سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
معاونت بهبود تولیدات گیاهی
مدیریت امور زراعت

مزرعه الگویی مقایسه ارقام چغندر
علوفه ای

سـال زراعـی 98- 99

به نام خدا
سرآغاز :
چغندر علوفه اي به دلیل خصوصیات ارزشمند زراعی مانند مقاومت به خشکی وشوري ،تولید علوفه
با ارزش غذایی و درصد انرژي باال ،خوش خوراکی ،تولید عملکرد مطمئن ،نیاز به آب آبیاري کمتر و
امکان مخلوط کردن آن با سایر گیاهان علوفه اي مثل ذرت علوفه اي و انواع علوفه ها می تواند نقش
مؤثري در تولید علوفه موردنیاز صنعت دامپروري کشور ایفا کند .چغندر علوفه اي نسبت به سایر
گیاهان ریشه اي تحمل بیشتري به خشکی و حساسیت کمتري به نوسانات آب وهوایی دارد .این گیاه از
سازگاري خوبی نسبت به اقلیم استان اصفهان برخوردار است و بنابراین در مناطقی از استان که تولید
محصوالت دانه اي یا سیلویی با تردید همراه است ،گزینۀ مناسبی براي جایگزینی آن به جاي غالت
محسوب می شود  .ازنظر کشاورزانی که تنها چند رأس دام دارند ،کشت چغندر علوفه اي غالباً در
مقایسه با ساخت سیلو براي ذخیرة غالت یا سیلوي سایر محصوالت علوفه اي مقرون به صرفه تر است.
شایان تأکید است که چغندر علوفه اي یک رژیم غذایی کامل محسوب نمی شود و باید با مواد
علوفه اي حاوي پروتئین باال نظیر یونجه و  08-08درصد جیره غذایی را تشکیل دهد .
چغندر علوفه اي براي تغذیه با شبدر میتواند کامل شود و در این شرایط می تواند اکثر دام ها مناسب
است و وقتی به مقدار مناسب مصرف شود موجب حفظ سالمت دستگاه هاضمه ،افزایش رشد دام
خواهد شد .براي پروار بندي گاو معموالً چغندر علوفه اي را با دستگاه خردکن به قطعات ریز تبدیل
کرده و با کاه مخلوط کرده و در جیره قرار می گیرد .

در خصوص زمان کاشت چغندر علوفه اي می توان این گیاه به صورت بهاره (اواخر زمستان اوایل
بهار) ،تابستانه (اوایل تابستان) پا پاییزه (اواخر تابستان اوایل پاییز) کشت کرد .بااین حال ،این گیاه
معموالً در طی ماههاي تیر تا مرداد کشت می شود .در شهرستان هاي آران وبیدگل و اردستان  ،چغندر
علوفه اي سابقه کشت در زمین هاي شور که با آب شور آبیاري می شوند را دارد .در این منطقه،
عملکردي معادل  08تن درهکتار علوفه تر (عمدتاً ریشه) تولید و به مصرف خوراك دام عمدتاً شتر
میرسد.زمان برداشت چغندر علوفه اي در شرایط اصفهان از اواخر آذرماه تا نیمه اسفند بوده و متوسط
عملکرد آن  028تن در هکتار می باشد که رکوردهاي تا  288تن در هکتار هم به ثبت رسیده است.
در استان اصفهان چغندر علوفه اي در شهرستان هاي آران وبیدگل  ،اردستان  ،اصفهان  ،برخوار ،
دهاقان  ،شهرضا  ،کاشان  ،خوروبیابانک  ،نایین  ،نطنز و ...کشت می شود.
با توجه به ارسال تعداد  6نمونه بذر ارقام چغندر علوفه اي وارداتی توسط شرکت پانیز کشت پارسه و
پیرو مکاتبه دفتر غالت و محصوالت اساسی وزارت  ،با هماهنگی بعمل آمده با محقق نباتات علوفه
اي مرکز تحقیقات کشاورزي استان و با در نظر گرفتن تاریخ کاشت مرسوم در منطقه  ،کشت ارقام
تحت کد فوق به نام هاي :
 286-KY282-AL282-TI282-FE282-DE280ENو همچنین رقم اصالح شده کارا جمعاً در سطح 2
هکتار با استفاده از دستگاه پنوماتیک ردیفکار چغندر در تاریخ  99/2/02در مزرعه کشت و دام فضیل
شهرستان مبارکه انجام و آبیاري گردید .آبیاري دوم در تاریخ  99/2/02صورت گرفت و طی
بازدیدهاي بعمل آمده خوشبختانه سبز محصول در حال حاضر خوب ارزیابی می شود.
اقدامات مرحله کاشت :
بذور مذکور در بسته بندي حدودآ یک کیلوگرمی دریافت و بعد از انجام هماهنگی هاي الزم نسبت به
انتخاب زمین در اراضی کشت و دام فضیل از توابع شهرستان مبارکه اقدام شد .تهیه بستر با استفاده از

