نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بیان مسئله و اهمیت موضوع

میزان مصرف کودهای فسفردار بر اساس آزمایشهای مزرعهای در هر منطقه بهصورت
یک فرمول کلی توصیهشده و یا می شود .عدم توجه به مقدار فسفر موجود در خاک ،باعث
مصرف بی رویه کودهای فسفردار و در برخی موارد ،مصرف کمتر از حد نیاز این کودها میشود.
مصرف بهینه کود فسفردار باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول چغندرقند و بهدنبال آن،
افزایش سود کشاورز میشود .هم چنین با مصرف مقدار مناسب کودهای فسفردار ،از آلودگی
محیط زیست و آب های سطحی و زیرزمینی نیز جلوگیری خواهد شد.
جهت تعیین مقدار فسفر موردنیاز توجه به عوامل مؤثر بر مقدار و زمان مصرف این عنصر،
ضروری است .از جمله این عوامل می توان به پتانسیل عملکرد موردانتظار و شرایط فیزیکی و
شیمیایی خاک شامل میزان فسفر باقیمانده در خاک ،مقدار ماده آلی ،واکنش خاک و بافت
خاک اشاره کرد .بدیهی ا ست این عوامل بر میزان فسفر موردنیاز جهت دستیابی به حداکثر
عملکرد کمی و کیفی محصول مؤثر هستند .زمان مصرف کود فسفردار در زراعت چغندرقند
(پاییز سال قبل یا هم زمان با کاشت) نیز بر اساس شرایط خاک متغیر است که بایستی به آن توجه
شود .بنابراین ،بهمنظور جلوگیری از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و یا مصرف کمتر از حد
نیاز آنها ،توجه به عوامل مؤثر بر میزان مصرف ضروری است.
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شرح دستورالعمل و توصیه فنی

جهت تولید یک تُن ریشه چغندرقند ،نیاز به حدود یک کیلوگرم فسفر است .میزان کود
فسفردار موردنیاز چغندرقند بر اساس اقلیم و مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک ،متفاوت است.
بافت خاک یکی از عوامل مهم در تعیین نیاز به فسفر چغندرقند محسوب میشود .زیرا بافت
خاک یکی از عوامل مؤثر بر سایر مشخصات خاک از جمله ظرفیت تبادل کاتیونی ،وجود
کربناتها و بیکربنات ها ،آهن و آلومینیوم و  pHخاک محسوب میشود که هریک از این
عوامل بهنوبه خود ،تأثیر بهسزایی بر میزان فسفر قابل جذب خاک ،راندمان مصرف کودهای
فسفردار و در نهایت ،میزان کود فسفردار موردنیاز دارند .در مناطق گرم و در کشتهای پاییزه
(دزفول و مناطق مشابه) چنانچه میزان فسفر قابلجذب در عمق صفر تا  30سانتیمتری خاک،
حدود  15میلیگرم در کیلوگرم خاک باشد ،برای تولید  80تُن ریشه چغندرقند در هر هکتار،
نیازی به مصرف کود فسفردار نیست .در اقلیمهای سردتر (کرج و مناطق مشابه) در کشت بهاره،
حد مطلوب فسفر در خاک افزایش مییابد .بهطوریکه اگر میزان فسفر قابل جذب در عمق صفر
تا  30سانتیمتری خاک بیش از  20-25میلی گرم در کیلوگرم باشد ،برای تولید  80تُن ریشه
چغندرقند نیازی به مصرف کود فسفر نیست .در غیر اینصورت ،میبایست میزان فسفر موجود
در خاک را به حد مطلوب رساند .بهازای مصرف هر  50کیلوگرم در هر هکتار  P2O5از منبع
فسفات آمونیوم و یا سوپرفسفات تریپل ،معموالً غلظت فسفر در عمق صفر تا  30سانتیمتری،
بیش از  2/5میلی گرم در کیلوگرم خاک افزایش مییابد.
چنانچه بافت خاک لومی و متوسط باشد ،حد مطلوب فسفر قابل جذب خاک در مناطق گرم
و کشت پاییزه حدود  10و در مناطق سرد و کشت بهاره به حدود  15میلیگرم در کیلوگرم خاک
کاهش می یابد .بر اساس نتایج تحقیقات انجامشده ،میزان کود فسفردار موردنیاز جهت تولید
عملکرد مناسب محصول در جدول ( )1نشان داده شده است.
الزم بهذکر است که به منظور مصرف کودهای فسفردار ،نیازی به تجزیه خاک در هر سال
وجود ندارد .بلکه بر اساس نتایج تجزیه خاک در یک سال مشخص ،میزان کود مصرفی و
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عملکرد محصوالت طی  3-5سال آتی ،می توان برآورد نسبتاً صحیحی از میزان کود فسفردار
موردنیاز انجام داد.
جدول ( )1توصیه* کود فسفر بر اساس آزمون خاک جهت تولید  80تُن در هکتار
ریشه چغندرقند
مناطق سرد (کشت بهاره)
مناطق گرم (کشت پاییزه)
سوپرفسفات تریپل
فسفر قابلجذب
سوپرفسفات تریپل
فسفر قابلجذب
(میلیگرم در کیلوگرم
خاک)

