نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

یکی از مهمترین دالیل پایین بودن عم لکرد چغندرقند در کشور این است که کشاورزان
توجه کمتری به تعداد بوته استقرار یافته در واحد سطح میکنند .همچنین توزیع بوتهها در سطح
مزارع چغندرقند غیریکنواخت است بهطوری که ،در یک نقطه از مزرعه تعداد بوتهها بسیار زیاد
و در جای دیگر مزرعه ،تعداد بوتهها بسیار کم است .در مجموع ،کم بودن تعداد بوته در واحد
سطح و غیریکنواختی در توزیع بوتهها ،موجب کاهش بهرهوری از نهادهها و ازآنجا ،کاهش
عملکرد محصول می شود .در تراکم مناسب ،با بهبود میزان رقابت برای کسب نور و استفاده از
آب و مواد غذایی ،حداکثر عملکرد بهدست میآید .همچنین تراکم بوته بهطور مستقیم روی
کیفیت چغندرقند تأثیر می گذارد .یعنی در تراکمهای توصیه شده ،کیفیت محصول نیز افزایش
مییابد .الزم به ذکر است که استفاده از آرایش های کاشت نزدیک به مربع در کشت گیاهان،
باعث کاهش رقابت و حتی کاهش نیاز به علفکشها می شود .البته اجرای آرایشهای کاشت
نزدیک به مربع در مراحل داشت ممکن است با مشکالتی مواجه شود که جهت رفع آنها باید از
تراکتورهایی با چرخ های باریک استفاده شود .خوشبختانه هماکنون در کشور ،این شرایط فراهم
شدهاست.
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شرح دستورالعمل و توصيه فنی

با توجه به شرایط اق لیمی کشور از نظر وجود مقدار مناسب نور ،میتوان تراکم بوته در واحد
سطح را افزایش داد .با افزایش تراکم بوته ،مقدار اندام هوایی در سطح مزرعه بیشتر میشود و
پوشش مزرعه زودتر کامل شده و گیاه از نور خورشید بهتر استفاده میکند و در نهایت ،این
موضوع موجب افزایش عملکرد ریشه و درصد قند می شود .بر اساس منابع علمی و مطالعات
انجام شده ،تراکم مناسب برای چغندرقند حدود هشت تا ده بوته در مترمربع و بهعبارت دیگر،
 80-100هزار بوته در هکتار در هنگام برداشت است .تراکم کمتر از این میزان ،باعث اتالف
منابع و تراکم بیشتر سبب افزایش رقابت گیاهان و کاهش راندمان محصول میشود.
بر اساس آزمایشهای مختلف انجامشده در کشور ،بهمنظور دستیابی به آرایشهای کاشت
نزدیک به مربع ،معموالً فاصله ردیف  50سانتیمتر و فاصله بوته  17-20سانتیمتر ـ که در نهایت،
تراکم حدود  100هزاربوته در هکتار را در هنگام برداشت نهایی ایجاد کند ـ برای افزایش کمیت
و کیفیت محصول چغندرقند مناسب بهنظر میرسد.
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