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 های فنی قبل از کاشت ها و توصیهدستور العمل

 های بسیار باریک در ردیف

مدیریت باشد. افزایش تراکم بوته در های افزایش تولید در واحد سطح افزایش تراکم بوته مییکی از روش

از طریق ایجاد  های داشت مخصوصاًاهش هزینهتوان از آن به  ککاشت یک محصول دارای مزایایی است که می

های ها از طریق بر هم زدن سیکل حیاتی آفات و بنابر این کاهش هزینهزودرسی، کاهش مصرف آفت کش

های اکم است و به شیوهمصرف سموم دفع آفات، کاهش مصرف آب آبیاری که از مزایای کاشت های متر

 اشاره نمود. گردد،ای و غیره اجراء میفواصل باریک و بسیار باریک، کاشت کپه در مختلفی از جمله کاشت

در کشورهای پنبه خیز و توسعه  Ultra Narrow Rowهای بسیار زیاد تحت عنوان زراعت پنبه در تراکم اخیراً

 30تا  20های)فاصله بین ردیف های بسیار باریک پنبه در ردیفگرایش به کشت  باشد.یافته در حال گسترش می

از مزایای این روش  بوجود آمد. 1990در دهه  متر(سانتی 100تا  70) های پهنبه جای کشت در ردیف( مترنتیاس

 نام برد. هوایی خشکو  توان به افزایش زودرسی و همچنین عملکرد محصول تحت شرایط آبمی ،کاشت

های تولید گردد که خود از عوامل مهم در کاهش هزینهها میمنجر به کاهش مصرف آفت کش افزایش زودرسی

باشد. افزایش زودرسی از طریق کاهش تعداد غوزه در هر گیاه صورت تن از آلودگی های محیط میسو کا

ها و ها، حشره کشرف هورمونتر منجر به کارآیی بیشتر مصها یا رسیدگی سریعیکباره رسیدن غوزه .گیردمی

های هرز به علف رشد برایفضای الزم گردد که نوپی باعث میاتر کبسته شدن سریع. گرددافزایش عملکرد می

ز آبیاری و صرفه جویی در مصرف شدت کاسته شود و از سویی دیگر این امر منجر به کاهش تبخیر آب پس ا

ترین پارامترهای تراکم بوته یکی از مهم نظراز این . شودیمها برگتوسط و همچنین افزایش جذب نور  بآ

، کاشمر ارقام مانندباشد که خود متاثر از اندازه گیاه است. در ارقام با تیپ بسته پنبه تاثیرگذار بر عملکرد می
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های باال با کاشت در فواصل که از رشد جانبی کمتری برخوردارند، امکان اعمال تراکمیا ساجدی خورشید 

  تر برای حصول به عملکرد بیشتر فراهم است.ردیف نزدیک

 آماده سازی زمین:

صورت  نزدیک به هم هایاز آنجایی که در این روش، کاشت به صورت متراکم و در فاصله ردیف

های درشت باشد. بدین منظور بهتر است گیرد، الزم است تا بستر کشت بقدر کافی نرم و فاقد هرگونه کلوخهمی

های کلوخه ،های بهاریگیری از بارشین فرصت در بهار اقدام به انجام شخم عمیق نموده تا ضمن بهرهدر اول

شود. چنانچه زمین مورد نظر برای ایجاد مناسب برای کشت بستری  نرم و  ،سکید ا انجامایجاد شده به سادگی ب

های پیش کشاز علف ،های هرز زمینعلفتوان با توجه به سابقه تراکم باشد، میهای هرز کشت آلوده به علف

حالی  درو باشد( ترکمتر میرویشی به میزان توصیه شده و با توجه به بافت خاک )میزان مصرف در زمینهای سبک

 که رطوبت زمین در حد ظرفیت زراعی باشد استفاده و بالفاصله بوسیله دیسک با خاک مخلوط گردد. 

