مدیریت گل جالیز و فیزیولوژی رقابت
در گوجه فرنگی

• علیرضا غفوری

*

• بابک سلیم زاده
• حسین کیشانی فراهانی
• مهدی داودی فرد
بخش تحقیقات و توسعه شرکت فرآورده های طیف سبز

مقدمه:

کاربرد گياهان محرک و تله يکي از روشهاي زراعي
و بيولوژيکي براي کاهش بانک بذر گل جاليز در خاک ميباشد .گياه
محرک گياهي است که سبب جوانه زني گل جاليز شده و مورد حمله آن قرار
ميگيرد اما قبل از خروج گل جاليز از خاک از بين برده ميشود .گياه تله يک گياه
دروغين است که سبب تحريک بذر گل جاليز براي جوانه زني شده ولي اجازه اتصال و توسعه
را به آن نميدهد و به عنوان يک گياه ميتواند در تناوب زراعي گنجانده شود .براي ارزيابي واکنش
بذور گل جاليز مصري به ترشحات ريشه  17محصول زراعي 100 ،ميلي گرم از بذر گل جاليز مصري پس
از طي دوره پيش آمادگي ( 2هفته در  25درجه سانتيگراد) به همراه بذور گياهان زراعي مورد آزمايش
در داخل پتري ديش قرار داده شد .شبدر برسيم ،کتان ،سورگوم جارويي ،باقال ،فلفل ،لوبيا چيتي ،سويا،
آفتابگردان ،عدس ،پنبه و نخود بر جوانه زني بذر گل جاليز به ترتيب بيشترين تأثير را داشتند .در گلدانها،
 15 - 10ميلي گرم از بذور گل جاليز با بستر کاشت مخلوط شده و گياهان زراعي مورد آزمايش در آن کاشته
شدند .بعد از  40روز گياهان کف بر شده و گياهچههاي گوجه فرنگي  7برگي جايگزين آنها گرديد .در
نهايت وزن تر و خشک و تعداد ساقههاي هوايي گل جاليز پس از کف بر شدن و پس از برداشت گوجه
فرنگي و نيز وزن تر و خشک گوجه فرنگي مورد محاسبه و تجزيه و تحليل قرار گرفت .در نهايت
شبدر برسيم به عنوان گياه محرک قوي و آفتابگردان و فلفل به عنوان گياهان محرک ضعيف
تشخيص داده شدند .همچنين کتان و سورگوم جارويي به عنوان گياه تله قوي و پنبه،
لوبيا چيتي ،عدس ،باقال گياه تله ضعيف بودند .ساير محصوالت نظير گندم،
جو ،ذرت ،چغندرقند ،کنجد و سويا به عنوان ميزبان و به عنوان گياه
محرک و تله شناخته نشدند.
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ویژگی های گیاهشناسی:
گل جالیز گیاه انگلی بدون کلروفیلی از خانواده Convolvulaceae
است که به وسیله بذر تکثیر مییابد .خسارتی که این گیاه
وارد میآورد در بعضی از سالها تا95درصد کل عملکرد مزرعه
میرسد .گل جالیز گیاهی است علفی با برگهای فلس مانند که
مجموعاً 150گونه مهم دارد که در سراسر جهان پراکنده اند.
درایران  30گونه از این جنس وجود دارد .جنس Orobanche
میزبانهای متعدد و فراوانی دارد که از جمله خیار ،خربزه،
طالبی ،هندوانه ،کدو ،توتون،گوجه فرنگی،یونجه،آفتابگردان
وسیب زمینی را میتوان نام برد.
گل جالیز دارای ساقه گوشتی به رنگ سفید مایل به زرد است
که ارتفاع آن به 30تا40سانتی متر میرسد.گلهایی به رنگ زرد
مایل به بنفش دارد که رنگ آن در حاشیه تیره تر میشود.گلها
گاهی ارغوانی هستند و تولید بذر فراوان میکنند .این گیاه به
حالت طفیلی روی ریشه بعضی گیاهان به سر میبرد.
ریشه گیاه گوشتی و به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره
و آبدار است که عمق آن بسته به عمق ریشه میزبان متفاوت
خواهد بود .برگهای آن فلس مانند،کوچک وبه رنگ قهوه ای تا
قرمز مایل به قهوه ای است.
گل نروماده مجتمع است و به صورت خوشه انتهایی یا سنبله
انتهایی ،و به ندرت به صورت منفرد ،ظاهر میشود .هرگل
معموال در کنار یک برگ فلس مانند جای دارد.کاسه گل از
چهار کاسبرگ پیوسته تشکیل شده ورنگ آن سفید نزدیک به
زرد است .جام گل لوله ای و پیوسته است و از5گلبرگ تشکیل
شده است .رنگ آن قهوهای کمرنگ و انتهایش بنفش بوده دارای
چهار پرچم و مادگی و دو برچه است .تخمدان یکخانه ،فوقانی
و محتوی تعدادی تخمک واژگون است .میوه ،خشک و شکوفا
است که پس از رسیدن با شکافهای طولی باز میشود و بیرون
میریزد .بذر گل جالیز کوچک و ذخیره آن کم است و تا 12
سال در زمین باقی میماند.
چرخه زندگی:
پس از قرار گرفتن بذر در مجاورت ریشهی گیاه میزبان مناسب،
شروع به جوانه زنی میکند و بعد از جوانه زدن ،اندامهای مکنده
ی خود را به داخل ریشهی گیاه میزبان وارد میکند .زمان
گلدهی آن تیرماه تا شهریورماه است.
محل رشد:
این گیاه بیشتر به عنوان انگل صیفی جات ،هندوانه ،کدو ،کاهو،
گوجه فرنگی و سایر مزارع و حتی گلهای زینتی محسوب می
شود.
روش های کنترل گل جالیز به منظور دستیابی به کمترین

