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مقدمه
اشد که در میان گیاهان لیفی و روغنی از جایگاه ویـژه اي  گیاهان زراعی می بپنبه یکی از مهمترین 

لـه عوامـل بیمـارگر و حشـرات     این گیاه در طول دوره رشد و نمو خود مـورد حم . برخوردار است

به منظـور کنتـرل   .حساس ترین مرحله رشد پنبه مرحله گیاهچه اي می باشد .مختلف قرار می گیرد 

گیاهچه روشهاي متعددي پیشنهاد شده است کـه  ه در مرحله عوامل خسارت زا و نابود کننده گیاه پنب

.حفاظت بذور توسط قارچ کش ها و حشره کش ها یکی از اقتصادي ترین روش ها بوده است

بذر پنبه 

از آنجا که تکثیر و تولید مثل پنبه از طریق جنسی انجام می گیرد لذا بذر آن نقش مهمی در ازدیاد و 

سالمت بذر باعث می شود که گیاهانی سالم و قوي حاصل گردد و .داشت تکثیر پنبه به عهده خواهد 

عـالوه بـر   .گیاهان بستگی به ژنوتیـپ بـذور اولیـه دارد   ) خصوصیات ژنی (از لحاظ ژنتیکی ، ژنوتیپ 

فاکتور هاي ژنتیکی عواملی چون شرایط نگهـداري بـذور ماننـد درجـه حـرارت ، رطوبـت ، نـور ،        

.بذر می توانند قدرت و سالمت بذر را تغییر دهندتشعشعات و روشهاي ضد عفونی 

بذور پنبه) کرك زدایی ( دلینته کردن 



الیه قوي و نسبتا قابل ارتعاش بوده و در مقابل بذور دیگـر گیاهـان   6پوسته بذر پنبه ضخیم و داراي 

بـذر  از کرك زدایی . نظیر سویا ، گندم ، ذرت و سورگوم حفاظت بهتري از جنین به عمل می آورد

. اسید ، شعله ، برس و یا به صـورت مکـانیکی انجـام مـی شـود     و با استفاده از پنبه به روشهاي مختلف 

بـذر پنبـه را از بـین    این میان تنها روش کرك زدایی با اسید می تواند تمامی کرك هاي سـطح  در

جدا سـازي  برده و در نتیجه درجه بندي ثقلی بذر را که از ضروري ترین عملیات فرآوري بذر براي 

.بذر هاي نامرغوب و شکسته می باشد ، آسان سازد

برداشته می شود و غلیظ کرك موجود بر روي دانه هاي پنبه عموما با اسید سولفوریک در این روش 

پنبـه دانـه هـایی بـا     .و براي انبار شدن آماده می گردد درجه سانتی گراد خشک شده 43در دماي 

ر در انبار هایی با تهویه خوب می توانند زنده و فعال باقی مانده و درصد یا بیشت80قدرت جوانه زنی 

از مزایاي بذر کرك زدایی شده می توان به امکـان خـروج   .براي حداقل دو سال نگهداري گردند 

بهتر از بذر کار و پخش یکنواخت با دست یا بذرافشان ، جلوگیري از به هم چسبیدن بذور و کـاهش  

ذب بهتر رطوبت و تسریع جوانه زنی ، مصرف کمتر آفت کش جهت ضد هزینه هاي تنک کردن ، ج

.اشاره کرد ...عفونی بذر و 

در سمت راست بذر کرك زدایی شده و ضدعفونی شده ، در سمت چـپ بـذر کـرك دار    -1شکل 

پنبه



عوامل خسارت زا

ولـی  یه می کندتریپس پنبه یکی از آفات مکنده مهم است که در طول فصل رشد پنبه از آن تغذ-

فقط گیاهچه هاي پنبه به آن حساسند و بوته هایی که به مرحله چهار برگی رسیده باشند از خسـارت  

این حشره در سطح پشتی لپه ها ، برگ هاي جوان و جوانه هاي انتهـایی از  .اقتصادي در امان هستند

