
دستورالعمل کاشت، داشت و 
برداشت رقم جدید پنبه

لطیف

عالیشاهعمران دکتر : نگارنده

عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور

پنبه رقم لطیف حاصل از تالقی دو ژنوتیپ 
که در است)G.hirsutumاز گونه (خارجی 

.معرفی و نامگذاري شده است1393سال 
دهی و عملکرد زودرسی، پتانسیل غوزه

طلوب، کیل مناسب، تحمل به بیماري م
پژمردگی ورتیسیلیومی و برخی آفات پنبه از 
جمله صفات شاخص این رقم محسوب 

رشد رویشی این رقم در مقایسه با . شوندمی
تر است و ورامین و بختگان متعادلساحل، ارقام 

. کندمیاین امر مدیریت محصول را تسهیل
تجاري عملکرد این رقم در مقایسه با ارقام

درصد و زودرسی آن نیز 20تا 11کشور 
) هفته4تا 3معادل (درصد 22تا 12حدود 

بدیهی است زودرسی و همزمان . بیشتر است
هاي تاخیري و همچنین در کشترسی این رقم 

پنبه و کاهش –سیستمهاي دو کشتی غالت 
. هاي برداشت حائز اهمیت استهزینه

گلستان، استانهايبراي کشت در این رقم
خراسان رضوي، استان هایی از بخشمازندران، 

.مناسب استتهران و مناطق مرکزي ایران 
ترین زمان کاشت این رقم در اکثر مناسب
کشت به موقع . اریبهشت ماه است15مناطق 

گیري بهرهد حداکثر امکان شواین رقم سبب می
این شود که از شرایط محیطی و دمایی فراهم 

طول . امر در بهبود کمی و کیفی رقم مؤثر است
و روز است 135تا 130دوره رشد این رقم 

امکان کشت آن پس از برداشت گندم، جو یا 
لی باید بخاطر داشت در و. کلزا نیز وجود دارد

خیري عملکرد و کیفیت محصول کشت هاي تأ
همیشه تحت تاثیر عوامل مختلف قرار گرفته و 

عارف خواهد بود، بر ي متهاکمتر از کشت
شود به محض آماده همین اساس توصیه می

شدن شرایط کشت، نسبت به کشت محصول 

وزارت جهاد کشاورزي

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور

وزارت جهاد کشاورزي

سازمان جهاد کشاورزري استان گلستان

مدیریت هماهنگی ترویج 

نشریه فنی 



خاکورزي اقدام ترجیحاً بصورت سیستم کم
. گردد

پاییز سال قبل با معموالً ازآماده سازي زمین 
و ادامه آن در شود آغاز میشخم عمیق 

،ماه با زدن دیسکو اردیبهشت فروردین 
هاي فسفات و اضافه کردن کودوزمین تسطیح

بهتر . یابدپتاس بر اساس آزمون خاك ادامه می
و است یک سوم کود اوره در زمان کاشت 

مابقی بصورت تقسیطی در دو یا سه مرحله 
هاي هرز و زه با علفربراي مبا. مصرف شود

توان از میجلوگیري از جوانه زنی آنها 
به میزان ترفالن (قبل از کاشت هايعلفکش

.استفاده کرد) لیتر در هکتار5/2
،کاريزمان تهیه بستر کاشت در اراضی پنبه

و رطوبت خاك ییهواشرایط آب وتابع 
معموالً تهیه بستر کاشت در مناطق گرم و . است

خشک در اوایل فروردین و در مناطق مناطق 

. گرددمرطوب در اواسط اردیبهشت انجام می
25است کشت پنبه تا در مناطق سردتر ممکن 

. بهشت ماه نیز به تاخیر بیفتدیارد
ردیفی با فاصله ردیف این رقم بصورت کشت 

20روي ردیف بوته و فاصله 80یا 75
در خاکهاي شور .شودتوصیه میمتر سانتی

60با آرایش و آب کشت در باالي داغ
سانتیمتر روي ردیف 15سانتیمتر بین ردیف و 

مناسب خواهد )ه در هکتارهزاربوت111تراکم (
.بود

. استکشت به موقع پنبه در کاهش آفات موثر 
نیز بدیهی است استفاده از ارقام زودرس پنبه 

حتی (نقش مهمی در کاهش خسارت آفات 
اي مانند کرم براي آفات خطرناك و قرنطینه

عالوه بر آن بکارگیري . مایدنایفا می) سرخ
رهاسازي (مبارزه بیولوژیکهاي روش

، )زنبورهاي تریکوگراما و براکون در مزارع پنبه

، حذف )مانند نخود(استفاده از گیاهان تله 
نصب همراه با حاشیه مزارع پنبه هاي هرز علف

کاربرد هاي نوري و فرمونی و یا تله
گرهاي جنسی روش بسیار مؤثري براي اخالل

باشد که کنترل و ردیابی جمعیت آفات پنبه می
امکان در مواردي که . ز آنها غفلت نمودنباید ا

زراعی و کنترل آفات از طریق روشهاي
، سریعاً نسبت به مبارزه میسر نیستبیولوژیکی 

کش اقدام سموم آفتبا استفاده ازشیمیایی 
.شودمی


