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 زميني در انبارزني سيبهاي مهار جوانهروش
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    ٤/١/١٣٩٩ تاريخ انجام اصالحات:

  ١٦/١/١٣٩٩تاريخ پذيرش: 
  

  چكيده

كنترل زني عامل نيمي از اين ضايعات است. درصد برآورد شده است. جوانه ٢٥تا  ١٨زميني متوسط ضايعات پس از برداشت سيب

درجه  ٥تا  ٣است. نگهداري در دماي زميني سيبزني يك اقدام ضروري براي كاهش ضايعات و بهبود كيفيت و قابليت انبارداري جوانه

است، اما مشكالتي مانند تبديل نشاسته به قند در غده را ايجاد  زمينيزني سيبجوانهكنترل محدود براي موثري  روشگراد گرچه سانتي

زني است ناپذير جوانهكند و در سراسر زنجيره توزيع محصول قابل اجرا نيست. كلروپروفام يك تركيب تجاري موثر براي مهار برگشتمي

هايي هاي خوراكي دارد. مصرف اين تركيب در محصوالت ارگانيك مجاز نيست. بنابراين جايگزينهكه كاربرد وسيعي در نگهداري غد

هاي روغني برخي گياهان معطر مانند انواع روغن نعناع براي آن معرفي شده است كه طبيعي بوده و يا داراي محدوديت مصرف نباشد. اسانس

هاي بذري زمينيزني سيبتوان جوانهاي اين تركيبات در مقادير مشخص مياوم و دورهاند. با مصرف مدو ميخك و آب اكسيژنه از اين دسته

  زني دارد.  اي اثربخشي بيشتري در مهار جوانهرا به تاخير انداخت. كاربرد اين تركيبات فرار به صورت بخور سرد و تبخير فيتيله و خوراكي

  زميني، كلروپروفامروغني، سيبهاي زني، اسانسانبار، جوانه :هاي كليديواژه

  



 

