بیان مسئله و اهمیت موضوع

آب ،مهمترين عامل محدودكننده كشاورزي كشور محسوب میشود .لذا ضرورت دارد به
كاهش مصرف آب در اين بخش و افزايش كارآيی مصرف آب محصوالت كشاورزي توجه
ويژهاي شود .چغندرقند بهاره در حال حاضر در مناطقی كشت میشود كه محدوديت آب
شديدتر بوده و افزايش سطح زيركشت اين گياه در اكثر مناطق كشت بهاره با اصل حفظ منابع
آب و خاك مغايرت دارد .بنابراين ،در اين مناطق بايد به افزايش راندمان توليد در واحد سطح
اهتمام ورزيد .از طرفی ،براي دستيابی به اهداف برنامههاي توسعه كشور عالوه بر افزايش راندمان
توليد در واحد سطح به افزايش سطح زيركشت توجه شدهاست .استفاده از پهنههاي جديد توليد
چغندرقند پاييزه عالوه بر استان خوزستان در ديگر مناطق كشور ـ از جمله استانهاي خراسان،
فارس ،كرمانشاه ،ايالم ،كرمان و  ...ـ اين امكان را بهوجود میآورد كه سطح زيركشت اين
محصول در مناطق گرم و نيمهگرم افزايش يابد .عالوه بر نياز آبی كمتر گياه ،استفاده از نزوالت
فصل زمستان در اين مناطق آسانتر است و میتوان از اين پتانسيل بالقوه بهشكل بهينه استفاده كرد
و چغندرقند را بهعنوان محصولی مناسب براي قرار گرفتن در تناوب مناطق موردنظر معرفی كرد.
باال بودن كارآيی مصرف آب كشت پاييزه ( 570-670گرم شكر بر مترمكعب آب) در مقايسه
با كشت بهاره ( 280-350گرم شكر بر مترمكعب آب) بهعنوان شاخصی در توسعه كشت پاييزه
چغندرقند مورد توجه است .يكی از محدوديتهاي كشت پاييزه ،مسئله ساقهروي است .براي اين
كار ضرورت دارد رقمهايی اصالح شوند كه پس از كشت در فصل پاييز و قرار گرفتن گياه در
معرض سرماي زمستان ،پديده ساقهروي ظاهر نشود.
شرح دستورالعمل و توصیه های فنی
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رقم «شريف» با هدف كشت پاييزه چغندرقند در خوزستان اصالح شدهاست و بر اساس
آزمايشهاي سازگاري در هفت منطقه كشور ،اين رقم با شرايط آب و هوايی متفاوت هم سازگار
است و میتواند براي كشت بهاره چغندرقند نيز مورداستفاده قرار گيرد .هيبريد جديد میتواند
جايگزين مناسبی براي رقم قديمی «رسول» باشد .اين رقم متحمل به پديده ساقهروي است و تا
حدودي نسبت به بيماري قارچی لكهبرگی (سركوسپورا) ـ كه در بعضی از سالها در اواخر دوره
رشد شيوع پيدا میكند ـ متحمل است .اين رقم يک هيبريد تريپلوييد منوژرم است .از ويژگیهاي
رقم میتوان به توليد ريشههاي صاف و كشيده ،برگهاي بلند و صاف با دمبرگهاي بلند اشاره
كرد .شيارهاي دو طرف ريشه كم و موجب انتقال كمتر خاك از مزرعه به كارخانه میشود .تعداد
برگ در اين رقم 20-25 ،عدد و فاقد رشد ثانويه است .طول دوره رشد اين رقم  220-240روز
و مناسبترين تاريخ كاشت در منطقه خوزستان و مناطق مشابه ،اوايل مهر و زمان برداشت نيمه
دوم ارديبهشت است .در مناطق ديگري كه زمستانهاي سردتر از خوزستان دارند ،تاريخ كاشت
مناسب اين رقم از نيمه اول آبان به بعد است .بذر موردنياز در هر هكتار سه يونيت توصيه میشود.
منابع مورداستفاده

 اوراضیزاده و همكاران .1390.معرفی هيبريد منوژرم چغندرقند متحمل به ساقهروي
(بولتينگ) ،مناسب كشت زمستانه چغندرقند (رقم شريف) .مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه
بذر چغندرقند.
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