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  هرز و عملكرد چغندرقند 

  1و سعيد وزان 

  موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند، كرج

-88هاي هرز و عملكرد كمي و كيفي چغندرقند در سال زراعي 

و تراكم بوته چغندرقند ) Sعامل (در اين آزمايش تاثير دو عامل زمان تهيه بستربذر 

سطوح عامل زمان تهيه بستربذر، .  هاي كامل تصادفي در چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفت

 1388ر سال ورزي و تهيه بستربذر در بهاكليه عمليات خاك

هزار بوته در هكتار و چهار بخش هر نوار  99و  81، 73

متر بود و بذر  10از همديگر و به طول  متر سانتي 50هر كرت آزمايشي شامل شش رديف كاشت چغندرقند به فاصله 

هاي هرز بهاره به برداري از علفنمونه.  با دست كاشته شد

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر زمان تهيه بستربذر و 

مقايسه ميانگين ها نشان داد كه تراكم و وزن .  دار شد

 65با افزايش تراكم بوته چغندرقند از حدود .  برابر بيشتر از زماني بود كه بستربذر در پاييز آماده شده بود

نتايج مقايسه ميانگين عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در كشت 

تن در هكتار،  18/48هاي هرز در بستر آماده شده در پاييز، عملكرد ريشه با 

.  نشان داددرصد افزايش  24، 26، 21تن درهكتار نسبت به روش تهيه بستربذر در بهار به ترتيب 

به طور كلي، بر .  هزار بوته در هكتار، عملكرد ريشه، عملكرد شكر و عملكرد شكر سفيد نيز افزايش يافت

هزار بوته در هكتار  100ممكن با تراكم قند در اولين فرصت 

  .هاي هرز و در نتيجه موجب افزايش عملكرد چغندرقند گردد
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هايبذر و تراكم بوته بر جمعيت علف تاثير زمان تهيه بستر

 2*، محمدعبداللهيان نوقابي1، علي كاشاني1مهدي خدادادي

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند، كرج -2واحد كرج  -دانشگاه آزاد اسالمي -1

  4/3/89: تاريخ دريافت

 15/8/89: تاريخ پذيرش

هاي هرز و عملكرد كمي و كيفي چغندرقند در سال زراعي بستربذر و تراكم بوته چغندرقند بر جمعيت علف پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير زمان تهيه

در اين آزمايش تاثير دو عامل زمان تهيه بستربذر .  پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج انجام شد

هاي كامل تصادفي در چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفتهاي خردشده نواري با طرح پايه بلوك

كليه عمليات خاك) S2(و  1387كليه عمليات آماده سازي زمين و تهيه بستربذر به طور كامل در پاييز سال 

73، 65چهار سطح تراكم بوته چغندرقند، شامل .  بود كه در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي اجرا شد

هر كرت آزمايشي شامل شش رديف كاشت چغندرقند به فاصله .  كاشت به صورت مربع التين تصادفي شدند

با دست كاشته شد) پاييز و بهار(به طور همزمان براي هر دو تيمار زمان تهيه بستربذر 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر زمان تهيه بستربذر و .  زين شدتفكيك گونه طي فصل رشد چغندرقند در شش مترمربع انجام و وزن تر و خشك آنها تو

دار شدهاي هرز و همچنين عملكرد كمي و كيفي چغندرقند معنيتراكم بوته چغندرقند بر تراكم و وزن خشك علف

برابر بيشتر از زماني بود كه بستربذر در پاييز آماده شده بود 2-3هاي هرز در تيمار تهيه بستربذر در بهار، 

نتايج مقايسه ميانگين عملكرد كمي وكيفي چغندرقند در كشت .  داري نشان دادهاي هرز كاهش معنيهزار بوته در هكتار، تعداد و وزن خشك علف

هاي هرز در بستر آماده شده در پاييز، عملكرد ريشه با بذر نشان داد كه به علت كاهش علف در دو روش تهيه بستر

تن درهكتار نسبت به روش تهيه بستربذر در بهار به ترتيب  7/6تن در هكتار و عملكرد شكر سفيد با 

هزار بوته در هكتار، عملكرد ريشه، عملكرد شكر و عملكرد شكر سفيد نيز افزايش يافت 100به  65با افزايش تراكم بوته چغندرقند از حدود 

قند در اولين فرصت  سازي بستربذر به طور كامل در پاييز و كشت چغندراساس نتايج اين پژوهش مشخص شد كه آماده

هاي هرز و در نتيجه موجب افزايش عملكرد چغندرقند گرددتواند يك روش تلفيقي موثر براي كاهش جمعيت علف

 هاي هرز، بستربذر، تراكم، روش تلفيقي، وزن خشك

تاثير زمان تهيه بستر

مهدي خدادادي

  چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير زمان تهيه

پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج انجام شد-در مزرعه آموزشي 1387

هاي خردشده نواري با طرح پايه بلوك رت كرتبه صو) Dعامل (

كليه عمليات آماده سازي زمين و تهيه بستربذر به طور كامل در پاييز سال ) S1( :شامل

بود كه در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي اجرا شد

كاشت به صورت مربع التين تصادفي شدند

به طور همزمان براي هر دو تيمار زمان تهيه بستربذر  "رسول"چغندرقند رقم منوژرم 

تفكيك گونه طي فصل رشد چغندرقند در شش مترمربع انجام و وزن تر و خشك آنها تو

تراكم بوته چغندرقند بر تراكم و وزن خشك علف

هاي هرز در تيمار تهيه بستربذر در بهار، خشك علف

هزار بوته در هكتار، تعداد و وزن خشك علف 100به 

در دو روش تهيه بسترهمزمان چغندرقند 

تن در هكتار و عملكرد شكر سفيد با  3/8عملكرد شكر با 

با افزايش تراكم بوته چغندرقند از حدود 

اساس نتايج اين پژوهش مشخص شد كه آماده

تواند يك روش تلفيقي موثر براي كاهش جمعيت علفمي

هاي هرز، بستربذر، تراكم، روش تلفيقي، وزن خشكچغندرقند، علف: هاي كليدي واژه
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   مقدمه

