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پنبه
الیــاف پنبــه نیمــی از الیــاف مورد مصــــــــــــرف 
از  پنبــه  دهــد.  مــی  تشکیـــــــل  را  دنــــیا  در 
ــز اهمیــت دارد و  ــدگاه گیاهــان روغنــی نی دی
کنجالــه باقیمانــده آن پــس از روغــن کشــی 
در تغذیــه دام اســتفاده مــی شــود. در یــک 
کالم مــی تــوان گفــت رونــق صنعــت پنبــه 
یعنــی توســعه و رونــق چندیــن صنعــت و حرفه 
ــت  ــر دول ــای اخی ــن در ســال ه ــر. همچنی دیگ
بــرای افزایــش تولیــد ایــن محصــول اقتصــادی 
ــرده و امکاناتــی  ــادی ک ــای زی ــزی ه ــه ری برنام
فراهــم نمــوده اســت. امــروزه افزایــش تولیــد 
ــر کشــت ،  ــش ســطح زی ــق افزای ــه از طری پنب
بــه دلیــل محدودیــت هــای منابــع آب و خــاک 
نیســت.  ـی  عمـل آن  ـی  جنـب مســایل  ســایر  و 
ــه زراعــی  ــژادی و ب ــه ن ــای ب ــن، روش ه بنابرای

ــد. ــرار بگیرن ــورد توجــه ق ــد بیشــتر م بای
ــا  ــد ســاله اســت و ت ــه اساســًا گیاهــی چن پنب
مادامــی کــه شــرایط رشــد بــرای آن مهیــا باشــد 
ــه رشــد خــود ادامــه مــی دهــد. همیــن امــر  ب
مشــکالتی را در برداشــت ایــن محصــول ایجــاد 
مــی کنــد. در برـخـی از مناطــق کشــت ایــن 
محصــول در کشــور غــوزه هــای پنبــه در زمــان 
هــای متفــاوت مــی رســند و برداشــت بایســتی 
در چیــن هــای متعــدد انجــام گیــرد کــه خــود 
هزینــه هــای تولیــد را بــاال مــی بــرد. همچنیــن 
مواجــه شــدن رســیدن غــوزه هــای پنبــه بــا 
ســرما و بــارش هــای پاییــزی موجــب از دســت 
رفتــن بخشــی از محصــول مــی شــود. در برخــی 
مــوارد نیــز آلــوده شــدن الیــاف پنبــه بــه باقــی 
مانــده هــای گیاهــی موجــب کاهــش کیفیــت 
آنهــا و پاییــن آمــدن قیمــت خریــد توســط 

کارخانجــات مــی شــود.

فیگورا الترا
شــرکت رویــال پــس از تــالش هــای بســیار 
موفــق بــه واردات برگ ریــز پنبــه بــا نــام فیگــورا 
ابــزار هــای مهــم  از  یـکـی  التــرا گردیــد کــه 
ــه اســت و مشــکالت  مدیریتــی در کشــت پنب
برشــمرده را بــه کمتریــن ســطح مــی رســاند.

فیگــورا التــرا بــرای کمــک بــه برداشــت آســان 
پنبــه طراحــی شــده اســت و باعــث ریــزش بــرگ 
هــا قبــل از برداشــت می شــود. بــرگ هــای تیمار 
شــده بــا فیگــورا التــرا بــه صــورت ســبز ریــزش 
می    کننــد و در نتیجــه هیــچ گونــه آلودـگـی 
نمی مانــد.  باـقـی  شــده  برداشــت  پنبــه  در 
ایــن محصــول همچنیــن موجــب زود رســی 
ــه  ــاره غــوزه هــا مــی شــود. ب و رســیدن یــک ب
ایــن ترتیــب برداشــت در یــک مرحلــه صــورت 

ــد.  ــی یاب ــه ســرما کاهــش م ــورد ب ــال برخ ــرد و احتم می گی
فیگــورا التــرا یــک تنظیــم کننــده رشــد اســت و تنظیــم کننــده هــای رشــد بــر روی ارقــام مختلــف و 
در شــرایط آب و هوایــی و تغذیــه ای مختلــف اثــر هــای متفاوتــی دارنــد.  بیشــترین اثــر برگریــزی 
از 7 تــا 21 روز پــس از کاربــرد مشــاهده مــی شــود. در هــوا هــای ســرد  و هنگامــی کــه گیــاه هنــوز 
کامــال نرســیده اســت بــرگ ریــزی کندتــر انجــام می شــود. لــذا برنامــه ریــزی بــرای پاشــش فیگــورا 

التــرا بــر روی پنبــه بایــد بــر اســاس شــرایط محــل باشــد. 