(کیلوگرم در هکتار)

(میلیگرم در کیلوگرم
خاک)

(کیلوگرم در هکتار)

کمتر از پنج
5-10
10-15
بیشتر از 15

200
 200تا 150
 150تا 100
صفر

کمتر از پنج
5-10
10-15
15-20
20-25
بیشتر از 25

300
250-300
200-250
150-200
100-150
صفر

* توصیههای فوق در خاکهایی با بافت رسی ،مواد آلی کمتر از یک درصد و  pHبیش از  7/5قابلیت اجرایی دارد.
در صورت کاهش  pHو یا افزایش مواد آلی و تغییر بافت خاک به لومی و متوسط ،حدود  100کیلوگرم از توصیههای
فوق کاهش مییابد.

بر اساس تحقیقات و هم چنین اسناد علمی موجود ،نتایج حاصل در ارتباط با زمان مصرف
کودهای فسفردار ضد و نقیض است .برای پی بردن به دلیل این تناقضها بایستی مشخصات
شیمیایی خاک مدنظر قرار گیرد .در زمینهایی با  pHو آهک باال ،چنانچه کود فسفردار در پاییز
سال قبل مصرف شود ،فسفر اضافه شده با در اختیار داشتن فرصت کافی جهت تشکیل ترکیبات
غیرقابل جذب ،از دسترس گیاه خارج میشود .بههمین علت ،یکی از توصیههای روش مصرف
در این زمین ها ـ در صورت امکان و وجود ماشین آالت ـ مصرف کود فسفردار به روش نواری و
یا کپهای در فصل بهار و همزمان با کشت است تا فسفر موجود در کود ،فرصت کافی جهت
تشکیل ترکیبات نامحلول نداشته باشد و گیاه چغندرقند ـ که بیشترین جذب عناصر غذایی را در
اول فصل انجام می دهد ـ بتواند با مصرف کود فسفردار ،راندمان مصرف این کود را افزایش دهد.
برعکس در زمین هایی با بیش از دو درصد ماده آلی و  pHحدود  ،6/5-7/0مصرف کود فسفردار
در پاییز سال قبل پاسخ بهتری می دهد .البته در شرایط اقلیمی و خاکی ایران ،بهجز در موارد خاص
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و یا در شرایط آب و هوایی مناطق شمالی و دریای خزر ،بهندرت زمین هایی با چنین شرایطی
وجود دارد .توجه به این نکته ضروری است که حتی در خاکهایی با  pHکمتر از  ،6/5وجود
ترکیبات آزاد آهن و آلومینیوم باعث غیرقابل جذب شدن فسفر میشود .در مجموع ،با توجه به
قلیایی بودن اکثر خاک های ایران توصیه کلی این است که کود فسفردار همزمان با کاشت و پس
از شخم و تسطیح کامل زمین بر روی سطح خاک پخش و با دیسک بهطور کامل با خاک مخلوط
شود.
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