گزارش نشاکاری بدون گلدان کاغذی در استان اصفهان
محمدرضاجهاداکبر و داوود ریاحی

با توجه به پایین بودن استقرار و عملکرد چغندرقند در بسیاری از مناطق چغندرکاری استان اصفهان و چهار محال
بختیاری نشاکاری یکی از راهکارهای افزایش استقرار و عملکرد چغندرقند می باشد .با معرفی تکنیک نشاکاری
بدون استفاده از گلدان کاغذی می توان عملکرد ریشه چغندرقند را به صورت اقتصادی افزایش داد .در مناطق
سردسیر  ،در کشت دوم و در اراضی با محدودیت شوری به علت کوتاه بودن دوره رشد و شوری خاک عملکرد
چغندرقند پایین و غیر اقتصادی می باشد .نشا کاری یکی از گزینه هایی می باشد که می تواند در این مناطق افزایش
عملکرد را به همراه داشته باشد .نشاکاری با استفاده از گلدان های کاغذی به علت هزینه باال در سال های اخیر مورد
استقبال قرار نگرفته است ،ولیکن با معرفی تکنیک نشا کاری بدون استفاده از گلدان کاغذی که اخیرا توسط موسسه
تحقیقات چغندرقند معرفی گردیده است در مناطق سردسیر و در کشت های دوم استفاده گردید .نشا کاری در
منطقه سردسیر در مزرعه مرکز تحقیقات حنا سمیرم و دامنه فریدن انجام گرفت  .در این مزرعه از نشاهایی که در
مزرعه مهاباد ا ردستان که به همکاری مدیریت جهادکشاورزی اردستان اصفهان تولید شده بود استفاده گردید .دو
تاریخ کاشت نشا  32اسفندماه  23و  01فروردین  22و تعداد  6رقم  ، 110پارس  ،شریف  ،کاستیل در خزانه جهت
تولید نشا در مزرعه اردستان استفاده گردید .همچنین از این نشاهای تولیدی در تاریخ کشت دوم نشا در مناطق
گرمسیر استان در مزرعه آمرزیده باد در جاده فرودگاه اصفهان توسط دستگاه نشاکار طراحی شده توسط بخش
تحقیقات فنی و مهندسی اصفهان در تاریخ  02خردادماه  0223استفاده گردید .انتقال نشاء ها در هر دو منطقه در
آخر اردیبهشت انجام گرفت  .در هر منطقه  3111متر مربع زمین در نظر گرفته می شود که در  0111متر نشاءکاری
و در  0111متر کشت مستقیم(شاهد) همزمان انجام گرفت  .پس از مراقبت های الزم زراعی در طی فصل رشد در
آبان ماه برداشت انجام می گیرد .از هر قطعه کیل گیری به صورت جداگانه انجام و کمیت و کیفیت هر قطعه
مشخص می گردد .در صورت موفقیت می توان در سال بعد این روش کشت را گسترش داد.
نشاکاری در اراضی با محدودیت شوری آب و خاک:
در اول مهرماه در ایستگاه تحقیقاتی رودشت با رقم لوانته با بذر کار کشت گردید .این پایلوت جهت کشت
پاییزه و نشا کاری بدون گلدان کاغذی در اراضی با محدودیت شوری در نظر گرفته شده بود .از رقم لوانته که
توسط کارخانه قند اصفهان تهیه شده بود تعداد  41کرت جهت تهیه خزانه نشا بدون گلدان کاغذی آماده شد.

در سال  29دو نوبت آبیاری انجام شد .گیاهچه های  1-6برگی چغندرقند در اذر ماه با سرمای شدید سال 29
مواجه شدند .به علت سرمای شدید از اسفندماه سال  29رشد مجدد گیاهچه ها شروع گردید .در سال 29
آبیاری سوم و کود سرک در  2فروردین اعمال گردید .آبیاری چهارم در تاریخ  1اردیبهشت جهت انتقال نشا از
خزانه انجام شد .در تاریخ  7اردیبهشت ماه انتقال نشا ها ی بدون گلدان کاغذی برای اولین بار در استان
اصفهان به زمین مجاور آزمایش انجام گرفت.

نشا کاری بدون گلدان کاغذی در  7اردیبهشت  4929در رودشت اصفهان

وضعیت بوته های نشا کاری بدون گلدان کاغذی در  93اردیبهشت  4929در رودشت اصفهان

نشاکاری در اراضی سردسیر استان اصفهان:
نشا کاری در دامنه فریدن:
در دو تاریخ کاشت  32اسفند  23و  01فروردین  22در مزرعه مهاباد اردستان با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی
اردستان کشت نشا انجام گرفت .نشا ها به دامنه فریدن در تاریخ  32اردیبهشت ماه  0223انتقال یافت 2 .رقم ایرانی
 110 ، 110و شریف و  3رقم خارجی کاستیل و دو نشا  02و  62روزه در این نشکاری استفاده شد .در دامنه فریدن
از رقم  110جهت کشت مستقیم (شاهد آزمایش ) استفاده شد.

نشاکاری در حنا سمیرم:
در تاریخ  20اردیبهشت ماه  0222نشاکاری در مزرعه تحقیقات کشاورزی اصفهان در حنا سمیرم انجام شد 2 .رقم
ایرانی  110 ، 110و شریف و  3رقم خارجی کاستیل و دو نشا  03و  10روزه در این نشاکاری استفاده شد .در دامنه
فریدن از رقم  110جهت کشت مستقیم (شاهد آزمایش ) استفاده شد.
نشاکاری در کشت دوم:
با همکاری بخش تحقیقات فنی و مهندسی اصفهان و تغییر در دستگاه نشا کار پیاز تولیدی بخش فنی و مهندسی در
تاریخ  02خرداد ماه نشاهای  60روزه تولیدی از رقم  110در اردستان اصفهان با دستگاه نشا کار در مزرعه آمرزیده
آباد در مجاورت جاده فرودگاه اصفهان نشاکاری انجام گرفت  .به عنوان شاهد آزمایش از رقم  110ارسالی موسسه
تحقیقات چغندرقند استفاده شد.

تصاویر دستگاه تغییر یافته نشاکار بدون گلدان چغندرقند به همراه نشاهای کشت شده در مزرعه آمرزیده باد اصفهان