 
٢٨ 

 مقدمه

درصد  ١٤تا  ٨تنهايي مسئول ايجاد حدود زني بهجوانه

زميني در انبارهاي نگهداري است از ضايعات وزني سيب

ي محصول، از وزنافت افزايش عالوه بر زدن جوانه). ٣و١(

تودة انبارشده جلوگيري گردش يكنواخت و مناسب هوا در 

جريان هوا اغلب منجر به افزايش دماي كند. اختالل در مي

در نهايت گسترش فعاليت آفات و زميني دروني تودة سيب

زدن جوانه). ٢و ١( شودميهاي انباري در آن و بيماري

هاي ساده را در نشاسته به قند روند شكستنچنين هم

  كند.زميني تسريع ميسيب

ي رنگ گتيرگلوكز) باعث  :ندهاي ساده (مانندافزايش ق 

شود زميني ميفراوري سيبشده در صنعت محصوالت سرخ

كننده و سطح ارزش غذايي محصول كه از نظر مصرف

فروشي يك ويژگي نامطلوب است. در بازار خرده ،توليدشده

زده از مقبوليت برخوردار هاي جوانهزميني نيز غدهسيب

يك  ،زنيجوانهو كاهش كنترل مؤثر نيستند. بر اين اساس 

اقدام اساسي و ضروري در بهبود كيفيت انبارداري 

باعث ، زنيعدم كنترل مناسب جوانهاست. زميني سيب

 قابليت نگهداريو از  شدهكاهش قابل توجه كيفيت غده 

  كاهد. زميني ميبلندمدت سيب
  

  اهميتضرورت و 

زني آنها فعاليت جوانه، هاغده خواب ةپس از پايان دور

زني شود. اقدامات الزم براي كنترل جوانهآغاز مي

زني غده به كار گرفته زميني بايد قبل از شروع جوانهسيب

شود. زيرا پس از اين زمان، متوقف كردن فعاليت جوانه در 

زني به جوانه هايي كه خواب آنها شكسته شده و شروعغده

). ٤و  ٦اند غير ممكن يا بسيار كم اثر خواهد بود (كرده

شرايط رقم و زميني به نوع هاي سيبغدهخواب دورة طول 

). ٨(به ويژه دماي انبار) بستگي دارد (نگهداري محل 

و  خوابدوره طول  زميني از نظرسيبشناخت تفاوت ارقام 

تعيين  در محصولنگهداري  مناسب محلانتخاب دماي 

زني جوانهكننده كنترل تركيباتزمان استفاده از دقيق 

هايي مانند آگريا و جيلي نسبت به دارد. رقميادي اهميت ز

بسياري از ارقام قرمز و هاي داراي پوست  زمينيسيب

ديگر مانند مارفونا، و بامبا دوره خواب سفيد پوست 

  ). ١١و١تر و ماندگاري بيشتري دارند (طوالني

هاي زني غدهتأخير در جوانهايجاد براي موثر  وشيك ر

 ٣سازي در محدوده ذخيرهحفظ دماي محل  زمينيسيب

كند تواند با دماي خنك ميگراد است. درجه سانتي ٥تا 

، تر كردن دوره خواب غدهكردن شدت تنفس و طوالني

افزايش دهد. البته اين را  بازارفرصت عرضه محصول به 

زميني پس از يبدارد. نخست آنكه سروش معايبي نيز 

در يك محيط گرم مانند يك فروشگاه  گرفتنقرار

تواند به سرعت كنندگان ميمنازل مصرفيا  فروشيخرده

زميني در سيب همچنين ذخيره كند.زدن شروع به جوانه

تسريع در تجزيه  گراد باعثدرجه سانتي ١٠زير دماي 

گلوكز ساده مانند نشاسته و تبديل شدن آن به قند هاي 

عالوه بر ايجاد مزه شيرين هاي باالتر گلوكز غلظت. شودمي

هاي تشديد واكنشباعث زميني، ناخوشايند در سيب

و در نتيجه كردن سرخ اي شدن در هنگام نامطلوب قهوه
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زميني سرخ شده در سيبغيرقابل قبول تيره رنگ ايجاد 

درجه  ٦كمتر از دماي  در انبارداريبنابراين، . شودمي

كه قرار است در صنايع ي يهازمينيبراي سيبگراد سانتي

در توده  نوسان دما. مناسب نيستفراوري مصرف شود 

ها زميني ذخيره شده باعث تحريك شكستن خواب غدهسيب

 ةبه همين دليل درجشود. زني آنها ميشده و تسريع جوانه

 ).٥( ثابت باشدسازي بايد تا حد امكان ذخيرهمحل حرارت 

زميني، با اتمام دورة خواب سيب، ماه بهمن در اواخر

زني در آستانه جوانه موجود در بازار محصولتقريبًا تمام 

وش تنها ر ،مهاركنندهتركيب يك است. بنابراين استفاده از 

كاربردي براي كنترل و يا دست كم ايجاد تاخير در 

) يك تركيب CIPCها است. كلروپروفام (غده زنيجوانه

زني كننده جوانهكلردار و متداولترين تركيب مختل

سال گذشته در امريكا و  ٤٠زميني است كه از حدود سيب

با  ). كلروپروفام٤اروپا كاربرد تجاري وسيعي داشته است (

مريستم انتهايي،  تقسيم سلوليايجاد اختالل در چرخه 

كند؛ مي ها را به شكل برگشت ناپذير متوقفزني غدهجوانه

هاي ه همين دليل استفاده از كلروپروفام در نگهداري غدهب

بذري ممنوع است. طي يك دوره انبارداري يك نوبت 

بل زني و كاهش قااستفاده از اين تركيب براي كنترل جوانه

  ). ١٣توجه ضايعات ناشي از آن كافي است (

با وجود اثر حتمي كلروپروفام در توقف كامل 

مصرف آن در محصوالت ارگانيك يا محصوالت زني، جوانه

صادراتي كه استفاده از كلروپروفام در كشور مقصد مجاز 

شناخته نشده داراي محدوديت است. بنابراين شناخت و 

زني كه داراي منشاء معرفي تركيبات مهاركننده جوانه

طبيعي باشند داراي اهميت فراوان است. مهمترين 

كه كاربرد آنها در سطح  تركيبات جايگزين كلروپروفام

  گسترده آغاز شده است عبارتند از: 
  

  هاي روغنيسناسا

نتايج تحقيقات مختلف وجود چندين تركيب از 

زميني به سيب زنيموثر جوانه مهاربراي ها را خانوادة ترپن

ي سازمان غذا و دارو ها توسطهمه ايناثبات رسانده است. 