و نقاط نقـره اي رنگـی   شیره گیاهی تغذیه کرده و باعث ایجاد تغییر شکل و پیچیدگی برگ ها شده 

نمایان می شود که در صورت خسارت سنگین برگ ها پاره شده و حاشیه آنها بطـرف بـاال پـیچ مـی     

عالئم خسارت آفت در صورت باال بودن جمعیت حشره به صـورت کوتـولگی ، مـرگ جوانـه     .خورد

.انتهایی ، تاخیر در میوه دهی و کوتاه ماندن ساقه ها بروز پیدا می کند 

خسارت تریپس در مراحل اولیه و نقره اي شدن برگ هاي کوتیلدونی-2شکل

صدمه تریپس به جوانه هاي انتهایی-3شکل



خسارت شدید تریپس در مرحله پیشرفته-4شکل 

بـه وسـیله  چ هاي خاکزي مختلف ایجاد مـی گـردد و   ربیماري هاي مرگ گیاهچه پنبه توسط قا-

عالئم بارز ایـن بیمـاري هـا بـه صـورت      .وده و باد منتشر می شودخاك ، بقایاي گیاهی ، آب هاي آل

پوسیدگی گیاهچه هاي تازه سبز شده ، پژمردگی و مرگ گیاهچه ، رشد کند در اوایل فصل زراعی 

،لپه هاي کوچک ، ریشه چه قرمز رنگ ، نقاط آبسوخته روي ریشه چه ها که به تدریج به رنگ قهـوه  

گیاهان آلوده بصورت پراکنده و یا متمرکز در نقاط بسـیار خشـک   .اي روشن در می آیند ، می باشند

.مشاهده می باشند در مزرعه قابل 

بوته سمت راست تصویر مرگ گیاهچه پنبه-5شکل 



ضد عفونی بذور

 مناسب ترین حشره کش ها به منظور ضد عفونی بذور پنبه به شرح ذیل می باشند:

گرم بذر پنبه بدون کرك و در مورد بذور کرك دار کیلوگرم در هر5حشره کش گاچو به میزان -

این حشره کش آفات مهمی از جمله شته ، عسلک ، .گرددتوصیه میگرم در هر کیلو گرم بذر10تا 7

.تریپس و زنجرك را در پنبه کنترل می کند

سـانتی متـر از عوامـل    4اقل عمق کاشت تا کم بذر ، حدانتخاب بذر با کیفیت خوب ، مقدار مصرف 

.موثر در موفقیت ضد عفونی بذر پنبه با گاچو می باشد

بـه منظـور کنتـرل    گرم براي هر کیلو بذر پنبـه  7تا 5به میزان ) تیودیکارب ( حشره کش الروین -

عفونی به علت دوام طوالنی براي ضد ،کش سیستمیکاین حشره.گیرد مورد استفاده قرارمیتریپس 

.مناسب می باشدبسیار بذر 

در مقابل حملـه عوامـل بیمـاریزا چنـدین     حفاظت بذر و گیاهچهضد عفونی بذر پنبه برايجهت

که مهمترین آنها کاربوکسین تیرام ، کاپتان ، کاربندازیم ، متاالکسـیل ،  قارچکش توصیه شده است 

در ذیل به مهمترین آنهـا اشـاره   .می باشند..اتریدیازول ، مانکوزب ، تریادیمنول ، کاپتافول ، تیرام 

:می گردد 

داراي طیـف وسـیع قـارچ کشـی بـا خاصـیت       ) ویتـاواکس تیـرام   ( قارچ کش کاربوکسین تیـرام  -

د سـازگار و قابـل   نسیستمیک می باشد که با بیشتر آفت کش هایی که در ضد عفونی بذر بکار می رو

در هـزار بـراي کنتـرل    6تا 4ی بذور پنبه اختالط است میزان مصرف این قارچ کش جهت ضدعفون

توصیه کیلو گرمی بذر پنبه 40کش به ازاي هر کیسه گرم قارچ200.بیماري مرگ گیاهچه می باشد

