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مقدمه 
ايـران از نظـر ميـزان توليـد سـيب زميني رتبـه سـيزدهم را در بيـن 

كشـورهاي جهـان بـه خـود اختصـاص داده  اسـت )فائـو، 2018(. مصرف 

سـرانه سـيب زميني در سـال 1350 در ايـران حـدود 6 كيلوگـرم و ميزان 

توليـد آن حـدود 300 هـزار تـن بـرآورد شـده بـود. همچنيـن سـطح 

 زيركشـت ايـن محصـول در سـال ذكـر شـده قريب بـه 21 هـزار هكتار و

عملكـرد آن حـدود 5 تـن در هكتـار بـوده اسـت. براسـاس آمـار فائـو 

 ارزش توليـدات سـيب زميني نيـز در آن سـال حـدود 43/5 ميليـون دالر 

 تخمين زده شده بود. براساس آخرين آمار معاونت زراعت وزارت جهاد كشاورزی

 سطح زيركشت سيب زمينی كشور در سال 1398، حدود 143 هزار هكتار

 بـا توليـد حدود 5/2 ميليـون تن و ميانگين توليد حـدود 37 تن در هكتار

می باشـد )وزارت جهـاد كشـاورزی، 1400(. در حـال حاضر سـرانه عرضه 

سـيب زمينی كشـور بـرای هـر نفـر در سـال 56 كيلوگرم می باشـد كه در 

برنامـه پيش بينـی شـده بـرای افـق 1405 می بايسـت بـه 63 كيلوگـرم 

 بدون افزايش سـطح زيركشت برسـد )كاظمی و همكاران، 1395(. يكی از

 راه هـای مهـم بـرای اهداف برنامه ريزی شـده، معرفی ارقام سـيب زمينی با

 پتانسيل باال و سازگار به شرايط كشور می باشد. بنابراين اصالح سيب زمينی و

معرفـی ارقـام جديـد يک امر مهم و ضروری برای كشـور می باشـد. اصالح 

ارقامـی كـه دارای عملكـرد بـاال، كيفيـت خـوب بـرای مصـارف مختلف و 

 متحمـل به اسـترس های زنده و غيرزنده می باشـند چـه از نظر اقتصادی و

 چـه از نظـر سـالمت نقـش بـه سـزايی در زندگـی مـردم و جامعـه ايفـا 

خواهنـد نمود. برخالف تعـداد قابل توجهي از كشـورها كه علي رغم توليد 
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نسـبتاً ناچيز داراي ارقام متعدد سـيب زميني مي باشـند، كشـور مـا دارای 

 تعداد ارقام معرفی شـده داخلی محدود )پنج رقم ساواالن، خاوران، جاويد،

آتوسـا و آنوشـا( می باشـد و تقريبـاً كليـه ارقـام سـيب زمينی موجـود در 

 كشـور وارداتـی و توسـط شـركت های خصوصـی اروپايی اصالح شـده اند. 

شـرايط آب و هوايی مناطق سـيب زمينی كاری كشـور در بسياری از موارد 

 متفاوت با مناطق اصالح ارقام وارداتی می باشد، اين وضعيت سبب گرديده

 تا ارقام نتوانند پتانسيل خود را بروز دهند و به بعضی از بيماری های شايع

در كشـور حساسـيت نشـان دهنـد. لـذا اصـالح ارقـام در داخـل كشـور و 

معرفـی رقـم جديد داخلـی می تواند در پيشـگيری از مشـكالت فوق مؤثر 

باشـد. يكـی ديگر از مشـكالت موجود در كشـور محدود بـودن تعداد ارقام 

مناسـب فـرآوری با پتانسـيل عملكرد باال می باشـد. بنابرايـن معرفی ارقام 

بـا خصوصيـات كمـی و كيفی مناسـب عالوه بـر تامين نيـاز صنايع ارزش 

اقتصـادی بااليـی بـرای كشـاورزان بـه همـراه خواهد داشـت. رقـم تكتا با 

داشـتن ويژگی هـا و خصوصيـات مهم، می توانـد در يک دوره ده سـاله، در 

سـطح 3 هـزار هكتـار از كشـت بهـاره سـيب زميني كشـور، جايگزين رقم 

آگريا )شـاهد( شود.