 "كامالً ايمن"افزودني  ) در گروه تركيباتFDA(آمريكا 

(GRAS)  اند و كاربرد آنها در مواد غذاييشدهبندي طبقه 

 ارگانيك غذاهاي ملي). انجمن ٦و٢هيچ محدوديتي ندارد (

بندي شده در غير صنعتي دسته تركيباتامريكا مصرف 

در غذاهاي داراي برچسب را  (GRAS) "كامالً ايمن"گروه 

روغن برخي از ). ٣و٢( كرده استارگانيك مجاز اعالم 

 زدنجوانه) كه روغني هايسناسا(ها و ادويهمعطر گياهان 

 دهند برايميكاهش به تاخير انداخته و يا زميني را سيب

، انواع نعناعروغن مجازند. محصوالت ارگانيك استفاده در 

از جمله آنها هستند. الزم به ذكر و روغن ميخك گشنيز 

ا يگياهان معطر مانند رازيانه است كه اسانس روغني برخي 

زميني داشته و هاي سيباكاليپتوس اثر معكوسي بر جوانه

  ).٦و٢كنند (زني زودتر از موعد ميآنها را تحريك به جوانه
  

  پراكسيد هيدروژن

مانند روغن هاي معطر پراكسيد هيدروژن نيز 

است. مصرف  زنيجوانه مهاراراي خاصيت د مونوترپني

انجمن غذاهاي پراكسيد هيدروژن نيز طبق استانداردهاي 

  .)٧( مجاز استامريكا در اين نوع محصوالت ارگانيك 

    



 

 
٣٠ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرمول شيميايي و شكل فيزيكي پودر كلروپروفام –١شكل

  

  نتايج كاربردي : 

به كارگيري صحيح نكات توصيه شده در اين مقاله  

  بردار به دنبال دارد: نتايج سودمند زير را براي بهره

 هاي ارگانيك حداقل تا زني در سيب زمينيمهار جوانه

   برداشت.ماه پس از  ٦

 ٦هاي ارگانيك حداقل تا زمينيزني در سيبمهار جوانه 

  ماه پس از برداشت

  حذف باقيمانده تركيبات شيميايي مضر براي سالمتي

 كنندگان مصرف

 درصد  ١٤تا  ٨ميزان زميني بهكاهش ضايعات انبارداري سيب 

 هاي روغني و آب اكسيژنه براي امكان استفاده از اسانس

 هاي بذري (برخالف كلروپروفام) زمينينگهداري سيب

 زني با كاهش برخي آفات انباري عالوه بر مهار جوانه

 هاي روغني در انبارمصرف مكرر اسانس

عدم محدوديت براي رعايت فاصله زماني بين زمان استفاده 

هاي زني و مصرف غدهاز تركيبات طبيعي مهاركننده جوانه

  زمينيسيب

  

