نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

تاريخكاشت بهعنوان يكي از مهمترين عوامل زراعي بهشمار ميرود .براي استفاده مطلوب از عوامل محيطي مانند تشعشع،
حرارت ،آب و ساير نهادههاي زراعي ،يافتن بهترين تاريخ كاشت هر محصول با توجه به شرايط محيطي منطقه ضروري است .زمان
كاشت ،توسعه سايه انداز گياه (تعداد ،اندازه و سن برگ ها) را در ارتباط با تشعشع كل و تشعشع دريافتشده طي فصل رشد ،تحت
تأثير قرار ميدهد .چغندرقند از گياهاني است كه اگر در اولين فرصت ممكن كشت شود ،ميتواند زودتر به سطح برگ مطلوب برسد
و بهنحو مناسبتري از تشعشع خورشيدي بهره مند شود .با طوالني شدن دوره رشد و افزايش سرعت رشد گياه ،عملكرد چغندرقند
افزايش مييابد .گزارش شده است كه به ازاي هر روز زود كاشتن چغندرقند ـ در فاصله اوايل فروردين تا اوايل تير ـ حدود 500
كيلوگرم در هكتار عملكرد ريشه افزايش خواهد يافت .با وجود آنكه كشت زودهنگام در اكثر مناطق باعث كاهش عيار قند ميشود،
ولي به علت افزايش عملكرد ريشه ،عملكرد شكر نيز افزايش مييابد.
با وجود اهميت رعايت تاريخكاشت مناسب جهت توليد عملكرد قابلقبول محصول چغندرقند ،اما كشاورزان چغندركار اغلب
بنا به داليل مختلف ،اين موضوع مهم را رعايت نميكنند .بنابراين در اغلب نقاط ايران تأخير در كاشت موجب اُفت شديد عملكرد
ميشود .اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته ،محققين و بهتبع آن كشاورزان بهدنبال روشهايي هستند تا بتوانند چغندرقند را
در اولين فرصت ممكن كه دماي پايه موردنياز براي رشد محصول ـ سه درجه سانتيگراد ـ فراهم ميشود بذر را سبز كنند .نياز حرارتي
جهت استقرار  50درصد بوتههاي چغندرقند حدود  85واحد حرارتي خاك تخمين زده شده است .در ايران نشان داده است نياز
حرارتي از كاشت تا سبز شدن چغندرقند بهطور متوسط معادل  154واحد حرارتي و حداقل دمايي كه موجب خسارت يخزدگي در
گياهچههاي چغندرقند بعد از سبز شدن ميشود ،كمتر از  -2درجه سانتيگراد است .در ايران بهعلت رسي بودن خاكها ،زارع بايد
مد ت زماني صبر كند تا رطوبت خاك در حد گاورو باشد ،لذا كشت بذر و جوانهزني در دماي باالتري صورت ميپذيرد.
در شرايط كشت بهاره ،وجود سرما بهدليل ايجاد محدوديت براي جوانهزني ،استقرار گياه و خطر ساقه رفتن و همچنين مرطوب
بودن خاك ،مانع از كاشت زودهنگام بذر ميشود .مجموعه اين عوامل موجب مي شوند تا در نتيجه عدم استفاده كامل از تشعشع
خورشيدي موجود ،عملكرد محصول كاهش يابد .از سوي ديگر ،به تأخير انداختن كاشت تا اوايل ارديبهشت ،با افزايش خطر خشک
شدن خاك به هنگام عمليات تهيه زمين و سله بستن موجب كاهش جوانهزني بذر و بروز بدسبزي در سطح مزرعه ميشود.

شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بايد در انتخاب تاريخكاشت ،دقت كافي شود .نتايج بهدست آمده از آزمايشهاي كشت بهاره چغندرقند در مناطق مختلف
كشور نشان مي دهد در اولين فرصت پس از سپري شدن سرماي زمستان ـ و حتي در بعضي از مناطق در اواخر زمستان ـ هنگاميكه
دماي هوا معادل  3-5درجه سانتيگراد باشد ،مي توان چغندرقند را كشت كرد .در اين حالت ،خطر خسارت يخبندان كاهش مييابد
و در صورت نياز ،امكان واكاري نيز وجود خواهد داشت .همچنين با معرفي رقمهاي مقاوم به ساقهروي ،امكان كاشت زودتر
چغندرقند نيز مهيا شده است .از سوي ديگر ،كاشت زودهنگام چغندرقند با فراهم ساختن امكان استفاده از رطوبت موجود در خاك
و بارندگي هاي اول فصل ،موجب كاهش ميزان مصرف آبِ آبياري و خسارت آفات ميشو د .در كشت زودهنگام ،بذر با قدرت
بيشتري جوانه خواهد زد و بنابراين ،مي توان بذر را در عمق بيشتري كشت كرد.
در مناطق مختلف ،تاريخ هاي متفاوتي از اواسط فروردين تا اوايل ارديبهشت بهعنوان بهترين تاريخ كاشت از نظر دستيابي به
بيشترين عملكرد ريشه و شكر معرفي شده است .البته بايد توجه داشت كشت زودهنگام چغندرقند مستلزم آمادهسازي كامل زمين در
پاييز است تا در اولين فرصت در اواخر اسفند بتوان بذر را كشت كرد.
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