
  
  

  
  وزارت جهاد كشاورزي

 كشاورزيو ترويج سازمان تحقيقات، آموزش

   كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل و آموزش مركز تحقيقات

  وزارت جهاد كشاورزي  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

   كشاورزيمديريت هماهنگي ترويج

 
   در مزارع چغندرقندسسكنترل شيميايي 

 

  
  

  ارشنگ

  ه پرويز شريفي زيوسمهند

  مهندس رقيه مجد

  مهندس قربان ديده باز مغانلو

  

     1395 ، سال92، شماره فنينشريه   
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

  فنينشريه 

  

   در مزارع چغندرقندسسكنترل شيميايي 
  

  

 نگارش

  ه پرويز شريفي زيومهندس

 نمازسا، منابع طبيعي استان اردبيل و  كشاورزيشآموزو  مركز تحقيقات ،گياهپزشكي تتحقيقا بخش علمي تهياعضو 

   انير ا،بيل اردورزي،كشا يجوتر و زشمو آت،تحقيقا

  مهندس رقيه مجد

  كارشناسي ارشد سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل 

  مهندس قربان ديده باز مغانلو

  ، استان اردبيلمنابع طبيعي و  كشاورزيآموزشو  مركز تحقيقات ،گياهپزشكي تتحقيقا بخش محقق

  انير ا،بيل اردورزي،كشا يجوتر و زشمو آت،تحقيقا نمازسا 

  

   1395 ، سال92 نشريه فني، شماره
  

در مركز اطالعات و  49450با شماره  22/2/1395 اين نشريه در تاريخ

  مدارك علمي 

  .كشاورزي به ثبت رسيده است

  

  

  منتج به اين نشريه فني پروژه عنوان 

  0-16-16-88003   در مزارع چغندر قندسسكنترل شيميايي 
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  وزارت جهادكشاورزي

 كشاورزي  و ترويج  سازمان تحقيقات، آموزش

   و منابع طبيعي استان اردبيلكشاورزيو آموزش تحقيقات  مركز

  وزارت جهادكشاورزي  

  سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل

  مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي

  

  

  

  

   قند در مزارع چغندرسسكنترل شيميايي  : نشريهعنوان

 باز مغانلو مهندس رقيه مجد، مهندس قربان ديدهه، پرويز شريفي زيومهندس :نگارش

  دكتر محمد تقي آل ابراهيم،  بيتا سهيليمهندس :ويرايش علمي

  مهندس مقصود ضياچهره :ويرايش فني

 گي ترويج كشاورزيمديريت هماهن -ازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل س:انتشارات

   جلد 500 :شمارگان

  1395 - اول  : انتشارنوبت و سال

  92 :شماره نشريه فني

  )قندچغندربرداران زراعت مخصوص محققان، كارشناسان، مروجان و بهره( رايگان :قيمت

  

  

 كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، و آموزش   مركز تحقيقات -اردبيل : نشاني
  ) 045 (32751579: تلفن

  ،، سازمان جهاد كشاورزي استان اردبيل بعثت  شهرك اداري- اردبيل 
  )045 (33743500: مديريت هماهنگي ترويج كشاورزي، تلفن
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  :مخاطبان نشريه

   چغندرقندبرداران زراعت مديران، محققان، كارشناسان، مروجان و بهره

   

  

  :اهداف آموزشي

  :شما خوانندگان گرامي در اين نشريه با

 در كشاورزيسس  يتهما •

 سس ويژگي هاي گياهشناسي •

 بيولوژي •

  پراكندگي در ايران •

 حمله به گياه ميزبان و استقرار •

  در مزارعمديريت •

  .شنا خواهيد شدآ
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  فهرست مطالب  

  

  عنوان

  

  