   UNR ارقام تجاری مناسب کشت در سیستم

های جانبی برخوردار باشند. این ویژگی ارقام مورد استفاده در این روش کاشت باید از کمترین رشد شاخه

مانع از ریزش بیشتر غنچه و  و رسیدههای فرعی بر روی یکدیگر به حداقل اندازی شاخهشود تا سایهسبب می

خورشید که از در نتیجه کمبود نور در طی دوره رشد زایشی گردد. لذا در این مورد ارقام کاشمر و و ها غوزه

کمتر و  خرداد با توجه به ارتفاعد. رقم شوپیشنهاد و توصیه می باشندبا کمترین رشد جانبی می تیپ صفر ارقام

ستفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به حساسیت تواند مورد ازودرسی نسبتاً باالتر نسبت به سایر ارقام تجاری نیز می

رقم کاشمر به خشکی بهتر است این رقم در مناطقی که وقوع تنش در آن از حداقل ممکن برخوردار است استفاده 

تواند در مناطق . حساسیت رقم خورشید در مواجهه با تنش خشکی به مراتب کمتر از رقم کاشمر بوده و میشود

 قرار گیرد.نیمه خشک مورد کشت 
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 مشخصات زراعی رقم تیپ صفر کاشمر -1جدول 

 دو رگ گیری بین رقم ساحل به عنوان والد مادری و رقم تیپ صفر تاجیک منشاء

 عملکرد وش )کیلوگرم در هکتار(
 70×20کیلوگرم در فواصل  5200 -

 (UNRهای بسیار باریک )یفدکیلوگرم در ر 7200عملکرد بیش از  -

 150-155 کاملروز تا رسیدگی 

 2/6 وزن غوزه )گرم(

 130-145 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 0 تعداد شاخه رویشی

 15-20 تعداد شاخه زایشی

 9/39 درصد کیل

 صفات شاخص

پر محصول، متوسط رس، تیپ صفر یا کامالً بسته، دارای کیفیت الیاف باال، 

های بسیار باریک، کارایی مصرف آب باال، تا فیمناسب برای کشت در رد

حدودی حساس به تنش کمبود آب،  کاهش هزینه تنک و وجین مزرعه در 

 کاشت متراکم، مناسب برداشت با دستگاه غوزه چین 

 اطق کشت پنبه کشور با تاکید بر مناطق معتدل و نسبتاً مرطوبنتمام م مناطق قابل توصیه

 

 تیپ صفر خورشیدمشخصات زراعی رقم  -2جدول 

 به عنوان والد مادری و رقم تیپ صفر تاجیک ورامیندو رگ گیری بین رقم  منشاء

 70×20کیلوگرم در فواصل  5800 - عملکرد وش )کیلوگرم در هکتار(

 (UNRهای بسیار باریک )یفدکیلوگرم در ر 8000عملکرد بیش از  -

 125-140 روز تا رسیدگی کامل

 6 وزن غوزه )گرم(

 110-125 متر(ارتفاع بوته )سانتی

 0 تعداد شاخه رویشی

 15-20 تعداد شاخه زایشی

 39 درصد کیل

 صفات شاخص

رس، تیپ صفر یا کامالً بسته، دارای کیفیت الیاف باال، مناسب  پر محصول، زود

های بسیار باریک، کارایی مصرف آب باال، تا حدودی فیبرای کشت در رد

حساس به تنش کمبود آب،  کاهش هزینه تنک و وجین مزرعه در کاشت 

 متراکم، مناسب برداشت با دستگاه غوزه چین 

 خشک کشوراطق کشت پنبه کشور با تاکید بر مناطق نتمام م مناطق قابل توصیه
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   از کاشتکش و ضد عفونی بذر قبل استفاده از علف

گذارند. این تاثیر می زراعی گیاهانتولید های هرز به طور مستقیم بر رشد و علف ،های زراعیدر سیستم

شود تا در صورت عدم کنترل به موقع آنها، کند اوایل فصل گیاه پنبه سبب میموضوع بویژه با توجه به رشد 

