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 نكته مهم در كاشت چغندرقند 03

 «رعايت نكات فوق باعث سبز يكنواخت و تراكم ايده آل در مزرعه خواهد شد»
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آب و هوايي گوناگون ميزان توليد آن بستگي به با وجود سازگاري با شرايط چغندرقند گياهي است كه 

 در زمان الزم و بموقعدر اين محصول  عمليات زراعيچگونگي انجام عمليات زراعي دارد و هر چه 

 .انجام گيرد اين زراعت داراي محصول ريشه و قند در هكتار بهتري خواهد بود با كيفيت مطلوبو 

بدون پستي و بلندي بطوريكه آب  و ، هموار(در هزار در آبياري نشتي 2تا  1)شيب مناسب انتخاب زمين با 

 .به راحتي در فاروها حركت نمايد

 .حتماًٌ بايد در پائيز انجام گيرد انتخاب زمين وعمليات تهيه بستر بذر،

ت در صورت وجود اليه سخت از زيرشكن جهت حذف اين اليه در تابستان و پس از برداشت غال

 .هر سه تا چهارسال يك بار اقدام گردد( رطوبت خاك در حداقل ممكن باشد)

باشد باعث ( ds/m)بر متر  دسي زيمنس 7/4و  7خاك و آب به ترتيب بيش از ( EC)در صورتيكه شوري 

 .كاهش عملكرد چغندرقند مي شود

ي شوري خاك زياد در خاك هاي با شوري كم و به اصطالح لب شور مي توان چغندركشت كرد اما وقت

 .شود محصول كم خواهدشد

 53تا  22درصد رس خاك بين )خاك هاي خيلي سبك و خيلي سنگين براي رشد چغندر مناسب نيستند 

( مناسب است

 ليتر در ثانيه به ازاي هر هكتار در آبياري نشتي 3/1تا  1وجود آب تابستانه بميزان 

سانتي متر  2-52هكتار يك نمونه مركب از عمق  3ي هر انجام آزمون خاك براي تعيين نياز كودي به ازا

 (توضيح داده خواهد شد نحوه صحيح انجام آزمون خاك بعداً)

عدد باشد  422گرم خاك نمونه برداري شده از مزرعه كمتر از  122اگر جمعيت تخم و الرو نماتد در 

يد از ارقام مقاوم به نماتد خسارت اقتصادي به محصول وارد نمي شود واگر جمعيت بيش از اين بود با

عدد باشد در اين زمين نبايد چغندر  1222تا  022نماتد بيش از  الرو استفاده گردد و اگر جمعيت تخم و

 كشت شود 

 (چند مثال)ساله در چغندرقند الزامي است  5رعايت تناوب زراعي حداقل  

 چغندرقند غالت، غالت ، -

 غالت، گياه علوفه اي چغندرقند،-

 غالت سيب زميني، غالت، ، چغندرقند -

 (سورگوم مي باشد ذرت، جو، گندم، منظور از غالت،)غالت  يونجه، يونجه، يونجه، چغندرقند،-

بقاياي گياه چغندرقند و ساير محصوالت زراعي به روش مناسبي به زراعين برگردانده شود تا به 

 .حاصلخيزي خاك اضافه شود
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تن در هكتار، كودگياهي  52تا  22بميزان   حيواني پوسيده كودهاي)استفاده از كودهاي آلي در پائيز 

...( و

 يونيت 3/2حداكثر به ميزان  (مقاوميا منوژرم هيبريد معمولي )انتخاب بذر مناسب منطقه 

 .شور جهت جوانه زني و سبز مطمئن ، بهتر است از بذور مولتي ژرم استفاده شود در اراضي نسبتاً

بايد حتماً از بذور مقاوم « انواع پوسيدگيها نماتد، رايزومانيا،»ماريهاي در صورت آلودگي مزارع به بي

 .استفاده گردد

 .استفاده گردد« بولتينگ»در مناطق كشت پائيزه و يا كشت بسيار زود بايد از ارقام مقاوم به 

 .تهيه بستر كاشت مناسب يكي از عواملي اصلي در بوجود آوردن مزرعه با عملكرد باال مي باشد

عمليات بستر كاشت با  اوالً هيه بستر كاشت در پائيز، بخاطر اينكه در بهار بدليل رطوبت باالي خاك،ت

اكيداً ... به ماشين آالت و انرژي بيشتري نياز دارد و  ثالثاً باعث فشردگي خاك مي شود، تأخير انجام مي گيرد ثانياً

ه به يكي از صور زيرعمليات خاك ورزي و تهيه توصيه مي شود فلذا با توجه به شرايط حاكم بر وضعيت مزرع