چغندرقند مهمترين منبع توليد شكر در بين گياهان زراعي بعد 

درصد از شكر جهان را  40از نيشكر بوده كه هر ساله حدود 

گونه  250در دنيا حدود  (Leilah et al., 2005).  كندتوليد مي

گونه از آنها در اكثر نواحي  60هرز مهم وجود دارد كه علف

-درصد علف 70دودح.  شوندزير كشت چغندرقند يافت مي

درصد باريك برگ  30هاي هرز مزارع چغندرقند پهن برگ و

هاي توان علفبا تغيير در شيوه تهيه بستربذر مي  .باشندمي

براي .  هاي هرز در خاك را كاهش دادهرز و ذخيره بذر علف

توان اتخاذ كرد، يكي از هاي متفاوتي را مياين منظور روش

در .  زمين مدتي قبل از كاشت استها آماده كردن اين روش

توان بستر كاشت چغندرقند را در پاييز آماده نقاط سردسير مي

و در بهار در اولين فرصت ممكن اقدام به كشت اين گياه 

توان با فاصله كوتاهتري آماده كردن بستر كاشت را مي.  نمود

در اين شرايط، .  وتا حدود يك ماه قبل از كاشت نيز انجام داد

ر رطوبت الزم جهت جوانه زني بذر تامين گردد بسياري از اگ

هاي هرز رويش يافته و بالفاصله قبل از كاشت بذور علف

كش عمومي، مثل گليفوسيت يا توان با مصرف يك علفمي

هاي هرز موجود را از بين برد و سپس اقدام به پاراكوات علف

اي از اراضي بخش عمده  ).Muosavi, 2001(كشت نمود 

 هاي نيمه خشك واقع شده اندچغندركاري كشور در اقليم

)Koocheki, 1995  .( مناطق نيمه خشك همواره با مشكل

.  كمبود آب و استحصال آن از اعماق زمين روبرو هستند

هاي آبياري غالت كه در در اين مناطق آخرين نوبت معموالً

باشد با مراحل اوليه رشد مرحله حساس پرشدن دانه مي

رقند و عمدتاً چهار تا شش برگي مصادف است و از اين چغند

جهت كشاورزان با كمبود آب جهت آبياري مراحل اوليه رشد 

. شوندمواجه مي) مراحل حساس به تنش خشكي( چغندرقند 

باتوجه به اينكه چغندرقند گياهي است كه برخالف اكثر 

زدن به حرارت زياد نياز گياهان زراعي بهاره جهت جوانه

تواند در مي) گراد درجه سانتي 3زني معادل صفر جوانه(رد ندا

هاي خيلي زودتر از آنچه كه در حال حاضر در اكثر تاريخ

شود با استفاده از بذور مقاوم به ساقه نقاط كشور كشت مي

روي كاشته شود، اما كشاورزان جهت تهيه بستربذر مجبور 

واه براي هستند تا هنگام رسيدن رطوبت خاك به شرايط دلخ

صبر كنند، اين گذشت زمان به )گاورو شدن زمين(شخم 

واسطه به تعويق افتادن زمان كشت باعث كاهش عملكرد اين 

به طوريكه گزارش شده است به ازاء هر روز .  شودگياه مي

زود كاشتن چغندرقند در فاصله فروردين تا تير ماه حدود 

يابد كيلوگرم در هكتار عملكرد ريشه افزايش مي 800

)Abdollahian–Noghabi, 1992.(   آماده سازي زمين در پاييز

باعث جلو افتادن كشت، تأمين دوره رشد كافي براي گياه، 

احتمال افزايش عملكرد و همچنين استفاده بهينه از رطوبت 

شود هاي اوايل فصل ميذخيره شده در خاك و بارندگي

)Rahbari et al., 2007.(  درقند باعث كاشت زود هنگام چغن

- افزايش شاخص سطح برگ و ميزان تشعشع جذب شده مي

شود كه اين موضوع به افزايش عملكرد نهايي محصول منجر 

  .)Fortune et al., 1999( دگردمي

 بر توجهي قابل تأثير چغندرقند با هرز هايعلف رقابت مدت

ميزان خسارت   ).Mesbah et al., 1995( دارد محصول كاهش

شود بلكه به هرز مربوط نميتنها به تراكم علف هاي هرزعلف

هرز و زمان نسبي سبز شدن آنها نيز تركيبي از تراكم علف

هاي انجام شده بررسي.  )Kropff & Joije, 1987(مربوط است 

تواند هاي هرز در چغندرقند مينشان داده است خسارت علف

 درصد برسد، و خسارت گندميان در چغندرقند كمتر 100به 

گزارش شده است كه خسارت يك . باشدها مياز پهن برگ

درصد ولي به ازاء يك بوته  26بوته در مترمربع ارزن وحشي 

درصد بوده است اين خسارت  70خروس در مترمربع تاج

درصد و براي يك بوته سلمه  49براي يك بوته سوروف 

 ,.Dawson et al( درصد برآورد شده است 94ترهدر مترمربع 

1965(.  

هاي هرز، استفاده از روش هاي مديريت علفيكي از روش

اي را براي در اين روش مزرعه.  بستر كاشت آماده است
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كنند ولي بجاي كاشت چغندرقند، زمين را كاشت آماده مي