خسارات حاصل از گونه ها گل جالیز به روش های زیر قابل
ارائه می باشد:
 -1بهبود حاصلخيزي خاك به منظور تقويت غذايي گياه میزبان.
 -2كاربرد كود آلي ( حیوانی) كام ً
ال پوسيده و عاري از بذر گل
جاليز وساير علفهاي هرز .خسارت گل جاليز در خاكهاي ضعيف
كمتر است و مصرف كود مرغي یا شيميايي به خصوص ازت
تاثير مثبت در كاهش اين انگل دارد .زيرا ازت مستقيما روي
جوانه زدن بذر گل جاليز و نه از طريق تاثير روي ميزبان تاثير
ميگذارد.
 -3كاشت زود هنگام گياه ميزبان به منظور استقرارسريع و
مناسب آن.
 -4با توجه به اينكه بذر جاليز بسيار ريز (حدود  ./3میلیمتر)
میباشد و انتقال آن توسط باد ،آب پرندگان و ساير جانوران به
راحتي انجام ميگيرد .بايستي به هر نحو ممكن از انتقال و يا
انتشار آن در مزرعه و يا سطح منطقه پيشگيري نمود.
 -5بذر گل جاليز به وسيله پوشش نسبتاً سختي پوشيده شده و
شرايط بسيار سخت محيطي و اقليمي نظير گرما ،سرما وخشکی
و غیره را به خوبی تحمل نماید .بنابراین دوره پاياني آن در خاك
حتي در صورت عدم حضور ميزبان بسيار طوالني ميباشد .در
صورت امكان انجام تناوب يا گردش زراعي با گياهان غير ميزبان
ميبايست طوالني مدت وبيش از  4سال باشد .معموالً گياهاني
از تيره غالت ميتوانند براي انجام تناوب مناسب باشند.
 -6بذر گل جاليز فقط در صورت وجود ترشحات تحريك كننده
ريشه ميزبان جوانه میزد ،پس الزم است دور آبياري را كوتاه
مدت با مقدار آب ضروري و مورد نياز گیاه میزبان تنظيم و
اعمال گردد .در صورت وجود آب روان با فواصل زماني كمتر
(دور آبياري كوتاه) ترشحات ريشه ميزبان به سادگي و با سرعت
از محيط اطراف ريشه شسته ميشوند ودر نتيجه تحريك بذر
گل جاليز براي جوانه زني كمتر ميگردد .البته بايستي این
نکته مهم را در نظر داشت که هر بار آبیاری هم نياز آبي ميزبان
تامين ميگردد و هم اینکه بایستی مواظب بودكه آب زیاد فراوان
وبيش از حد موجب آلودگي ريشه طوقه ميزبان به ساير عوامل
بيماريزاي خاكزي مانند قارچ ها نگردد.
 -7بذر گل جاليز فقط در صورتي ميتواند جوانه بزند كه ريشه
ميزبان زنده در كنار آن باشد زيرا ريشه ميزبان در حالت طبيعي
ترشحات تحريك كنندهای دارد كه باعث ميشود بذر گل جاليز
جوانه بزند .در چند سال گذشته اين ترشحات ريشه ميزبان به
صورت مصنوعي در آزمايشگاه ساخته شده است .اگر اين مواد
مصنوعي در خاك زراعي محلول پاشي گردد ،گل جاليز حتي
بدون حضور گياه ميزبان جوانه ميزند وچون ميزبان وجود ندارد
وگل جاليز از نظرتغذيه كام ً
ال وابسته به گياه ميزبان ميباشد از
گرسنگي خواهد مرد.
 -8ضد عفوني خاك بستر در سطوحي مانند خزانهها و گلخانهها
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يا شاسيها به وسيله سموم گازي قابل توصيه ميباشد كه اين
عمل چند هفته پيش ازكاشت گياهان ميزبان بايستي انجام و
وسپس تهويه خاك گردد.
 -9يكي ديگر از روشهاي كنترل گل جاليز با هدف پيشگيري از
توليد و انتشار بذر آن قطع كردن يا بريدن پايه ها از محل زير