 بستر كاشت انجام مي گيرد

رديفكار بدون فاروئر به محض اينكه )تهيه بستر كامل كشت در پائيز و كشت در اولين فرصت در بهار  1-11

 (كشت را انجام مي دهد متر سطح خاك خشك شد، 5الي  2

 (ت در بهار در اولين فرصتآماده كش)بدشيبر + فاروئر + لولر +ديسك +شخم  -

 (كاشت+ در بهار عمليات بدشيبر)فاروئر +لولر+ديسك+شخم -

 مزاياي اين روش

 كشت در اولين فرصت در بهار -

 عدم كوبيدگي خاك و تخريب ساختمان آن -

 .تهيه بستر مناسب با عمق خاك زياد كه براي چغندر يكي از ضروريات است -

 ر پشته ها و كاهش مصرف آباستفاده از رطوبت ذخيره شده د -

 بيماريها و علفهاي هرز رشد بوته ها قبل از طغيان آفات، -

در بهار ديسك ساده يا پنجه غازي با ماله سبك كه پشت آنها بسته شده است ) لولر + ديسك+ شخم 2-11

( كاشت+

ار چنانچه رطوبت اليه در هر حال اگر عمليات تهيه بسته كاشت بهر دليلي در پائيز صورت نگيرد در به 3-11

 .ماشين آالت سنگين خودداري نمود و زرين خاك زياد باشد بايد از بكاربردن لولر
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 .سانتي متر است 2الي  1قطر مناسب دانه بندي خاك پس از عمليات و قبل از كاشت  4-11

رد توصيه مي متأسفانه در بيشتر مناطق كشور عمليات كاشت بدون انجام عمليات بدشيبر انجام مي گي 5-11

به دليل عمليات شيبرزني روي پشته ها كامالً صاف و . شود عمليات كاشت حتماً بعد از فارو و شيبر انجام گيرد

هموار شده و بذور به صورت يكنواخت و در عمق مناسب قرار مي گيرند در نتيجه سبز يكنواخت با تراكم 

ي آب عميق با ديواره صاف براي هدايت آب مناسب بدست مي آيد همچنين عمليات شيبرزني با ايجاد جو

 .بسيار مؤثر خواهد بود

با هم انجام مي دهند ... تسطيح و  توصيه مي شود از دستگاههايي كه چند عمليات از جمله كلوخ شكني،6-11

 .استفاده گردد

 كاشت اساسي ترين و حساس ترين مرحله در زراعت چغندرقند مي باشد كه در صورت تنظيم دقيق 

عمق كاشت  كار از لحاظ ميزان ريزش بذر بويژه رعايت دقيق فاصله خطوط، فاصله بذر روي خطوط،رديف

نكته حائز اهميت اينكه در تمام زمان . با تراكم مناسب و سبز يكنواخت خواهيم داشت وطول ماركر، مزرعه اي

اطمينان از ريزش  م رديفكار،كاشت زارع يا كارشناس مربوطه بايد در مزرعه حضور داشته باشد و با كنترل مداو

حداكثر سرعت تراكتور در . داشته باشند... فاصله خطوط و عمق كاشت و  فاصله مناسب بذر روي خطوط، بذر،

 .كيلومتر باشد 3زمان كاشت بايد 

 .جهت تنظيم ماركر مي توان از فرمول زير استفاده نمود 1-22

سانتي متر  132سانتي متر و فاصله دو چرخ جلوتراكتور  32فاصله خطوط كشت  رديفه، 6اگر رديفكار : مثال

 .باشد طول ماركر از آخرين صندوق بشرح ذيل محاسبه مي شود

 طول ماركر از آخرين صندوق=    232   132+32= 122يا 232

                            2          2 

نقطه شروع عمليات كاشت بايد دقيقاً مشخص و عالم گذاري گردد تا بقيه عمليات داشت و  2-22

از همان نقطه شروع و در همان جهت باشد تا ... چغندركني و  كودكاري، برداشت از جمله كولتيواسيون ،

 .حداقل خسارت به مزرعه وارد شود

رديفه است بقيه  6ت و برداشت بايد متناسب باشند مثالٌ اگر رديفكار ادوات كاشت ، داش 3-22

رديفه باشند تا به محصول خسارت  5يا  6بايد ... چغندركن و  فاروئر، كودكار، ادوات از جمله كولتيواتر،

 .كمتري وارد شود



4 

 

ر بصورت دو خط روي يك پشته باشد كه در اين حالت بدليل آبياري يك د توصيه مي شود كاشت 

تنظيم . در مصرف آب صرفه جويي مي شود بدون آنكه خسارتي به محصول وارد شود% 22ميان حدود 