رشد و نمو پنبه گردد. لذا الزم است در این  برای جدی یآلودگی مزرعه در اندک زمانی شدت یافته و مانع

های مرسوم پیش رویشی کشهای هرز آلوده است بوسیله علفچنانچه مزرعه به بذر علف ،خصوص قبل از کشت

نظیر ترفالن و سوناالن و با توجه به بافت خاک کنترل به عمل آید. میزان مصرف در خاک با بافت سنگین معموالً 

باشد. الزم است تا میزان رطوبت خاک به هنگام استفاده های با بافت سبک میاز خاکدرصد بیشتر  40تا  20

با استفاده  کش مصرف شدهعلف کش قبل از کشت، در حد ظرفیت زراعی باشد. پس از آن بالفاصله بایدعلف

 های هرز داشته باشد. از دیسک با خاک مخلوط گردد تا بیشترین تاثیر را بر بذر علف

 Verticillium) نظیر پژمردگی ورتیسیلیومی های قارچی،بیماریهمچنین به منظور جلوگیری از خسارات 

Wilt)  )و فوزاریومی )بوته میری(Fusarium Wilt )و نیز مرگ گیاهچه (Seedling Diseases)  باید بذور به

گرم برای بذور  7تا  5کربوکسین تیرام به میزان حدود  و های متداول چون کاربندازیمکشمیزان مناسب با قارچ

 گرم برای بذور کرکدار آغشته شوند. 12تا  10دلینته و 

 های فنی در زمان کاشت پنبهها و توصیهدستور العمل

  های بسیار باریکدر ردیف 

 UNR سیستمدر زارعت پنبه در  کودهای شیمیایی و آلی  استفاده ازمیزان و نحوه 

به جهت تراکم باالی گیاهی نسبت به  UNRیف باریک دمصرف کود در سیستم کاشت فاصله ر میزان

ای برابر بیشتر از کاشت متداول است(  تا اندازه 4تا  2های معمول )معموالً تراکم بوته در این سیستم کاشت کشت

بدیهی . باشدشرایط معمول  درصد بیشتر از مصرف در 30تا  20 اًحدودمی تواند مقادیر مصرف لذا  است.بیشتر 
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بر اساس نتایج آزمون خاک و با توجه به مشخصات فیزیکی و مصرف کودهای شیمیایی )کودهای پایه(  است

شیمیایی برای هر منطقه و زمین زراعی متفاوت بوده و باید جداگانه مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. کودهای 

کامل به خاک اضافه شده و با انجام دیسک با آن مخلوط گردد. البته فسفاته و پتاسه قبل از کاشت باید بطور 

بهتر است کود فسفات به صورت خطی درست زیر منطقه کشت بذر  باشدکار مجهز به کودکار چنانچه ردیف

ای مقادیر کمتری انجام شده و میزان بیشتری از این عامل تغذیه درقرار گیرد. با انجام این کار تثبیت فسفر در خاک 

 25برای کود نیتروژن باید مقادیر کود را به صورت تقسیط شده با نسبتهای  در دسترس گیاه قرار خواهد گرفت.

ها و باقی مانده را در و مشاهده غنچه زایشی مرحلهشروع  در زماندرصد  35تا  30درصد به هنگام کاشت،  30تا 

ه از هیومیک اسید در طی رشد رویشی و شروع زمان شروع گلدهی به صورت سرک به خاک اضافه کرد. استفاد

شود. همچنین در رشد زایشی گیاه پنبه به منظور بهبود رشد به میزان الزم بر اساس نتایج آزمون خاک توصیه می

تواند پاشی بوسیله کودهای کامل میمحلول غذایی، طی دوره رشد گیاه در صورت مشاهده عالئم کمبود عناصر

تواند منجر به رشد رویشی بیش از کودهای نیتروژنه به میزان غیر متعارف و توصیه شده میصورت گیرد. استفاده 

اده و از این دهای جانبی( تغییر های رویشی )ساقه اصلی، شاخهاز اندازه گیاه شده و اختصاص مواد را به نفع اندام

