اثر پاجوش ذرت در عملکرد دانه

شرکت توسعه کشت رذت

ارث پاجوش رذت رد عملکرد د هنا
مقدمه
در گذشته وقتی کشاورزان ظهور گسترده پاجوش را در مزارع ذرت هیبرید خود مشاهده میکردند ،اغلب نسبت به
تاثیر مخرب آن در عملکرد ذرت ابراز نگرانی مینمودند .زیرا این دیدگاه رایج بود که در صورت تشکیل پاجوش،
مواد مغذی گیاه اصلی اتالف و در نتیجه عملکرد محصول کاهش مییابد .لذا اغلب از پاجوشها به عنوان "رقیب"
یاد میشد و بسیاری از کشاورزان نسبت به از بین بردن آنها در مزرعه اقدام میکردند .اما تحقیقات نشان داده است
که پاجوش معموالً تاثیر کمی بر عملکرد دانه ذرت دارد و در کل تأثیرات آن مفید است.

پاجوش ذرت و دالیل بوجود آمدن آن
پاجوش ساقهای جانبی است که از  5تا  7گره پایینی در زیر سطح خاک ،روی ساقه ذرت بوجود میآید .پاجوشها
سیستم ریشه ،ساقه ،گره ها ،میان گره ،برگ ،بالل و تاسل جداگانه برای خود تشکیل میدهند .اما اتصال آوندی
بین پاجوش و ساقه اصلی ذرت برقرار است (شکل  .)1اگرچه جوانه های پاجوش در هر گره از ساقه ذرت در زیر
خاک ممکن است شگل بگیرد ،اما تعداد پاجوشهایی که در ذرت ایجاد میشوند عمدتاً به فاصله گیاهان در ردیف
کشت ،تراکم گیاهی مزرعه ،میزان رطوبت و حاصلخیزی خاک به ویژه در چند هفته اول فصل رشد و زمینه ژنتیکی
رقم ذرت مورد نظر بستگی دارد .در حقیقت گیاه ذرت در هنگام رشد در شرایط ایده آل ،میتواند پاجوش تولید کند
و معموال پاجوش ها در مرحله  6برگی ذرت قابل مشاهده هستند.
یکی دیگر از دالیل ایجاد پاجوش در ذرت ممکن است ناشی از جمعیت پایین ذرت نسبت به پتانسیل عملکرد
موجود در آن مزرعه باشد .در این صورت با شرایط مناسب اقلیمی ،گیاه ذرت دارای انرژی کافی و مواد مغذی برای
تولید پاجوش خواهد بود .تقریباً همه هیبریدهای ذرت ،زمانی که شرایط تغذیه و رطوبت ایدهآل باشد ،ممکن است
1

شرکت توسعه کشت رذت

اثر پاجوش ذرت در عملکرد دانه

یک یا چند پاجوش در ردیف های کشت کمتراکم یا در انتهای ردیفهای کمتراکم مزرعهای ایجاد شود .البته
برخی از ارقام دارای زمینه ژنتیکی مستعد تولید پاجوش ،در شرایط مناسب حاصلخیری و رطوبت ،حتی با وجود
تراکم نسبتا باال در مزرعه نیز ممکن است یک یا چند پاجوش در هر ساقه ایجاد نمایند .هرچند ،روند اصالح ذرت
در سالهای گذشته با انتخاب ارقام مقاوم به تشکیل پاجوش موجب شده است که ظهور پاجوش در ذرت کمتر شود.