هاي هرز آن سبز شوند، آنگاه كنند تا علفبراي مدتي رها مي

 .نند كهاي هرز رشد كرده اقدام به كشت ميبا كنترل علف

Zand & Saremi, 2002) .(Alizadeh et al., 1999;   وجود گياه

پوششي باريك برگ كه قبل از كشت چغندرقند در بين رديف 

هاي كشت سبز شده و طي فصل پاييزو زمستان رشد كرده 

 Willson et(است باعث كاهش فرسايش خاك نيز مي شود 

al., 2001a  .( در سيستم نتايج تحقيقي در كرج نشان داد كه

تهيه بستربذر به طور كامل در پاييز، به علت امكان حذف 

هاي غيرانتخابي گليفوسيت و هاي هرز توسط علف كشعلف

پاراكوات در مراحل پيش از كاشت چغندرقند و همچنين عدم 

توان بالفاصله و يا با فاصله وجود بقاياي آنها در خاك، مي

اشت بذر كش اقدام به ككوتاهي پس از كاربرد علف

 Rahbari(چغندرقند در بستري نمود كه از قبل تهيه شده است 

et al., 2007.(  

نتايج تحقيقي كه بر روي دو روش تهيه بستربذر در پاييز و 

بهار در دو تاريخ كاشت مختلف انجام شد نشان داد كه 

هنگاميكه چغندرقند در بستراز قبل آماده شده در پاييز در 

روش تهيه بستربذر در بهار در تاريخ  فروردين و در 20تاريخ 

ارديبهشت ماه كشت شد، به واسطه حدود يك ماه زود  26

درصد  5كاشتن چغندرقند در بستر تهيه شده در پاييز، حدود 

با ).  Rahbari et al., 2007(عملكرد چغندرقند افزايش يافت 

توجه به نتايج محققين در مورد افزايش عملكرد چغندرقند به 

هيه بستربذر در پاييز، در اين تحقيق با تهيه بستربذر واسطه ت

در دو زمان پاييز و بهار و كشت همزمان چغندرقند در اين دو 

- تراكم بستربذر در بهار به بررسي تاثير زمان تهيه بستربذر و

هاي هرز بر روي جمعيت علف هاي مختلف بوته چغندرقند

  . شد چغندرقند در كرج پرداختهو عملكرد كمي و كيفي 

 ها مواد و روش

در مزرعه تحقيقاتي  1387-88اين آزمايش در سال زراعي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج، واقع در ماهدشت، با عرض 

 51دقيقه شمالي و طول جغرافيايي  45درجه و  35جغرافيايي 

متر از سطح دريا  1313دقيقه شرقي در ارتفاع  6درجه و 

عامل (امل زمان تهيه بستربذر در اين بررسي دو ع. انجام شد

S ( و تراكم بوته چغندرقند) عاملD (هاي  به صورت كرت

چينش سطوح .  خردشده نواري با چهار تكرار اجرا گرديد

كليه عمليات آماده كردن ) S1: (عامل زمان تهيه بستربذر، شامل

 1387زمين و تهيه بستر كاشت بذر به طور كامل در پاييز سال 

ورزي و تهيه بستربذر در بهار سال عمليات خاككليه ) S2(و 

. در قالب طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي انجام شد 1388

و  81، 73، 65چهار سطح تراكم بوته چغندرقند، شامل شامل 

به دليل (هزار بوته در هكتار و چهار بخش هر نوار كاشت  99

طوالني بودن نوار كاشت و جهت كاهش واريانس آبياري، 

به صورت ) هر نوار به چهار بخش مساوي تفكيك شد طول

  . مربع التين تصادفي شدند

هر كرت آزمايشي شامل شش رديف كاشت چغندرقند، به 

بذر . متر بود 10متر از همديگر و به طول  سانتي 50فاصله 

به طور همزمان براي هر دو  "رسول"چغندرقند رقم منوژرم 

 3در عمق حدود ) هارپاييز و ب(تيمار زمان تهيه بستربذر 

متر به روش دستي وبا سانتي 2-3متري و به فاصله سانتي

البته اولين آبياري بخش . ها انجام شدايجاد شيار بر روي پشته

بستر پاييزه سه روز قبل از كاشت بذر انجام شد تا ايجاد شيار 

به .  روي پشته هاي تهيه شده در پاييز سال قبل تسهيل گردد

اشت بذور در بستر پاييزه در شرايطي كه خاك عبارت ديگر، ك

داراي رطوبت كافي بود و كاشت بذور بستر بهاره در همان 

. روز در خاك خشك انجام و سپس آبياري آن صورت گرفت

هنگام دريافت رطوبت براي جوانه زني (بنابراين، زمان كاشت 

براي هر دو روش تهيه بستربذر در پاييز و بهار به طور ) بذور

  .  انجام شد 5/2/1388مان در در تاريخ همز

كنترل علف هاي هرز سه روز قبل از كاشت چغندرقند، جهت 

پاييزه و زمستانه كه در بستر تهيه شده در پاييز رشد كرده 

بودند، با توجه به اينكه عمده علف هاي هرز يكساله بودند 

از علف كش عمومي ) بنداز قبيل جو موشي و هفت(
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ليتر  3معادل (در هكتار گرم ماده موثر  600ان پاراكوات به ميز

