نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

يكي از مشكالت عمده زراعت چغندرقند در كشت بهاره ،كمبود آب در اوايل دوره رشد
و پس از سبز شدن محصول است .در اغلب مناطق ،كشاورزاني كه مشكل تهيه آب الزم جهت
آبيار ی زراعت چغندرقند در اوايل فصل رشد (از كاشت تا مرحله هشت برگي چغندرقند) را
دارند ،ترجيح مي دهند ابتدا با يك و يا دو بار آبياری ،بذر چغندرقند را سبز و پس از آن ،آب
خود را صرف آبياری غالت كنند .در اين شيوه ،آبياری مجدد زراعت چغندرقند حدود  45ـ35
روز بهطول ميانجامد .در بعضي از مناطق نيز ،كشاورزان كاشت چغندرقند را به پس از برداشت
جو ،موكول ميكنند .اين موضوع نيز موجب عدم جوانهزني و استقرار مناسب بوته در سطح
مزرعه مي شود و در نهايت ،كاهش شديد عملكرد را در پِي دارد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

كاهش رطوبت در خاک های سنگين و رسي ـ به ويژه اگر فاصله آبياری بيشتر از  30روز
باشد ـ موجب ايجاد شكاف در وسط پشته ـ محل استقرار بوته ـ ميشود .مشاهدات نشان ميدهد
كه اين شكافها با پاره كردن ريشههای جذبكننده آب ،ضمن خسارت به سيستم ريشهای گياه،
فرصت مناسبي برای حمله و تجمع قارچ های ساپروفيت در پيرامون ريشه فراهم ميكنند كه با
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گذشت زمان ،بوتهها خشك و ريشه پالسيده ميشود .بههمين دليل ،تنش خشكي در خاکهای
سنگين و رسي موجب كاهش تعداد بوته در سطح مزرعه ميشود .بدين جهت در صورت
پيش بيني وقوع خشكي در مناطقي كه خاک سنگين دارند ،توصيه ميشود ،بذر چغندرقند در
كنار پشته ـ و نه در وسط پشته ـ كاشته شود (شكل .)1
برخي كشاورزان معتقدند كه در مراحل اوليه رشد چغندرقند و همچنين زمانيكه ريشهها
كوچك هستند ،بايستي گياه را تشنگي داد تا ريشهها در جستجوی آب به سمت پايين حركت
كنند .ولي نكته حائ ز اهميت در اين است كه تنش رطوبتي در اين مرحله ميتواند از رشد سريع
گياه جلوگيری كند .بنابراين ،نبايد به اين عمل مبادرت كرد .بهطوریكه چغندرقند سه تا چهار
هفته پس از خروج جوانهها از خاک ،به شرايط نامطلوب رطوبت خاک حساس هستند .در طي
اين دوره ،خاک بايستي تا عمق  30سانتيمتری مرطوب باشد بهطوریكه رشد گياه سريع و مداوم
انجام پذيرد.
كشت روي پشته

كشت در دو طرف پشته

شكل ( )1مقایسه روش های مختلف کاشت بذر چغندرقند

منابع مورداستفاده

 چگيني ،م.ع .1382 .بررسي فيزيولوژيكي تحمل به خشكي در ارتباط با ازت و پتاسيم.
گزارش ساالنه پروژه تحقيقاتي ،بخش تحقيقات بهزراعي ،موسسه تحقيقات اصال ح و تهيه
بذر چغندرقند.
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