شکل  )1تصویر پاجوش ذرت در کنار ساقه اصلی

آیا پاجوش از مواد مغذی گیاه اصلی بی بهره است؟
مطالعات مختلفی برای تعیین ارتباط بین پاجوش و ساقه اصلی در ذرت انجام شده است .آزمایشات برگزدایی در
گیاه ذرت نشان داده است که ذرتهای دارای پاجوش برگزدایی شده ،تقریباً دو برابر گیاهان ذرت برگزدایی شده
اما بدون پاجوش عملکرد دانه داشتند .این نتایج نشان میدهد که ارتباط آوندی بین پاجوش و ساقه اصلی در ذرت
وجود دارد و قند تولید شده در برگهای پاجوش به دانه در بالل روی ساقه اصلی برگ زدایی شده منتقل شده است.
البته مطالعات جدیدتر نشان داده است که انتقال قند بین گیاه اصلی و پاجوش تا قبل از مرحله تاسل دهی بسیار
اندک است .با این حال بعد از ابریشمدهی در ذرت و در طول مرحله پر شدن دانه ،مقدار قابل توجهی از قندهای
گیاهی ممکن است از پاجوشهای بدون بالل به بالل گیاه اصلی منتقل شود .اما زمانی که بالل هم روی پاجوش
و هم گیاه اصلی وجود دارد ،انتقال قندهای گیاهی بین پاجوش و گیاه اصلی بسیار کم اتفاق میافتد .در واقع ،در
این حالت گیاه اصلی و پاجوش ،هر کدام به طور مستقل عمل کرده و قند تولید در برگهایشان را در بالل خودشان
ذخیره میکنند.
ارقام مستعد تشکیل پاجوش
درصورتی که یک هیبرید خاص پتانسیل عملکرد باالیی را نشان دهد ،ضمنا به طور گسترده نسبت به تشکیل
پاجوش مستعد باشد ،نباید از کشت آن هیبرید اجتناب کرد ،زیرا معموالً پاجوش خیلی دیرتر از ساقه اصلی رشد
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میکند ،از این رو ،پاجوش نسبت به ساقه اصلی در رقابت برای آب ،مواد مغذی و نورعقب افتاده ،در نتیجه ،بالل
تولید شده در پاجوشها ناقص ،بد شکل یا دارای کچلی است (شکل  .)2بنابراین بالل های ناقصی که ممکن است
در پاجوشها تولید شود ،هیچ تأثیری بر رشد بالل گیاه اصلی نخواهد داشت .الزم به ذکر است ،تشکیل پاجوش
بیش از حد ممکن است نشان دهنده مشکالتی در تراکم و توزیع گیاهان در مزرعه باشد .اگر پاجوش زنی در
ردیفهای کشت کم تراکم یا مزارع دارای تراکم گیاهی پایینتر از مطلوب صورت پذیرد ،بهتر است به جای تغییر
رقم کشت شده نسبت به اصالح شرایط کشت در مزرعه برای دریافت عملکرد بهینه اقدام شود .همچنین بسیاری از
مطالعات نشان داده است که پاجوش ها تاثیر منفی بر عملکرد ذرت ندارند و میتواند نشان دهنده شرایط ایده آل
رشد در مزرعه باشد .بنابراین پاجوش فقط زمانی در عملکرد موثر است که یا ساقه اصلی آسیب ببیند یا تراکم کشت
بسیار کمتر از حد توصیه شده باشد.

شکل )2تصویر بالل ناقص ذرت در پاجوش ذرت

تاثیر پاجوش در پاسخ به آسیب های فیزیکی ساقه
اگر ساقه اصلی ذرت در اثر تگرگ ،یخبندان ،آفات ،باد ،الستیک های تراکتور ،پای افراد یا سم احشام و  ...در اوایل
فصل زخمی شده یا از بین برود ،معموالً یک یا چند پاجوش تشکیل میشود .اگر آسیب در اوایل فصل رشد صورت
پذیرد ،ممکن است منجر به پیدایش پاجوش همراه با بالل قابل برداشت شود .اما پاجوشهای دیررس ،معموال
زمان کافی برای تولید باللهای رسیده قبل از یخ زدگی آخر فصل را نخواهند داشت .نمونه چنین شرایطی در چند
سال قبل در ایالت ایندیانای آمریکا رخ داد .در این حادثه مزارع زیادی دچار ورس ناشی از باد شدید شدند و پس از
آن پاجوشهای بوجود آمده نوید جبران خسارت را میدادند .اما در عمل مقدار اندکی دانه از این مزارع آسیب دیده
بدست آمد.
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شایان ذکر است در موارد بسیار نادر ایجاد پاجوش در ذرت ممکن است ناشی از بیماری سفیدک داخلی غالت یا
" "crazy topباشد .عامل این بیماری قارچ

Sclerophthora macrospora

است و در نواحی که زمین زهکشی

مناسبی ندارد ،شدت مییابد .این بیماری قارچی در ذرت موجب بدشکل شدن قسمتهای رویشی و زایشی گیاه با توقف
رشد ،ایجاد باللهای نارس و ناقص که تعداد کمی دانه داشته و یا اصوالً دانه ندارند و همچنین در برخی موارد ظهور
پاجوش میشود .اگرچه این بیماری از طریق بذر میتواند منتقل شود ،ولی امکان انتشار بیماری از طریق بذر بسیار

محدود است .طبیعتا پاجوشهای ناشی از این بیماری قارچی در عملکرد ذرت مفید نخواهد بود.
نتیجه گیری:
به عنوان یک اصل ،تاثیر تشکیل پاجوش در عملکرد مزرعه ذرت بدون آسیب فیزیکی به ساقه اصلی ،معنی دار
نیست .اکثر تحقیقات اخیر نشان میدهد که حذف پاجوش تأثیر کمی بر عملکرد دانه ذرت دارد .معموالً ساقه اصلی
در رقابت برای منابع به پاجوشها غلبه میکند و درنهایت پاجوش ها خشک میشوند .تشکیل پاجوش در مزرعه
ای که آسیب دیده است یا با تراکم بسیار پایین سبز شده باشد ،ممکن است منجر به تولید بالل شده و به افزایش
عملکرد دانه کمک نماید.


تولید پاجوش یک بخش طبیعی از فیزیولوژی ذرت است.



پاجوش در ذرت "عادی" است و معموالً شرایط مطلوب رشد را نشان می دهد.



پاجوش به طور کلی برای ساقه اصلی ذرت ضرری ندارد.



ت شکیل پاجوش ممکن است نشانه تراکم پایین در مزرعه نسبت به پتانسیل عملکرد موجود باشد.



اغلب بدنبال آسیبدیدگی ساقه اصلی در اوایل فصل ،پاجوش تشکیل شده که ممکن است مفید باشد.
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