بطور معمول  ،ر روش کشت متراکمهای جوان گردد. لذا با توجه به اینکه دها و غوزهنظر منجر به ریزش گل

شوند، مدیریت مصرف کودهای نیتروژنه باید یل رقابت برای نور از رشد طولی بیشتری برخوردار میگیاهان بدل

که خاک از حد پایینی از کربن آلی برخوردار است بهتر  یبا دقت و حساسیت باالتری انجام گردد. در مناطق

 تن به ازای هر هکتار استفاده نمود. 50تا  20)کامالً پوسیده( به میزان های آلی است از کود سبز و نیز کود

 زمان کاشت، تراکم بوته و میزان مصرف بذر

شت با توجه به شرایط آب و اعوامل تاثیر گذار بر عملکرد پنبه رعایت زمان مناسب کیکی از مهمترین 

درجه سلسیوس  15تا  14زنی مطلوب گیاه پنبه هباشد. دمای پایه برای جوانهوایی و دما در منطقه مورد نظر می
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درجه سلسیوس رسید  15زمانیکه درجه حرارت خاک به  ،توان در اولین فرصتباشد. بنابر این کاشت را میمی

وقوع سرمای اوایل فصل و نیز خطر وقوع تگرگ  ،به انجام رسانید. با این وجود باید با توجه به شرایط اقلیمی منطقه

نظر و مناسب  اشت و با توجه به جمیع موارد اقدام به کاشت نمود. با این وجود از آنجایی که ارقام موردنظر د را در

توان تا حدودی به تاخیر انداخت که منجر به کاهش برای کاشت از زودرسی خوبی برخوردارند، کاشت را می

اکثر مناطق پنبه کاری کشور کد رعایت زمان مناسب کشت است. در عملکرد نشود. با این حال توصیه مؤدار معنی

 اً نیمه دوم اردیبهشت ماه شرایط برای کاشت فراهم است. معمو

 80×20و  70×20، 60×20تراکم معمول در پنبه با توجه به آرایش کاشت )فاصله بین و روی ردیف پشته( 

. در صورتی که در شرایط کاشت پنبه در فاصله است کتاربوته در ه 62500و  71500،  83300متر به ترتیب سانتی

بوته در هکتار افزایش  250000و  167000به به ترتیب  سانتی متر، تراکم بوته 30تا  20های بسیار باریک ردیف

 85با در نظر گرفتن قوه نامیه در صورتی که با خطی کار مناسب کشت شود، میزان بذر مورد نیاز  کند.پیدا می

، درحالی که در شرایط عادی و کاشت کیلوگرم درهکتار است 33تا  23درصد بین  90و خلوص بذر درصد 

نماید. باید در نظر داشت در شرایط برابر این مقدار افزایش پیدا می 3تا  2کارها، بذر مصرفی به  ردیفبوسیله 

بذر مصرفی تا حدودی افزایش  هایی که از بافت سنگین برخوردارند میزانکاشت در اراضی شور، همچنین زمین

 نماید. پیدا می

داد. زمانی  توان الگوی کاشت را تغییرمی ،گیردبا توجه به امکانات و این که برداشت پنبه چگونه انجام می

توان تمام خطوط کاشت را با همان فاصله شود میانجام میو یا با ماشین برداشت غوزه چین  که برداشت با دست 

هر سه از توان البته میباشد. بتر میمناسمتر سانتی 30متر گرفت. ترجیحاً فاصله ردیف سانتی 30تا  20بین ردیف 

 و برای رفت و آمد کارگر در نظر گرفت. ، یک ردیف را به صورت نکاشت ردیف کاشت

 باشند.می (Cotton Stripperها )ماشین مناسب برداشت پنبه در کشت با فاصله ردیف باریک غوزه چین

صورت گیرد، به منظور بهبود کارایی برداشت بهتر  (Cotton Pickerاما چنانچه برداشت توسط ماشین وش چین )
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ردیف کاشت و یک یا دو ردیف نکاشت برای سهولت رفت و آمد ماشین  5تا است کاشت را به صورت سه 

  برداشت درنظر گرفت. 