محور گل آذين میباشد .بايد دقت نمود كه در صورت كشيدن
و بيرون آوردن پايهاي مسن گل جالیز ،چندين پايه جوان و
جوانههاي تازه گل آن كه در زير خاك قرار دارند به شدت
تحريك به رشد میشوند وهمگي با جمعيت و تراكمي بيش از
پيش به يكباره فعال مي شوند و مشكل چند برابر خواهد شد.
ضمن اينكه پايه ها و گل آذينهاي گل جاليز حتماً بايستي پيش
از اينكه توليد بذر نمايند ،قطع شوند و هرگز نبايد در سطح رها
گردند بلكه بايستي حتماً در خارج از مزرعه جمع آوري و پس
از خشك شدن سوزانده شوند تا از پراكندگي بذرها جلوگيري
شود.
 -10مبارزه زراعی با اين انگل به اين صورت است که قبل از
کشت گياه اصلی گياهان ميزبان ديگری را به عنوان گياه تله
در زمين میکاريم که عمدتا از آفتاب گردان و خردل استفاده
میشود و هنگامی که گلهای جاليز نيز با اين گياهان رشد کردند
زمين را شخم ميزنيم به اين ترتيب تعداد زيادی از گلهای جاليز
از بين ميروند و بعد اقدام به کشت اصلی میکنيم .عمل شخم
را بايد قبل از بذر دادن گلهای جاليز انجام بدهيم.
 -11تعدادي از قارچهاي خاكزي و هوازي اخيرا ً به
عنوان عوامل كنترل كننده طبيعي گل جاليز
در جهان و ايران شناسايي شده اند .در
دو ساله اخير ماده اي بيولوژيك به نام
اوروسايد در ايران توليد Fusarium
 oxyspurumشده كه ايزوله
اي از قارچ فوزاريو
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ميباشد و در حال حاضر با توجه به امتحاني كه اين ماده
بيولوژيك پس داده است بهترين ،كارامدترين ،بي خطرترين
و مؤثرترين روش براي مبارزه با اين گياه انگل ميباشد اساساً
رعايت نكات ذكر شده مانند رعايت تناوب زراعي ،بهداشت
زراعي ،عدم اجازه عبور ومرور بيش از حد در مزرعه ،استفاده از
كود آلي كام ً
ال پوسيده تغذيه و تقويت غذايي گياهان و آبياري
مناسب همگي براي كنترل و مديريت بسياري از عوامل زیان
آور مانند انواع آفات ،بیماریها وعلفهاي هرز جزء توصيه هاي
عمومي و اوليه مي باشد.
گل جالیز مهمترین مشکل گوجه فرنگی کاران شهرستان نیشابور
و حتی خراسان میباشد در این شهرستان بیش از  1000هکتار
گوجه فرنگی هر ساله کاشته میشود و با توجه به اینکه بذر
گل جالیز بیش از  16سال در خاک باقی میماند تناوب تأثیر
چندانی در مبارزه با این علف هرز انگلی ندارد و از طرفی سموم
شیمیایی مناسب تاکنون کشف و به بازار ارائه نشده است در
صورت آلودگی مزرعه به این علف هرز انگلی خسارت از  25تا
 %100مشاهده شده و بسیاری از زراعین پس از تالش های بی
ثمر اقدام به رهاسازی مزرعه خود مینمایند با هماهنگی انجام
شده در سال زراعی جاری  2مزرعه اولی به روش آبیاری جوی و
پشته در روستای جیلو در سطح  2هکتار در مزرعه آقای دیوان
و دومی به روش آبیاری تی تیپ در (شرکت سیمرغ یک مزرعه
آقای دشتی) با کشت مالچ پالستیک انجام و عالوه بر صرفه
جویی در مصرف آب تا  %60مبارزه با
گل جالیز و علفهای هرز به صورت
قطعی انجام شده است .بطوریکه
در قطعه نیم هکتاری کشت
به روش تی تیپ از شماره
ردیف کشت کمتر از
ده گل جالیز از