  صفحه

 7 مقدمه

  7 در كشاورزيسس اهميت 

  9  سسهاي گياهشناسيويژگي

  11 بيولوژي

  14 پراكندگي سس در ايران

  14  حمله به گياه ميزبان و استقرار

  15  روش اجرا

  16  نتايج

  17  هاي فني و توصيهپيشنهادات

  21  منابع مورد استفاده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
٧

  قدمه م

دار يكي از مشكالت مهم كشاورزي در اغلب نقاط جهان گياهان انگل گل

بود سازند اين گياهان قادرند تمام محصول يك مزرعه را نا .روندشمار ميه ب

 موجب آلودگي شديد مزرعه شده و ،دليل توليد بذر فراوانه عالوه بر آن ب

 فاقد كلروفيل بوده ،گياهان انگل. گردندهاي اقتصادي ميباعث ايجاد خسارت

تمام مواد موردنياز  بنابراين .طور كامل به ميزبان وابسته استه و زندگي آنها ب

هاي ترين انگلي از سمج يك كه سس.دآورنمي بدست گياهان ديگر خود را از

زبان در نمايد  و دامنه وسيعي از گياهان علفي و چوبي را آلوده ميبودهدار گل

نام . هاي ديگر نظير سسك، ابريشمك و سيم نيز معروف استفارسي به نام

 و متعلق به تيره  Cuscutaاز جنس و  )Dodder(انگليسي آن 

Cuscutaceae مين علت  ه فاقد ريشه بوده و به،داراه گلگياين . باشد مي

 علف هرز 10 به عنوان يكي از و  نداردقدرت جذب مواد غذايي از زمين را 

 . ساز دنيا گزارش شده استشكلم

  

  دركشاورزيسس اهميت 

 گونه از اين انگل در ايران گزارش شده است 18ر فلور ايرانيكا، تاكنون د

، سس انبوه ).Cusuta campestris Yunck(سس زراعي ، اين ميان كه در

)Cuscuta approximata Babingt( و سس درختي يا شرقي (Cuscuta 

monogynya Vahl.)زاترين گونه هايي سس در ايران به شمار  خسارت

  . روندمي

هايي كه به  مواد غذايي موردنياز خود را از طريق مكنده،هرزاين علف

دامنه ميزباني اين  .كندمين ميأرستد، تف گياه ميزبان ميدرون شاخ و برگ



 
 

٨

آفتابگردان و (هاي كاسني  از تيرهيگياهان مختلف وسيع بوده و شامل گلنا

زميني، اطلسي، سيب(زميني ، سيب...)يونجه، شبدر، سويا و (، بقوالت )داوودي

، خانواده چغندر ...)خيار، طالبي، هندوانه و (كدوئيان ، ...)فرنگي و توتون، گوجه

   .باشدمي... ثل انگور، انار، مركبات و و درختان ميوه م...) چغندرقند، سلمك و (

 شده و آنتواند باعث كاهش رشد  ميزبان مي گياهوابستگي سس به

 تحقيقات  نتايج. در صد كاهش دهد50 تا 35ن را بين آ  محصولعملكرد

 صد قندو در درصد 23 - 41 در چغندرقند آلوده به سس عملكرد دهدمينشان 

هاي رسمي و غيررسمي گزارش همچنين . درصد كاهش يافته است3/1- 6/2

مبني بر آلودگي شديد مزارع چغندرقند به خصوص در مناطق آذربايجان غربي 

  .و شرقي به انگل سس نيز وجود دارد
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   سسشناسيويژگي گياه

ي هاهاي پيچنده، برگقهداراي سانداشته و اين گياه انگل، ريشه و برگ 

 5 تا 4 ، كاسبرگعدد 5 تا 4هاي هرمافروديت و مجتمع، فلسي شكل، گل

 برچه، گل آذين گرزن دم عقربي و ميوه 2  پرچم، 5پيوسته،   گلبرگعدد

  .باشدميكپسول 
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بين گياه به پلي كه  باشد ميهاستوريوماي به نام داراي اندام ويژهسس 

وظيفه انتقال  و كندمي ميزبان رشد درون بافت ،شدهميزبان و انگل تشبيه 

  . مواد غذايي از ميزبان به انگل را عهده دار است
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  بيولوژي

 بذرها .گيرد صورت ميتكثير سس از سالي به سال ديگر از طريق بذر

.  است متغييرمتر  ميلي3 تا 1از ها  بوده و اندازه آنداراي شكل نامنظم 

  .گيرد مي صورترها در فصل پاييزرسيدگي بذ و گلدهي در فصل تابستان

اما براي رشد كامل  .كند كوتين ترشح مي، چسبيدن به ميزبانبرايسس 

 . نياز به هورمون سيتوكينين از طريق ميزبان دارد،هاستوريوم
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  جوانه زني بذر 

