نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

چغندرقند در استان خوزستان طي فصل پاييز كشت و پس از گذراندن فصل زمستان و دوره
رشد  220-240روز در اواخر فصل بهار تا اوايل تابستان برداشت ميشود .بهدليل شرايط آب و
هوايي فصل بهار (زمان برداشت) ،شرايط براي رشد رويشي و حجيم شدن ريشه فراهم و لذا،
درصد قند در اين منطقه نسبت به ساير نقاط چغندرخيز مناطق بهاره كشور ،پايينتر است.
محدوديت مصرف آب و نيتروژن در اواخر فصل رشد بهمنظور محدود كردن رشد گياه ميتواند
در افزايش درصد قند و كيفيت چغندرقند پاييزه مؤثر باشد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

در اوايل فصل رشد چغندرقند پاييزه در خوزستان ،چهار تا پنج بار آبياري صورت ميگيرد
و در هر بار ،مقدار زيادي آب ـ بهويژه آبياري اول و دوم ـ مصرف مي شود .اين عامل همراه با
بارندگيهاي زمستانه سبب مي شود خاک تا عمق زيادي خيس شود .عالوه بر اين ،تبخير و تعرق
پايين طي فصل زمستان موجب ميشود كه آب ذخيره شده در خاک ،كمتر مورداستفاده گياه قرار
گيرد .عميق بودن ريشه چغندرقند نيز سبب مي شود كه اين گياه بتواند از آب قابلاستفاده موجود
در قسمتهاي پايين تر خاک استفاده كند .با توجه به اينکه بخش عمدهاي از رشد چغندرقند
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پاييزه از اواخر بهمن شروع و تا زمان برداشت ادامه مييابد ،مديريت صحيح مصرف كود نيتروژن
و آبِ آبياري در اواخر فصل رشد ضمن افزايش راندمان مصرف اين دو نهاده مهم و كاهش
هزينههاي توليد ميتواند از طريق كنترل رشد رويشي گياه ،شرايط بهبود كيفيت ريشه و در نتيجه،
افزايش عملکرد قند در هکتار را فراهم سازد.
نتايج حاصل از تحقيقات نشان مي دهد كه بايستي در كشت پاييزه چغندرقند در استان
خوزستان ،سه هفته پيش از برداشت ،آبياري چغندرقند قطع شود .همچنين مصرف ديرهنگام
نيتروژن اضافي نيز در زراعت چغندرقند در اين منطقه توصيه نميشود.
منابع مورداستفاده

 شريفي ،ح .1379 .بررسي اثرات تؤأم قطع آبياري در زمانهاي مختلف قبل از برداشت و
مصرف ديرهنگام كود نيتروژن بر روي عملکرد ريشه ،درصد قند و پوسيدگي ريشه
چغندرقند در خوزستان .گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي ،مركز تحقيقات كشاورزي صفيآباد
دزفول.
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