نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بیان مسئله و اهمیت موضوع

برداشت صحیح و بهموقع چغندرقند باعث می شود که کشاورز بیشترین مقدار محصول
تولیدشده از مزرعه را جمع آوری و با انتقال مناسب آن به کارخانه قند جهت فرآوری ،بیشترین
کیفیت را کسب کند .قسمت باالی ریشه ذخیرهای چغندرقند از لحاظ تکنولوژیکی شامل سر،
طوقه و ریشه است .بین این قسمت ها از لحاظ وزن ،درصد قند و غلظت ناخالصیها ،تفاوتهای
قابل مالحظهای وجود دارد  .بنابراین ،اهمیت نحوه سرزنی صحیح ریشه چغندرقند و تأثیر آن در
کاهش ضایعات برداشت و بهبود راندمان استحصال شکر در کارخانه قند برای بخش کشاورزی
بیش از پیش مهم است .از سوی دیگر ،با توجه به اینکه ،کشتهای مکانیزه و ردیفی سهمی بیش
از  90درصد زراعت چغندرقند کشور را به خود اختصاص دادهاند و بهتبع آن برداشت ماشینی
محصول ،رو به اف زایش گذارده است ،بنابراین ،ضرورت دارد ضمن ایجاد مزرعهای یکدست با
پراکنش یکنواخت ،در هنگام برداشت محصول و سرزنی ریشه چغندرقند ـ چه با دست توسط
کارگر ماهر و آموزشدیده و چه با کمباین های برداشت ـ نسبت به سرزنی صحیح ریشه اقدام و
از سرزنی بیش از حد یا سرزنی اریب ریشه چغندرقند ـ که موجب ضایع شدن محصول میشود
ـ پرهیز شود.

صفحه 1

شرح دستورالعمل و توصیه فنی

قسمت باالی ریشه ذخیرهای چغندرقند از لحاظ تکنولوژیکی شامل سر ،طوقه و ریشه است
(شکل  .)1بهطور خالصه ،سر بخشی از ریشه ذخیرهای است که در زمان برداشت ،دمبرگهای
زنده به آن متصل هستند .طوقه نیز عبارتست از بخش پایینتر از سر تا منطقهای که آثار
دمبرگهای اولیه وجود دارد و در نهایت ،ریشه به قسمت پایینتر از طوقه تا جاییکه قطر ریشه
ذخیرهای به کمتر از سه سانتیمتر میرسد ،اطالق میشود.
اگرچه از لحاظ کمّی ،قسمت سر حدود سه درصد وزن ریشه را تشکیل میدهد اما ،از لحاظ
مقدار ناخالصیهای سدیم ،پتاسیم ،نیتروژن مضره و قند انورت بیشترین مقدار ناخالصیها در این
بخش از ریشه وجود دارد.

شكل ( )1شماي قسمت سر ،طوقه و ريشه چغندرقند

نتایج تحقیقات نشان میدهد چنانچه سرزنی چغندرقند انجام نشود و فقط با حذف دمبرگها
توسط دستگاه برگ زن (تاپر) اقدام به برداشت و تحویل چغندرقند به کارخانه قند شود،
بهطوریکه الیه ای از قسمت سر به ضخامت یک سانتیمتر روی ریشه باقی بماند ،حدود 5-7
درصد ضایعات همراه ریشه چغندرقند به کارخانه قند تحمیل میشود .در مقابل ،اگر سرزنی بیش

صفحه 2

از حد مطلوب انجام شود ،بهطوریکه الیهای به ضخامت یک سانتیمتر بیش از قسمت طوقه قطع
شود ،حدود  7-9درصد از عملکرد شکر در مزرعه ضایع خواهد شد .در صورتیکه ،سرزنی بیش
از حد به اندازه دو سانتی متر انجام شود ،مقدار ضایعات عملکرد شکر به حدود  15-20درصد
افزایش خواهد یافت (شکل .)2
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شكل ( )2پراکنش عیار (چپ) و ناخالصیها (وسط) و تأثیر نحوه سرزنی (راست)
ريشه چغندرقند روي ضايعات برداشت

نتایج تحقیقات نشان داده است که اگر طوقه همراه چغندرقند تحویل کارخانه قند شود،
عملکرد شکر سفید حدود شش درصد افزایش خواهد یافت .بنابراین ،در مناطقی که امکان دارد
بهتر است طوقه همراه ریشه چغندرقند به کارخانه قند تحویل شود .اما از آنجاییکه ،قسمت سر
دارای مقدار زیادی ناخالصی است ،توصیه میشود ریشه چغندرقند تحویلی به کارخانه قند کامالً
سرزنی و سپس مصرف شود .لذا ،توصیه میشود ضمن آموزش و معرفی دقیق قسمتهای مختلف
ریشه ذخیرهای به کشاورزان و مأ مورین عیارسنجی ،لزوم حذف دقیق قسمت سر چغندرقند جزو
ضوابط دستورالعمل خرید چغندرقند قرار گیرد .بنابراین ،با توجه به تأثیر مثبت ریشه سرزنی شده
در افزایش ضریب استحصال شکر ،پیشنهاد میشود کارخانههای قند برای تشویق و ترویج سرزنی
صحیح چغندرقند ،مبالغی را به عنوان جایزه به کشاورزانی که ریشه سرزنیشده تحویل میدهند،
پرداخت کنند.

صفحه 3
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