نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

به منظور دستیابی به حداكثر عملكرد ريشه ،شكر سفید ،شكر قابلاستحصال و حداكثر
درآمد يا سود اقتصادي ،مديريت كود نیتروژن در زراعت چغندرقند اهمیت زيادي دارد.
چغندرقند داراي دوره رشد نسبتاً طوالنی است و در اوايل دوره رشد ،به نیتروژن زيادي نیاز دارد.
از سوي ديگر ،در اواخر دوره رشد ،زيادي نیتروژن در خاک موجب افزايش نیتروژن مضره و در
نهايت ،كاهش ضريب استحصال شكر میشود .در حال حاضر ،نوع معمول كود نیتروژن مصرفی
در مزارع چغندرقند كشور ،اوره و در برخی موارد ،نیترات آمونیوم است .بهمنظور افزايش راندمان
مصرف كودهاي نیتروژندار ،تالشها ي فراوانی براي كنترل سرعت تبديل نیتروژن آلی به
نیتروژن معدنی يا كاهش سرعت تبديل شكلهاي آمونیومی به نیترات انجام شده است .يكی از
اين روشها ،استفاده از كودهاي نیتروژندار كُندرَها ( )Slow Releaseـ به ويژه اوره با پوشش
گوگردي ـ است.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

اوره نوعی كود نیتروژندار است كه بهطور معمول در زراعت چغندرقند مصرف میشود.
حاللیت و تحّرک باالي تركیبات كودي نیتروژن در خاک از جمله عواملی هستند كه نهتنها
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باعث اتالف سرمايه و انرژي میشود ،بلكه مصرف بیش از حد نیاز گیاه و يا مصرف آنها در
زمان نامناسب (مانند مصرف سَرَک در مراحل انتهايی رشد) ،موجب كاهش كیفیت ريشه
چغندرقند میشود .كودهاي كُندرَها ـ همانند اوره با پوشش گوگردي ـ نسبت به ساير كودهاي
معمول نیتروژن به چند دلیل برتري دارند:
( )1نیتروژن موجود در آنها در طول فصل رشد با سرعت كمتري آزاد میشود و در نتیجه ،گیاه
قادر است مقدار بیشتر نیتروژن را بدون از دست رفتن آن از طريق آبشويی ،جذب كند.
( )2مصرف اين كودها نیاز به تقسیط نداشته و میتوان بهطور يکجا پیش از كاشت به خاک
اضافه شود و نیازي به مصرف آن به صورت سَرَک در طول فصل رشد نیست .بههمین دلیل،
هزينه هاي كودپاشی مجدد حذف میشود و همچنین بهدلیل كاهش تردد ماشینآالت در
مزرعه از كوبیده شدن و فشردگی خاک و هم چنین تخريب ساختمان خاک كه در حال
حاضر به صورت يک معضل در زرا عت چغندرقند مطرح است ،جلوگیري میشود.
( )3به دلیل آزاد شدن تدريجی نیتروژن از اين كود ،در تمام مراحل رشد گیاه ،نیتروژن موردنیاز
زراعت چغندرقند تأمین می شود و كمیت و كیفیت محصول افزايش میيابد.
( )4در مزرعه هايی كه سابقه پوسیدگی ريشه دارند ،اين منبع كودي باعث كاهش پوسیدگی
ريشه چغندرقند میشود.
( )5بهدلیل قلیايی بودن اكثر خاک هاي ايران ،گوگرد همراه اين كود در كوتاهمدت بهصورت
موضعی در محدوده فعالیت ريشه ،باعث تعديل واكنش خاک ( )pHمیشود كه با مصرف
مداوم در طوالنی مدت ،اين اثر در حجم كل خاک عمومیت میيابد.
( )6كاهش آلودگی زيستمحیطی نیز از جمله اثرات ديگر مصرف اين نوع كودها است.
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