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تعريف مسئله و اهميت موضوع:
«نماتــد سيســتي» چغندرقنــد ،بهعنــوان يــك عامــل محدودكننــده كشــت چغندرقنــد در برخــی مناطــق
چغنــدر کاری مطــرح اســت .دامنــه گســترش ايــن نماتــد در مناطــق چغنــدركاري كشــور رو بــه افزايــش
اســت و هرســاله مناطــق جديــدي بــه ايــن نماتــد آلــوده ميشــوند .در اغلــب مناطقــي کــه ســابقه کشــت
چغندرقنــد دارنــد ،ايــن نماتــد مسئلهســاز بــوده و عملکــرد چغندرقنــد را بــه طــور قابــل مالحظــه ای کاهــش
ميدهــد .بــراي مبــارزه بــا ایــن بیمــاری ،روشهایــی از جملــه تنــاوب بــا غــات ،ضدعفونــي خــاك بــا
نماتدكشهــا ،آفتابدهــي خــاك در ســطوح كوچــك ،اســتفاده از گياهــان تلــه مقــاوم (تربچــه روغنــی)
توصيــه میشــود .اســتفاده از ارقــام مقــاوم بــه نماتــد در كنتــرل ایــن بيمــاري ،يكــي از ســادهترين و در
عيــن حــال امنتريــن روشهــاي مبــارزه محســوب میشــود.
دستورالعمل بكارگيري يافته در عرصه:
قبــل از کشــت چغندرقنــد ،جهــت مطلــع شــدن از میــزان آلودگــی مزرعــه بــه نماتــد سیســتی ،یــک کیلوگــرم
از خــاک مزرعــه (ب ـهازای هــر هکتــار یــک نمونــه خــاک) بــه آزمایشــگاه گیاهپزشــکی ،ارســال شــود .بــر
اســاس نتایــج آزمایشــگاه ،اگــر میــزان جمعیــت نماتــد بیــش از  500عــدد تخــم و الرو نماتــد در یکصــد
گــرم خــاک باشــد ،بایــد از ارقــام مقــاوم بــه نماتــد اســتفاده شــود .در مــزارع آلــوده ،کاشــت ارقــام  Toucanو
( Paulettaبــه ترتیــب بــا عملکــرد ریشــه  68و  64/9تــن در هکتــار و شــاخص جمعیــت نماتــد  0/9و )1/3
و ارقــام آریــا و شــکوفا (بــه ترتیــب بــا عملکــرد ریشــه  50و 49تــن در هکتــار بــا شــاخص جمعیــت نماتــد
بــه ترتیــب  1/3و  ) 2/2توصیــه میشــود .ســاير عمليــات مشــابه مــزارع معمولــي و طبــق دســتورالعمل هــاي
مربوطــه صــورت خواهــد گرفــت.
نتايج و مزاياي حاصل از بهکارگیری يافته در عرصه:
بــا کاشــت رقمهــای مقــاوم ،جمعیــت نماتــد در مزرعــه بــهشــدت کاهــش خواهــد یافــت .عــدم اســتفاده از
ســموم نماتدکــش نیــز بــه کاهــش آلودگیهــای زیس ـتمحیطی منجــر خواهــد شــد .درنهایــت ،بــا اجــرای
ایــن روش ،تولیــد محصــول در مزرعــه آلــوده بطــور قابــل مالحظــه ای افزایــش پیــدا خواهــد نمــود .بطوریکــه
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میــزان تولیــد شــکر ســفید ارقــام  Toucanو  Paulettaبــه ترتیــب بــه میــزان  3/2و 2/8تــن در هکتــار و ارقــام
آریــا و شــکوفا بــه ترتیــب  1/8و  1/3تــن در هکتــار ،نســبت بــه رقــم شــاهد افزایــش خواهــد یافــت.
عكس/عكس هاي شاخص از يافته:

()2

()1

()3

شکل -1رقم حساس کشت شده در مزرعه آلوده به نماتد سیستی

شکل -2تفاوت ارقام حساس و مقاوم در مزرعه آلوده به نماتد سيستي چغندرقند
شکل-3حضور سیستهای شیری رنگ نماتد روی ریشه چغندرقند
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