 .آرايش كشت به يكي از روش هاي زير خواهد بود

 متري 1سانتي متر روي يك پشته  42×62كشت  -

 متري 1سانتي متري روي يك پشته  32×32كشت  -

 سانتي متر 02سانتي متري روي يك پشته  42×32كشت  -

 سانتي متري روي پشته ها 32بصورت خطوط  -

 هزار بوته در هكتار 122تا  02تراكم مناسب  -

 

در صورت تهيه مناسب بستر كاشت و اطمينان از تأمين آب در اول فصل و تنظيم دقيق رديفكار و دقت  

ميزان . ،اقدام به كشت مي نمايند سانتي متر روي خطوط 13تجربه مي توانند با فاصله با در كشت، زارعين 

از % 72بذر در هكتار خواهد بود كه با فرض اينكه  152222يونيت يعني  5/1بذر مصرفي در اين حالت 

هزار خواهد بود كه يك تراكم ايده آل است در اين  02بذور كشت شده سبز شوند تراكم بوته بيش از 

متوسط قيمت يك يونيت بذر چغندرقند )بذر مصرفي نصف مي شود روش هزينه تنك حذف و ميزان 

 (يورو است 02حدود 

 3/2سانتي متر باشد كه ميزان بذر مصرفي حدود  0الي  7در غير اينصورت فاصله بذور روي خطوط  

 .يونيت خواهد بود كه بعد از سبز شدن بصورت يك در ميان تنك مي شود

اسفند و نيمه اول )در اوايل فصل . سانتي متر است 5تا  2عمق مناسب كاشت براي بذور منوژرم  

عمق كاشت كم . كه هوا خنك، ميزان تبخير كم و رطوبت و احتمال بارندگي زياد است( فروردين ماه

كشت حتماً بايد با رديفكار پنوماتيك . باعث سبز سريع و يكنواخت بذور مي شود( سانتي متر 2كمتر از )

 .م گيرد تا بذور در عمق مناسب و بصورت يكنواخت قرار گيرندانجا دهروي فاروهاي شيبرز

با تأخير انجام مي شود به دليل گرم و خشك شدن هوا و افزايش  كشت  هر دليله در مواقعي كه ب 

 .باشد( سانتي متر 5تا  2بين )سانتي  2عمق كاشت بايد بيشتر از   تبخير از سطح خاك،

است جوانه زني چغندرقند به كندي صورت مي گيرد بر اساس درجه سانتي گراد  3زماني كه دما زير  

نتايج بدست آمده بهترين زمان كاشت چغندرقند بهاره در اكثر مناطق چغندركاري كشور بطور متوسط از 

فروردين ماه است بطور كلي كشت در اسفندماه بهتر از فروردين و فروردين بهتر از  13اسفندماه تا  13

 .ارديبهشت ماه است

شانس رشد مناسب را به بوته ها مي دهد و از اين طريق حداكثر مقدار  شت در زمان صحيح و بموقع،كا 

 .جذب مي كند نور خورشيد را براي توليد عملكرد و قند باال،
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سانتي متري استفاده شود و بيلچه هاي رديفكار  42×32در اراضي با خاك لب شور، بهتر است از روش  

وسط پشته به حالت برجسته  تا پس از كشت دو رديف روي يك پشته،( يلچه ذرتيب)را بزرگتر انتخاب كرد 

 .باقي بماند

دوباره تأكيد مي شود كشت در اسفندماه بدليل آنكه در اكثر مناطق چغندركاري كشور بويژه در غرب  

بذور با  كه ميزان بارندگي در اواخر اسفندماه و اوايل فروردين ماه مناسب است در نتيجه سبزشدن كشور،

استفاده از آب باران و بدون نياز به آبياري خواهد بود كه در اين صورت عالوه بر درصد سبز باال و 

از سفت شدن سطح خاك و سله بستن آن و سبز شدن علفهاي  يكنواخت و صرفه جويي در مصرف آب ،

 .جلوگيري خواهد شد... هرز در اثر آبياري و 

تن چغندرقند  2تا  1بر اساس تحقيقات انجام شده )ش محصول تأخير در كاشت نه تنها موجب كاه 

 .مي گردد بلكه زيانهاي ديگري بدنبال دارد (براي هر هفته تأخير

 .محصوالتي كه دير كاشته شوند از نظر استقرار دچار مشكل مي شوند در بهارهاي خشك،1-32

 و سوختن جوانه هاي مركزي بدسبزي در اثر باالرفتن درجه حرارت و خشك شدن سطح خاك سطحي 2-32

