نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

تاكنون در ارتباط با مصرف عناصر غذایي موردنياز گياهان بيش از همه به عناصر پُرمصرف
و آن هم به تعداد معدودي از جمله نيتروژن ،فسفر و تا حدودي پتاسيم توجه شده است .عوامل
متعددي در چگونگي تأثير عناصر ریزمغذي بر كميت و كيفيت چغندرقند و یا هر محصول دیگر،
نقش دارند كه باید به آنها توجه كافي شود .از جمله این عوامل ميتوان به موارد زیر اشاره كرد:
( )1مشخصات فيزیکي و شيميایي خاك كه شامل غلظت اوليه عنصر موجود در خاكpH ،

خاك ،وجود كربناتها EC ،و  ...ميشود .این عوامل مقدار و روش مصرف و نوع منبع
كودي را تعيين ميكنند.
( )2زمان مصرف از نظر مرحله رشد فيزیولوژیکي گياه
( )3زمان مصرف روزانه
( )4تعداد دفعات مصرف.
در مناطق چغندركاري ایران كمبود عناصر كممصرف بور ،روي و در برخي موارد ،آهن یا
منگنز مشاهده شده است .در ارتباط با كمبود مس تاكنون گزارشي منتشر نشده است .البته ،با
توجه به بافت متوسط تا سنگين بيشتر خاكهاي ایران ،كمبود عناصر كممصرف در چغندرقند
حاد نيست و در اكثر مواقع ،این كمبود به حدي است كه جبران آن ،صرفه اقتصادي ندارد.