مايع قابل به صورت  "گراماكسون"در هكتار از مادة تجاري 

الزم ). Rahbari et al., 2007(استفاده شد  )%20حل در آب 

به ذكر است كه در بستر تهيه شده در بهار، طي عمليات 

هاي هرز ورزي شامل شخم برگردان و ديسك علفخاك

لذا در روش تهيه بستربذر چغندرقند در  . ين رفتندمذكور از ب

كش عمومي هاي هرز از علفبهار براي كنترل اين علف

  . استفاده نشد

جهت تغذيه چغندرقند، پس از تهيه نمونه خاك و طبق نتايج 

كيلوگرم در  200تجزيه خاك، فقط كود نيتروژن به مقدار 

وز پس از ر 40هكتار از منبع اوره به صورت سرك در زمان 

هاي كاشت با كاشت و قبل از آبياري مزرعه در بين رديف

آبياري مزرعه طي فصل رشد به روش . دست توزيع گرديد

نشتي به طور همزمان براي هر دو روش تهيه بستربذر انجام 

اعمال تيمارهاي تراكم بوته پس از سبز شدن و در .  گرديد

هاي مرحله چهار تا شش برگي چغندرقند با حذف بوته

به نحوي كه پس از خاتمه تنك بوته .  اضافي صورت گرفت

هاي چغندرقند باقيمانده در سطوح ها متوسط تراكم بوته

 99و  81، 73، 65مختلف تيمار تراكم بوته در عمل معادل 

  .  هزار بوته در هكتار تنظيم گرديد

هاي هرز بهاره كه در مجاور بوته هاي برداري از علفنمونه

به طور طبيعي در مزرعه سبز شده بودند در شش چغندرقند 

پس .  مترمربع از قسمت مياني هر كرت آزمايشي انجام گرفت

هاي هرز به تفكيك گونه شناسايي و بر كردن، علفاز كف

گيري درصد وزن خشك، براي اندازه.  وزن تر آنها توزين شد

 48هرز زير نمونه تصادفي تهيه و به مدت از هر گونه علف

گراد در آون خشك و سپس درجه سانتي 72ت در دماي ساع

  . درصد وزن خشك آن محاسبه گرديد

- هاي هرز، جهت حذف علفپس از نمونه برداري از علف

هاي باقيمانده در خارج از قسمت نمونه برداري در هر كرت 

به ( اتوفومسيت+مديفامدس+مديفامعلف كش تركيبي فناز 

به  )فرموالسيون موثر در ليترمادة گرم  108+18+54ترتيب 

چهار ليتر در معادل (هكتار مادة موثر در گرم  720نسبت 

 )%18 امولسيون "ام. بتانال پروگرس آ"هكتار از مادة تجاري 

  .استفاده شد

 SASافزارآماري  تجزيه آماري نتايج آزمايش با استفاده از نرم

) DMRT(اي دانكن  ها با آزمون چند دامنهو مقايسه ميانگين

  .درصد انجام شد 5در سطح احتمال 

  نتايج و بحث

نتايج مربوط به گونه هاي علف هرز مشاهده شده در مزرعه 

خروس نشان داد كه گونه هاي غالب مزرعه آزمايشي، تاج

خروس خوابيده، سلمه تره، گاوزبان ، تاج)ايستاده(ريشه قرمز 

اق، هاي هرز پنيرك، قيعلف.  بند بودندبدل، خرفه و هفت

- خارشتر، سوروف،گاوپنبه، ارزن وحشي و سوروف با تراكم

هاي پايين از اهميت كمتري برخوردار بودند؛ بدين جهت 

هاي هرز در نظر گرفته مجموع آنها تحت عنوان ساير علف

خروس خوابيده و هرز تاجدر بين كل گونه ها، علف  .شدند

را به  ريشه قرمز در بستر بهاره باالترين تراكم و وزن خشك

  ). 4و  3جداول (خود اختصاص دادند 

نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه اثر زمان تهيه بستربذر براي 

خروس ريشه هاي هرز تاجصفات تراكم و وزن خشك علف

خوابيده  خروستاج ،) (.Amaranthus retroflexus Lقرمز

Amaranthus blitoides S.)( سلمه تره ،(Chenopodium album 

L.) گاوزبان بدل ،(Anchusa officinalis )خرفه ،  

 (Portulaca olerace L.)بند ،  هفت(Polygonum aviculare L.) 

- به طوري  .از نظر آماري معني دار بودهاي هرز و ساير علف

دار در تراكم و كه تهيه بستربذر در پاييز باعث كاهش معني

ايج نت.  هاي هرز بجز هفت بند شدوزن خشك تمام علف

هاي تجزيه واريانس براي صفات تعداد و وزن خشك علف

هرز در تيمار تراكم بوته چغندرقند در واحد سطح نشان داد 

خروس خوابيده و هاي هرز تاجكه تعداد و وزن خشك علف

-بند و ساير علفريشه قرمز، سلمه تره، گاوزبان بدل، هفت
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دار نيهاي مختلف بوته با هم اختالف معدر تراكم هاي هرز

بر اساس نتايج اين بررسي، با افزايش تراكم بوته .  داشتند

هزار بوته در  99در هكتار به  هزار بوته 65چغندرقند از 

هاي هرز مزرعه كاهش هكتار، تعداد و وزن خشك تمام علف

  ).4و  3جداول(معني داري يافت 

-هاي هرز تاجمقايسه ميانگين تراكم و وزن خشك علف

هاي زمان تهيه بستربذر و خوابيده در تيمار خروس ريشه قرمز

دليل حداقل جابجايي نشان دادكه تهيه بستربذر در پاييز به 

خاك در فصل بهار و در نتيجه كمترين ميزان تحريك بذور 

هاي هرز بهاره زني، باعث شد تا علفهرز براي جوانهعلف

از خاك بيرون  )از قبيل تاج خروس ريشه قرمز و خوابيده(

مهيا نشدن .  زني براي آنها فراهم نشودمده و شرايط جوانهنيا

شرايط جوانه زني از قبيل عدم دما و نور الزم براي جوانه زني 

هاي هرز در بستر پاييزه، باعث تفاوت در تعداد بوته بذر علف

هاي هرز تاج خروس در بستر بهاره و و وزن خشك علف

گرم وزن خشك  25/21بوته و  7/5بستر پاييزه با .  پاييزه شد

گرم وزن خشك  6/17بوته و  3خروس ريشه قرمز و با تاج

مترمربع، نسبت به تيمار تهيه  6تاج خروس خوابيده در 

- گرم وزن خشك تاج 9/36بوته و  2/11بستربذر در بهار با 

گرم وزن خشك  12/103بوته و  8/21خروس ريشه قرمز و 

درصدي  50د مترمربع، كاهش حدو 6خروس خوابيده در تاج

خروس ريشه قرمز و تاجهاي هرز تراكم و وزن خشك علف

و  3جداول (در بستر آماده شده در پاييز را نشان داد خوابيده 

خروس به دليل سازگاري هرز تاجبا توجه به اينكه علف).  4

و قدرت رقابت  C4زياد، و به دليل دارا بودن مسير فتوسنتزي 

كل ساز در مزارع چغندرقند هرز مشهاي باال يكي از علف

درصدي اين گونه  50كشور است و بدين ترتيب، كاهش 

هرز در مزارع چغندرقند تحت روش تهيه بستربذر در علف

تواند باعث افزايش پاييز و كاشت در اولين فرصت ممكن مي

همانطور كه .  قابل توجه در عملكرد محصول چغندرقند شود

كه (هرز اهش اين علفنشان داده شده است، ك 5در جدول 

هاي هرز در تهيه با ساير علف) هرز غالب مزرعه بودعلف

- تن در هكتار ريشه ذخيره 10بستربذر در پاييز باعث افزايش 

اين نتيجه با .  اي نسبت به زمان تهيه بستربذر در بهار گرديد

 Rahbari et al., 2007; Fadaei-Shahri( ديگر نتايج تحقيقات

et al., 2010; (نيز تطابق دارد.  