   :كاربرديدستورالعمل 

تركيبات از بين برنده يا مهاركننده هاي كاربرد روش

 زني بسته به نوع آنها متفاوت است. كلروپروفام جوانه

درجه  ٢٨٠±٣٠به شكل گاز گرم با دماي  معموال

شود و گراد حاوي ذرات ريز معلق در انبار تزريق ميسانتي

هواي انبار به شكل يكنواخت در تهويه از طريق سيستم 

ها به صورت يكنواخت شود تا همه غدهكل فضا منتشر مي

در تماس با اين ذرات قرار گيرند. مراحل گام به گام كاربرد 

  ). ٨و ٤، ١آورده شده است ( ١كلروپروفام در انبار در جدول 

بايد توجه شود كه دستورالعمل استفاده از كلروپروفام  

ماهيت اين  دليل تفاوتبه ،فرارهاي اسانس انتشار با روش

 جايگزينطبيعي تركيبات دو ماده متفاوت است. اكثر 

زيرا نيستند  "زنيكننده جوانهنابود" كلروپروفام واقعاً 

 هاييندافر ديگرتقسيم سلولي يا اختاللي در چرخه 

آن است كه تر صحيحكنند. ايجاد نميبيولوژيكي جوانه 

عنوان فرار و پراكسيد هيدروژن بهمعطر هاي روغن

 اين تركيبات تنها زيرا ؛ كننده جوانه شناخته شوندكنترل
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 هايرشد جوانه ،شكل فيزيكيهاي باال و بهدر غلظت

د و به نكنپذير مختل ميشكل برگشترا بهزميني سيب

فرار دليل به). ٦د (نزنساختار بيوشيميايي جوانه آسيب نمي

زميني هاي سيبدر غدهاين تركيبات باقيمانده زياد، بودن 

نظر (نزديك صفر) خواهد بود. پس اندك و يا قابل صرف

هايي زني غدهبرخالف اثر دائمي كلروپروفام، قدرت جوانه

فرار و پراكسيد هيدروژن معطر هاي روغنكه در معرض 

دليل كاهش غلظت ). به٩پذير است (اند، برگشتقرار داشته

شد اين تركيبات فرار در هواي انبار، همواره امكان ر

بنابراين كاربرد  .زميني وجود خواهد داشتسيبهاي جوانه

زني هنگامي با اثربخشي هاي روغني در كنترل جوانهاسانس

ها در فضاي انبار قابل قبول همراه خواهد بود كه غلظت آن

ضروري است  ،در سطح بااليي حفظ شود. براي اين منظور

زميني در قالب ها در فضاي انبار سيبكه انتشار آن

 تكرارسازي با فواصل منظم تا پايان دوره ذخيره ييهابرنامه

  ).٢( شود

 

  

  

  
  
  

  
  
  

  نمايي از يك سيستم تهويه مناسب براي به كارگيري كلروپروفام در انبار  –٢شكل 
  

  زميني خوراكيسيب كارگيري كلروپروفام در انبارخالصه مراحل به -١جدول 

  ات الزماقدام  مرحله

  تهيه كلروپروفام و توجه به تاريخ توليد و انقضاء آن  ١
  بازبيني تأسيسات هوادهي انبار و بازسازي و تعمير آن در صورت نياز  ٢
  ورود محصول به انبار   ٣
  هفته) ٣تا  ٢دهي (سپري كردن دوره التيام  ٤
  تهويه هواي انبار و اطمينان از يكنواخت بودن جريان هوا در سراسر انبار   ٥
  متر در ثانيه  ٤تا  ٢ميزان ها بههاي هوادهي و تنظيم سرعت گردش هوا در كانالهاي كانالكاهش سطح مقطع دريچه  ٦
  گراددرجه سانتي ١٥تا  ١٠تنظيم دماي هواي انبار بين   ٧
  خالص به ازاي هر تن محصول موجود در انبار CIPCگرم  ٤٠انتشار   ٨
  شدن و برطرف شدن كدورت هواي انبار  ساعت بدون جايگزيني با هواي تازه تا زمان شفاف ٤مدت حدود ها بهفعاليت تهويه  ٩
  هفته ١عدم جايگزيني هواي انبار با هواي تازه بيرون حداقل تا   ١٠
  اجراي برنامه عادي تهويه هواي انبار   ١١
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با دماي معمول انبار (مشابه  يايجاد ذرات معلق در هوا

 ،)٣ اي (شكلفيتيلهيا تبخير پاش يا بخور سرد) و روش مه

هاي روغني فرار هاي بهتري براي كاربرد اسانسروش

روغن  ،يا تبخير اجباري ايفيتيلهتبخير ). در ٧هستند (

هاي متخلخل (مانند فيتيلهماده جاذب يك فرار اشباع روي 

گردش سيستم  هايمجاورت دمندهدر نخي) مستقر و 

شكل گيرد تا از طريق جابجايي هوا بهقرار مي انبار يهوا

ثرترين ؤم كاربرديكنواخت در كل فضاي انبار منتشر شود. 