گيرد تا همه بذور در صورت  در دوره طوالني صورت مي سسجوانه زني

از كه بذر سس در شرايط مناسب  پس از آن. بين نروندعدم حضور ميزبان از 

   با جذب آب متورم شده و حجم آن به اندازهنظر حرارت و رطوبت قرار گرفت،

 براي جوانه ، بذر سس بر خالف بذر گل جاليز.برابراوليه افزايش مي يابد 3تا2

 بذر  جوانه زني. به تحريك توسط ترشحات ريشه ميزبان نيازي نداردزني

. دگيري م صورتمواد آلي سريعترو غني از در خاك نرم و مرطوب  سس

  درجه ،گراد درجه سانتي12حداقل درجه حرارت براي جوانه زني بذر سس 

 درجه 39 درجه سانتي گراد و حداكثر درجه حرارت 33 تا 30حرارت مناسب 

    .باشد ميگرادسانتي

  
. اك بيرون مي آوردبذر سس حداقل يك هفته پس از جوانه زدن سر از خ

 حركت و جستجوي خود را براي يافتن ميزبان شروع ،جوانه ها پس از رويش

 سانتي متر طول دارند مي توانند به دور ميزبان 3 تا 2 و از زماني كه كرده

 به حركت خود براي يافتن سس ميزبان مناسبي نباشد، يچنانچه گياه. بپيچند

 پيچش رشته ،به طور معمول. دهده ميميزبان ديگر و پيچيدن به دور آن ادام
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هاي سس به دور ميزبان در جهت خالف حركت عقربه هاي ساعت صورت 

  .گيردمي

  

    پراكندگي سس در ايران

 در ايران در مناطق اصفهان، خراسان، آذربايجان، سسگونه  20حدود 

  .  شناسايي شده استكرمانشاه، فارس، مازندران، گلستان، مركزي و همدان

  

   ميزبان و استقرارهحمله به گيا

 متر مربع از مزرعه 25تواند يك فصل رشد ميطي يك بوته سس در  

اهر هاي ظرشته.  بذر جديد توليد كند16000 و حدود آلوده نمودهيونجه را 

تر و  به دور هر گياهي كه نزديكبلكهكنند  گياه خاصي را انتخاب نمي،شده

ديگر  سس  گياههايحتي به دور جوانه( باشد سانتي متري 7 در فاصله "تقريبا

 . دنپيچ مي)هاي خشك شده گياهانساقه و حتي گاهي
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  روش اجرا

هاي متفاوت  در دزهاي مختلف و در زمانكشاين ازمايش با چهار علف

  :رشدي با استفاده از سمپاش پشتي مجهز به نازل شره اي انجام گرفت

 ليتر در هكتار در 5/2 و 2، 5/1، 1 : با دز )SC 500( )اتو( اتوفومزات 

   .مرحله چهار برگي چغندر قند و قبل از اتصال سس به چغندر قند

 ليتر در هكتار در مرحله 3 و 5/2، 2، 1: با دز) 960EC()دو آل گلد(متوالكلر

  .چهار برگي چغندر قند و قبل از اتصال سس به چغندر قند

.  كيلو گرم در هكتار 5/2 . 2، 5/1، 1 :با دز) WP%50( )كرب(پروپيزاميد

   .چغندرسس به در مرحله دو تا چهار برگي چغندر قند و قبل اتصال 

 ليتر در هكتار در 5/2 و 2، 1،5/1: با دز) EC% 50) (كرب( پروپيزاميد 

  .مرحله چهار برگي چغندر قند و قبل از اتصال سس به چغندر قند
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  نتايج

كاهش  ،)EWRC(شاخص دهي چشمي بر اساس  نتايج حاصل از نمره

را هاي سمپاشي نشده آلودگي در كرت هاي سمپاشي شده نسبت به كرت

- علف درصد80ه، بيش از هاي استفاده شدكشعلف ،بر اين اساس .نشان داد

    . را كنترل نمودندهرزهاي

بر اساس ميزان كاهش در صد آلودگي، در صد كاهش وزن نتايج حاصل 

   :خشك سسدر صد كاهش وزن تر و 

با ) كرب(پروپيزاميد  و  ليتر در هكتار5/1با ) اتو( اتوفومزات هايكشعلف

  كيلو گرم5/1 با دز ) كرب(پروپيزاميد  و صورت مايعه  ليتر در هكتار ب5/2دز 

بهترين كارايي را در كنترل علف هرز سس در محصول ) صورت پودره ب(

  . چغندر قند نشان دادند

 24 به مقدار   عملكرد ريشه را،تر در هكتار لي1علف كش متوالكلر با دز 

  . افزايش داددرصد 

 با دز) اتو(كش اتوفومزات  علف،از نظر افزايش عيار قند ريشه چغندر قند

ها داشت و كش بهترين كارايي را در بين ساير علف، ليتر در هكتار1 مصرفي

  . درصد افزايش دهد5/5توانست عيار قند را 



 
 