 پنبه های  فنی در زمان داشتها و توصیهدستور العمل

  های بسیار باریکدر ردیف 

 آبیاری پنبه:

مقدار و زمان اولین آبیاری به رطوبت خاک و یکنواختی سبز مزرعه بستگی دارد. با توجه به رقابت زیاد 

 یترجحاهای سنگین )مقدار کم( بر آبیاری های سبکآبیاری های متراکم، تا قبل از گلدهیها در کشتبین بوته

زیر  ای )ترجیحاًدارد. لذا در صورت دسترسی به آب آبیاری با کیفیت مناسب، آبیاری بارانی و یا آبیاری قطره

زنی ها و جوانهسنتی معموالً آبیاری اولیه )سبز آب( به منظور خیس شدن پشته در آبیاریشود. زمینی( توصیه می

 رود.به هدر مییا نفوذ عمقی سنگین بوده و عمالً مقادیر زیادی از آب به صورت تبخیر از سطح خاک  ،موفق

 Seed) بذر زنی از تکنیک پرایمینگو سرعت جوانه درصدبه منظور افزایش توان میعالوه بر این 

Priming Method ) ساعت برای بذور  7قبل از کشت، بذور را در آب خیسانده )روش استفاده نمود. در این

ت هوا خشک شوند. مدت ردهیم بذور در مجاوساعت برای بذور کرکدار( و سپس اجازه می 12تا  10دلینته و 

پس از چه از بذر خارج نشده و نمایان نباشند. ای باشد که بذرها جوانه نزده و ریشهخیساندن بذور باید به گونه

 ود. توان اقدام به کاشت نمشدن کامل بذور می خشک

 ،نماید. در طول دوره رشد رویشیبر اساس شرایط محیطی در طول دوره رشد افزایش پیدا میپنبه نیاز آبی 

با کاهش آب آبیاری و اعمال بوته ها را توان رشد رویشی زیاد حساسیت گیاه به تنش کمبود آب کمتر بوده و می

همزمان با شروع فاز زایشی و پدیدار مود. نکاهش داده و بین رشد رویشی و زایشی تعادل برقرار  تنش خفیف

ترین مرحله گیاه به تنش کمبود آب مرحله حساس یابد.ها حساسیت گیاه به کمبود آب افزایش میشدن غنچه
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و بدین صورت با  شدهها تعداد گرهسبب افزایش آبیاری بیش از نیاز گیاه پنبه ممکن است گلدهی است. البته 

ها در این . فاصله آبیاریدهد)حداکثر گلدهی و توقف رشد رویشی( زودرسی را کاهش  cut outتاخیر در 

نشود. قابل ذکر است از مواجه آبی شدید گیاه با تنش  ،ای باشد که در فاصله هر دو آبیاریمرحله باید به گونه

سطح خاک بشدت باشد، میزان تبخیر از تراکم بوته در واحد سطح زیاد می ،آنجایی که در این روش کاشت

ق خواهد بود که ارتباط مستقیمی با عملکرد خواهد داشت. یزان هدر رفت آب توسط تعریکاهش یافته و بیشترین م

از آنجایی که گیاه پنبه دارای رشد نامحدود است، لذا تا زمانی که شرایط دمایی اجازه رشد به آن را بدهد، گیاه 

یشتر مواد به رویه رویشی و اختصاص باز رشد بی جلوگیری جهتاین به رشد رویشی خود ادامه خواهد داد. بنابر 

عموماً  آبیاری کرد. در استان خراسانها( بایست با توجه به شرایط هر منطقه اقدام به قطع های زایشی)غوزهاندام

های شود تا اکثریت غوزهاست. این موضوع سبب می( پایان غوزه دهی)تاریخ قطع آبیاری اواسط شهریور ماه 