هاي مختلف چغندرقند نيز بر تراكم و وزن خشك تاثير تراكم

دار بود هاي هرز تاج خروس ريشه قرمز و خوابيده معنيعلف

بر اساس نتايج اين مطالعه، كمترين تعداد ).  2و  1جداول (

به (خروس ريشه قرمز هاي هرز تاجبوته و وزن خشك علف

از تراكم ) مترمربع 6گرم در  24بوته و  52/4ترتيب با تعداد 

اين ارزيابي در مورد .  هزار بوته در هكتار بدست آمد 99

گرم وزن  80/45بوته و  08/7خروس خوابيده با تعداد تاج

هزار بوته در هكتار  99مترمربع نيز از تراكم  6خشك در 

در اين آزمايش همواره بيشترين تعداد بوته و .  حاصل شد

خروس ريشه قرمز و خوابيده رز تاجهاي هوزن خشك علف

و  3جداول (هزار بوته در هكتار چغندرقند بود  65در تراكم 

هاي هرز با افزايش تراكم بوته تراكم و زيست توده علف  ).4

در  . هزار بوته در هكتار كاهش يافت 99چغندرقند به 

تحقيقات قبلي نيز گزارش شده است كه در روش تهيه 

در پاييز با تراكم بوته مناسب چغندرقند، بستربذر بطور كامل 

هاي هرز پس از كاشت، جهت ضمن كاهش جمعيت علف

توان به نتيجه مطلوبي دست افزايش عملكرد چغندرقند مي

 (Rahbari et al., 2007).يافت 

هاي هرز تراكم و وزن خشك علف بر اثر زمان تهيه بستربذر

).  2 و 1جدول ( دار گرديد سلمه تره و گاوزبان بدل نيز معني

خروس در هرز تاج همانطور كه در نتايج مربوطه به علف

تهيه بستربذر در پاييز، نشان داده شده است،  4و  3جدول 

باعث كاهش  ضمن كاهش در جابجايي خاك در زمان كاشت

هاي هرز سلمه تره و گاوزبان زني و سبز شدن علفجوانه

تهيه بستربذر در  كه در روشبدل در اوايل رشد شد، به طوري

بوته و  8/7گرم، و  8/3بوته و وزن خشك  6/2پاييز با تعداد 

هاي مترمربع به ترتيب براي علف 6گرم در  8/21وزن خشك 

هرز سلمه تره و گاوزبان بدل نسبت به روش تهيه بستربذر در 
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بوته و  8/9گرم،  12/7بوته و وزن خشك  3/6بهار با تعداد 

مترمربع به ترتيب براي سلمه تره  6گرم در  3/33وزن خشك 

برابر بودن تعداد و وزن  2و گاوزبان بدل، نيز نشان دهنده 

و  3جداول (هاي هرز در بستر بهاره بود خشك اين نوع علف

هاي هرز در بستر پاييزه باعث كاهش دو برابري اين علف).  4

هاي چغندرقند و در كاهش رقابت علف هاي هرز با بوته

نتايج ).  5جدول (عملكرد محصول شد  نتيجه افزايش

تحقيقات ساير محققين نيز تاييد كننده نتايج پژوهش حاضر 

 ,.Rahbari et al., 2007; Fadaei-Shahri et al(باشد -مي

2010; Willson et al., 2001b; .(    

هاي هرز سلمه تره و گاوزبان بدل تراكم و وزن خشك علف

داري ند نيز اختالف معنيهاي مختلف بوته چغندرقبين تراكم

كمترين تعداد بوته و وزن خشك ).  2و  1جداول (داشتند 

 6گرم در  68/3بوته،  21/2هاي هرز سلمه تره به ترتيبعلف

هزار بوته در هكتار بود و همچنين در  99مترمربع در تراكم 

مترمربع در  6گرم در  55/27بوته،  18/5بدل با مورد گاوزبان

بيشترين تراكم و .  وته در هكتار حاصل شدهزار ب 99تراكم 

هاي هرز سلمه تره و گاوزبان بدل در تراكم وزن خشك علف

و  3جداول (هزار بوته چغندرقند در هكتار بدست آمد  65

هاي هرز در تيمار اين كاهش محسوس در تراكم علف).  4

هزار بوته در هكتار  99زمان تهيه بستربذر در پاييز و تراكم 

د، سواي از اثر تهيه بستربذر در پاييز كه تاثير قابل چغندرقن

به دليل  هاي هرز داشت عمدتاًاي در كاهش علفمالحظه

اي بين چغندرقند و گونهاي و برونگونهكاهش رقابت درون

هزار بوته در هكتار  100باشد كه در تراكم هرز ميعلف

، هزار بوته در هكتار چغندرقند 100در تراكم .  حاصل شد

هاي چغندرقند احتماال از نور و منابع غذايي بيشترين بوته

- روش  .دهنداستفاده را كرده و عملكرد خود را افزايش مي

و مهار  يزراع اهانيگ يتوسعه توان رقابت يبرا يزراع يها

 اهانيها بر گآن يكاهش اثرات رقابت ايهرز  يهارشد علف

آب،  ريدر مصرف منابع رشد نظ يدست شيعمدتاً به پ يزراع

از  يكيدارد كه  يبستگ يزراع اهيو نور توسط گ ييعناصر غذا

 ,Longden)( شدبايم يزراع اهيموارد تراكم مناسب گ نيا

1989.  

هاي هرز بر تعداد و وزن خشك علفاثر زمان تهيه بستربذر 

دار گرديد  هاي هرز نيز معنيبند و ساير علفخرفه، هفت

نشان داده شده  4و  3همانطور كه در جداول  ).4 و 3جداول (

كاهش خاك ورزي در بهار در بستر آماده شده در پاييز است، 

هاي هرز خرفه و باعث كاهش تعداد و وزن خشك علف

علف .  هاي هرز در تهيه بستربذر در پاييز گرديدديگر علف

در گرم وزن خشك  8/18بوته و  25/2هرز خرفه با تعداد 

مترمربع در روش تهيه بستربذر در پاييز، نسبت  6خرفه در 

گرم وزن  7/36بوته و  25/5روش تهيه بستربذر در بهار با 

و ساير .  درصدي را نشان داد 50مترمربع كاهش  6خشك در 

گرم وزن خشك در  4/11بوته و  2/4هاي هرز با تعداد علف

مترمربع در روش تهيه بستربذر در پاييز، نسبت به روش  6

گرم وزن خشك  7/24بوته و  4/10يه بستربذر در بهار با ته

كه اين كاهش .  درصدي را نشان داد 50مترمربع كاهش  6در 

هرز خرفه و ساير درصدي در تعداد و وزن خشك علف 50

هاي هرزي هاي هرز به احتمال زياد همانند ديگر علفعلف

كه ذكر شد به علت كاهش عمليات خاك ورزي و در نتيجه 

ش تحريك و شكسته شدن خواب برخي بذور در بانك كاه

  .بذر خاك مزرعه مي باشد

هرز نشان داده شده است علف 2و  1همانطور كه در جدول 

هاي هرز در سطوح تيمار تراكم بوته خرفه و ديگر علف

هزار بوته  99در تراكم .  دار داشتندچغندرقند اختالف معني

اكم بوته چغندرقند، در هكتار نسبت به ساير تيمار هاي تر

هاي هرز خر فه وديگر كمترين تعداد و وزن خشك علف

  ). 4و  3جداول (علف هاي هرز مزرعه مشاهده شد 

نشان داد كه تراكم و ) 2و  1جداول (نتايج تجزيه واريانس 

بند به طور معني داري تحت تاثير هرز هفتوزن خشك علف

ف نتايج برخال.  تيمار روش تهيه بستر كاشت قرار گرفت

بوته  39/28هرز با داشتن هرز، اين علفساير گونه هاي علف
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مترمربع در روش تهيه بستربذر  6گرم وزن خشك در  6/59و

