
سال 
بروشور ترويجى شماره 
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اداره رسانه هاى آموزشى 

اداره رسانه هاى آموزشى 

استان گلستان  

طراحى نشريه :

تهيه كننده 
كشاورزى و منابع طبيعى استان گلستان  

اهميت ، آماده سازى و كاشت   

چغندر قند پاييزه  

مقدمه: 
  يكى از منابع مهم تامين انرژى در سبد   يكى از منابع مهم تامين انرژى در سبد 
كاالهاى اساسى كشور شرك مى باشد . مصرف 
مستقيم و غير مستقيم شكر حدود 8 تا 10 درصد 
نياز به انرژى جمعيت ايران را تامين مى كند به 
طورى كه در حال حاضر مصرف سرانه آن حدود 
30 كيلو گرم برآورد مى شود. نياز كشور به شكر 
از سه منبع چغندر قند، نيشكر و واردات تامين  
مى شود . با توجه به شرايط اقليمى كشور كشت مى شود . با توجه به شرايط اقليمى كشور كشت 
گياه زراعى چغندر قند پاييزه از اهميت زيادى 
برخوردار است. نياز آبى كمتر و كاهش خسارت 
آفات و بيمارى ها از مزيت هاى كشت پاييزه اين 
گياه زراعى محسوب مى شود. با توجه به اهميت 
توسعه كشت چغندر قند پاييزه برنامه كشت سه 
هزار هكتارى اين محصول در سال زراعى                  
97 از سوى وزارت جهاد كشاورزى به 

استان گلستان ابالغ شده است .  
طرح نظام نوين ترويج كشاورزى 

مناطق كشت در استان گلستان :  
  نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده طى   نتايج به دست آمده از تحقيقات انجام شده طى 
هشت سال گذشته نشان مى دهد كه اراضى 
مياندشت و دشت استان كه از شرايط مطلوب 
حاصلخيزى خاك برخوردار باشند مناطق مناسبى 
براى كشت اين گياه به شمار مى رود . بدين منظور 
با هماهنگى هايى كه در كميته فنى چغندر قند 
استان صورت گرفته است ، شهرستان هاى آق قال، 
انبار الوم، على آباد و خان ببين ( مناطق شمال ) ، انبار الوم، على آباد و خان ببين ( مناطق شمال ) ، 
گنبد، كالله و مراوه تپه مناطق مناسب كشت در 

استان گلستان محسوب مى شوند. 

انتخاب زمين مناسب كشت :
  چغندر قند در بسيارى از انواع بافت خاك قادر به   چغندر قند در بسيارى از انواع بافت خاك قادر به 
رشد است در عين حال خاك هاى داراى بافت متوسط 
( لومى ) بهترين خاك براى رشد اين گياه محسوب   
مى شود. در اين نوع خاك مقدار رس بين 20 تا 35 
درصد متغير است. براى بهبود خصوصيات فيزيكى 
خاك استفاده از انواع كود هاى آلى توصيه مى شود. با 
توجه به عمق نفوذ ريشه چغندر خاك مزرعه بايستى 
عميق باشد ، بدين منظور توصيه مى شود خاك زراعى عميق باشد ، بدين منظور توصيه مى شود خاك زراعى 
حداق 60 سانتى متر عمق داشته باشد. در صورت وجود 
اليه سخت استفاده از زير شكن ضرورت دارد .  

آماده سازى بستر كاشت : 
عمليات خاكورزى تهيه بستر كاشت به منظور تامين عمليات خاكورزى تهيه بستر كاشت به منظور تامين 
شرايط مناسب كشت بذر ، جوانه زدن، سبز شدن و 
استقرار مناسب گياه در سطح مزرعه اجرا مى شود. 
انجام شخم عميق با استفاده از گاوآهن برگردان دار در 
رطوبت مناسب خاك بسيار مهم است و استفاده از 
ديسك پس از شخم معموالً شرايط الزم را براى كشت 
فراهم مى كند. استفاده از دستگاه لولر براى تسطيح 
تكميلى خاك موجب مى شود كه يكنواختى سطح تكميلى خاك موجب مى شود كه يكنواختى سطح 
زمين به صورت مناسب ترى انجام شود. افزايش              
بهره ورى آب آبيارى از مزاياى استفاده از لولر                        
مى باشد. در صورت امكان بهتر است از دستگاه هاى 
تسطيح ليزرى استفاده كرد كه عمليات تسطيح با دقت 

بيشترى انجام مى شود. 
تاريخ كاشت : 

انتخاب زمان كاشت چغندر قند پاييزه بسيار مهم 
است.كاشت زود تر از موعد باعث افزايش درصد ساقه 
روى و كاهش عملكرد كمى و كيفى محصول خواهد 
شد. همچنين كاشت دير هنگام نيز موجب مى شود كه 
عملكرد در ريشه كاهش يافته و زمان برداشت به تاخير 
بافتد. زمان مناسب كاشت بر اساس آزمايش هاى اجرا 

شده در هر منطقه تعيين مى شود. 

ارقام مناسب كاشت: 
از جمله ضرورت هاى كشت پاييزه، كاشت رقم هايى از جمله ضرورت هاى كشت پاييزه، كاشت رقم هايى 
است كه پس از كشت در فصل پاييز و قرار گرفتن در 
معرض سرماى زمستان، پديده ساقه روى (بولتينگ) در 
آن ها ظاهر نشود.ساقه روى موجب فيبرى و خشبى 
شدن ريشه و كاهش كيفيت محصول چغندر قند                    
مى شود. تحمل به بيمارى ها، دارا بودن عيار مناسب 
نيز از ويژگى هاى ديگر ارقام محسوب مى شود. در 
مناطق مختلف استان گلستان ارقام گيادا، مونوتونا مناطق مختلف استان گلستان ارقام گيادا، مونوتونا 
همچنين ارقام جديدى كه توسط موسسه تحقيقات 
چغندر قند كشور توصيه مى شوند قابل كشت هستند. 

فاصله رديف و ميزان بذر مصرفى: 
براى دستيابى به پتانسيل مطلوب عملكرد چغندر قند 
تراكم مطلوب در مزرعه بسيار مهم است. استقرار تعداد 
صد تا صدو بيست هزار بوته در هكتار تراكم مناسبى 
براى اين گياه محسوب مى شود. بدين منظور فاصله 
رديف ها 50 سانتيمتر و فاصله روى رديف ها بين                   
18 -15 سانتيمتر در نظر گرفته مى شود. مقدار بذر 
مصرفى در هر هكتار به نوع بذر بستگى دارد. مقدار           
بذر هاى منوژرم بين  يونيت در هكتار مصرف 

مى شوند. هر يونيت حاوى صد هزار بذر است. 


