارت ناشی از
این بیماری در مناطق مختلف،
متفاوت است .شدت و توسعه
بیماری تا حد زیادی بستگی به
وضعیت آب و هوایی زمستان

شکل ( )1عالیم بیماری سفیدک پودری چغندرقند

سال پیش از کشت چغندرقند و هم چنین شرایط تابستان همان سال دارد .هرچه زمستان سال پیش
مالیم و تابستان همان سال گرم و خشك باشد ،آلودگی سفیدک پودری زودتر شروع و بهسرعت
منتشر میشود.

صفحه 1

شرح دستورالعمل و توصيه فنی

کاهش عملکرد و عیار چغندرقند در اثر بیماری ،به زمان و شدت آلودگی بستگی دارد.
هرچه زمان آلودگی زودتر و شدت آلودگی بیشتر باشد ،اُفت عملکرد ریشه و شکر بیشتر خواهد
بود .نتایج تحقیقات انجامشده نشان می دهد با ظهور عالیم بیماری در اواخر مرداد ،حدود 25
درصد از مزرعه در پایان شهریور آلوده به بیماری بودند .کشتهای تأخیری (کُرپه) ،کمتر دچار
آلودگی به سفیدک سطحی میشوند ،زیرا گیاهان جوان حساسیت کمتری به این بیماری دارند.
آلودگی های اوایل دوره رشد نسبت به آلودگی در مراحل پیشرفته رشد بوته ،خسارت بیشتری به
محصول وارد می سازد .برای کنترل مناسب بیماری ،همزمانی سمپاشی با ظهور اولین عالیم
آلودگی بسیار حائز اهمیت است .تحقیقاتی که در ایران انجام شده است ،نشان میدهد سه بار
سم پاشی به فاصله ده روز یكبار هم زمان با ظهور اولین عالیم بیماری ،باعث افزایش عملکرد
ریشه به میزان هفت درصد شده است .بنابراین ،کنترل بیماری توسط قارچکش سبب افزایش
عملکرد ریشه میشو د .در یك مطالعه ،میانگین عملکرد ریشه در تیمار سمپاشی  63/8تُن در
هکتار و در تیمار شاهد (بدون سمپاشی) ،معادل  53/3تُن در هکتار بود که سمپاشی افزایشی در
حدود  10/5تُن در هکتار (یا  16/5درصد) عملکرد ریشه را بهدنبال داشته است .در همین مطالعه،
سمپاشی با قارچ کش عالوه بر افزایش عملکرد ریشه موجب شد تا عیار قند نیر معادل یك واحد
افزایش یابد.
به طورکلی ،جهت مدیریت این بیماری توجه به نکات زیر ضروری است:
 مبارزه با بیماری تأثیر معنی داری در افزایش کمیت و کیفیت محصول دارد و بنابراین در
مزارع آلوده به بیماری ،مبارزه شیمیایی توصیه میشود.
 بهترین زمان مبارزه با بیماری ،به محض ظهور عالیم در مزرعه است.
 یك تا دو مرتبه سمپاشی با سموم توصیه شده جهت کنترل بیماری کافی است .سمپاشی اول
به محض ظهور عالیم در مزرعه و سمپاشی دوم ،حدود 15 -20روز پس از سمپاشی اول
قابلتوصیه است.

صفحه 2

 در کشت های پاییزه (استان خوزستان و مناطق مشابه) ،بیماری خسارت اقتصادی ندارد و در
صورت مبارزه با بیماری لکهبرگی سرکوسپورایی ،این بیماری نیز کنترل خواهد شد.
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