پتانسیل عملکرد 
رقـم تكتـا در آزمايشـات سـازگاری، در مقايسـه بـا ارقـام شـاهد دارای 

عملكـرد غـده قابل فـروش )32/54 تـن در هكتـار( باال بود. بـه طوری كه 

در كشـت بهـاره اين رقم نسـبت بـه ميانگين شـاهدها در كـرج 7 درصد، 

 اردبيـل 20 درصد، مشـهد 5 درصد، همـدان  6 درصد، اصفهان 7 درصد و



"تکتا" رقم جدید سیب زمینی، پرمحصول و مناسب كشت بهاره 
4

 بـه طـور ميانگيـن در كليه مكان هـا 8 درصد افزايش عملكرد غده داشـت.

ايـن رقـم، دارای رنـگ گوشـت زرد روشـن، رنـگ پوسـت كرمـی مايـل 

 بـه صورتـی، شـكل غـده بيضـی مايـل بـه گرد، رنگ سـرخ شـده شـفاف 

 )خوش رنگ(، دارای بافت نسبتاً نرم، خوش طعم، ماده خشک 19/83 درصد،

عمـق چشـم سـطحی، سـياه شـدن رنـگ گوشـت غده كـم، بـدون زنگ 

 داخلـی غـده، بـدون حفـره ای شـدن غـده و بـدون شـكاف های رشـد،

دوره خـواب 100 روز، دوره رشـد 107 روز و جـز كلـون  متوسـط  رس 

بـود. عملكـرد غـده قابـل فـروش اين رقـم در آزمايـش تحقيقـی ترويجی 

در شـرايط زراعيـن منطقـه اردبيـل 46 تـن درهكتـار، رقم آگريا )شـاهد( 

31 تـن در هكتـار و رقم سـاواالن )شـاهد( 33 تن در هكتار بـود. اختالف 

عملكـرد غـده ايـن رقم نسـبت بـه رقم آگريـا )شـاهد( 15 تـن در هكتار 

)افزايـش 32 درصدی( و رقم سـاواالن )شـاهد( 13 تـن در هكتار )افزايش 

28 درصـدی( بود.

تحمل به بیماری ها و تنش کم آبی
رقـم تكتـا نسـبت بـه ويـروس PVA مقـاوم و نسـبت بـه بيماری هـای 

رايزوكتونيـا و اسـكب باكتريايی نيمه مقاوم تشـخيص داده شـد. براسـاس 

 نتايـج آزمايـش تعيين تحمل ژنوتيپ هـا به كم آبی، اختـالف عملكرد غده

قابـل فـروش رقـم تكتـا نسـبت به رقـم آگريـا )شـاهد( در شـرايط نرمال 

19/40تـن در هكتـار و در شـرايط تنش كم آبـی 12/894تـن در هكتار بود.
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توصیه های زراعی   
 خـاك: مناسـب ترين نـوع خـاك بـرای رقـم رونـا خاك هـاي لومي  �

 می باشد. pH بين 6/5 تا 7 مناسب ترين شرايط را براي جذب عناصر غذايي

مورد نياز سيب زميني فراهم مي كند. 

تهیه زمین: در مناطق كشـت بهاره، زمين در پاييز سـال قبل شـخم  �

مناسـب زده و در بهار سـال بعد ترجيحاً از سـيكلوتيلر جهت تهيه بسـتر و 

نـرم كردن هم زمان كلوخ ها اسـتفاده شـود. در صورت امكان از روتوشـيپر 

 بـه منظـور جلوگيـري از فرسـايش و سـهولت آبيـاري اسـتفاده گـردد.