مجاری و سوراخی که محل نشاء گوجه فرنگی است خارج شده
و بقیه گلهای جالیز سبز شده در زیر پوشش مالچ بدلیل عدم
رسیدن نور به آن و حرارت ایجاد شده از بین رفته و از دور
رقابت با زراعت خارج گردیده ولی در یک ردیف شاهد که در
بین ردیفهای کشت به روش مالچ بدون پوشش مالچ کشت
گردیده بود بیش از پانصد گل جالیز از کنار بوته های گوجه
فرنگی خارج شده و شدت خسارت آن بیش از  %70بوده و نتایج
بدست آمده پس از بازدید کشاورزان گوجه کار سطح شهرستان
قابل توجه بوده است بطوریکه فقط یک کشاورز پیشرو در سال
آینده قصد کشت  30هکتار گوجه فرنگی با استفاده از مالچ و
نوارهای تی تیپ را دارد و در حالت عادی بدون استفاده از مالچ

خیار نیز در راستای تولید محصول سالم (که از اهداف مهم
سازمان می باشد) در مزرعه یکی از کشاورزان پیشرو و بنام آقای
امان آبادی در سطح  3هکتار جلوگیری گردیده و در این پروژه
استفاده از مالچ عالوه بر مزایایی که در زراعت گوجه فرنگی بر
آن متصور است روش مناسبی برای جلوگیری از تماس مستقیم
خیار با آب تجمع یافته حاصل از آبیاری غرقابی و ممانعت از
پوسیدگی خیار و جلوگیری از انتقال سایر آلودگی های خاک
و کودهای حیوانی موجود در آن به محصول خیار می باشد
که آزمایشات مقدماتی تولید محصول سالم و تکمیل فرم های
استاندارد در راستای تولید محصول سالم در مزرعه نامبرده اخیر
جهت دریافت برند محصول سالم در جریان است .عالوه بر این

میزان کشت وی  10إلی  15هکتار گوجه فرنگی بوده است.
نهایتاً این شیوه مبارزه که با دو هدف 1ـ حفظ ذخیره رطوبت
خاک و صرفه جویی در مصرف آب به میزان  %60که سطح زیر
کشت کشاورز را افزایش داده و درآمد و تولید وی را باال می
برد2 .ـ مبارزه با کل علفهای هرز باالخص علف هرز انگلی گل
جالیز انجام می گیرد میتوان با توجه به گسترش روز افزون
علف هرز انگلی گل جالیز در کل خراسان و حتی کشور راه حل
مناسبی برای  14000هکتار زراعت گوجه فرنگی خراسان و
حتی زراعت هایی مثل هندوانه که مشکل گل جالیز دارند باشد
در پایان یادآوری میگردد استفاده از مالچ پالستیک در زراعت

استفاده از کشل مالچ در سطح  2هکتار در زراعت لوبیا نیز انجام
گردیده است.
نتایج حاصله استفاده از کشت مالچ در این  3زراعت بطور خالصه
به موارد زیر اشاره می شود:
• مبارزه قطعی با گل جالیز در زراعت گوجه فرنگی که آلودگی
شدید و بذر گل جالیز داشته بطوریکه علی رغم سبز اولیه بذر و
گل جالیز تمامی گلهای جالیز روئیده شده در زیر پوشش مالج
از بین رفتند.
• مبارزه قطعی با سایر علفهای هرز به شکلی که در هر هکتار
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بطور متوسط حدود  5میلیون ريال صرفه جویی در مبارزه
مکانیکی با علفهای هرز و جلوگیری از تردد کارگر شده است.
• سبز زود هنگام یکنواخت موقع بذور کاشته شده در روش
مالچ.
• زودرسی حداقل  20روزه محصول.
• افزایش سطح زیر کشت حداقل به  2برابر با همان آب موجود
و افزایش مدار آبیاری به  2برابر.
• جلوگیری از سرمازدگی زودرس پائیزه در مهر و آبان بدلیل
تجمع گرما در زیر پوشش مالچ و انتقال گرمائی آن به قسمتهای
باالیی در شب هنگام این روش بصورت تجربی مشاهده شده
است.
• از مالچهای موجود حداقل بمدت  2سال می توان با جمع
آوری مناسب آن استفاده کرد.
كشت گوجه فرنگي در گلخانه گوجه فرنگي از جمله صيفي
جاتي است كه به داليل فراوان كشت آن قابل صرفه است .زيرا
اين محصول در غذاهاي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرد و
آنجا كه به صورت اصلي وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث
خوشمزگي غذا ميشود .به همين دليل است كه در كشت گوجه
فرنگي واريته هايي در نظر گرفته شده است كه دقيقا با شرايط
مصرف گوجه فرنگي مطابق است .گوجه فرنگي ريز در اندازههاي
 ۵تا  ۲۰گرمي و همين طور گوجه فرنگي هايي با اوزان تا ۲۵۰
گرم توليد شده است كه به خاطر استفاده از تكنيك هاي جديد
عالوه بر مقاومت باال در برابر بسياري از ويروس ها و بيماري ها
استعداد دوام و تازگي را تا مدت طوالني دارا مي باشد .شايان
ذكر است كه عالوه بر تنوع شكل و اندازه رنگ هاي زرد و
نارنجي به كمك گوجه فرنگي هاي قرمز آمده است.
انواع كشت گوجه فرنگي :حال كه تصميم گرفته ايد در گلخانه
خود بذر گوجه فرنگي را كشت كنيد قبل از هر چيز بايد بدانيد
چه نوع بذري را انتخاب و تهيه نمائيد .بذر گوجه فرنگي را
بر اساس نحوه مصرف آن ميتوان تقسيم بندي نمود زيرا اين
ميوه را به صورت تازه خوري ،رب ،سس يا كنسرو مي توان