صفحه 1

شرح دستورالعمل و توصيه فنی

 بور ( :)Bمقدار كل بور در خاك بين  2-100ميليگرم در كيلوگرم خاك متغير است .بور،
یکي از مهمترین عناصر موردنياز چغندرقند است .كمبود بور در چغندرقند باعث كاهش
شدید كيفيت ریشه ميشود .در اثر كمبود بور ،نهتنها عالئم ظاهري بر روي برگها ظاهر
ميشود بلکه بر روي طوقه و دمبرگ نيز عالئم قابلمشاهده است .كمبود بور در مناطق وسيع
چغندركاري جهان بهخصوص در خاكهاي قليایي با بافت سبك و شني دیده ميشود .حد
بحراني بور در خاك حدود  0/5-0/6ميلي گرم در كيلوگرم است و با افزایش مقدار آن به
بيش از یك ميلي گرم در كيلوگرم خاك ،در گياه ایجاد مسموميت ميكند .بر اساس تحقيق
انجامشده در  120مزرعه در شهرهاي مختلف استان فارس ،حداقل و حداكثر غلظت بور
بهترتيب معادل  11/4و  77/6ميليگرم در كيلوگرم ماده خشك اندام هوایي (برگ و
دمبرگ) چغندرقند بود .بهطور كلي ،غلظت مطلوب بور بين  30-40ميليگرم در كيلوگرم
ماده خشك اندام هوایي چغندرقند درنظر گرفته ميشود .وقتي مقدار بور كمتر از 15
ميليگرم در كيلوگرم ماده خشك اندام هوایي چغندرقند باشد ،عالیم كمبود دیده ميشود.
جهت جبران كمبود این عنصر غذایي ،بور را به دو صورت پخش سطحي و محلولپاشي
مصرف ميكنند و بهتر است كه بهصورت ردیفي مصرف نشود.
 آهـن ( :)Feعالئم كمبود آهن در مزرعه بهصورت لکهاي ظاهر ميشود .این نوع ظهور
عالئم بيشتر در خاكهاي غيریکنواخت شني و آهکي رخ ميدهد .در مزارع چغندركاري
استان فارس مقدار آهن قابلجذب در خاك بين  1/5-25/4ميليگرم در كيلوگرم خاك
متغير گزارش شده است .اگر آهن قابلجذب در خاك بيش از شش ميليگرم در كيلوگرم
باشد ،انتظار ميرود چغندرقند عملکرد باالیي نشان دهد .طبق این تحقيق ،غلظت بحراني
آهن قابلجذب در خاك پنج ميليگرم در كيلوگرم گزارش شده است .در مزارع
چغندركاري استان فارس ،حداقل و حداكثر غلظت آهن در اندام هوایي (برگ  +دمبرگ)
بهترتيب معادل  28/6و  405/2ميليگرم در كيلوگرم ماده خشك گزارش شده است .با
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كاهش ميزان آهن محتوي اندام هوایي چغندرقند به كمتر از  50ميليگرم در كيلوگرم ماده
خشك ،كمبود آهن نمایان ميشود .در بيشتر تحقيقات نشان داده شده است كه بهترین روش
مصرف آهن ،محلولپاشي و مصرف ردیفي این عنصر غذایي است و پخش سطحي (مصرف
خاكي) آن ،توصيه نميشود .منبع كودي مورداستفاده ـ بهویژه در خاكهاي قليایي ـ سولفات
آهن است.
 روي ( :)Znدر مزارع چغندركاري استان فارس ،مقدار روي قابلجذب در محدوده -4/50
 0/26ميليگرم در كيلوگرم خاك متغير گزارش شده است .بر اساس همين گزارش ،غلظت
بحراني عنصر روي در خاك براي چغندرقند یك ميليگرم در كيلوگرم خاك برآورد شده
است .از لحاظ تجزیه اندام هوایي چغندرقند ،محدوده غلظت روي بين  12-82ميليگرم در
كيلوگرم ماده خشك اندام هوایي (برگ  +دمبرگ) و حد كفایت این عنصر غذایي ،حدود
 25ميليگرم در كيلوگرم ماده خشك اندام هوایي (برگ  +دمبرگ) گزارش شده است.
مصرف روي به سه صورت پخش سطحي ،ردیفي و محلولپاشي متداول است .منبع كودي
مورداستفاده ـ بهویژه در خاكهاي قليایي ـ سولفات روي است.
 منگنـز ( :)Mnدر اثر كمبود منگنز ،برگهاي چغندرقند ضمن رشد عمودي به سمت داخل
لوله ميشوند و داراي لکههاي رنگي زاویهدار ميشوند .در مزارع چغندركاري استان فارس،
حداقل و حداكثر منگز قابلجذب در خاك بهترتيب دو و  24/3ميليگرم در كيلوگرم خاك
و غلظت بحراني حدود شش ميليگرم در كيلوگرم خاك گزارش شده است .در مناطق
چغندركاري ایران ،غلظت منگنز در اندام هوایي چغندرقند (برگ  +دمبرگ) در محدوده
 20-234ميليگرم در كيلوگرم ماده خشك متغير است .حد كمبود ،حدود  35ميليگرم در
كيلوگرم ماده خشك اندام هوایي چغندرقند تعيين شده است .كاربرد منگنز بيشتر بهصورت
محلولپاشي و مصرف ردیفي راندمان بيشتري دارد و پخش سطحي آن توصيه نميشود .منبع
كودي مورداستفاده ـ بهویژه در خاكهاي قليائي ـ سولفات منگنز است.
 مس ( :)Cuكمبود مس در چغندرقند ،عالئم ظاهري خاصي را از خود بروز نميدهد .در
مزارع چغندركاري ایران ،حداقل (كمبود) و حداكثر مس قابلجذب خاك بهترتيب معادل
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 0/56و  2/80ميليگرم در كيلوگرم خاك و غلظت بحراني این عنصر ،حدود یك ميليگرم
در كيلوگرم خاك گزارش شده است .در تحقيق دیگري ،محدوده ظهور عالئم كمبود مس،
كمتر از دو ميليگرم در كيلوگرم ماده خشك پهنك برگ چغندرقند گزارش شده است .با
وجود آنكه ،كمبود عنصر مس تاكنون از هيچیك از مزرعههاي چغندركاري ایران گزارش
نشده است ،غلظت مس محتوي ماده خشك اندامهاي هوایي چغندرقند در محدوده -26/0
 2/1ميليگرم در كيلوگرم متغير بوده است .مزرعههایي كه غلظت این عنصر در اندام هوایي
چغندرقند بين  10/4-12/4ميليگرم در كيلوگرم بود ،عملکردهاي نسبتاً خوبي داشتند .در
خاكهاي قليائي ،جهت جبران كمبود مس از منبع كودي سولفات مس به سه صورت
محلولپاشي ،ردیفي و پخش سطحي استفاده ميشود.
برگپاشی (محلولپاشی) عناصر کممصرف (ريزمغذي)
محلولپاشي عناصر ریزمغذي ،كاربرد گستردهتري نسبت به سایر روشها دارد .محلولپاشي
نمكهاي معدني عناصر آهن و منگنز نسبت به كالتهاي مصنوعي مؤثرتر است .مزایاي
محلولپاشي عبارتند از:
 مصرف مقدار كمتري از كود نسبت به مصرف خاكي
 یکنواختي بيشتر در پخش كود
 عکسالعمل سریع گياه نسبت به روش برگپاشي و رفع سریعتر كمبود
معایب روش محلولپاشي (برگپاشي) نيز شامل موارد زیر است:
 سوختگي برگ در صورت باال بودن غلظت امالح
 هدرروي كود در زمانيكه گياه كوچك است و برگها سطح جذب كافي ندارند.
 عدم دسترسي به عملکرد حداكثر در زمانيكه محلولپاشي بعد از ظهور عالئم ظاهري ،انجام
گيرد.
 محلولپاشي بهعنوان مسکن عمل ميكند و درمان قطعي محسوب نميشود.
منابع مورداستفاده
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