نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بیان مسئله و اهمیت موضوع

در فصل برداشت چغندرقند ،توليدکنندگان اين محصول مايلند هرچه زودتر حاصل
دست رنج خود را از مزرعه برداشت و به کارخانه قند تحويل دهند و زمين را برای کشت محصول
بعدی ،آماده کنند .در اين شرايط ،ريشههای برداشتشده در مزرعه بهصورت کپههای کوچك
نگهداری و کشاورزان به داليلي چون هزينهبردار بودن تشكيل سيلو در کنار مزرعه ،از انجام اين
کار خودداری ميکنند .ظرفيت کم برخي از کارخانه های قند و حجم باالی چغندرهای توليدی
و محدود بودن کارگر و ماشين آالت در زمان برداشت و نزديكي فصل بارندگي ،کشاورز را با
محدوديتهايي مواجه مي کند .در نتيجه ،برداشت چغندرقند بالفاصله پس از رسيدگي
فيزيولوژيك و سيلوی آن در کنار مزرعه مي تواند کمكي در جهت رفع تمام اين مشكالت باشد.
سيلو کردن چغندرقند در کنار مزرعه ميتواند بهعنوان يك راه کار به حفظ کيفيت اين محصول
کمك کند .طي اين زمان ،ضمن آن که زمين زراعي برای کشت بعدی خالي ميشود ،کشاورز
تا رسيدن زمان تحويل محصول خود به کارخانه از ضايعات کيفي و وزني جلوگيری ميکند و
فرصت کافي برای فراهم شدن ماشين جهت انتقال چغندرقند به کارخانه خواهد داشت.
شرح دستورالعمل و توصیه فنی

نتايج مطالعات مربوط به ميزان ضايعات وزني و کيفي چغندرقند در سيلوی کنار مزرعه نشان
داد نگهداری ريشههای برداشتشده بهصورت کپه ای در سطح مزرعه (روش معمول کشاورزان)

صفحه 1

يا به صورت سيلوی کنار مزرعه (روش توصيه شده) موجب تقليل درصد آب ريشهها و در نتيجه،
وزن آن ها شد .البته ،ميانگين کاهش وزن ريشه در روش نگهداری بهصورت کپهای در سطح
مزرعه ،حدود  2/6برابر بيشتر از روش توصيه شده بود .از سوی ديگر ،بيشترين مقدار کاهش وزن
و هم چنين ضايعات شكر طي دو هفته اول نگهداری رخ داد .ارزيابي های اقتصادی نيز نشان داد
هزينه بارگيری و سيلوی محصول در کنار مزرعه برای هر تُن چغندرقند بر اساس هزينههای سال
 ،1384معادل  50625ريال بود .در مقابل ،ضايعات شكر در روش نگهداری چغندرقند در سيلوی
کنار مزرعه ،معادل  1072گرم شكر به ازای هر تُن چغندرقند در هر روز به ارزش  5896ريال
کمتر از روش نگهداری چغندرقند بهصورت کپه ای در سطح مزرعه بود .بنابراين ،اگر کشاورز
بخواهد چغن درقند را بيش از نه روز در مزرعه نگهداری کند ،بهلحاظ اقتصادی حفظ ريشهها در
سيلوی توصيه شده در کنار مزرعه ،موجه خواهد بود.
به هر حال ،برای سيلوی چغندرقند در کنار مزرعه رعايت نكات فني زير ضروری است:
 دمای سيلو يكي از مهمترين عوامل در کنترل ضايعات يا افزايش آنهاست .بهترين دما برای
حفظ کيفيت چغندرقند در سيلو ،بين  -1تا پنج درجه سانتي گراد است .اگر دمای سيلو از
 10درجه سانتيگراد باالتر برود ،بهازای هر  10درجه افزايش دما ،روند تنفس دو تا سه برابر
ميشود.
 در سيلوی کنار مزرعه از دمای محيط برای تنظيم دمای سيلو استفاده ميشود .در نتيجه ،بايد
دقت شود که ارتفاع سيلوها حداکثر دو متر و عرض آنها 2-3 ،متر بيشتر نشود.
 بهتر است سيلو در جهت شمالي ـ جنوبي احداث شود تا از گرم شدن بيش از حد يك ضلع
آن ،جلوگيری شود.
 در اوايل فصل ،بهتر است سيلوها بهشكل مخروطي و دراز باشند و در زمان سرد شدن ،شكل
آنها به فُرم پهن و کوتاه باشد.
 محل تشكيل سيلو بايد روی زمين صاف و تا حد امكان نزديك به جاده باشد تا برای حمل
و نقل محصول ،مشكلي وجود نداشته باشد.

صفحه 2

 محل ايجاد سيلو بايد نسبت به زمين های اطراف باالتر باشد که در صورت بارندگي از تجمع
آب در زير توده چغندرقند چلوگيری شود.
 سطح سيلو بايد تا حد امكان صاف باشد و از ايجاد سيلو در کنار ابنيه و ديوار پرهيز شود تا
امكان بارگيری از هر دو طرف سيلو وجود داشته باشد.
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