بوته و  12/1درپاييز، نسبت به روش تهيه بستربذر در بهار با 

گرم وزن خشك بيشتري در روش تهيه بستربذر در  02/2

هرز علفه اينكه با عنايت ب.  )4و  3جداول (پاييز داشت 

در قبل از كاشت چغندرقند در مزرعه وجود داشت،  بندهفت

شخم (روش تهيه بستربذر بهاره با انجام عمليات خاك ورزي 

ولي در .  بند از بين رفتندهاي هرز هفتتمام علف)وديسك

هاي براي از بين بردن همه علف تهيه بستربذر درپاييز،روش 

كش عمومي پاراكوات بجاي بند از علفهرز از جمله هفت

بدليل كارايي كم اين علف  احتماالً.  شخم بهاره استفاده شد

و يا سيستم رشد ) ليتر در هكتار 3(كش در دز مصرف شده 

بند، كنترل كامل انجام نشد و چند هفته بعد از علف هفت

-كاشت بذر چغندرقند در روش تهيه بستر در پاييز اين علف

كرد و لذا جمعيت و زيست توده آن هرز شروع به رشد مجدد 

بر خالف ساير گونه ها در روش تهيه بستربذر در پاييز بيشتر 

بر اساس نتايج اين پژوهش و .  از روش تهيه بستر در بهار بود

 ,.Rahbari et al., 2007 ;Alizadeh et al(نتايج ساير محققين 

هاي چند ساله و يا گونه هاي براي از بين بردن علف) 1999

خاص يك ساله مثل هفت بند شايد بهتر باشد از علف كش 

هاي عمومي سيستميك مثل گاليفوست به جاي پاراكوات 

  . استفاده شود

هاي هرز و گياه زراعي يك عامل مهم در زمان سبز شدن علف

-علف.  شودهاي هرز و گياه زراعي محسوب ميرقابت علف

نسبت به شوند، هرزي كه قبل از گياه زراعي سبز ميهاي

-شوند سبب كاهش بيشتر عملكرد ميسبز مي آنهايي كه بعداً

هاي هرز تا مدت چهار تا كنترل علف.  (Wood, 1983)شوند 

هاي هرزي كه شود علفشش هفته بعد از سبز شدن باعث مي

شوند نتوانند با چغندرقند رقابت نمايند و يا بعداً سبز مي

 & Rashed-Mohasel)اي داشته باشد عملكرد قابل توجه

Shahbazi, 1999; Shahbazi & Abdollahian-Noghabi, 

هزار بوته در  99به  65افزايش تراكم چغندرقند از  .(2000

هاي هرز و هكتار باعث كاهش جمعيت و وزن خشك علف

بيشترين عملكرد ريشه، شكر .  افزايش عملكرد چغندرقند شد

تن در هكتار  58/8و  28/11،  68و شكر سفيد به ترتيب با 

هزار بوته در هكتار چغندرقند بدست آمد  99در تراكم 

هرز، و اين كاهش محسوس در تراكم علف).  4و  3جداول (

هزار بوته در هكتار  99 افزايش عملكرد چغندرقندكه در تراكم

اي چغندرقند حاصل شد، عمدتاً به دليل رقابت كم درون گونه

هرز بود كه و بوته علف اي بين بوته چغندرقندو برون گونه

زيرا .  هزار بوته در هكتار چغندرقند حاصل شد 99در تراكم

از لحاظ زمان كاشت چغندرقند در اين آزمايش بين دو روش 

  . تهيه بستربذر تفاوتي وجود نداشت
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  هاي هرز نتايج تجزيه واريانس فراواني علف -1جدول 

Table 1. Analysis of variance Number for weeds  

 .S.O.Vمنابع تغييرات    

درجه 

 آزادي

DF 

تاج خروس 

 ريشه قرمز

Number of 
A.retroflexus 

L. 

تاج خروس 

 خوابيده

Number of 
A. blitoides 

S. 

 سلمه تره

Number 
of  

C. album 
L. 

گاوزبان
Number of 

A. 
offeinalis. 

 بندهفت 

  Number of  
P. aviculare  

 L. 

 خرفه 

 Number  
P. oleracea 

L. 

ساير علف  

 هاي هرز

Number 
of weed 
species. 

 Replication (R)  3 1.44 ns 4.18 ns 0.44 ns 6.9ns 217.2 ns 2.11ns 1.22 ns ) رديف(تكرار 

 **Seedbed 1 94.13* 2268.6**  **82.6 215.6* 5865.17* 102.87* 27.14 (S)بستر كاشت   

 Error 1 3 5.37 0.48 1.13 11.3 228.1 4.6 0.9    1خطاي 

 (C)) ستون(موقعيت كرت 
Column 

3 
 0.5 ns 8.27 ns ns 2.64 27.9 ns 274.1 ns 12.2 ns 0.78 ns 

 *Density 3 22.23* 45.7*  *20.41 250.06* 1306.01* 40.03* 8.77 (D)تراكم بوته 

 Error 6 3.98 9.03 3.69 28.3 3.69 6.4 1.5  2 2خطاي 

 Interaction (S*D) 3 7.32 ns 16.27 ns ns 4.27 35.14 ns 235.001 ns 3.7 ns 1.7 nsاثر متقابل 

 Error 3 9 2.83 18/2 6.47 5.18 164.3 8.91 3.41     3خطاي 

   دار دار در سطح يك درصد ، پنج درصد و غير معني به ترتيب معني nsو * ، **   

**,*, ns: significant at %1, %5 level and non significant, respectively  

 

  هاي هرز نتايج تجزيه واريانس وزن خشك علف -2جدول 

Table 2. Analysis of variance Dry weight for weeds  

 .S.O.Vمنابع تغييرات    

درجه 

 آزادي

DF 

تاج خروس 

 ريشه قرمز

Number of 
A.retroflexus 

L. 