.می گردد

، لـذا از آلـوده   آور استها و سایر آبزیان زیانبراي ماهیاین ترکیب : مالحظات زیست محیطی * 

هـاي ضـدعفونی   بـذر .ده شیمیایی یا ظرف سم اجتناب کنیدبا این ماهاي سطحی و انهارکردن آب

.آور استزیانشده براي حیات وحش



خالصه مطالب

پتانسـیل تولیـد   نقطه آغاز تولید گیاه و مهمترین نهاده در بخش تولیدات زراعی است که نه تنهـا بذر

م  و آب را نیز بر عملکـرد  محصول ، بلکه میزان تاثیر دیگر نهاده ها از جمله کود هاي شیمیایی ، سمو

و آفـات ضـد عفـونی بـذر بـا      به منظور حفاظت بذور از عوامل بیماري زا .محصول تعیین می نماید

ازاقدامات اولیـه و  . سموم توصیه شده می تواند تا حدود زیادي در پیش گیري از امراض موثر باشد

فاده از بذر ضـد عفـونی شـده    در مزارع پنبه است) ( IPMمدیریت تلفیقی آفاتاجراي ضروري در 

.البتــه بــراي نتیجــه گیــري مطلــوب بایســتی بــذور قــبال کــرك زدایــی شــده باشــند  . مــی باشــد

گاچو و کاربوکسین تیـرام مـی باشـند کـه     به منظور ضد عفونی بذور پنبهآفت کش هامناسب ترین 

.کاهش قابل توجهی در بروز مرگ گیاهچه هاي پنبه ایجاد می کنند
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زشیابی و خود آزماییصفحه ار

طبق مشاهدات شما آیا در مزارعی که از بذور ضدعفونی شده استفاده کرده اند نسبت به مزارع .1
دیگر سطح سبز بهتري وجود داشته است یا خیر ؟

کدام قارچ کش بهترین تاثیر را در ضدعفونی بذر پنبه داشته است ؟.2
پنبه کدامیک اقتصادي تر و موثر تر بذر در ضد عفونیدر میان حشره کش هاي مورد استفاده .3

بوده ا ست ؟
آیا در تهیه و دسترسی به آفت کش ها به منظور ضد عفونی بذور تا کنون مشکلی داشته اید یا .4

خیر ؟
با ادواتی نظیر ردیف کار هاي موجود آیا در استفاده از بذور کرك دار به منظور کاشت پنبه .5

مشکلی داشته اید یا خیر ؟
اید یا خیر ؟ر ضد عفونی بذور بدون کرك پنبه مصرف کمتر آفتکش را تجربه کردهآیا د.6



:چند نکته مفید 

 مدیریت تلفیقی آفاتاجراي ازاقدامات اولیه و ضروري درIPM ) ( در مزارع پنبه استفاده
.از بذر ضد عفونی شده می باشد

متري در مزرعـه دارنـد امـا    بذور کرکدار درصد جوانه زنی بیشتر ولی سرعت جوانه زنی ک
درصد جوانه زنی کمتر ولـی سـرعت جوانـه زنـی بیشـتري در      ) بدون کرك ( بذور دلینته 
.که یکی از مزایاي کاربرد بذور دلینته می باشدمزرعه دارند

200کاربوکسین تیرام می باشد که بـه میـزان   پنبهفونی بذرعن قارچکش در ضدتریمناسب
.کیلو گرمی بذر توصیه می شود40گرم به ازاي هر کیسه 

 بذر پنبه گاچو می باشد کـه  طبق تحقیقات انجام گرفته موثر ترین حشره کش در ضدعفونی
.گرم در هر کیلوگرم بذر دلینته توصیه می شود5به میزان 

 پنبه می به گیاهچه مختلف از مهمترین عوامل خسارت زا حشره تریپس و قارچ هاي خاکزي
.د عفونی بذور به میزان قابل توجهی کنترل خواهند شدباشند که با روش ض


