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پنبه
ــا را  ــورد مصــرف در دنی ــاف م ــی از الی ــه نیم ــاف پنب الی
تشــکیل می دهــد. پنبــه از دیــدگاه گیاهــان روغنــی 
از  پــس  آن  باقیمانــده  کنجالــه  و  دارد  اهمیــت  نیــز 
روغن کشــی در تغذیــه دام اســتفاده می شــود. پنبــه 
از دیــدگاه اقتصــاد کالن بــا ارزش بــوده و می توانــد 
ــر نفتــی داشــته باشــد. ــی در صــادرات غی ــگاه خوب جای

امــروزه افزایــش تولیــد ایــن محصــول از طریــق افزایــش 
ســطح زیــر كشــت، بــه دلیــل محدودیت  هــای منابــع 
آب و خــاك و ســایر مســایل جنبــی آن عملــی نیســت. 
بنابرایــن، روش هــای بــه نــژادی و بــه زراعــی مــورد توجــه 

ــد.  ــرار می گیرن ق
پنبــه اساســًا گیاهــی چنــد ســاله اســت کــه بــه صــورت 
ــاه معمــوال بیــن  ــاع گی یکســاله کاشــته می شــود. ارتف
ــول دوره رشــد آن 200 روز  ــر و ط ــا 120 ســانتی مت 60 ت
ــم و شــرایط  ــه رق ــا توجــه ب ــن ویژگی هــا ب می باشــد. ای

ــد. ــر کن ــد تغیی اقلیمــی می توان
ــه رشــد رویشــی  ــادی ب ــل زی ــد ســاله می ــاه چن ــن گی ای
دارد و آنچــه کــه کشــاورزان پنبــه کار اغلــب بــا آن درگیر 
هســتند کنتــرل رشــد و افزایــش تعــداد قــوزه می باشــد. 
یکــی از روش هــای متــداول بــرای ایــن کار ســرزنی اســت 
کــه عــالوه بــر صــرف وقــت و نیــروی انســانی اثــر بخشــی 

چندانــی هــم نــدارد.
کاربــرد تنظیــم کننده هــای رشــد بــه ایــن منظــور یکــی از 

روش هــای پیشــرفته و موثــر اســت. 
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ــده شــرکت  ــال نماینــــــ رویــــــ
ــران ــن در ایـــــــــ اگـــریـــــمـــــــ
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سوپر استم 3 سی، یک تنظیم کننده رشد
ســوپر اســتم 3 ســی نــام محصــول خاصــی از شــرکت 
ــد  ــای رش ــم کننده ه ــروه تنظی ــه در گ ــن اســت ک اگریم
قــرار می گیــرد. مــواد تنظیــم کننــده ی رشــد، رشــد و نمــو 
را در گیــاه مدیریــت می کننــد و می تواننــد بــرای رشــد 
محــرک یــا بازدارنــده باشــند. سوپراســتم 3 ســی یــک 
بازدارنــده رشــد اســت و بــا اثــر بــر روی تولیــد کننده هــای 
جیبرلیــک اســید )یــک محــرک رشــد( باعــث کاهــش رشــد 
رویشــی فزاینــده گیــاه شــده و آن را بیشــتر بــه ســمت 
فــاز زایشــی هدایــت می کنــد. کاربــرد ســوپر اســتم 3 
ســی بــر روی گیــاه پنبــه در زمــان مناســب منجــر بــه 
توقــف رشــد رویشــی، افزایــش حجــم ریشــه، کوتــاه 
ــری از  ــوزه، جلوگی ــداد ق ــش تع ــا، افزای شــدن میانگره ه

ــردد.  ــا می گ ــوزه و هــم رســی آنه ــزش ق ری
هم رســی در قــوزه هــا از طریــق کاهــش هزینه هــای 
درآمــد  افزایــش  بــه  برداشــت  بــرای  انســانی  نیــروی 

می کنــد.  کمــک  کشــاورز 

زودرســی از دیگــر مزایــای کاربرد سوپراســتم 3 ســی 
در پنبــه اســت. ایــن امــر می توانــد در پیشــگیری 
ــت  ــرد و کیفی ــده عملک ــل نامســاعد و کاهن از عوام
پنبــه ماننــد بارندگــی کــه معمــوال در ابتــدای پاییــز 

ــر باشــد. ــد موث رخ می دهن

زمان مصرف 
ــکات اســتفاده از تنظیم کننده هــای  ــن ن از مهمتری
و  اســت  آنهــا  از  اســتفاده  صحیــح  زمــان  رشــد 
ــن قاعــده مســتثنی  ــز از ای سوپراســتم 3 ســی  نی
نیســت. ایــن تنظیــم کننــده را بایــد در زمــان ابتدای 
ورود گیــاه پنبــه بــه فــاز زایشــی یــا همــان ابتــدای 

زمــان گلدهــی  اســتفاده کــرد.

مقدار مصرف
سوپراســتم 3 ســی در مــزارع پنبــه بــه میــزان 500 
محلــول  گیاهــان  روی  بــر  هکتــار  در  میلی لیتــر 

می شــود. پاشــی 

سوپراستم 3 سی، سربلند در آزمون
پنبــه کاری  عمــده  مناطــق  در  اخیــر  ســال های  در 
کشــور ماننــد خراســانهای رضــوی، شــمالی و جنوبــی، 
گلســتان و فــارس کشــاورزان پیشــرو از سوپراســتم 
3 ســی در کشــت پنبــه اســتفاده نمودنــد و اثــرات 
مفیــد آن در افزایــش عملکــرد و درآمــد نهایــی را 

ــد.  مشــاهده نمودن

اثر سوپر استم سه سی در افزایش وزن و تعداد قوزه

تعداد قوزهوزن قوزه

شاهدسوپر استم 3 سی