ماه قابلیت برداشت رها در نیمه دوم مهدرصد غوزه  80تا  70و از طرف دیگر حدود  برسند تولید شده به رشد کامل

 .را داشته باشند

  های هرزوجین علفها  و تنک بوته

شند. البته بر برگ حقیقی قرار داشته با 4ها در مرحله هنگامی است که گیاهچهگیاه پنبه تنک بهترین زمان 

برگ  8تا  6توان تنک بوته را تا آب و هوایی نظیر احتمال خطر تگرگ در اوایل فصل، می شرایط خاک و اساس

ها و تنیده شدن آنها رشد ریشهحقیقی به تعویق افکند. ولی بایست به این نکته توجه داشت در این مرحله به دلیل 

های گردد. لذا بهتر است بوتهارت به رشد گیاه میکشیدن بوته منجر به از بین رفتن ریشه شده و سبب خس ،در هم

های هرز باید به این نکته توجه داشت که رشد اولیه گیاهچه اضافی ازسطح خاک قطع شوند. در رابطه با علف

 آنها های هرز بسرعت رشد نموده و در صورت عدم کنترلشود تا علفپنبه بسیار کند است. این موضوع سبب می

های هرز در یک فاصله زمانی لذا کنترل علف و تولید را با شکست مواجه نماید. وندش پنبه خفگی گیاهچه سبب

بایست صورت   ًروز است( حتما 60تا  50مشخص )دوره بحرانی پنبه با توجه شرایط محیطی برای رشد پنبه بین 
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ت تراکم باالی کاشت، و از دیگر سو به عل با توجه به رشد سریع پنبهاز یک طرف  پذیرد. پس از این مرحله

های هرز شوند. البته برخی از علفتوانایی رقابت با گیاه پنبه را نداشته و خود به خود کنترل می های هرزعلف

توانایی باال رفتن از گیاه را داشته و منجر به خسارت به عملکرد ( Convolvulus arvensis)نظیر پیچک صحرایی 

، (Sonchus oleraceus) های هرزی چون گاوچاق کنعلف پنبه، رشد در اواخر فصلشوند. همچنین می

با رشد مضاعفی که  توانندمی  (Amaranthus spionosus) تاج خروس ( وSolanum nigrumسیاه ) تاجریزی

داشت نیز مشکل ایجاد نمایند نمایند در امر بردارند ضمن کاهش رشد گیاه و رقابتی که با گیاه اصلی ایجاد می

 این صورت حتماً باید به وسیله کارگر حذف شوند.که در 

 هاو بیماری مبارزه با آفات

که جهت  است (Thrips tabaci) تریپس پنبهیکی از آفات مهم در مراحل ابتدایی رشد گیاه پنبه حشره 

 5به میزان گائوچو های حشره کشبذور توسط  ،نخست قبل از کشت توان اقدام نمود.کنترل آن به دو روش می

گرم از هر  7-10گرم در کیلوگرم بذر بدون کرک و برای بذور کرک دار  به میزان  5-7گرم و الروین به میزان 

ساعت خیسانده و پس از خشک شدن اقدام  2توان بذور را در محلول سم به مدت آغشته شوند. میکش دو حشره

یاهی این است که آفات گیاهی موجب کاهش سطح مهمترین موضوع در رابطه با کنترل آفات گبه کشت نمود. 

گردند تا گیاه تعداد کمتری از کاهش رشد و ضعف گیاه شده و بدین طریق باعث می برگ فتوسنتز کننده،

خسارت آفات مکنده در ابتدای فصل سبب های بارده )غنچه، گل و غوزه( را ایجاد نماید. از طرف دیگر اندام

تلفیقی آفات کنترل . لذا می روندو یا خشکیده و از بین با وزن کم و کیفیت پایین الیاف شده های غوزهتولید 

چسبنده جذب کننده رنگی های جنسی، نوارهای های نوری، فرمونتلهها نظیر ای از روشگیاه پنبه با مجموعه

ریزی آفات استقرار و تخم برای  مناسب یتوانند مکانهای هرز )از آنجایی که میحشرات، کاهش جمعیت علف

