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مقدمه 

ايـران از نظـر میـزان تولیـد سـیب زمیني رتبـه سـیزدهم را در 
بیـن كشـورهاي جهـان بـه خود اختصـاص داده  اسـت. مصرف سـرانه 
سـیب زمیني در سـال 1350 در ايـران حـدود 6 كیلوگـرم و میـزان 
تولیـد آن حـدود 300 هـزار تـن بـرآورد شـده بـود. همچنیـن سـطح 
زيركشـت ايـن محصول در سـال ذكر شـده قريب به 21 هـزار هكتار و 
عملكـرد آن حـدود 5 تـن در هكتـار بـوده اسـت. براسـاس آمـار فائـو 
ارزش تولیدات سـیب زمیني نیز در آن سـال حـدود 43/5 میلیون دالر 
تخمیـن زده شـده بـود. براسـاس آخريـن آمـار معاونت زراعـت وزارت 
جهاد كشـاورزی سـطح زيركشـت سیب زمینی كشـور در سال 1398، 
حـدود 143 هـزار هكتـار بـا تولیـد حـدود 5/2 میلیون تـن و میانگین 
تولیـد حـدود 37 تـن در هكتار می باشـد. در حال حاضر سـرانه عرضه 
سـیب زمینی كشـور بـرای هـر نفـر در سـال 56 كیلوگـرم می باشـد 
كـه در برنامـه پیش بینـی شـده بـرای افـق 1405 می بايسـت بـه 
63 كیلوگـرم بـدون افزايـش سـطح زيركشـت برسـد. يكـی از راه های 
مهـم بـرای اهـداف برنامه ريـزی شـده، معرفـی ارقـام سـیب زمینی با 
پتانسـیل بـاال و سـازگار بـه شـرايط كشـور می باشـد. بنابرايـن اصالح 
سـیب زمینی و معرفـی ارقـام جديـد يـک امـر مهـم و ضـروری بـرای 
كشـور می باشـد. اصـالح ارقامی كـه دارای عملكرد بـاال، كیفیت خوب 
بـرای مصـارف مختلـف و متحمـل بـه اسـترس های زنـده و غیرزنـده 
می باشـند چـه از نظـر اقتصادی و چه از نظر سـالمت نقش به سـزايی 
در زندگـی مـردم و جامعـه ايفـا خواهنـد نمـود. برخـالف تعـداد قابل 
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توجهي از كشـورها كه علي رغم تولید نسـبتاً ناچیز داراي ارقام متعدد 
سـیب زمیني مي باشـند، كشـور مـا دارای تعـداد ارقـام معرفـی شـده 
داخلـی محـدود )پنـج رقم سـاواالن، خـاوران، جاويد، آتوسـا و آنوشـا( 
می باشـد و تقريبـاً كلیه ارقام سـیب زمینی موجود در كشـور وارداتی و 
توسـط شـركت های خصوصـی اروپايـی اصالح شـده اند. شـرايط 
آب و هوايـی مناطـق سـیب زمینی كاری كشـور در بسـیاری از مـوارد 
متفـاوت با مناطـق اصالح ارقام وارداتی می باشـد، اين وضعیت سـبب 
گرديـده تـا ارقـام نتواننـد پتانسـیل خـود را بـروز دهند و بـه بعضی از 
بیماری های شـايع در كشـور حساسـیت نشـان دهند. لذا اصالح ارقام 
در داخـل كشـور و معرفـی رقـم جديد داخلـی می تواند در پیشـگیری 
از مشـكالت فوق موثر باشـد. يكی ديگر از مشـكالت موجود در كشـور 
محـدود بـودن تعـداد ارقام مناسـب فـرآوری با پتانسـیل عملكـرد باال 
می باشـد. بنابرايـن معرفـی ارقام بـا خصوصیات كمی و كیفی مناسـب 
عـالوه بـر تامین نیـاز صنايـع ارزش اقتصـادی بااليی برای كشـاورزان 
بـه همـراه خواهد داشـت. رقـم رونا با داشـتن ويژگی هـا و خصوصیات 
مهـم، می توانـد در يـک دوره ده سـاله، در سـطح 3 هـزار هكتـار از 
كشـت بهاره سـیب زمیني كشـور، جايگزين رقم آگريا )شـاهد( شـود. 