زميني زني سيبهاي روغني براي كنترل جوانهاسانس

  شود:روش زير توصيه ميبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  هاي روغني فرار در محيطاي براي انتشار اسانسنحوه كاركرد روش تبخير فيتيله –٣شكل 

  

 عروغن نعنا

زني جوانه ،ثريؤشكل مها بهعنعناانواع روغن 

كند. سازي مهار ميزميني را در انبارهاي ذخيرهسيب

نسبت به اي تيلهيفروش تبخير استفاده از روغن نعناع به

زني را بهتر يا گرم، جوانه معلق سردريز ايجاد ذرات روش 

با وجود سطح ساده  ايتيلهيفكند. روش تبخير كنترل مي

ر راسادگي قكند. اجراي آن بهخوبي عمل ميفناوري، به

روغن نعناع در كن آغشته به خشكدادن يك قطعه كاغذ 

هايي كه زمينيبراي سيب ).٦و  ٣است (زميني جعبه سيب

در  فرارروغن اند، انتشار يكنواخت انبار شده ايفلهشكل به

در مخزن هاي متخلخل نخي تيلهيفقراردادن با فضاي انبار 

گردش جريان ها در محلي كه در مسير و استقرار آنروغن 

ميسر است. اين كار سطح اشباع وسيعي  ،ي انبار باشدهوا

را براي تسريع در انتشار اسانس فرار در سراسر توده 

 روغن نعناعكند. توجه شود كه غلظت ايجاد مي ،شدهذخيره

شكل در هواي انبار همواره در سطح بااليي باشد تا بتواند به

 ،براي اين منظورجلوگيري كند. ها جوانهثري از رشد ؤم

ماهه و يكهاي زماني حداكثر در فاصلهروغن نعناع انتشار 

ترجيحاً هر دو يا سه هفته يكبار در فضاي انبار توصيه 

آورده  ٢شده براي مصرف در جدول شود. مقدار توصيهمي

گرم روغن نعناع  ٩٥ الي ٩٠شده است. در هر حال مصرف 

  ).٧و٣،٢كافي است (زميني در هر ماه به ازاي هر تن سيب
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  مقدار مصرف روغن اسانس نعناع الزم براي كنترل جوانه زني سيب زميني  در انبار -٢جدول 
  

  ) ppmمقدار مصرف (   دوره زماني مصرف
مصرف وزني روغن (گرم)  

  زميني به ازاي هر تن سيب
  ٩٠-٩٥  ١٠٠  روز يكبار ٣٠

  ٤٥-٤٧  ٥٠  (دو هفته) يكبارروز  ١٤
  ٦٧-٧٠  ٧٥  هفته)  يكبار ٣روز ( ٢١

  ٥/٣- ٨/٣  ٤  روزانه
  

  

پس از انتشار روغن زميني در انبارهاي بزرگ سيب

از تعويض هواي انبار با هواي تازه اجتناب  ،مدت دو روزبه

انتشار براي الزم است چنين هم. است يبيرون ضرور

يكنواخت روغن اسانس در كل فضا، هواي درون انبار 

كيد أ). ت٦كمك سيستم تهويه داخلي به گردش درآيد (به

هاي روغني براي انتشار اسانسبرنامه شود كه تكرار مي

 ٤شكل .الزم استزني بلندمدت جوانه ثر وؤمكنترل 

علت تنها يك دهد كه بهزميني را نشان ميسيب هايغده

خوبي كنترل به هازني آنجوانه ،روغن نعناعنوبت دريافت 

  ها آغاز شده است.زني آننشده و پس از مدتي جوانه
  

  

  

  

  

  

  
  

  ماه پس از  شروع انبارداري ٥زميني هاي سيبزني در غدهوضعيت جوانه –٤شكل 
  ايروش تبخير فيتيلهنوبت و  تصوير سمت چپ: دريافت يك نوبت اسانس روغني به ٤تصوير سمت راست: دريافت 

  
  

  