در صـورت مجهـز بـودن غده كارها بـه كـودكار، توصيه مي شـود كودهاي 

فسـفاته و پتاسـه جهـت جلوگيـري از تثبيـت در خاك همزمان با كشـت 

 بـه خـاك اضافـه گـردد. كودهـاي نيتروژنه به صورت تقسـيط )يک سـوم

هم زمـان بـا كشـت، يـک سـوم موقـع وجيـن و يـک سـوم در زمـان 

شـود. داده  بوته هـا(  پـاي  خاك دهـي 

 تاریخ کاشت: مناسـب ترين تاريخ كاشت اين رقم، در كشت بهاره از �

اوايل ارديبهشت تا اواخر خرداد )با توجه به مناطق كشت(، توصيه می شود. 

 میزان بذر: مصرف حدود 3/5 تن در هكتار غده پيش جوانه دار شـده �

برای كشت با غده كار سيب زمينی توصيه مي شود. 

 تراکـم بوتـه: برای توليـد سـيب زميني بذری حـدود 60 هـزار بوته �

 در هكتار با فاصله دو بوته 22 سانتی متر و فاصله دو پشته 75 سانتی متر و

 بـرای توليد سـيب زميني خوراكي تعـداد 53 هزار بوته در هكتـار با فاصله

دو بوته 25 سانتی متر و فاصله دو پشته 75 سانتی متر توصيه مي شود.
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عمق کاشت: بسته به بافت خاك 15-7 سانتی متر �

میـزان کود: بـراي بدسـت آوردن حداكثر عملكـرد بالقـوه اين رقم  �

مصـرف كودها براسـاس آزمـون خاك تعيين شـود. 

مبـارزه با علف هـاي هرز: بـراي مبـارزه بـا علف هاي هـرز قبل از  �
 كاشـت يا قبل از جوانه زدن سـيب زمينی از سـم پاراكوات به ميزان 3 ليتر
 در هكتار استفاده شود. پس از كاشت و در مرحله حدود 15-10 سانتی متر

همراه با خاك دهی پای بوته وجين علف های هرز صورت گيرد.

مبـارزه بـا آفـات: از آفـات مهـم سـيب زمينی، سوسـک كلـرادو  �
می باشـد. بـرای مبـارزه بـا آن از سـم زولـون 3-2 ليتـر در هكتـار يـا 

شـود. اسـتفاده  ميلی ليتـر   75 اسـپينوزاد 

 خاك دهـي پاي بوته ها: زمانـي كه ارتفاع بوته ها بين 20-10 سـانتي متر �
بـوده بـا حجـم مناسـبی از خـاك انجـام گيـرد. در خاك دهـي ماشـينی، 

تراكتـور حتمـاً بـه چرخ هـاي رينـگ باريـک مجهز شـود

آبیـاری: آب مـورد نيـاز ايـن رقـم در آبيـاری تيـپ )قطـره ای( بين  �
6500 تـا 7500 متـر مكعـب با لحاظ شـرايط آب و هوايی منطقه عملكرد 
غـده قابـل قبـول و اقتصادی توليـد می نمايـد. بنابراين از آبياری سـنگين 

در مراحل رشـد خودداری شـود. 

سـرزني و برداشـت سـیب زمیني: برداشـت سـيب زميني زماني  �
اسـت كـه گياه بـه مرحلـه بلـوغ فيزيولوژيكـي كه همزمـان با زرد شـدن 
 برگ ها بوده، رسـيده باشـد. بـا اين حال هر زماني كـه عملكرد قابل قبولي

 توليد شده باشد مي توان 15 تا 20 روز قبل از برداشت اقدام به سرزني نموده و

برداشت كرد. 
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از  � ناشـی  ديـده  غده هـاي صدمـه  التيـام  منظـور  بـه  انبـارداری: 

برداشـت و حمـل و نقـل، الزم اسـت بـه مـدت دو هفتـه دماي انبـار را به 

20-15 درجـه سـانتي گراد بـا رطوبـت نسـبي 85 درصد رسـانده و بعد از 

ترميـم زخم هـا با رطوبت نسـبي انبـار90-85 درصد، درجه حـرارت براي 

سـيب زميني بـذري 4-2 درجـه سـانتي گراد و بـراي سـيب زميني های 

خوراكـي 5-4 درجـه سلسـيوس نگهداری شـود. 