پتانسیل عملکرد 

رقـم رونا در آزمايشـات سـازگاری و تعیین ارزش زراعی در كشـت 
بهـاره دارای عملكـرد غـده قابـل فـروش بـاال )32/30 تـن در هكتـار( 
بـود. اين رقم نسـبت بـه میانگین شـاهدها در كرج 11 درصـد، اردبیل 
11 درصـد، مشـهد 4 درصد، همـدان 26 درصـد، اصفهـان 19 درصد و 
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بـه طـور میانگیـن در كلیـه مناطـق 15 درصـد افزايـش عملكـرد غده 
داشـت. ايـن رقـم، دارای رنـگ گوشـت زرد، رنگ پوسـت كرمی مايل 
بـه صورتـی، شـكل غـده بیضی مايل به گرد، رنگ سـرخ شـده شـفاف 
)خـوش رنـگ(، خـوش طعـم، ماده خشـک باالتـر از 22 درصـد، عمق 
چشـم سطحی، سـیاه شـدن رنگ گوشـت غده كم، بدون زنگ داخلی 
غـده، بـدون حفـره ای شـدن غـده و بـدون شـكاف های رشـد، دوره 
خـواب 100 روز، دوره رشـد 108 روز بـه عنـوان كلـون  متوسـط رس 
بـود. عملكـرد غـده قابـل فـروش اين رقـم در منطقـه اردبیـل 36 تن 
درهكتـار و در رقـم آگريـا )شـاهد( 31 تـن در هكتـار بـود. اختـالف 
عملكـرد غـده قابـل فـروش ايـن كلون نسـبت به رقـم آگريا )شـاهد( 

5 تـن در هكتـار )افزايـش 17 درصـدی( بود. 

تحمل به بیماری ها و تنش کم آبی

رقـم رونا نسـبت بـه  ويروس PVS مقاوم و نسـبت بـه بیماری های 
رايزوكتونیا و اسـكب باكتريايی نیمه مقاوم تشـخیص داده شد. براساس 
نتايـج آزمايـش تعییـن تحمل ژنوتیپ هـا به كم آبی، اختـالف عملكرد 
غـده قابـل فـروش رقـم رونا نسـبت به رقـم آگريا )شـاهد( در شـرايط 
نرمـال 4/10 تـن در هكتـار و در شـرايط تنـش كم آبـی 3/80 تـن در 

هكتـار بود.

توصیه های زراعی   

- خـاك: مناسـب ترين نـوع خـاك بـرای رقـم رونـا خاك هـاي 
لومي می باشـد. pH بین 6/5 تا 7 مناسـب ترين شـرايط را براي جذب 

عناصـر غذايـي مـورد نیـاز سـیب زمیني فراهـم مي كند. 
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- تهیـه زمیـن: در مناطـق كشـت بهـاره، زمیـن در پايیز سـال 
قبـل شـخم مناسـب زده و در بهـار سـال بعـد ترجیحـاً از سـیكلوتیلر 
جهـت تهیـه بسـتر و نـرم كـردن هم زمـان كلوخ ها اسـتفاده شـود. در 
صورت امكان از روتوشـیپر به منظور جلوگیري از فرسـايش و سـهولت 
آبیـاري اسـتفاده شـود. در صـورت مجهز بـودن غده كارها بـه كودكار، 
توصیه مي شـود كودهاي فسـفاته و پتاسـه جهت جلوگیـري از تثبیت 
در خـاك هم زمـان با كشـت به خـاك اضافه شـود. كودهـاي نیتروژنه 
بـه صـورت تقسـیط )يـک سـوم هم زمـان بـا كشـت، يک سـوم موقع 

وجیـن و يـک سـوم در زمـان خاك دهـي پـاي بوته ها( داده شـود.
- تاریخ کاشـت: مناسـب ترين تاريخ كاشـت اين رقم، در كشـت 
بهـاره از اوايل ارديبهشـت تـا اواخر خرداد )با توجه به مناطق كشـت(، 

توصیه می شـود. 
- میـزان بـذر: مصـرف حـدود 3/5 تـن در هكتـار غـده پیـش 
جوانـه دار شـده برای كشـت با غده كار سـیب زمینی توصیه مي شـود. 
- تراکـم بوتـه: بـرای تولیـد سـیب زمیني بـذری حـدود 60 هـزار 
بوتـه در هكتـار بـا فاصلـه دو بوتـه 22 سـانتی متر و فاصلـه دو پشـته 
75 سـانتی متر و برای تولید سـیب زمیني خوراكي تعـداد 53 هزار بوته در 
هكتـار بـا فاصله دو بوته 25 سـانتی متر و فاصله دو پشـته 75 سـانتی متر 

توصیه مي شـود.
- عمق کاشت: بسته به بافت خاك 15-7 سانتی متر

- میـزان کـود: براي بدسـت آوردن حداكثـر عملكـرد بالقوه اين 
رقـم مصـرف كودها براسـاس آزمـون خاك تعیین شـود. 