زني جوانهبه يك اندازه در كنترل روغن نعناع همه انواع 

علت به فلفلي روغن نعناع ثر هستند.ؤزميني مسيب

ايجاد  در آشپزيچنداني را  مشكالتباقيمانده بوي ناچيز، 

اندكي بوي تندي در  ،كند اما ساير انواع روغن نعناعنمي

د؛ هر چند در طعم، مزه نگذارجاي ميزميني بهسطح سيب

شده از شده و محصوالت تهيهگيريهاي پوستيا رنگ غده

  ). ٣شود (ها تغييري احساس نميآن

 روغن ميخك

نگهداري روغن ميخك نيز براي استفاده در 

يك  ٢٠١٢. از سال مجاز استارگانيك هاي زمينيسيب

زني بر پايه روغن ميخك با نام كنندة جوانهمحصول كنترل

). اين ٣در بازار آمريكا عرضه شده است ( Biox-Aتجاري 

 ،محصول در صورت استفاده در فواصل زماني منظم



 

 ٣٤ 

روش كند. خوبي كنترل ميرا به زمينيزني سيبجوانه

  شود.اي براي روغن ميخك توصيه نميانتشار فيتيله

شكل زني روغن ميخك هنگامي كه بهجوانهداثر ض 

گراد منتشر درجه سانتي ٤٣±٣اسپري گرم با دماي 

  بيشتر است.  ،شودمي

شده براي مقدار و دفعات مصرف روغن توصيه ارقام

مشابه نعناع است. با اين تفاوت كه براي بهترين  ،ميخك

شود در اولين نوبت توصيه مي ،زنيمهاركنندگي جوانه اثر

زميني گرم روغن ميخك به ازاي هر تن سيب ٥٠مصرف از 

  ). ٧و  ٢استفاده شود (

  

 آب اكسيژنه

(آب  استفاده از پراكسيد هيدروژندر حال حاضر 

با  .مجاز است ،ارگانيك زمينينگهداري سيبدر  اكسيژنه)

حاوي  ،هاي توليديآب اكسيژنهاين حال، برخي از 

در ها مصرف آنتركيبات جانبي هستند كه ها يا يناخالص

). بنابراين هنگام تهيه ٧( نيستمحصوالت ارگانيك مجاز 

ها و ساير جزئيات الزم است به ناخالصي ،آب اكسيژنه

  مندرج در شناسنامه محصول توجه شود. 

زميني با استفاده از آب اكسيژنه در انبارهاي سيب

درجه  ٥±٣پاش) و در دماي (مه سازرطوبتهاي سيستم

اكسيژنه نيز مانند روغن  شود. آبكار گرفته ميگراد بهسانتي

يا  گياهان معطر با ايجاد آسيب فيزيكي در ساختار جوانه و

كند. همانند ها جلوگيري ميسوزاندن آن، از رشد جوانه

هاي روغني، تكرار استفاده از آب اكسيژنه در فواصل اسانس

  ). ٧( زدن ضروري استجوانه مهاربراي اي هفته ٣تا  ٢زماني 

  

 زني كننده جوانهبرنامه زماني كاربرد تركيبات كنترل

شدت تحت زني بهاثربخشي تركيبات مهاركننده جوانه

زمان استفاده از ها قرار دارد. بهترين ثير زمان كاربرد آنأت

زميني در محدوده كلروپروفام براي همه ارقام سيب

). در ١٠و١هاي سوم تا چهارم پس از برداشت است (هفته

 :زني شاملكننده جوانهمورد ساير تركيبات جايگزين كنترل

زمان دقيق كاربرد از هاي روغني و آب اكسيژنه، اسانس

دليل تفاوت طول حساسيت بيشتري برخوردار است. به

زني ارقام مختلف دوره خواب و زمان شروع جوانه

توان تاريخ يكساني را براي شروع استفاده زميني، نميسيب

هاي روغني يا آب اكسيژنه در انبارهاي از اسانس

 زميني اعالم كرد. بهترين زمان استفاده از اينسيب

ها در حال تركيبات هنگامي است كه خواب غده

  شدن است.شكسته

  