هایی از گیاه ذرت به عنوان تله گیاهی برای جذب سنک( را ، کاشت گیاهان تله )چون کاشت ردیفباشند(

استفاده از حشرات با توان را میکنترل بیولوژیکی آفات پنبه نظیر کرم غوزه . در مرحله بعد دادتوان انجام می
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ستفاده از سموم در مرحله آخر، ا انجام داد.نبور تریکوگراما و براکون ز مانندآفات تخم و الرو  پارازیت کننده

های انجام شده ضمناً  قابل ذکر است بر اساس بررسی شود.پنبه توصیه میآفات نیز جهت کنترل جمعیت شیمیایی 

در شرایط کشت متراکم کمتر از  (Helicoverpa armigera) میزان جمعیت آفاتی چون تریپس و کرم غوزه

 Bemisia)روی جمعیت آفاتی چون عسلک  درصورتی که تاثیر تراکم باالی کاشت بر .کشت متداول بوده است

tabaci ) و شته سبز پنبه(Aphis gossypii) .ثابت نبوده است  

 های فیزیکی و هورمونیکاهش رشد رویشی با استفاده از روش

تواند در طول اه پنبه مهیا باشد با توجه به رشد نامحدودی که این گیاه دارد، میچنانچه شرایط رشد برای گی

اند ها رسیدهای که اکثریت غوزهو بویژه در طول دوره البته با نرخ کمتر بندی )فاز زایشی(دوره گلدهی و غوزه

متراکم، گیاهان ارتفاع باالتری بویژه این که در سیستم کاشت  ،)با نرخ رشد بیشتر( به رشد رویشی خود ادامه داده

که  شدههای پنبه برگ بیش از حد شاخ و رشد علفی و یف زراعی نیز موجبعمدیریت ض همچنین. یابندنیز می

های تشکیل شده هم از وزهغ و شده وزهغهای کمتری تبدیل به شود تا رشد زایشی پنبه کمتر شده و گلباعث می

کیفیت الیاف کم شده  هم ،هاوزهغنتیجه ضمن ناهماهنگی در رسیدن یکنواخت  در رشد کمی برخوردار شوند و

تواند در از این رو بنا به تشخیص کشاورز سرزنی گیاه پنبه میوهم از میزان عملکرد در واحد سطح کاسته شود. 

متر سانتی 10تا حداکثر  5 تهایی ساقه اصلی )جدا نمودن حدودبا حذف مریستم اناوایل تا اواسط مرحله گلدهی 

با این وجود این عمل با توجه به از بین بردن غالبیت مریستم  از راس ساقه اصلی( بوسیله نیروی کارگر انجام شود.

های فرعی را فراهم آورده و ممکن است فایده چندانی نداشته انتهایی واقع در ساقه اصلی، موجبات رشد شاخه

زمانی که  . بنابر اینباشدصرف هزینه زیاد می ه از نیروی کارگری وداین عملیات مستلزم استفاباشد. ضمن آن که 

استفاده و  باشد، مقرون به صرفه نبودهسطح عملیات سرزنی گیاه بواسطه سطح زیاد کاشت و یا تراکم بوته، باال می

ماده  ،باشندمی سی که هم اکنون در این ارتباط در دستراهد. مادشومیپیشنهاد از مواد شیمیایی با پایه هورمونی 

با تاثیر بر کاهش ترشح اسید  مزارع پنبهاست. استفاده از این ماده در   (Pix) پیکس مپیکوات کلراید با نام تجاری
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های بارده افزایش اختصاص مواد فتوسنتزی به سمت اندامو  شده کاهش رشد رویشی سببجیبرلیک در گیاه پنبه 

موجب  گردیده ویکنواخت  آنها رسیدگی ،هاوزهغضمن رشد  ووزه تبدیل شده غها به نتیجه بیشترگل در یابد.می

  گردد.میکیفی محصول افزایش کمی و 

 :میزان مصرف پیکس در زراعت پنبه زمان و

 5/1 تا 1 توان پیکس را به نسبتهایی که امکان آبیاری در تمام فصل رویشی پنبه وجود دارد میر زراعتد

است  مترسانتی 70 تا 50ارتفاع آن که پنبه رشد فعال داشته و شروع گلدهی یا هنگامی لیتر در هکتار درمرحله

توان از مزرعه هنوز گل نداده است نیز می متر بوده وسانتی 60همچنین در شرایطی که ارتفاع بوته ها بکار برد.

