نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

تحرک و حالليّت زیاد تركيبات كودي نيتروژندار ـ مانند اوره و بهویژه نيترات آمونيوم ـ
و نياز چغندرقند به آب زیاد ،از جمله عواملي هستند كه نهتنها باعث هدر رَوي این عنصر غذایي
ميشوند ،بلکه پيامد آن شستوشوي نيتروژن از خاک و متعاقب آن ،آلودگي محيط زیست و
زیان اقتصادي است .یکي از راه هاي تلف شدن نيتروژن ،هدر رفتن آن از طریق تصعيد كودهاي
شيميایي نيتروژندار است .با روش پخش سطحي كودهاي نيتروژندار ،تلفات مذكور نيز افزایش
مي یابد .لذا شيوه مناسب مصرف كود نيتروژرن ،كودكاري است كه طي آن ،ضمن افزایش
راندمان مصرف كود و نفع اقتصادي ،خطر آلودگي زیستمحيطي نيز كاهش ميیابد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

در حال حاضر ،مصرف سَرَک كودهاي شيميایي نيتروژن دار در زراعت چغندرقند بهصورت
كودپاشي سطحي است .كودهاي نيتروژندار در آب حل مي شوند و در خاک به صورت افقي و
عمودي حركت مي كنند .لذا با پخش كود در سطح زمين ،بهراحتي با آب حركت كرده و از
دسترس گياه خارج مي شود .آبياري نامناسب و بيش از حد نياز گياه نيز موجب خروج نيتروژن
از دسترس ریشه گياه ميشود.
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در زمان داشت كه كود نيتروژندار بهصورت سَرَک مصرف ميشود ،مناسبترین شيوه
مصرف ،كودكاري است .در روش كودكاري ،كودهاي نيتروژندار در طرفين بوته چغندرقند و
در عمق  4-7سانتي متري سطح خاک ،قرار داده مي شود .استفاده از این شيوه موجب افزایش
راندمان مصرف كود و در نتيجه ،بهبود عملکرد كمي وكيفي ریشه ميشود .بنابراین ،در صورت
تأمين و دسترسي به امکانات ،باید از روش پخش سطحي كودهاي نيتروژندار پرهيز كرد و این
كودها را در عمق حدود  4-7سانتيمتري خاک قرار داد.
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