دستورالعمل شناسائی و مبارزه با انگل سس
گیاُ اًگلی سس تا ًام ػلوی cuscuta sp.هتؼلق تِ خاًَادُ  cuscutaceaeتَدُ ٍ دس اًگلیسی تِ آى  Dodderهی
گَیٌذ .دس تؼضی ًقاط دًیا اصطالحاً تِ سس صلف ضیطاى  ،پیچص جٌْن  ،اتشیطن ضثذسٍ  ....هی گَیٌذ.
سس دس اکثش ًقاط دًیا هی سٍیذ ٍ تِ گیاّاى صیادی ًظیش یًَجِّ ،ویطِ تْاس ،اطلسی ،هیوَى ،ضة تَ ،هیٌا پا تلٌذ ،تشٍى
ٍ ....حولِ هیکٌذ ٍ خساست آى گاّی تِ حذی است کِ هَجة خطک ضذى گیاّاى هیطَد.

مرفولوژی و خصوصیات گیاهشناسی سس:
گیاُ سس فاقذ سیطِ ٍ کلشٍفیل ٍ تشگ است ٍ گاّی فلسْای کَچکی دس هحل تشگْا داسد .سًگ ساقِ آى صسد ًاسًجی،
قشهض اسغَاًی ٍ گاّی سفیذ ضیشی است.
گًَِ  cuscuta epithymumداسای ساقِ ای تِ سًگ قشهض است ٍ هجوَػِ گلِ ایص کَچک ٍ پشچوْا ٍ خاهِ اص
جام گل تلٌذتش هی تاضٌذ ٍ اص آى تیشٍى هی آیٌذ.
گًَِ  cuscuta europaeaداسای ساقِ ای تِ سًگ صسد هتوایل تِ سثض است ٍ هجوَػِ گلْایص تضسگ ٍ پشچوْا ٍ
خاهِ اص جام گل کَتاُ تش ٍ جام ّوچَى هحافظی پشچوْا ٍ خاهِ سا هی پَضاًذ.

سیکل زندگی:
رسّای سس دس هٌاطق آلَدُ دس خاک ٍ یا هخلَط تا تزس گیاّاى دیگش صهستاًگزساًی هی کٌٌذ
ب

 .دس فصل صساػی

تزسّای سس جَاًِ صدُ ٍ ساقِ ّای تاسیک صسد ًاسًجی ،قشهض اسغَاًی ٍ  ...تِ طَل  3-9ساًتیوتش تَلیذ هی کٌٌذ  .ایي
ساقِ ّا فاقذ سیطِ ّستٌذ ٍ تِ هحض حضَس دس َّا دس جْت ػقشتِ ّای ساػت تِ طَس فؼاالًِ هی چشخٌذ ٍ اگش تا
هیضتاًی تواس پیذا ًکٌٌذ تِ صهیي افتادُ ٍ چٌذ ّفتِ ای سا تِ حالت خَاب هی گزساًٌذٍ سپس هی هیشًذ  .اگش هَفق تِ
تواس تا گیاُ هیضتاى ضَد سٍی ساقِ چٌذ دٍسی هی پیچذ ٍ چٌذ تشآهذگی دًذاًِ هاًٌذ تَجَد هی آٍسد ٍ تا فطاسی کِ تِ
هحل تواس دس ساقِ هیضتاى ٍاسد هی ساصد ساُ خَد سا تِ داخل تافت گیاُ تا آًٍذّای چَتی ٍ آتکص تاص هی کٌذ

.

گیاّاًی کِ هَسد حولِ سس قشاس هی گیشًذ ضؼیف هی ضًَذ ٍ هقاٍهت خَد سا دس هقاتل کن آتی اص دست هی دٌّذ.
رسّا گشد ،تیضَی ًاهٌظن ٍ هَجذاس هی تاضٌذ ٍ هی تَاًٌذ تا چٌذ
ّش تَتِ سس هؼوَالً تا  3000تزس تَلیذ هی کٌذ ضکل ب
سال ( 10-20سال) تِ حالت خَاب تاقی تواًٌذ .ضؼاع گستشش ّشسس  3-4هتش است.