طول یک  متر 10در  یا زردگل سفید  عدد 10 تا 7ست که ا از شروع گلدهی زمانی منظور پیکس استفاده نمود.

. نمود استفادهاین هورمون  از دوبارتوان د. در مزارعی که سابقه رشد رویشی زیاد دارند میردیف کاشت دیده شو

 .پس از نوبت اول است هفته چهار تا سه ،دوم نوبتزمان استفاده در 

 های فنی در زمان برداشت پنبهها و توصیهدستور العمل

 های بسیار باریک در ردیف 

باشد که احیاناً در طی دوره وجین می های هرزییکی از نکات قابل توجه در زمان برداشت، حذف علف

 های هرزیاند. علفعلفهای هرز )از ابتدای کشت تا شروع مرحله گلدهی( بطور کامل از بین نرفته و باقی مانده

به جهت رشد گیاه امکان عمالً ای که نند در دورهتواپیچک صحرایی می و تاجریزی، تاج خروس، سلمهچون 

-آنها وجود ندارد، رشد نمایند. وجود آنها در مزرعه هم سبب ایجاد اشکال در امر برداشت می مکانیکی کنترل

 دهند. لذا قبل از برداشت بهتر است اقدام به حذف آنها نمود. گردد و هم کیفیت الیاف را کاهش می

شود بهتر است در زمان کاشت به ازای برداشت توسط کارگر و بوسیله دست انجام میعاله بر این چنانچه 

متری یک ردیف نکاشت برای محل رفت و آمد کارگر در نظر سانتی 30تا  20ردیف کاشت با فاصله  6تا  5هر 



12 
 

شین شد. اما چنانچه برداشت توسط ما گرفت. این امر موجب سهولت و سرعت برداشت بوسیله کارگر خواهد

تواند در یک های نکاشت نبوده و برداشت میگردد، نیازی به ردیف( انجام میCotton Stripper) چین غوزه

  مرحله انجام گیرد. 

 بوته هایبرگ باید وش برداشت از قبل. باشدمی ریز برگ از استفاده مکانیزه برداشت مورد در دیگر نکته

 جلوگیری الیاف کیفیت کاهش و برگ با وش شدن مخلوط از ثانیاً و نشود برداشت مزاحم اوالً تا شود ریخته

 برگ حذف بر عالوه هاریزبرگ از استفاده. شودمی انجام ریزبرگ هایمحلول کمک به بوته برگ ریختن. شود

 اینکه مهم نکته. کندمی جلوگیری نیز درمزرعه آفات افزایش از و شده ها غوزه رسی هم با و رسی زود باعث بوته

 محلول از بعد روز پانزده تا ده. دنباش شده باز بوته هایغوزه درصد  85 تا 80 که شودمی استفاده ریزبرگ از زمانی

 . باشده و مزرعه آماده برداشت با ماشین مینمود خزان بوته هایبرگ ،پاشی

 Cottonماشینهای وش چین )به دلیل باال بودن تراکم بوته در کشت با فاصله ردیف باریک پنبه، استفاده از 

Picker)  امکان پذیر نیست. در صورت اصرار بر برداشت با ماشین وش چین باید کشت چند ردیفه بر روی پشته

ها حرکت کرده و برداشت وش را انجام دهد. در این صورت استفاده انجام شود تا ماشین برداشت بتواند بین ردیف

 با ماشین غوزه چین الزم است.  ریز همانند دستورالعمل برداشتاز برگ
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