orobanche minor

مصرف نمود .به همين منظور اولين تقسيم بندي بر اساس تازه
خوري و صنعتي ميباشد .در حال حاضر در ايران براي كشت
گوجه فرنگي در گلخانه تنها از ارقام تازه خوري استفاده ميشود.
دومين تقسيم بندي بر اساس همرسي استوار است  .كه به سه
دسته همرس -غير همرس و بينابين تقسيم ميشود .معموال
در گلخانه هاي ايران از واريته هاي غير همرس در برداشت
هاي طوالني مدت و از واريته بينابين در مناطقي كه مدت
برداشت كوتاه تر است استفاده ميشود .سومين تقسيم بندي
بر اساس وزن ميوه است .امروزه براي مصرف تازه خوري گوجه
فرنگي از گوجه چري با وزن  ۵تا  ۲۰گرم تا گوجههايي به وزن
 ۲۵۰گرم استفاده ميشود .نا گفته نماند كه هر چه وزن گوجه
فرنگي سنگين تر باشد مدت بيشتري براي رسيدن به باردهي
نياز دارد .مثال گوجه چري كه حدود  ۵تا  ۲۰گرم است پس از
نشاء حدود  ۶۰روز براي برداشت محصول نياز دارد .به تازگي
در بازار توليد واريته هاي ديگري پا نهاده است كه كالستر نام
دارد .اصوال چيدن ميوه به صورت خوشه اي با اصطالح كالستر
خوانده ميشود  .با پيشرفت تكنولوژي در توليد بذر واريته هايي
به بازار معرفي شده است كه در برابر نماتد يا ويروسهايي كه در
منطقه اي فعال هستند مقاومت داشته و مي توان با توجه به
مشكالت موجود ارقام مورد نظر را انتخاب نمود.
طول دوره جوانه زني :طول دوره جوانه زني تا ظهور برگ هاي
لپه اي در سطح خاك معموال  ۶روز است واز  ۴تا  ۶هفته نشاء
آماده انتقال به زمين اصلي است .براي اينكه بذر گوجه فرنگي
بتواند به خوبي جوانه زده و رشد نمايد تا زمان رشد مطلوب
بوته بهتر است آن را در محل خزانه نگهداري نمود كه هم در
استفاده از امكانات گلخانه بتوان صرفه جويي كرد و هم گياه
بتواند در ابتدا رشد خوبي داشته باشد .به همين منظور قسمتي
از گلخانه را براي گلدان هاي نشاء در نظر گرفته و يا محلي را
براي خزانه انتخاب مي كنيم انتخاب گلدان مناسب كه حجم
ريشه درون آن به خوبي فعاليت كند حائز اهميت است  .دما
رطوبت نور فاصله بوته ها نقش مهمي در رشد يك گياه سالم
در خزانه را دارد  .براي مثال سطحي برابر  ۱۰×۱۰سانتي متر