گاوآهن برگرداندار و یک نوبت دیسک و یک نوبت هم سیکلو تیلر انجام شد .قبل از کاشت نسبت به
مصرف کودهاي پایه فسفات آمونیوم به میزان  228کیلوگرم و سولفات پتاسیم به میزان  028کیلوگرم
در مزرعه پایلوت اقدام شد.
براي تامین دستگاه کارنده با شرکت قند نقش جهان هماهنگی الزم صورت که شرکت مذکور نسبت
به عزیمت دستگاه ردیف کار پنوماتیک چغندرقند به همراه تراکتور و دو نفر از پرسنل فنی خود نهایت
همکاري را با سازمان بعمل آورد .
میزان بذر مصرفی  2یونیت در هکتار و کشت با ردیف کار با فاصله ردیف  28سانتیمتر و روي ردیف
 6سانتیمتر با عمق کاشت  2سانتیمتر صورت گرفت.

 6رقم وارداتی

رقم کارا

تنظیم دستگاه و انجام کالیبراسیون

کاشت در تاریخ 0299/2/02
هر رقم در دو تکرار کشت شد که هر پالت به مساحت  288مترمربع  ،به طول  008متر و عرض کار 2
متر می باشد.

انجام آبیاري اول در تاریخ  0299/2/02و سه روز پس از آن آبیاري پی آب

تاریخ 0299/2/26

تاریخ 0299/2/26

تاریخ  0299/2/2قبل از کاربرد علف کش

تاریخ 0299/2/2
اقدامات مرحله داشت :
 - 0در تاریخ  99/2/2با استفاده از سموم علف کش بتانال پروگرس و سوپر گاالنت مبارزه شیمیایی
با علف هاي هرز پهن برگ و باریک برگ موجود در مزرعه صورت گرفت.
 -2با توجه به مشاهدة الرو کارادرینا و کک چغندرقند  ،با استفاده از سم فوزالون با دوز  2لیتر در
هکتار مبارزه انجام گردید.
 - 2در خصوص بیماري ها ي گیاهی ،مشکل قابل توجهی در مزرعه مشاهده نگردید.
 -2توصیه گردید جهت تقویت بهتر بوته ها از کودهاي کامل ( )28-28-28به صورت محلول پاشی و
با اختالط سموم حشرهکش استفاده گردد.
 - 2کود دهی سرك طی دو مرحله و هر بار به میزان  028کیلوگرم در هکتار در تاریخ هاي انجام شد.
 - 0تنک کردن مزرعه براي رسیدن به تراکم مطلوب حدود صد هزار بوته در هکتار از تاریخ
 0299/2/02تا  0299/2/06که بوته ها در مرحله  6برگی بودند انجام و همزمان با عملیات تنک کردن
در مزرعه توسط کارگران  ،مبارزه با علف هاي هرز به روش وجین دستی انجام شد.

ALIANKA

TIMBALE

DELICANTE

KYROS

ENERMAX

FELDHERA

در مجموع با دور آبیاري ده روزه و به روش معمول  ،مزرعه طی  02نوبت آبیاري گردید.
مرحله برداشت :
در تاریخ  0299/9/28عملیات کیل گیري ارقام با دو تکرار انجام و وزن غده و برگ براي هر رقم و
تکرار یادداشت گردید.

نتایج :

نام تحت کد

نام رقم

میانگین

میانگین

میانگین

عملکرد برگ

عملکرد غده

عملکرد کل

(تن در هکتار) (تن در هکتار) (تن در هکتار)
EN280

ENERMAX

2086

9282

02280

DE282

DELICANTE

22

9082

02282

FE282

FELDHERA

2080

00

02080

TI282

TIMBALE

2280

9089

02886

AL282

ALIANKA

2080

6286

9280

KY286

KYROS

22

0082

02882

کارا (شاهد)

کارا

2280

026

09980

اسامی دست اندرکاران پروژه:
 -1شاپور سهرابی  :کارشناس گیاهان علوفه ای استان (مديريت زراعت)
 -2مسعود ترابی  :محقق بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیی
استان و مشاور معاونت زراعت در خصوص محصوالت علوفه ای
 -3داود رياحی  :کارشناس چغندرقند و گیاهان صنعتی استان (مديريت زراعت)
 – 2فرشاد افشین  :کارشناس زراعت مدیریت شهرستان مبارکه
 – 2مرتضی زمانی  :کارشناس زراعت مدیریت شهرستان مبارکه
 – 6کیانوش حبیبی  :کارشناس حفظ نباتات مدیریت شهرستان مبارکه
تهیه و تنظیم :
شاپور سهرابی -دي ماه 0299