تاج خروس 

 خوابيده

Number of 
A. blitoides 

S. 

 سلمه  تره

Number 
of  

C. album 
L. 

گاوزبان
Number of 

A. 
offeinalis. 

 بندهفت 

  Number of  
P. aviculare  

 L. 

 خرفه 

 Number  
P. 

oleracea 
L. 

ساير علف  

 هاي هرز

Number of 
weed 

species. 

  Replication (R) ) رديف(تكرار 
 
3 

 
28.1* 48.17 ns ns 1.3 79.6 ns 0.4 ns 202.3 ns 34.05 ns 

 **Seedbed 1 27.3* 3585.9**   **35.1 3853.7** 11.97** 6894.9* 488.15 (S)بستر كاشت   

 Error 1 3 2.6 10.2 0.67 8.6 0.12 224.7 14.98    1خطاي 

 (C)) ستون(موقعيت كرت 
Column 

3  
 9.4 ns 86.18 ns ns 6.9 249.4 ns 1.54 ns 

1654.8 

ns 
28.46 ns 

 **Density 3 253.7** 1065.9* *15.9 756.2* 2.33* 1858.4* 688.69 (D)تراكم بوته 

 Error 6 12.7 112.01 3.1 132.04 0.83 309.7 81.16  2 2خطاي 

 Interaction (S*D) 3 38.3 ns 90.47 ns ns 0.99 189.04 ns 1.006 ns 42.8 ns 49.56 nsاثر متقابل 

 Error 3 9 11.84 95.81 48.09 6.47 1.87 27.9 76.5     3خطاي 

 دار  دار در سطح يك درصد ، پنج درصد و غير معني ترتيب معني به nsو * ، **   

**,*, ns : significant at %1, %5 level and non significant , respective 
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  هرز هايتراكم بوته چغندرقند براي فراواني علف هاي زمان تهيه بستربذر ومقايسه ميانگين سطوح عامل -3جدول 

Table 3. Means comparison for the main effect of seedbed preparation time and sugar beet plant density for number Weeds 

 

 تيمار
Treatments 

تاج خروس 

 ريشه قرمز
A. 

retroflexus 
density 
(plant/6 

m²) 

تاج خروس 

 خوابيده
A. blitoides 

density 
(plant/6 m²) 

 سلمه تره

C. album 
density 

(plant/6 m²) 

 گاوزبان بدل

A offeinalis 
density 

(plant/6 m²) 

 هفت بند

P. aviculare 
density 

(plant/6 m²) 

 خرفه

P. oleracea 
density 
(plant/6 

m²) 

ساير علف 

 هاي هرز

Other weed 
species 
density 

(plant/6 m²) 

 زمان تهيه بستربذر
Seedbed preparation time 

       

 a 11.2 21.8 a 6.3 a 9.8 a 1.12 b 5.25 a 10.4 a بهار

 b 5.7 3.0 b 2.6 b 7.8 b 28.39 a 2.25 b 4.2 b پاييز

بوته در (تراكم بوته چغندرقند

)هكتار  

Beet density  (plant/ h) 

       

65000 a 10.25 14.82 a 5.42 a 15.52 a 27.21 a 5.42 a 20.02 a 
73000 a 8.18 11.02 a 4.33 a 8.64 a 24.42 a 3.38 b 17.55 a 
81000 b 6.04  9.00 b 3.12 b 6.55 b 20.55 a 2.51 c 16.00 a 
99000 4.52  b 7.08 bc 2.21 b 5.18 b 15.00 b 1.67 c 11.18 b 

  داري با يكديگر ندارند درصد تفاوت معني%5باشند، در سطح احتمال  هايي كه داراي حروف مشترك التين مي در هر ستون ميانگين
In Each column, values followed by the same letters are not significantly different at 5% probability 

 

 

هرز  هايهاي زمان تهيه بستربذر و تراكم بوته چغندرقند  براي وزن خشك علفمقايسه ميانگين سطوح عامل -4جدول    

Table 4. Means comparison for the main effect of seedbed preparation time for dry weight Weeds 

 

 تيمار
Treatments 

خروس تاج 

 ريشه قرمز
A. 

retroflexus 
dry weight 

(g/6 m²) 

تاج خروس 

 خوابيده
A. blitoides 
dry weight 

(g/6 m²) 

 سلمه تره
C. album 

dry weight 
(g/6 m²) 

 گاوزبان بدل
A offeinalis 
dry weight 

(g/6 m²) 

 هفت بند
P. aviculare 
dry weight 

(g/6 m²) 

 خرفه

P. oleracea 
dry weight 

(g/6 m²) 

ساير علف 

 هاي هرز
Other weed 
species dry 

weight 
(g/6 m²) 

 زمان تهيه بستربذر
Seedbed preparation time 

       

 a 36.90 103.12 a 7.12 a 33.3 a 2.02 b 36.7 a 24.7 a بهار

 b 21.25 17.60 b 3.8 b 21.8 b 59.6 a 18.8 b 11.4 b پاييز

بوته در (تراكم بوته چغندرقند

)هكتار  

Beet density  (plant/ h) 

       

65000 a 35.00 65.23 a 7.51 a 65.12 a 56.66 a 35.00 a 50.00 a 
73000 a 30.03 59.87 a 5.92 a 51.34 b 50.21 a 30.88 a 48.02 a 
81000 b 25.32 51.01b 4.71 b 46.76 b 45.77 a 25.00 b 44.12 a 
99000 b 24.00 45.80 b 3.68 c 27.55 c 28.12 b 15.23 b 40.22 b 

  داري با يكديگر ندارند درصد تفاوت معني%5باشند، در سطح احتمال  هايي كه داراي حروف مشترك التين مي در هر ستون ميانگين
In Each column, values followed by the same letters are not significantly different at 5% probability 
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 مقايسه ميانگين سطوح اصلي عامل زمان تهيه بستربذر و تراكم بوته چغندرقند روي عملكرد ريشه، شكر و شكرسفيد -5جدول 