تزسّای سس هؼوَالً تِ ٍسیلِ حیَاًات  ،آب  ،ادٍات کطاٍسصی ٍ تاغثاًی ،کَدّای حیَاًی ،تادٍ تزٍس آلَدُ اًتطاس هی
یاتٌذ .دس تیطتشهَ اسد گیاّاًی کِ هَسد حولِ سس قشاس هی گیشًذ ضؼیف هیطًَذ ٍ هقاٍهت خَد سا دس هقاتل کن آتی اص
دست هیذٌّذ.

مبارزه:
تْتشیي ساُ هثاسصُ ٍ پیطگیشی اص حولِ سس ،جلَگیشی اص ٍسٍد تزس آًْا تِ هضسػِ ،تاؽ یا فضای سثض هیثاضذ.
تا تَجِ تِ ایٌکِ هیضتاى ػوذُ ایي اًگل دس فضای ستض ضْش کشج تشٍى ٍ گاّا تشخی قطؼات گلکاسی هیثاضذ الصم است
کٌتشل ایي آفت تِ سٍش صیش اًجام ضَد:
 - 1اص اتتذای تْاس ٍ تِ صَست دٍسُ ای تَتِ ّای تشٍى هَسد تاصدیذ ٍ هؼایٌِ قشاس گیشًذ ( .خصَصاً دس ًقاطی کِ
آلَدگی تِ ایي اًگل دس سالْای گزضتِ هحشص ضذُ تاضذ).
 - 2تِ هحض هطاّذُ اًگل سس ،ضاخِ ّای آلَدُ تِ سس ،پائیي تشاص هحل اتصال اًگل تِ ضاخِ حزف ضَد .ایٌکاس
تایذ حتواً قثل اص گل دادى یا تِ تزس ًطستي ایي اًگل اًجام ضَد.
 - 3پس اص ّشس ضاخِ ّای آلَدُ  ،سشیؼاً تقایای ّشس اص هحل جوغ آٍسی ٍ تشجیحاً سَصاًذُ ضَد ( .تا تَجِ تِ
ایٌکِ اًگل سس د اسای قذست سٍیص تاالیی هیثاضذ ،تاقی هاًذى حتی قطؼِ ای کَچک اص ایي اًگل دس هحل ،
آلَدگی هجذد سا دس پی خَاّذ داضت).
 - 4دس صَستی کِ آلَدگی ضذیذ تاضذ کف تش ًوَدى یا حزف تَتِ ّای آلَدُ تَصیِ هی ضَد.
 - 5یکْفتِ پس اص اقذاهات صَست گشفتِ ،هجذداً اص هحل تاصدیذ تؼول آیذ تا اص ػذم ٍجَد تقایای سس ٍ سضذ
دٍتاسُ آًْا اطویٌاى حاصل گشدد.
 - 6دس صَست آلَدگی قطؼات کَچک گلکاسی تِ ایي اًگل ،حزف کاهل تَتِ ّای آلَدُ ضشٍسی هیثاضذ .قثل اص
کاضت هجذد تَتِ ّای گل ،تؼَیض خاک قطؼِ آلَدُ تِ ػوق حذاقل  20cmتا خاک سالن تَصیِ هیطَد  .اص
سوَم تزسکص ًیض میتَاى تشای ضذ ػفًَی خاک قطؼات آلَدُ استفادُ ًوَد( .حذاقل  20سٍص قثل اص کاضت)
 - 7هثاسصُ ضیویایی تا ایي اًگل تِ دلیل آًکِ تا کٌَى ػلفکص اختصاصی تشای هثاسصُ تا اًگل سس هؼشفی ًطذُ،
فؼالً تَصیِ ًوی ضَد/ .ح3/4-

