نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

عوامل مختلف خاک مانند خواص فيزيکي و شيميايي ،فشردگي ،دما و رطوبت خاک همراه
با روش آبياری و کيفيت بذر ،بر جوانهزني بذر مؤثر است .در اين ميان ،اثرمتقابل عمق کاشت
بذر با تمام اين موارد ،غيرقابل انکار است و با افزايش عمق کاشت ،ميزان جوانهزني بذر در مزرعه
کاهش مييابد  .در يک خاک با بافت و ساختمان مناسب و بدون هرگونه محدوديتي ،عمق
کاشت  2/5-3سانتيمتر در نظر گرفته ميشود .نشان داده شده است با افزايش عمق کاشت تا پنج
سانتيمتر ،درصد جوانهزني حدود  35-40درصد کاهش مييابد .بنابراين ،حتي بهترين بذر از
لحاظ قدرت جوانهزني را نبايد در عمق پايينتر از  3/8سانتيمتر کشت کرد .با کاشت بذر در
عمق يکسان ،ضمن دستيابي بذر به رطوبت مناسب و يکنواخت ،فشار فيزيکي يکساني روی بذر
خواهد بود و نتيجه آن ،خروج مطلوب و همزمان جوانهها خواهد بود.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

نتايج تحقيقـات نشـان داده است که بذرهــای درشـت چغندرقند (با قطر  5/2-5/6ميليمتر)
نسبت به بذرهايي با اندازه متوسط (با قطر  4-4/4ميليمتر) و ريز ( 2/8-3/6ميليمتر) در شرايط
مزرعه ،بهتر جوانه ميزند و عملکرد ريشه و پوشش برگي بيشتری توليد ميکند .بذرهای
مولتيژرم و منوژرم چغندرقند توليد شده در ايران ،بهترتيب دارای قطر بيشتر از  3/5ميليمتر با
غربال گِرد و  2/2ميليمتر با غربال دراز است که جزو بذرهايي با اندازه متوسط محسوب ميشوند.
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بنابراين ،کاشت بذر در عمق بيشتر از  2/5-3/0سانتيمتر ،موجب کاهش ميزان جوانهزني در
مزرعه ميشود.
در کاشت زودهنگام ،بايد بذر را سطحيتر (در عمق کمتر از دو سانتيمتر) و در کاشت
ديرهنگام ـ زماني که دمای محيط بيشتر از  25درجه سانتيگراد است ـ بايد بذر را در عمق بيشتر
(سه سانتيمتر) قرار داد .بهواسطه شرايط متغير خاک در طول جوانهزني ،عمق کاشت مناسب
ممکن است از سالي به سال ديگر و از زميني به زمين ديگر تغيير کند .در سالهای خشک ـ
وقتي که ميزان رطوبت خاک عامل محدودکننده جوانهزني است ـ بهتر است از بذر درشتتر
استفاده شود و بذر در عمق بيشتری قرار گيرد .در سالهای مرطوب و يا در شرايطي که خطر سله
بستن خاک وجود داشته باشد ،کشت سطحي بذر ممکن است مفيدتر باشد .در اين حالت،
فاصلهای که بايد جوانه اوليه طي کند تا از خاک سر بيرون آورد ،کمتر ميشود و جوانه در حداقل
زمان ممکن از خاک خارج خواهد شد .در اين شرايط ،توجه و رعايت موارد زير مفيد خواهد
بود:
 مناسبترين عمق کاشت بذر چغندرقند حدود دو تا سه سانتيمتر است.
 جهت داشتن مزرعهای با رشد يکنواخت بوتهها ،بذرها بايد در عمق يکسان کشت شوند.
 کاهش قطر بذر و افزايش عمق کاشت ،موجب کاهش ميزان جوانهزني بذر در مزرعه
ميشود.
 بذر ريز را نبايد در عمق بيشتر از  2/5سانتيمتر کشت کرد.
 در صورت استفاده از بذر ريز بايد ميزان بذر مصرفي را درحدود  33درصد افزايش داد.
منابع مورداستفاده
Wang, H., M. Davis and P. Mauk. 1999. Effects of irrigation, planting depth,
and fungicide seed treatment on sugar beet stand and establishment. Journal
of Sugar Beet Research, 32(1): 1-8.

صفحه 2





Yonts, C.D., R.G. Wilson and J.A. Smith. 1999. Influence of planting date on
stand, yield and quality of sugarbeet. Journal of Sugar Beet Research, 36(3):



1-14.

3 صفحه

