نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

در بررسي روابط خاك ،گياه و عناصر غذايي مسائل مربوط به عنصر پتاسيم بسيار حائز
اهميت است .بعضي گياهان مانند توتون تا هشت درصد وزن خشك برگ خود ،پتاسيم از خاك
جذب ميكند .پتاسيم در بين كاتيونهايي كه چغندرقند جذب ميكند نيز بيشترين مقدار را بهخود
اختصاص ميدهد .ميزان پتاسيم خاك معموالً خيلي بيشتر از ميزان عناصر غذايي پُرمصرف ديگر
مانند نيتروژن و فسفر است .ميزان پتاسيم خاكها خيلي متغير است بهطوریكه در بعضي از
خاكها آنقدر پتاسيم خاك كم است كه نياز است تا هرساله كودهای پتاسيمدار به خاك اضافه
شود .اما ،موجودی پتاسيم برخي ديگر از انواع خاكها ـ مانند اكثر خاكهای ايران ـ به حدی
زياد است كه پس از ساليان متمادی آبشويي و يا جذب توسط گياه ،هنوز نيازی به مصرف اين
عنصر نيست .در مجموع ،در خاكهای مناطق خشك با درصد رس باال ،پتاسيم خاك زياد است.
عنصر پتاسيم تأثير زيادی در افزايش كيفيت محصول و افزايش راندمان مصرف ساير عناصر
غذايي دارد .بهنحویكه در عالم تغذيه گياهي بهعنوان عنصر كيفي معروف شده است .از ساير
نقشهای پتاسيم ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
( )1افزايش مقاومت نسبت به بيماریها ،آفات و خشكي و سرمازدگي
( )2اين عنصر غذايي در زراعت چغندرقند ،نسبت مستقيم و غيرخطي با درصد قند ريشه دارد.
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( )3در تغذيه چغندرقند ،پتاسيم و سديم دو كاتيون مهم و تعيينكننده جهت دستيابي به حداكثر
عملكرد محسوب ميشوند.
( )4جذب پتاسيم توسط چغندرقند دارای اثرمتقابل منفي و در رقابت با كاتيونهای كلسيم،
منيزيم و سديم است.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بهمنظور توليد هر تُن ريشه چغندرقند ،حدود هفت كيلوگرم پتاسيم خالص نياز است.
تحقيقات زيادی برای يافتن غلظت بحراني پتاسيم در خاكهای تحت كشت چغندرقند انجام
شده است .در بيشتر تحقيقات ،غلظت بحراني پتاسيم خاك 120 ،ميليگرم در كيلوگرم خاك
تعيين شده است .توصيه كود در غلظت زير حد بحراني ،موجب افزايش قطعي عملكرد و بهبود
كيفيت چغندرقند ميشود .توصيه كود در محدوده غلظت بحراني ( 120-240ميليگرم در
كيلوگرم خاك) بايد با توجه به شرايط توليد صورت گيرد .البته در محدوده  120-180ميليگرم
پتاسيم در كيلوگرم خاك و با هدف مديريت نگهداشت سطح عنصر غذايي ،تضمين عملكرد و
جلوگيری از احتمال كاهش پتاسيم ،كاربرد اين عنصر غذايي مورد توجه قرار ميگيرد .نتايج يك
تحقيق ميداني در استان فارس نشان داد كه ،تمام مزرعههايي كه دارای پتاسيم بيش از 200
ميليگرم در كيلوگرم خاك بودند ،عملكرد بااليي داشتند .بهمنظور اطمينان و جلوگيری از كمبود
احتمالي اين عنصر و همچنين ،نگهداشت غلظت پتاسيم در محدودة باالی غلظت بحراني و با در
نظر گرفتن ميزان برداشت پتاسيم از خاك توسط گياه و در نهايت ،خارج شدن اين عنصر از
مزرعه و با توجه به عملكرد پتانسيل موردانتظار ،معموالً حد بحراني پتاسيم در خاك حدود 250
ميليگرم در كيلوگرم خاك در نظر گرفته ميشود.
اخيراً از روش جديد ديگری برای محاسبه مقدار پتاسيم موردنياز گياهان ـ از جمله چغندرقند
ـ استفاده ميشود .در اين روش ،به جز درنظر گرفتن حداقل ميزان پتاسيم قابلجذب موجود در
خاك ( 250ميليگرم در كيلوگرم خاك) ،ميزان رس موجود در خاك نيز بهعنوان فاكتوری
مؤثر در تأمين پتاسيم موردنياز گياه درنظر گرفته ميشود .بهطوریكه ،با افزايش درصد رس
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خاك ،غلظت بحراني (حداقل) پتاسيم قابلجذب خاك افزايش مييابد .جهت محاسبه صرفنظر
از نوع رس ،به ازای هر يك درصد رس 10 ،ميليگرم در كيلوگرم پتاسيم قابلجذب در خاك
درنظر گرفته شود .بهعنوان مثال ،اگر ميزان رس خاك  35درصد باشد ،حداقل ميزان پتاسيم
قابلجذب موجود در خاك معادل  350ميليگرم در كيلوگرم خاك در نظر گرفته ميشود.
بنابراين ،اگر حداقل ميزان پتاسيم قابلجذب موجود در خاك كمتر از  350ميليگرم در كيلوگرم
باشد ،بايستي از طريق كاربرد كودهای شيميايي پتاسيمدار ،كمبود اين عنصر غذايي در خاك
جبران شود.
در خصوص وجود ارتباط مستقيم بين ميزان پتاسيم خاك با ميزان رس بايد توجه داشت كه
منظور پتاسيم كل خاك است نه پتاسيم تبادلي و از سوی ديگر ،نوع كاني رس نيز يكي از عوامل
تثبيتكننده و غيرقابل جذب كردن پتاسيم قابلجذب در خاك محسوب ميشود.
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