Table 5. Means comparison for the main effect of seedbed preparation time on the root yield, sugar and white sugar 

 تيمار
Treatments 

 عملكرد ريشه 
Root yield 

(t/ha) 

 عملكرد شكر 
Sugar yield 

(t/ha) 

 عملكرد شكرسفيد 
White sugar  

Yield 
 (t/ha) 

 زمان تهيه بستربذر
Seedbed preparation time 

   

 b 38.60 b 6.15 b 5.10 بهار

 a 48.18 a 8.30 6.70 a پاييز

)بوته در هكتار(تراكم بوته چغندرقند  

Beet density  (plant/ h) 
   

65000 28 d 4.71 d 3.78 d 
73000 40 c 6.25 c 4.86 c 
81000 51 b 8.17 b 6.61 b 
99000 68 a 11.28 a 8.58 a 

 درصد تفاوت معني داري با يكديگر ندارند%5باشند، در سطح احتمال  هايي كه داراي حروف مشترك التين مي در هر ستون ميانگين

In Each column, values followed by the same letters are not significantly different at 5% probability 

   

  

  نتيجه گيري نهايي

در سيستم تهيه بستربذر به طور كامل در پاييز در مقايسه با 

روش تهيه بستربذر در بهار به جهت به حداقل رساندن 

بذور عمليات خاكورزي در فصل بهار، كمترين تحريك 

اين امر منجر به .  هرز براي جوانه زني صورت گرفتعلف

هاي هرز، متعاقب با آن كاهش رقابت كاهش تعداد علف

در نتيجه .  اي بين چغندرقند و علف هرز شدگونهبرون

احتماال به دليل استفاده بيشتر و بهتر بوته چغندرقند از نور، 

در روش آب، خاك و منابع غذايي، عملكرد چغندرقند نيز 

تهيه بستربذر به طور كامل در پاييز بيشتر از روش تهيه 

مشكل اصلي در روش تهيه بستربذر به .  بستربذر در بهار شد

هرز پاييزه و زمستانه است هايطور كامل در پاييز، وجود علف

كه در موقع كاشت مانع كاشت منظم و يكنواخت بذور 

- اده از علفبراي حل اين مشكل استف.  چغندرقند مي شوند

براي گونه هاي علف ) گراماكسون(كش عمومي پاراكوات 

هرز يكساله در فاصله حدود سه روز قبل از كاشت مي تواند 

البته وجود بقاياي خشك شده علف هاي هرز .  موثر باشد

زمستانه در سطح خاك در روش تهيه بستربذر به طور كامل 

گردد  در پاييز موجب كاهش جوانه زني علف هاي هرز مي

)Najafi, 2007  .( در اين آزمايش با توجه به اينكه تاريخ

كاشت چغندرقند در هر دو روش تهيه بستربذر همزمان بود 

درصدي  26درصدي عملكرد ريشه،  21علت افزايش 

درصدي عملكرد شكر سفيد در بستربذر  24عملكرد شكر و 

ز تهيه شده در پاييز نسبت روش تهيه بستربذر در بهار ناشي ا

فراهم شدن شرايط بهتر محيط قبل از كاشت و كاهش جوانه 

هاي هرز پس از سبز شدن زني و در نتيجه كاهش رقابت علف

توان در شرايط اقليمي مشابه بنابراين مي.  چغندرقند مي باشد

و در بافت خاك مناسب با تهيه بستربذر به طور كامل در پاييز 

استفاده بهينه گياه  و كشت در اولين فرصت در بهار عالوه بر

هاي اواخر زمستان از تشعشع خورشيدي، استفاده از بارندگي

هاي هرز بهاره طي فصل رشد و اوايل بهار، جمعيت علف

هاي هرز ضمنا پوشش علف.  چغندرقند را نيز كاهش داد

رشد كرده در طي فصل پاييز و زمستان در بستر تهيه شده در 
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رسايش خاك مزرعه در طول پاييز به عنوان مالچ طبيعي از ف

.  هاي شديد زمستانه و بهاره جلوگيري مي نمايدبارندگي

به علت وجود  هاي عمومي،همچنين پس از كاربرد علف كش

روي سطح خاك در بستر هاي هرز علفبقاياي خشك شده 

پاييزه، ميزان سله بستن خاك به حداقل ممكن رسيده كه با 

توجه به رابطه مستقيم ميان تشكيل سله و مشكل بد سبزي 

  . گياهچه چغندرقند حائز اهميت مي باشد
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Effect of Seedbed Preparation Time and Plant Density on the Weed Population 
of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 

Mehdi khodadadi1, Ali Kashani1, Mohammad Abdollahian-Noghabi2 and Saeed Vazan1 

1-Islamic Azad University - Karaj Branch, 2- Sugar Beet Seed Institute, Karaj 
 

Abstract 

For investigation of the effects of seedbed preparation time and plant density of sugar beet on the weed population and 
quality and quantity characteristics of sugar beet, an experiment was conducted as strip plot design with four 
replications in the field of Islamic Azad University of Karaj (2007-2008).  The first factor included two types of 
seedbed preparation time (spring and autumn), the second factor included four plant densities of sugar beet (65, 73, 81 
and 99 thousand plants per hectare).  Seedbed preparation methods were considered as a randomized complete block 
design and plant density levels as the Latin square design.  The result of analysis of variance for the traits related to 
weeds showed that the effect of seedbed preparation method was significant on number of weed species and weed dry 
weight.  The results of mean comparison showed that the number of weed species and weed dry weight of spring 
seedbed preparation method was 2-3 times grater than autumn seedbed preparation method.  Increasing plant density of 
sugar beet from 65 to 99 thousand plants per hectare reduced significantly the number and weed dry weight of weed 
species.  The results of yield and quality of sugar beet showed that seedbed preparation in autumn, increased root yield 
(48.18 t. ha-1) by 21 percent, sugar yield (8.3 t. ha-1) by 26 percent and white sugar yield (6.7 t. ha-1) by 24 percent 
compared to spring time seedbed preparation.  Maximum yield of sugar beet was obtained in plant density of about 
100,000 plants per hectare.  In conclusion, seedbed preparation in autumn and drilling sugar beet seed in the early 
spring with 100 thousand plants per hectare may consider as a compilation method to suppress weed populations and 
increase sugar beet yield.  
 

Key word: sugar beet, weeds, seedbed preparation, plant density, autumn  
 