 افزايش شديد مصرف آب بويژه در خاك آب و آبياري اول براي سبزكردن بذور3-32

 عدم استفاده از رطوبت ذخيره شده در خاك ناشي از نزوالت آسماني در طول زمستان و پائيز4-32

 بشدت افزايش بيماريها و علفهاي هرز به محصول  بدليل كرپه بودن كشت احتمال خسارت آفات،5-32

 .مي يابد

 .بموقع انجام نخواهد گرفت  كشت محصول بعدي گندم، بلحاظ كرپه بودن كشت و تأخير در برداشت ،6-32
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 «نمونه گيري خاك جهت توصيه كودي به روش آزمون خاك»

 .برنامه آزمون خاك شامل سه مرحله اجرائي بشرح ذيل مي باشد

 نمونه برداري و آماده سازي نمونه: الف

 انتخاب عصاره گيري: ب

 تفسير نتايج :ج

در نمونه گيري بايد دقت كرد . مرحله نمونه برداري و آماده سازي خاك است مهمترين مرحله آزمون خاك،

بكارگيري  آماده سازي آن صحيح انجام نگيرد،و  چنانچه نمونه برداري. كه نمونه نماينده خاك مزرعه باشد

افراد يا بهترين مواد شيميائي نتيجه اي نداشته و نهايتاً  مجرب ترينگاهها يا بهترين و دقيق ترين وسايل و دست

 .تفسير آن غلط انجام خواهد شد

 :مراحل نمونه برداري-

 .سانتي متر مي باشد 2-52عمق  عمق نمونه برداري در چغندرقند جهت برآورد عناصر غذايي مورد نياز،-1

نوع  تناوب، تاريخچه كشت، ظر وضعيت ظاهري رنگ، شيب ،زمين را قبالً به قطعات يكنواخت از ن -2

 .فرسايش و يا خصوصيات ذاتي مانند بافت خاك و غيره تقسيم بندي كرد محصول،

حيواني و يا   قبل از نمونه برداري بايد كامالً اطمينان حاصل كنيد كه سطح آغشته به كودهاي شيميائي ، -5

 .جود داشت سطح را كامالً تميز و سپس نمونه برداري انجام دادچنانچه اين مواد و. بقاياي گياهي نباشد

كنار ديوارها و  كاه پوسيده، حتي االمكان بايد از برداشت نمونه در قطعات نظير آبراهه ها و توده هاي قديمي -4

 .يا پرچين ها و از اين قبيل خودداري نمود

بهترين موقع نمونه برداري وقتي است . ي انجام شوددر مواقعي كه زمين خيلي مرطوب باشد نبايد نمونه بردار -3

 .كه زمين گاورو باشد

كيلوگرم برداشت و در نهايت با هم  1نمونه هر كدام به وزن تقريبي  12-13به ازاي هر هكتار مي بايست  -6

 .كيلوگرم را به آزمايشگاه ارسال نمود 1مخلوط و يك نمونه تركيبي حدود 

االمكان با دست نمونه ها نرم و در پاكت كاغذي ريخته شود تا محيط بيهوازي  پس از برداشت نمونه حتي -7

تبديل و مقدار  No2و N2  ،N2oخاك به گازهاي ازته از جمله  نيتراتبا بيهوازي شدن محيط . ايجاد نشود

 .نيترات واقعي كاهش مي يابد

اشت شده در زير سايه بوته ها قرار گيرد تا از برد نمونه هائي كه قبالً تا پايان مرحله نمونه برداري در زمين ، -0

 .گرم شدن خاك و فعالتر شدن ميكروارگانيسم ها جلوگيري شود
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جهت حمل به آزمايشگاه  (يخدان)سريعاً و حتي االمكان با استفاده از ظروف دو جداره  پس از اتمام كار، -0

 .استفاده نمود

يا ظروف سربسته كه امكان تبادل هوا وجود ندارد و يا از ريختن نمونه ها در پاكت هاي پالستيكي و  -12

 .برداشت نمونه هايي با رطوبت باال كه امكان نرم كردن خاك وجود نداشته باشد بايد خوداري شود

 :روش هاي مختلف حركت و روش نمونه برداري از خاك مزرعه قبل از كشت -11

 حركت در طول يك قطر مربع و مستطيل-

 طر مربع و مستطيلحركت در طول دو ق-

 حركت زيگزاك كه روش متداول است -

 (يك حركت)حركت از وسط يك ضلع به وسط ضلع مربع و مستطيل  -

 (دو حركت)حركت از وسط هر يك از اضالع به وسط ضلع مقابل مربع و مستطيل  -

 روش تصادفي از تمام نقاط يك مربع و مستطيل -

 مستطيلبرداشت بصورت كرتي از گوشه يك مربع و  -