orobanche aegyptiaca

orobanche ramosa
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براي هر بوته بايد در نظر گرفت .ضمنا بايد از محلهايي استفاده
كرد كه كامال ضد عفوني شده و آفات و بيماري ها در محل
نشاء موجود نباشد .دماي مناسب :بهترين دما براي جوانه زني
 ۳۰درجه سانتي گراد مي باشد و بعد از جوانه زني دما را تا ۲۴
درجه در مواقع روز و  ۱۸درجه در هنگام شب تقليل ميدهيم.
با توجه به اينكه بيشترين فعاليت ريشه ها در عمق  ۳۰سانتي
متري خاك مي باشد قبل از انتقال نشاء هاي گوجه فرنگي به
زمين اصلي بايد بسترهاي مناسب كه تا عمق  ۸۰سانتي متري
قابليت نفوذ ريشه را داشته باشد محيا نمود در اين صورت بايد
علف هاي هرز را پيش از انتقال نشاء حذف و پاكسازي نمود
و بخصوص از دو گياه سس و گل جاليز نبايد غافل گرديد كه
اين دو مشكالت فراواني را براي گياه ايجاد مي نمايند .بهتر
است با رويت سس يا گل جاليز آنها را از كنار بوته جدا كرده و
پاكسازي نمود آنگاه مواد آلي و كودهاي شيميايي را در اندازه
مناسب و با راهنمايي آزمايشگاه هاي خاك شناسي تدارك ديده
و استفاده نمود .بهترين  Phبراي گوجه فرنگي  ۵/۵تا  ۶/۸مي
باشد و تراكم كشت را بين  ۲تا  ۲/۵بوته در متر مربع مي توان
انتخاب نمود .عالوه بر مسائلي كه در مورد تراكم كشت خيار
عنوان شد نحوه پايين كشي بوته گوجه فرنگي دليل ديگري
است براي انتخاب تراكم بوته .شكل بستر را مي توان به صورت
ذوزنقه كه در باال  ۴۰سانتي متر و در پايين  ۷۰سانتي متر در
نظر گرفته و به فاصله حدود  ۵۰تا  ۶۰سانتي تر از يكديگر روي
بستر حفرههايي به اندازه گلدان هاي نشاء در  ۲طرف به صورت
زيكزاك و يا در يك خط ايجاد نمود .سپس نشاء گوجه فرنگي
را در حفره ها قرار داده و با اضافه كردن خاك يا پيت موس به
اطراف آن بوته را در محل انتخاب مستقر كرده و سپس آبياري
نمود تا نفوذ آب جايگزين هواي اضافي اطراف ريشه گردد.
هرس :همه مي دانيم كه هرس به منظور ايجاد تعادل بين رشد
بوته شاخ وبرگ و مقدار ريشه و ميوه است به همين منظور بوته
گوجه فرنگي را تا زماني كه به  ۳۰سانتي متري نرسيده است
هرس نمي كنيم و اجازه مي دهيم رشد خود را انجام دهد زماني
كه ارتفاع بوته به  ۳۰سانتي متري رسيد اولين هرس را انجام
ميدهيم .اين هرس شامل حذف گل ها و شاخه هاي فرعي
است پس از انجام اين مرحله هرس در تمام طول رشد بوته تمام
شاخه هاي فرعي را حذف مي كنيم و در كشت هاي كوتاه مدت
بعد از رسيدن بوته به ارتفاع  ۳۰سانتي متري بوته را به صورت
دو شاخه به نخ هاي مهار مي بنديم ،با انجام اين كار ديگر
نيازي به پايين كشي بوته نيست .بر اساس تجارب كيفيت و
ميزان محصول بوتهاي كه پايين كشيده شده است بهتر و بيشتر
است بديهي است پس از رسيدن اين دو شاخه به ارتفاع مفيد
گلخانه جوانه انتهايي آن را حذف مي كنيم تا گل هاي موجود
در بوته به ميوه تبديل شود .پس از برداشت محصول اين بوته ها
از گلخانه حذف شده و زمين براي كشت بعدي آماده ميشود.

