نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

چغندرقند بهشدت نسبت به کمبود نيتروژن در خاک ،حساس است و کمبود اين عنصر
غذايی ،موجب کاهش شديد عملکرد محصول می شود .به همين دليل ،نيتروژن مهمترين عنصري
است که در زراعت چغندرقند به صورت کود مصرف می شود .از سوي ديگر ،مصرف زياد
نيتروژن باعث هدر رفتن آن و آلودگی آبهاي سطحی و زيررمينی میشود .تاکنون روشهاي
مختلفی شامل تجزيه خاک ،تجزيه گياه و استفاده از دستگاه کلروفيلمتر جهت برآورد نيتروژن
موردنياز چغندرقند بررسی و بهکار رفته اند .تجزيه خاک نسبت به روش تجزيه گياه ،کارآيی
بيشتري در تعيين نياز واقعی چغندرقند به نيتروژن دارد و در حال حاضر ،مورداستفاده اکثر
پژوهش گران است .در روش تجزيه خاک ،نمونهبرداري و آزمايش خاک نقش مهمی جهت
تعيين مقدار نيتروژن محتوي خاک و مقدار نياز واقعی مصرف کود دارد .از سوي ديگر ،با توجه
به مصرف زياد کود نيتروژن و عدم رعايت زمان صحيح مصرف ،کارآيی مصرف نيتروژن ـ که
بهطور متوسط در سطح جهانی  33درصد است ـ پايين است .مصرف نيتروژن در زمان کاشت،
موجب شستو شوي زياد اين عنصر و در مراحل آخر دوره رشد (پس از به حداکثر رسيدن رشد
برگی) ،موجب افزايش ناخالصی هاي ريشه و کاهش کيفيت آن میشود .بنابراين ،بهمنظور
دستيابی به حداکثر بهرهمندي از کود مصرفی ،ضرورت دارد به مقدار و زمان مصرف نيتروژن در
زراعت چغندرقند توجه شود.
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شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بهطور متوسط ،توليد هر تُن ريشه چغندرقند به حدود پنج کيلوگرم نيتروژن خالص نياز دارد.
بهعنوان مثال ،اگر عملکرد متوسط منطقه  50تُن ريشه چغندرقند در هکتار باشد 250 ،کيلوگرم
نيتروژن خالص موردنياز خواهد بود .با اين وجود ،جهت برآورد نزديك به يقين ابتدا بايد ميزان
نيتروژن باقيمانده در خاک (نيترات) اندازهگيري و چنانچه مقدار موجود ،کمتر از حد نياز باشد
میتوان با کاربرد کودهاي شيميايی نيتروژندار ،نياز گياه تأمين شود .بنابراين نمیتوان يك فرمول
کلی براي يك منطقه توصيه کرد و بايد عوامل الزم در نظر گرفته شود.
مصرف بیمورد کودهاي نيتروژندار پيش از کاشت ،عالوه بر امکان شسته و خارج شدن
از دسترس ريشه و ايجاد آلودگی زيستمحيطی ،اثر بازدارنده و نامطلوبی بر جوانهزدن بذر
چغندرقند میگذارد .از سوي ديگر ،عدم مصرف کود نيتروژندار با وجود نياز به آن نيز موجب
کاهش عملکرد محصول میشود .پس چه بايد کرد؟ جهت توليد 50تُن در هکتار ريشه
چغندرقند ،چنانچه ميزان نيتروژن نيتراتی در عمق صفر تا  30سانتیمتري خاک پيش از کاشت،
کمتر از  15ميلی گرم در کيلوگرم خاک باشد ،میبا يست کود نيتروژندار مصرف شود (جدول
 .)1در شرايطی که دماي هوا باال و رشد اوليه گياه سريع باشد ،هرچه زمان مصرف کودهاي
نيتروژندار به زمان کاشت چغندرقند نزديكتر باشد (پس از آبياريهاي سنگين اول و دوم)،
کميت وکيفيت محصول افزايش خواهد يافت .مصرف کود سرک پس از تنك و وجين اوليه با
نمونهبرداري از عمق صفر تا  30سانتیمتري کف جويچهها و چنانچه ميزان نيتروژن نيتراتی خاک
کمتر از  25ميلیگرم در کيلوگرم باشد ،توصيه میشود .در غير اين صورت ،کاربرد نيتروژن
سرک ضرورتی ندارد.
بهم نظور دستيابی به حد مطلوب نيترات در خاک ،بايد جهت افزايش هر يك ميلیگرم در
کيلوگرم نيترات ،حدود  15کيلوگرم در هر هکتار کود اوره مصرف شود .بهعنوان مثال ،اگر
نيترات عمق صفر تا  30سانتیمتري معادل  15ميلی گرم در کيلوگرم باشد ،جهت رسيدن به 25
ميلیگرم در کيلوگرم خاک بايد معادل  150کيلوگرم اوره در هر هکتار مصرف شود (15 =150
×  .) 10البته ،توجه به راندمان مصرف نيتروژن نيز ضروري است .چنانچه بافت خاک سبك (خاک
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شنی) باشد و نيار به مصرف کو د سرک باشد ،بهتر اين است که اين کود در دو مرحله يکی پس
از تنك و وجين اوليه و ديگري حدود  20-30روز بعد مصرف شود و در صورت سنگين بودن
بافت خاک (خاک رسی) ،مص رف کود نيتروژن به صورت سرک در يك مرحله کفايت میکند.
جدول ( )1توصیه* کود نیتروژن بر اساس آزمون خاک جهت تولید  80تُن در هکتار
ریشه چغندرقند
مناطق سرد (کشت بهاره)
مناطق گرم (کشت پاییزه)
کود اوره
نیترات خاک
کود اوره
نیترات خاک
(میلیگرم در کیلوگرم خاک) (کیلوگرم در هکتار)

کمتر از پنج
5-10
10-15
15-20
بیشتر از 20

250-300
150-250
100-150
100
صفر

(میلیگرم در کیلوگرم خاک)

(کیلوگرم در هکتار)

کمتر از پنج
5-10
10-15
15-20
20-25
بیشتر از 25

300-400
250-300
150-250
100-150
100
صفر

* توصیههای فوق در خاکهایی با بافت رسی ،مواد آلی کمتر از یک درصد و  pHبیش از  7/5قابلیت اجرایی دارد.
در صورت کاهش  pHو یا افزایش مواد آلی و تغییر بافت خاک به لومی و متوسط ،حدود  50کیلوگرم از توصیههای
فوق کاهش مییابد.
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