١٧

  نيتوصيه ف  وپيشنهادات

توانند به مدت زيرا بذور آن مي. باشدكني اين انگل مشكل ميريشه

كاهش بنابراين  . و به سرعت جوانه بزنندنمودهطوالني قوه ناميه خود را حفظ 

  . دارد نياز به برنامه ريزي بلند مدت ،هرزجمعيت اين علف

  پيشگيري -

  :ممانعت از ورود سس به زمين زراعي از طريق

  )بوجاري شده و غيرآلوده( بذور گواهي شدهاستفاده از  -

  استفاده از  كود دامي پوسيده در مزرعه -

  با علوفه آلوده به سس عليف دام تعدم  -

  آالت، دام و انسان جلوگيري از انتقال سس به وسيله ماشين -

  هاي آبياريهاي هرز در حاشيه مزارع و كانالكنترل علف -

-ترين اصول پيشگيري ميبل بذردهي، از مهمهاي آلوده قاز بين بردن لكه -

  . باشد

  زراعيهاي روش -

  :هاي زراعي نظيراعمال روش
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ها  آنيزن و از جوانهبردهد سس را به عمق خاك ي جدرو بذ،شخم عميق -

بايد تا  شوند هاي كه به اين منظور شخم زده ميزمين .كندميجلوگيري 

 باال آمدن بذور دفن شده چندين سال بعد شخم عميق زده نشوند تا از

 البته اين عمل باعث مي شود تعدادي از بذرهاي دفن .جلوگيري به عمل آيد

 تيلر و يا ،شده در عمق خاك نيز به سطح آورده شوند براي مبارزه با اين بذور

   .سازدهاي سس را نابود مي جوانه،شخم كم عمق در بهار

س با كاشت محصوالت هاي آلوده به سدر زمينح  اجراي تناوب صحي-

  . ذرت و يا سويا،جو، گندم: مقاوم مانند

باشند لذا ناسبي براي اتصال سس به محصول مي واسطه م،هرزهايعلف -

   .باشدهاي مبارزه با سس مي بهترين راهيكي از ،ميزبانهرز هايكنترل علف

  .هاي مقاوماستفاده از واريته -

  . سال هراي درهموقع يونجه علوفه  برداشت بتعدد و -

  .آيش گذاشتن زمين براي يك فصل رشد توام با خاك ورزي -

  .ها و مناسب از سموم توصيه شده در تلفيق با ساير روش موقع استفاده به-

  

  



 
 
١٩

  كنترل شيميايي -

ها را محدود كشبان و گياه انگل، استفاده از علفارتباط نزديك بين ميز

هاي انتخابي استفاده كرد، در غير اين كش از علف بايدبنابراين. نمايدمي

  .خواهد گرفتكش قرار تحت تاثير علفصورت گياه ميزبان 

طبق دستورالعمل راهنماي كنترل ( 1جدول هاي كشدر حال حاضر علف

  :شوند توصيه مي)شيميايي علف هرز محصوالت مهم زراعي و باغي ايران
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  سس در محصوالت زراعي و باغيل  كنترهاي مورد استفاده براي كشعلف -1 جدول

مقدار مصرف ماده   فرموالسيون  محصول  نام تجاري  نام عمومي

  تجاري در  هكتار

  زمان مصرف

  پيش رويشي   كيلوگرمWP 12-8%75  يونجه، هويج، نخود  داكتال  كلرتال دي متيل

  پيش رويشي  ليترEC  5/4-3%33  يونجه، پياز، هويج، انگور  استومپ  پندي متالين

  قبل از اتصال سس  ليترSC  2 500  چغندرقند  اتو يا ترامات  تازاتوفوم

 ,Ec%50  چغندرقند  برست كرب  پروناميد
50%WP  

  قبل از اتصال سس  ليتر5/2-2

پاشش علف كش به   درصدSL  2 %20  يونجه و باغات  گراماكسون  پاراكوات

 بعد از صورت لكه اي

اتصال و گلدهي 

  سس

لي ليتر و  ميSL  200%41  يونجه  رانداپ  گليفوزيت

تكرار دو تا سه 

  هفته بعد

بعد از اتصال 

سس،شروع گلدهي 

 20- 30يونجه با 

سانتي متري ارتفاع 

  بوته

ميلي ليتر SL  400%20  يونجه  پرسويت  ايمازاتاپير

 200ايمازاتاپير و 

ميلي ليتر سيتوگيت 

 ليتر بدون 1يا 

  سيتوگيت

اوايل اتصال سس و 

  رشد علف هاي هرز

  بعد از استقرار نشاء   گرمDF  50%25  گوجه فرنگي  تيتوس  ريم سولفورون

  پس از مشاهده سس   گرمWG  30%75  گوجه فرنگي بذري  اپيروس  سولفوسولفورون
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