البته كشاورزان با تجربه جهت همسان كردن اندازه ميوه ها بر
اساس بضاعت گياه و نوع واريته گلها و يا ميوه هاي اضافي بر
روي خوشه را هرس مي كنند و به تعداد مشخصي از گلها اجازه
مي دهند تا به ميوه برسند .گوجه فرنگي گياهي است اتوگارد
كه معموال قبل از باز شدن گل تلقيح گل صورت گرفته است .به
همين دليل به ندرت مي توان در شرايط خاص تلقيح خارجي
را در آن مشاهده نمود.
تلقيح :در فضاي گلخانه هيچ گونه عامل محركي مانند باد و يا
حشرات براي تلقيح وجود ندارد براي رفع اين مشكل مي توان
به چند طريق عمل كرد .اول استفاده از زنبورهاي مخصوص كه
عمر آنها فقط يك فصل استو به طور غير مستقيم باعث شك
به گياه شده و عمل لقاح را باعث مي گردد .دوم استفاده از
ويبراتورهاي برقي است كه در هر دو يا سه روز يكبار با لرزش
خوشه ها عمل لقاح را صورت مي دهد .راه سوم اين است كه
ميتوان در كشت زمستانه از هرمن تلقيح كننده استفاده نمود.
و باالخره راه چهارم اين است كه با ايجاد شك در سيمهاي مهار
و يا ضربه مستقيم بر روي گلها باعث گرده افشاني يا در نهايت
عمل تلقيح گرديم .نكته حائز اهميت در عمل تلقيح گلهاي بوته
گوجه فرنگي دماي موجود در گلخانه مي باشد كه بايد بين ۲۰
تا  ۲۵درجه بوده و رطوبت آن نيز كم باشد.
زمان تلقيح  :بهترين زمان براي اين كار بين ساعات  ۱۱تا ۲
بعد از ظهر مي باشد كه فضاي گلخانه از رطوبت كمتر و دماي
بيشتري برخوردار است به همين خاطر امكان تلقيح در دماي
 ۲۸تا  ۳۰درجه كاهش مييابد و در دماي  ۱۳تا  ۱۵درجه
امكان تلقيح وجود ندارد و عدم تلقيح گل ريزش گل را در پي
خواهد داشت .به هر حال پس از تلقيح گل ميوه بين  ۱۸تا ۳۵
روز زمان الزم دارد تا قابل برداشت باشد ،و حاال بوته گوجه
فرنگي به زمان ثمر دهي خود رسيده و در اين مرحله بايد به
گونه اي برخورد نمود كه حداكثر برداشت را كسب كرد .زماني
كه برگ هاي نزديك به هر خوشه ميوه چيده مي شود ميوه
امكان بهتري براي رنگ گيري پيدا مي كند .نكته قابل ذكر
ديگر اينكه بديهي است  ۵۰درصد خوشه ميوه رنگ بگيرد و
 ۵۰درصد ديگر از حالت سبز بودن تغيير رنگ داده و رفته
رفته قرمز خواهد شد .بنابراين در صورتي كه نيمي از خوشه
واريته كالستر به رنگ نهايي در آمده باشد ميتوان آن را چيد
و به بازار عرضه نمود .چنانچه مسافت مزرعه تا بازار كم باشد
و نيمه سبز خوشه فرصت رنگ پذيري نداشته باشد ميتوان از
محلي كه دماي آن گرماي مناسبي جهت تغيير رنگ گوجه
دارد استفاده نمود .در صورتي كه واريتهها به صورت كالستر و
يا همرس نباشد بهتر است گوجه هاي رسيده را در زمان خاص
خود برداشت كرد .مسلما اندازه گوجه فرنگي هر چقدر درشت
تر باشد زمان تبديل گل به ميوه و رسيدن آن هم طوالني تر
خواهد بود .امروزه بسياري از كشاورزان به خاطر تقاضاي مناسب
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مصرف كننده تمايل زيادي به كشت گوجه هاي چري دارند و
اين به دليل ميزان باردهي فراوان رنگ هاي قرمز صورتي و زرد
و شكل هاي مختلف آن است كه باعث قيمت باالي اين واريته
شده است .زماني كه بوته ها به سقف مفيد گلخانه مي رسند
الزم است برگ هاي پائين را هرس نمود و اگر نخ ها به صورت
قرقره اي به سيم آويزان است مي توان با بازكردن  ۳۰تا ۵۰
سانتي متر از نخ قرقره در يك جهت نخ ها را روي سيم حركت
داده كه اين عمل باعث مي شود ساقه از پائين روي بستر و يا
شاسي هاي مخصوص قرار گيرد و انتهاي بوته در فاصله  ۳۰تا
 ۵۰سانتي متري سقف مفيد گلخانه برسد .اين روش به كشت
دراز مدت مربوط مي شود.
روشهای کنترل:
• پیشگیری از ورود بذرگل جالیز به مزرعه بخصوص همراه کود
دامی مهمترین است.
• استفاده از گیاهان تله :ذرت ،آفتابگردان ،کتان و ترب وحشی
