نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

چغندرقند در استان خوزستان به عنوان يک گياه کامالً مکانيزه محسوب میشود .تراکم بوته
از جمله مهم ترين عوامل مديريتی است که عملکرد کمی و کيفی چغندرقند را تحت تأثير قرار
می دهد و استفاده مطلوب از ساير نهادهها را ميسر می سازد .از سوی ديگر ،با توجه به استفاده از
بذر منوژرم پوشش دار و بدون پوشش در زراعت چغندرقند مکانيزه خوزستان ،بررسی فاصله
مناسب کشت اين بذر ضروری است .با توجه به مصادف شدن دوره رشد چغندرقند پاييزه در
منطقه دزفول با ماه های سرد و مرطوب زمستان و فراهم بودن شرايط محيطی برای رشد اندام
هوايی ،هم چنين طوالنی بودن دوره رشد نسبت به کشت های بهاره ،تراکم بوته مناسب در کشت
پاييزه با شرايط مناطق معتدله (کشت بهاره) متفاوت است .بنابراين ،کاشت چغندرقند در
مناسب ترين فاصله خطوط کشت و فاصله بوته روی خط ـ که تعيينکننده تراکم بوته در هکتار
است ـ ضروری است .دستيابی به تراکم بوته مناسب ،به ويژه در کشت پاييزه خوزستان ،بهدليل
مکانيزه بودن تمامی عمليات زراعی و کشت در قطعات بزرگ ،میتواند افزايش عملکرد شکر
در هکتار و سودآوری بيشتر اين گياه را بهدنبال داشته باشد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

نتايج تحقيقات انجام شده در منطقه خوزستان در ارتباط با فاصله خطوط کشت 60 ،55 ،50
و  65سانتیمتر و سه فاصله بوته روی خط  20 ،15و  25سانتیمتر بر روی دو رقم تجارتی نشان
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داده است که فاصله بين رديف های کشت از نظر تأثير بر عملکرد ريشه و شکر سفيد تفاوت
معنی داری نداشتند .با اين وجود ،بيشترين عملکرد ريشه ( 64/15تُن در هکتار) در فاصله رديف
 50سانتیمتر با تراکم بوته  94هزار بوته در هکتار بهدست آمد .ليکن بهدليل بزرگ بودن قطعات
زراعی ،طوالنی بودن جويچهها و امکان شکستگی پشتهها و همچنين تسهيل تردد ماشينآالت
مختلف جهت انجام عمليات داشت در طول فصل رشد ،بهتر است از فاصله رديف 55-60
سانتی متر استفاده شود .در ضمن ،بيشترين درصد قند در فاصله بوته  15-20سانتیمتر بهدست
میآيد .بنابراين ،بهعنوان توصيه نهايی فاصله رديف  55-60سانتیمتر با فاصله بوته 15-20
سانتیمتر با ايجاد تراکم بوته حدود  80-100هزار بوته در هکتار جهت دستيابی به بيشترين
عملکرد کمی و کيفی محصول و امکان کاربرد ماشين آالت داشت و برداشت چغندرقند در
سطوح وسيع ،مناسبترين آرايش کاشت برای کشت پاييزه محسوب میشود.
منابع مورداستفاده

 شريفی ،ح .و م.ر .اوراضیزاده .1373 .بررسی مناسبترين فاصله خطوط کاشت و بوته روی
خط (تراکم بوته در هکتار) در چغندرقند زمستانه دزفول .چکيده مقاالت ،سومين کنگره
علوم زراعت و اصالح نباتات ايران ،دانشگاه تبريز.
 اوراضیزاده ،م.ر .و ح .شريفی .1374 .بررسی اثرات فاصله کشت بذر منوژرم پوششدار و
بدون پوشش در عملکرد کمی و کيفی چغندرقند زمستانه در دزفول .گزارش نهايی پروژه
تحقيقاتی ،مرکز تحقيقات کشاورزی صفیآباد دزفول.
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