زمان مصرف:
مهــم تریــن عامــل در دســتیابی بــه موفقیــت از کاربــرد فیگــورا التــرا و کســب بیشــترین عملکــرد، 
زمــان مصــرف آن اســت. ایــن محصــول معمــوال 1۰ تــا 1۴ روز قبــل از برداشــت مصــرف مــی شــود.  
بــا ایــن حــال، تشــخیص زمــان صحیــح مصــرف بــه ســه طریــق امــکان پذیــر اســت. ولــی معمــوال 

روش اول قابــل اعتمــاد تــر و موثــر تــر از ســایر روش هــا اســت:
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روش اول: آزمون رسیدگی فیزیولوژیک
ــد و  ــل برداشــت را در دســت بگیری ــوزه قاب ــک غ ــن کار ی ــرای ای ب
بیــن انگشــتان خــود فشــار دهیــد. غــوزه رســیده نبایــد بــا انگشــت 
لــه شــود. ســپس بــا یــک چاقــوی تیــز غــوزه را بــه صــورت عرضــی 
بــرش بزنیــد. معمــوال ایــن بــرش هــم بــه آســانی بریــدن یــک 
ســیب نیســت. در غــوزه رســیده الیــاف کامــال مشــخص هســتند، 
ـی قابــل تشــخیص اســت و پوســته آن بــه رنــگ   بــذر بــه خوـب
قهــوه ای درآمــده اســت. همیــن کار را حداقــل در 1۰ نقطــه مزرعــه 
انجــام دهیــد و تعــداد غــوزه هــای رســیده و نرســیده را ثبــت 
کنیــد. چنانچــه ۸۵ درصــد غــوزه هــا رســیده بودنــد زمــان مصــرف 

فیگــورا التــرا اســت.
نکتــه ۱ : در ایــن وضعیــت ممکــن اســت گل هایــی وجــود داشــته 
باشــند کــه در اثــر اســتفاده از بــرگ ریــز ریــزش کننــد. هیــچ 
نگرانــی از ایــن بابــت وجــود نــدارد چــرا کــه ایــن گل هــا در صــورت 
عــدم مصــرف بــرگ ریــز هــم زمــان کاـفـی بــرای تولیــد غــوزه و 

ــد.  رســیدن ندارن
ــا  ــگام ی ــر هن ــد کاشــت دی نکتــه ۲: در برخــی شــرایط خــاص مانن
ــن  ــه ای ممک ــا تغذی ــوی ی ــل شــرایط ج ــه دلی ــودن رشــد ب ــد ب کن
اســت کاربــرد بــرگ ریــز قبــل از رســیدن بــه ۸۵ درصــد رســیدگی 

ــرد. ــام بگی ــک انج فیزیولوژی

روش دوم: نسبت غوزه های باز شده
در ایــن روش تعــداد غــوزه هــای بــاز شــده و بــاز نشــده روی 
ــر روی بوتــه هــای  یــک بوتــه را بررســی مــی کنیــم. ایــن کار را ب
متفــاوت در نقــاط مختلــف مزرعــه تکــرار مــی کنیــم. اگــر بــه 
طــور میانگیــن بیــش از ۶۰ درصــد غــوزه هــا بــاز شــده بودنــد 
زمــان مصــرف فیگــورا التــرا اســت. امــا ایــن معیــار همیشــه بــرای 

تصمیــم گیــری کاـفـی نیســت.

 روش سوم: غوزه شکاف برداشته
بــر اســاس ایــن روش بایــد ۴ گــره بیــن باالتریــن غــوزه شــکاف برداشــته 
و آخریــن غــوزه قابــل برداشــت فاصلــه باشــد. اگــر ایــن تعــداد کمتــر از ۴ 
اســت بایــد زمــان بیشــتری بــرای کاربــرد برگ ریــز صبــر کــرد. چنانچــه ایــن 
تعــداد بیــش از ۴ بــود، نشــان مــی دهــد زمــان کاربــرد گذشــته اســت 
ــودن شــرایط آب و  ــان و در صــورت مســاعد ب ــن زم ــد در ســریع تری و بای

هوایــی نســبت بــه کاربــرد بــرگ ریــز اقــدام کــرد. 