"رونا" رقم جدید سیب زمینی، پرمحصول و مناسب كشت بهاره  6

عنوان: "رونا" رقم جديد سیب زمینی، پرمحصول و مناسب كشت بهاره 
نویسنده: داود حسن پناه  
مدیر داخلی: ويدا همتی

تهیه شده در: معاونــت آمــوزش و ترويــج كشــاورزی، دفتــر شــبكه دانــش و 
ــی ــانه های ترويج رس

ناشر: نشر آموزش كشاورزی
صفحه آرا: سبا سادات كرمانی پوربقايی

شمارگان: 1000 جلد
نوبت چاپ: اول / 1400

قیمت: رايگان
مسئولیت درستی مطالب با نویسنده است.

شماره ثبت در مركز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی كشاورزی 59652 به تاريخ 1400/03/11 است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودكي، پالك 205، معاونت آموزش و ترويج كشاورزی
تلفن: 66430465   |   تلفكس: 66430464   |   كد پستي: 1457896681

ISBN: 978-964-520-885-9
شابک: 978-964-520-885-9



"رونا" رقم جدید سیب زمینی، پرمحصول و مناسب كشت بهاره  7

- مبـارزه بـا علف هـاي هرز: بـراي مبـارزه بـا علف هـاي هرز 
قبـل از كاشـت يـا قبـل از جوانـه زدن سـیب زمینی از سـم پاراكـوات 
بـه میـزان 3 لیتـر در هكتار اسـتفاده شـود. پس از كاشـت و در مرحله 
حـدود 15-10 سـانتی متر همـراه بـا خاك دهـی پـای بوتـه وجیـن 

علف هـای هـرز صـورت گیرد.
- مبـارزه بـا آفات: از آفـات مهم سـیب زمینی، سوسـک كلرادو 
می باشـد. بـرای مبـارزه بـا آن از سـم زولـون 2-3 لیتـر در هكتـار يـا 

اسـپینوزاد 75 میلی لیتر اسـتفاده شـود.
بیـن  بوته هـا  ارتفـاع  زمانـي كـه  - خاك دهـي پاي بوته هـا: 
20-10 سـانتي متر بـوده بـا حجـم مناسـبی از خـاك انجـام گیـرد. 
در خاك دهـي ماشـینی، تراكتـور حتمـاً بـه چرخ هـاي رينـگ باريک 

شـود. مجهز 
- آبیـاری: آب مـورد نیـاز ايـن رقـم در آبیـاری تیپ )قطـره ای( 
بیـن 6500 تـا 7500 متر مكعب بـا لحاظ شـرايط آب و هوايی منطقه 
عملكـرد غـده قابـل قبـول و اقتصـادی تولیـد می نمايـد. بنابرايـن از 

آبیـاری سـنگین در مراحـل رشـد خودداری شـود. 
- سـرزني و برداشـت سـیب زمیني: برداشـت سـیب زمیني 
زمانـي اسـت كـه گیاه بـه مرحلـه بلـوغ فیزيولوژيكـي كه هم زمـان با 
زرد شـدن برگ هـا بـوده، رسـیده باشـد. بـا ايـن حـال هـر زمانـي كه 
عملكـرد قابـل قبولي تولید شـده باشـد مي تـوان 15 تـا 20 روز قبل از 

برداشـت اقـدام به سـرزني نمـوده و برداشـت كرد. 
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- انبـارداری: بـه منظـور التیـام غده هـاي صدمـه ديـده ناشـی 
از برداشـت و حمـل و نقـل، الزم اسـت بـه مـدت دو هفتـه دمـاي 
انبـار را بـه 20-15 درجـه سـانتي گراد بـا رطوبـت نسـبي 85 درصـد 
رسـانده و بعـد از ترمیـم زخم ها با رطوبـت نسـبي انبار90-85 درصد، 
درجه حـرارت براي سـیب زمیني بذري 4-2 درجه سـانتي گراد و براي 
نگهداری شـود.  سـیب زمیني های خوراكـي 5-4 درجـه سلسـیوس 

 
 

 


