نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

در مناطقي با زمستانهاي سرد ،برداشت چغندرقند به منظور كسب حداكثر عملكرد ريشه تا
پیش از فرارسیدن يخبندان ،به تأخیر ميافتد .چغندرقند برداشتشده مانند يك گیاه كامل از نطر
بیولوژيكي فعال و زنده است .بنابراين ،ريشه چغندرقند در محیط سیلو براي ادامه زندگي ،قند
موجود در خود را در هنگام تنفس ،مصرف ميكند .از سوي ديگر ،كارخانههاي قند با
ظرفیت هاي فعلي ،توان مصرف چغندرقند را بالفاصله پس از تحويل ندارند .زيرا بهرهبرداري
بالفاصله پس از برداشت ،اقتصادي نیست و بايد چغندرقند مدتي در سیلو باقي بماند .سیلو كردن
چغندرقند بايد بهنحوي انجام شود تا ضمن آن كه خواص فیزيولوژيك ،شیمیايي و مكانیكي آن
بدون تغییر باقي بماند ،ضايعات قندي نیز به حداقل ممكن برسد .سیلوها ،سهم به سزايي در ايجاد
ضايعات قندي و وزني دارند.
با آن كه در بخش كشاورزي كارخانه ها ،كارشناسان باتجربه بر كلیه مراحل كاشت تا
برداشت چغندرقند نظارت دارند و كارشناسان ورزيدهاي نیز در خط تولید اين كارخانهها فعالیت
ميكنند ولي حدفاص ل بین تحويل و مصرف چغندرقند ـ يا بهعبارتي مديريت سیلو ـ كمتر مورد
توجه قرار ميگیرد .در اكثر كارخانه هاي قند كشور ،در اين بخش كارشناسان مشخص و معیني
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كه مسئولیت مستقیم داشته باشند ،وجود ندارد .بنابراين ،مديريت قوي و كارآمدي در قسمت
سیلو اعمال نميشود.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

از هنگام برداشت محصول در مزرعه و در واقع پس از قطع برگها از روي بوته چغندرقند،
به دلیل ادمه تنفس ريشه ،شمارش معكوس براي كاهش كیفیت چغندرقند آغاز ميشود .لذا
رعايت نكات فني از زمان برداشت ريشه در مزرعه تا هنگام مصرف آن در كارخانه قند ميتواند
به حفظ كیفیت ريشه چغندرقند كمك كند.
 ماشین هاي چغندركَن طوري طراحي شود كه بتوانند چغندرقند را با كمترين اُفت ممكن
برداشت كنند .هرگاه اُفت زياد باشد ،استفاده از جداكننده اُفت ميتواند كمك مؤثري در
ايجاد شرايط مساعد براي نگهداري چغندرقند ـ بهويژه در سیلوي طوالنيمدت ـ داشته باشد.
 وسايل نقل و انتقال چغندرقند به نحوي طراحي شده باشد كه بتوان ارتفاع سقوط ريشه را تا
حد ممكن ،كمتر كرد .به ويژه در نقطه پاياني ـ كه چغندرقند از نقاله به پايین ريخته ميشود
ـ بايد طوري باشد كه فاصله بین انتهاي نقاله و توده چغندرقند از دو متر بیشتر نباشد .عالوه
بر اين ،با جابجايي منظم نقاله ،بايد ريشهها به صورت يكنواخت در محل ذخیرهسازي پخش
شوند.
 زمان در ذخیرهسازي چغندرقند حتي االمكان محدود باشد .به مصرف رساندن چغندرهاي
ذخیره شده بايد به نوبت باشد .بدينمعني كه چغندري كه در مرحله اول ذخیره شده است،
زودتر از چغندرهاي ديگر مصرف شود.
 دماي توده چغندرقند در محل ذخیره سازي بايد كنترل شود .بدينمنظور يا بايد ارتفاع توده
چغندرقند در سیلو محدود باشد و يا آنكه در سیلو تهويه انجام گیرد.
 چغندرهاي سالم و خوب رشديافته و خوششكل سیلو شوند .اما ،چغندرهايي كه داراي 15
درصد يا بیشتر گِل و خاك هستند ،بايد ابتدا شسته و سپس سیلو شوند.
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 براي جلوگیري از سبز شدن دوباره ريشهها ،سَرزَني چغندرقند بهطور كامل انجام شود و تنها،
چغندرهايي كه بهنحو صحیح سرزني شدهاند ،سیلو شوند.
 چغندرهاي تازه و ترد و شكننده و چغندرهايي كه صدمه مكانیكي ديدهاند و زخمي شدهاند
ـ به ويژه چغندرهايي كه در اثر ضربه كوبیده شدهاند ـ و همچنین چغندرهاي پالسیده جدا
نگهداري شوند.
 چغندرها در دماهاي پايین و ثابت و يكنواخت سیلو شوند (تا حد ممكن پايینتر از  12درجه
سانتيگراد) .چنانچه در سیلوها از تهويه هوا استفاده ميشود ،بهترين زمان براي بهكار انداختن
فنتیالتورها ،حدود ساعت  12شب تا قبل از طلوع آفتاب است.
 رطوبت نسبي هواي داخل سیلو بايد  90-96درصد باشد و ارتفاع توده چغندرقند درون سیلو
نبايد بیشتر از پنج متر باشد.
 حتيالمقدور قبل از وارد كردن چغندرقند در سیلو ،در كف سیلو شیرآهك با درجه بوم -10
 5پاشیده شود .همچنین بر روي سطح چغندرهاي موجود در سیلو ،شیرآهك افزوده شود.
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