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شناسايى و مبارزه با گياه انگلى (گل جاليز) 

 گياه انگلى گل جاليز

زندگى انگلى دارد. ( گل جاليز به علت برقرارى ارتباط قوى با ريشه گياهان زراعى، با جذب آب و مواد غذايى از گياه 
ميزبان سبب پژمردگى، كاهش رشد و عملكرد و نهايتاً مرگ آن مى شود. مشكل عمده مبارزه با گل جاليز اين است 
زمانى كه اين انگل روى خاك ظاهر مى شود قسمت هاى زير زمينى آن خسارت قابل توجهى به گياه ميزبان  وارد كرده 
است). دامنه ميزبانى گل جاليز در ميان گياهان دولپه اى وسيع تر بوده، در كشت هاى آفتابگردان، گلرنگ، 
بادمجان،گوجه فرنگى، توتون، عدس، باقال، نخود، كلزا و برخى گياهان زراعى ديگر ديده مى شود. هر بوته ى گل جاليز 
مى تواند ده ها تا صد ها هزار بذر توليد كند. كشاورزان عزيز براى مبارزه دستورالعمل زير را به كار ببندند. 

1 ـ كندن و جمع آورى بوته هاى علف هاى هرز انگل در مزارع با شدت آلودگى كمتر و سوزاندن بوته هاى جمع آورى 
شده در خارج از مزرعه . 

2 ـ تراشيدن كلزا و استفاده از شعله افكن پشت تراكتورى و شخم عميق (50 ـ40 سانتى متر ) در اراضى با آلودگى 
شديد. 

3 ـ در صورت امكان، كشت برنج در اراضى آلوده (شرايط غرقاب باعث پوسيدگى بذور اين علف هزر مى گردد) 
4 كشت محصوالت تله به ويژه گياهان خانواده غالت نظير ذرت، سورگوم و ساير گياهان تله نظير سير، يونجه ،سويا، 

ماش، نخود فرنگى، كتان، لوبيا چشم بلبلى در تناوب زراعى قرار گيرد. 
5 ـ پرهيز از كشت گياهانى نظير گوجه فرنگى، بادمجان، توتون، سيب زمينى، نخود،كاهو، بادام زمينى، آفتابگردان ،  

كلزا، كدو، خربزه، كلم و گل كلم به مدت چند سال.  
6 ـ كنترل علف هاى هرز بويژه علف هاى هرز تاج ريزى و عروسك پشت پرده. 
7 ـ اختصاص يك كمباين مخصوص در هر شهرستان براى برداشت اراضى آلوده  

 و بادگيرى و تميز كردن غربال هاى بوجار كمباين بعد از اتمام كار. 
8 ـ تميز كردن تراكتور و كليه ادواتى كه در مزارع آلوده تردد داشته اند قبل از خروج از مزرعه. 
پرهيز از نگهدارى و كشت بذور برداشت شده از اراضى آلوده در سال آينده.   

8
9 ـ پرهيز از نگهدارى و كشت بذور برداشت شده از اراضى آلوده در سال آينده.   