 توجه:

س مستقيم در صورت تماخورنده هستند و  ،هاروغناين نوع زيرا  شوداحتياط روغن فرار گياهان معطر هنگام استفاده از 
 ).٦( ها اجتناب شودبا اين روغنچنين بايد از تماس پوست همبزنند. سيب ها آبه آنممكن است  ،فلز و پالستيكبا 
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هاي اسانسي و آب دليل ماهيت عملكردي روغنبه 

 ،كنند)ها عمل مياكسيژنه (كه از راه تخريب فيزيكي جوانه

 شود كاربرد اين تركيبات در انبارهاي نگهداريتوصيه مي

گامي ها (هنزدن جوانهاز زمان مشاهده اولين عالئم نيش

متر است) آغاز شود ميلي ٢ها كمتر از كه طول جوانه

ها يا آب اكسيژنه ). در اين هنگام كاربرد اسانس٥(شكل

 زمان خير درأتخير صورت گيرد. أسرعت و بدون تبايد به

دنبال زني را بهمهار ناموفق جوانه ،استفاده از اين تركيبات

  ). ٨و  ٣، ٢دارد (

شده براي استفاده هر يك از با توجه به مقادير توصيه

هزينه  ،شدهزني نام بردهكننده جوانهتركيبات كنترل

بيني شده براي اجراي اين عمليات به ازاي هر تن پيش

برآورد شده است. بديهي است  ٣شرح جدول زميني بهسيب

زميني درصد كاهش ضايعات سيب ١٠تا  ٨با در نظر گرفتن 

از اين تركيبات حاصل  در انبار كه از مصرف درست هر يك

كماكان  مذكوركارگيري هر يك از تركيبات به ،شودمي

    داراي صرفه اقتصادي خواهد بود. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خير آغاز شود أزني بدون تمهار جوانهها كاربرد تركيبات زدن جوانهتصوير راست: با ظهور اولين عالئم نيش -٥شكل 
زني استخير در كاربرد تركيبات مهاركننده جوانهأمتر نشانگر تميلي ٥تصوير چپ: رسيدن طول جوانه به بيش از 

  

  زني در انباركننده جوانهبرآورد اقتصادي كاربرد تركيبات كنترل -٣جدول 

  نام تركيب
زميني تن سيب ١٠كاربرد به ازاي هر هزينه 

  (ميليون ريال)
تساب ارزش ) خالص با اح-متوسط سود (+)  يا زيان (

  شده از ضايعات ( ميليون ريال) محصول حفظ

  +١٥  ٥  كلروپروفام

  +١١  ٩  روغن نعناء

  +١٠  ١٠  روغن ميخك

  +١٣  ٧  آب اكسيژنه

  ريال و بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از برحسب محصول ارگانيك، محاسبه شده است.  ٢٠٠٠٠زميني * در اين برآورد، قيمت هر كيلوگرم سيب
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  آثار جانبي 

آب اكسيژنه و  عروغن ميخك، روغن نعنااستفاده از 

هاي مفيد ديگري زني داراي ويژگيعالوه بر مهار جوانه

كاهش تعداد آفات انباري است. اگر چه كاهش مانند: 

بار انمنجر به كاهش بيماري در فضاي آفات انباري الزاماً 

در كنار مهار  روغن ميخكشود، استفاده مكرر از نمي

زميني، ميزان شيوع و شدت بيماري زني سيبجوانه

   .دهدكاهش مي هاغده پوستروي را  ايلكه نقره قارچي

مورد اثر روغن اسانس نعناع در موارد مشابهي نيز در 

زميني گزارش هاي قارچي سيبكاهش برخي بيماري

 ). ١٢شده است (

 توليدكنندگاندر پايان الزم به يادآوري است كه 

هر تركيب ارگانيك بايد قبل از استفاده از محصوالت 

صدور  هايآژانساز طريق تماس با  زنيجوانهمهاركننده 

از مجاز  ،استانداردهاي ملي و بررسيگواهينامه ارگانيك 

  بودن كاربرد اين تركيبات اطمينان حاصل نمايند.
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