• کنترل بیولوژیک با استفاده از حشره Phytomyza orobanche
که پارازیت کپسول گل جالیز است.
• مبارزه با گل جالیز با کندن آن به دفعات ،آیش گذاردن زمین،
ضدعفونی کردن خاک و کاشت بذرهای مقاوم انجام میشود.
• برای مبارزه شیمیایی از محلول نمک و سموم الیل الکل
 A-Aباغلظت 4تا  5درهزار ،محلول  50درصد بوتیل استر
با غلظت1تا2درصد وتو-فور-دی با غلظت  2تا  3درصد ،و دی
نواک DNC 5درصد استفاده میشود.
• درسطوح محدود از متیل بروماید نیز می توان استفاده کرد.
منابع:
 .1اميرنظري ،محبوبه ،فريبا مظفريان و يوري ماروسيك1381.
 .شناسايي دشمنان طبيعي شته هاي گندم در منطقة كرج.
خالصه مقاالت پانزدهمين كنگرة گياه پزشكي ايران .
 .2بنداني ،عليرضا ،غالمرضا رسوليان ،عزيز خرازي پاكدل،
مرتضي اسماعيلي و پروانه آزمايش فرد.1372.بررسي فون
شته هاي غالت (گندم و جو) و پارازيتوئيد هاي آنها در منطقة
سيستان  .خالصه مقاالت يازدهمين كنگرة گياه پزشكي ايران.
صفحة .4
 .3بهداد  ،ابراهیم ( )1376آفات گیاهان زراعی ایران  ،انتشارات
یادبود  ،اصفهان  618 ،صفحه
 .4پورحاجي ،عليرضا و علي اصغر احمدي .1378 .مقايسه گلخانه
اي مقاومت  23ژنوتيپ جو به شته روسي گندم ()Mordvilko
 . Diuraphis noxiaنامة انجمن حشره شناسي ايران .جلد
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 .5خدابنده  ،ناصر ( )1377غالت  ،موسسه انتشارات و چاپ
دانشگاه تهران  537 ،صفحه
 .6دولتي ،لطفعلي ،غالمرضا رسوليان ،مرتضي اسماعيلي و
پروانه آزمايش فرد .1374.بررسي بيولوژي شته روسي گندم
( )Diuraphis noxiaو پراكندگي آن در استان تهران .خالصه
مقاالت دوازدهمين كنگرة گياه پزشكي ايران
 .7رضا بیگی  ،منوچهر (  )1374بررسی جنبه های مورفولوژیکی
و بیوشیمیایی مقاومت  25رقم گندم نسبت به شته گندم ،
رساله دکترا  ،دانشگاه تهران 123 ،
 .8رضا بیگی  ،منوچهر  ،اسماعیلی  ،مرتضی  ،عبداللهی ،
غالمعباس ( ) 1376بررسی اثر رقم در ترجیح غذایی شته گندم
 ))Eurygaster integricepsو زنبورهای پارازیتوئید تخم آن
(  ، ) Trissolcus sppمجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی ،
مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسالمی  ،شماره () 14-13
 .9رضواني ،علي .1373 .شته روسي گندم در ايران  .گزارش
تحقيقات علمي كاربردي در چارچوب اهداف طرح محوري گندم
روي برخي از آفات مسئله ساز گندم و جو .موسسه تحقيقات
آفات و بيماريهاي گياهي،
 .10رضواني ،علي .1380 .كليد شناسايي شته هاي ايران.
سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي ،وزارت جهاد
كشاورزي.
 .11شكاريان ،بهرام ،غالمرضا رسوليان ،پروانه آزمايش فرد و محمد
رضا قنادها .1379.بررسي مقاومت ارقام گندم به شته روسي
) Mordvilko(Diuraphis noxiaدر كرج .خالصه مقاالت
چهاردهمين كنگرة گياه پزشكي ايران .
 .12نعمت اللهي ،محمد رضا و علي اصغر احمدي .1377.شناسايي
منابع مقاومت به شته روسي گندم (Mordvilko(Diuraphis
 noxiaدر ژنوتيپ هاي گندم( .)Triticum sppخالصه مقاالت
سيزدهمين كنگرة گياه پزشكي ايران
 .13مظفریان ،ولیاهلل ،فرهنگ نامهای گیاهان ایران :التینی،
انگلیسی ،فارسی تهران :فرهنگ معاصر .۱۳۷۵
 .14ماهنامه ترویجی سبزینه شماره هشتم {اجازه نامه}
 .15مین باش معینی ،م ،۱۳۸۲ ،گل جالیز ،گیاه شناسی،
بیولوژی ،اکولوژی و روشهای کنترل ،انتشارات موسسه تحقیقات
گیاه پزشکی کشور
 .16مظاهری ،ع و ح .فجری .۱۳۷۰.بررسی میزان تأثیر مبارزه
تلفیقی در تقلیل جمعیت و گونه گل جالیز در مزارع توتون
 .17خالصه مقاالت دهمین کنگره گیاه پزشکی ایران .دانشکده
کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ص۲۰۰