مقدار مصرف:
در دســتیابی بــه یــک بــرگ ریــزی مطلــوب مقــدار مصــرف فیگورا  التــرا یــک 
عامــل تعییــن کننــده اســت.  اســتفاده از دوز هــای بــاال یــا دوبرابــر کــردن 
ــزی نمــی شــود بلکــه موجــب خشــک  ــرگ ری ــود ب ــا باعــث بهب ــه تنه دوز ن
شــدن گیــاه و نریختــن بــرگ هــا مــی شــود. بنابرایــن،  بایســتی مقــدار 
ــدار مصــرف  ــردد. مق ــن گ ــط تعیی ــای محی ــر اســاس دم ــا ب مصــرف، دقیق
ــه  ــر مشــخص شــده اســت. توجــه داشــته باشــید ک ــه در جــدول زی بهین
کاربــرد فیگــورا التــرا در دمــا هــای کمتــر از 17 درجــه و باالتــر از ۳۵ درجــه 

توصیــه نمــی شــود. 

مقدار مصرف فیگورا الترادمای متوسط محیط

۴۰۰ میلی لیتر در هکتاربیش از ۲۵ درجه

۵۰۰ میلی لیتر در هکتاربین ۲۰ تا ۲۵ درجه

۶۰۰ میلی لیتر در هکتاربین ۱۷ تا ۲۰ درجه
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رویــــــال نماینــــــده انحصــــــــــــــاریرویــــــال نماینــــــده انحصــــــــــــــاری
شرکت دوگال  تـــرکیــــــه در ایـــــرانشرکت دوگال  تـــرکیــــــه در ایـــــران

دفتر مرکزی:دفتر مرکزی:
خیابــان  بهشــتی،  خیابــان  خیابــان تهــــــران،  بهشــتی،  خیابــان  تهــــــران، 
پــــــاک 4040   نقــــدی،  پــــــاک مفتـــــــح،  خیابــان  نقــــدی،  مفتـــــــح،  خیابــان 
تلفن:                       تلفن:                       8850202088502020 -  - 021021  

روش مصرف:
از ســمپاش هــای اســتاندارد و کالیبــره شــده بــرای کاربــرد فیگورا التــرا اســتفاده نماییــد. حداقــل 
ــر روی محصــول ایجــاد  ــد و پوشــش یکنواختــی ب ــه کار ببری ــار ب ــر آب در هکت ــا ۴۰۰ لیت 2۰۰ ت
کنیــد. مقــدار کمتــر بــرای مناطــق مرطــوب یــا پوشــش کــم و مقــدار بیشــتر بــرای مناطــق خشــک 

و پوشــش متراکــم توصیــه مــی شــود.
قبــل از مصــرف قوطــی را بــه خوبــی تــکان دهیــد. نیمــی از مخــزن ســمپاش را بــا آب پــر نمــوده و 
ســپس مقــدار مــورد نیــاز از فیگورا التــرا را بــه مخــزن اضافــه کنیــد. پــس از افــزودن مابقــی آب 

مــورد نیــاز و اطمینــان از کارکــردن همــزن ســمپاش اقــدام بــه محلــول پاشــی نماییــد. 

عوامل موثر در نتیجه گیری بهتر از کاربرد فیگورا الترا:
  آماده سازی صحیح زمین، شخم عمیق و تسطیح مناسب

  انتخاب ارقام مناسب با شرایط اقلیمی منطقه
  استفاده از بذر های گواهی شده و تیمار شده در برابر بیماری های خاکزاد

  مدیریت صحیح آفات در طی دوران رشد
ــا دیــر هنــگام از کــود هــای ازتــه موجــب    تغذیــه صحیــح و اصولــی. اســتفاده بیــش از حــد ی

تــداوم رشــد رویشــی مــی شــود.  
  آبیاری متعادل و کافی. اولین و آخرین آبیاری باید به موقع باشد.

  شرایط مساعد جوی در روز کاربرد و روز های بعد از آن

هشدار ها:
از کاربــرد ایــن کاال بــر روی ســایر محصــوالت کــه در ایــن برچســب توصیــه نشــده اســت خــودداری 

. کنید
در صورت وزش باد از محلول پاشی اجتناب کنید.

بارندگــی 2۴ ســاعت پــس از محلــول پاشــی کارایــی محصــول را کــم مــی کنــد. در صــورت وقــوع، 
تیمــار را تکــرار نماییــد.

 بر روی پنبه ای که تحت تنش ) به ویژه خشکی( می باشد به کار نبرید.
در صــورت پیــری زودرس، خســارت کــرم غــوزه و بیمــاری ورتیســلیوم از کاربــرد فیگــورا التــرا 

خــودداری نماییــد. 


