كاركس یا جگن

مشخصات :اسٓ عّٕی جٍٗ  ، Carex brunnraاص خا٘ٛدcyperaceae ٜ
ٔیثاشذ .جٍٗ ٌیاٞی است سادٌٙ ٚ ٜذٔی ٔا٘ٙذ ،و ٝدسٌّخا٘ ٚ ٝآپاستٕاٖ ٞایی و ٝدسجٝ
حشاست صیادی ٘ذاس٘ذ ت ٝخٛتی ٔی سٚیذ  .خان آٖ ٘ثایذ دائٓ ٔشطٛب تاشذ  .تٟتشیٗ دسجٝ
حشاست تشاتی ایٗ ٌیا 8 ٜتا  15دسج ٝسا٘تی ٌشاد است.
مراقبت :واسوس تٛ٘ ٝس ٔتٛسط تا صیادٌ ،شٔای ٔعِٕٛی ،آتیاسی ا٘ذن ،سطٛتت
ٛٞای تیٗ  50تا  70دسصذ  ٚخان لّیایی ٘یاص داسد.
كودٔ :ی تٛاٖ تٔ ٝیضاٖ ٌ 2شْ دس ِیتشٞ ،ش ٞفت ٝیىثاس ،اص اسدیثٟشت تا شٟشیٛس تٝ
ایٗ ٌیا ٜوٛد داد.
خاکٔ :خّٛطی اص خان تاغچ ،ٝتٛسب  ٚوٕی ٔاس ،ٝتشای سشذ ایٗ ٌیاٙٔ ٜاسة
است.
ازدیاد :واسوس عّف سٍ٘اسٍ٘ی است ؤ ٝی تٛاٖ ت ٝآسا٘ی آٖ سا تىثیش وشد

 .اص

اٚاسط تٟاس تا اٚیُ تاتستاٖ ،تشای واستٗ حجٓ ٌیا ٜدس ٌّذاٖ ،تایذ دس آٖ سا اص ٌّذاٖ تیشٖٚ
آٚسد ٚ ٜت ٝدستٞ ٝای حذٚد  5سا٘تیٕتشی تمسیٓ ٕ٘ٛد .تشای ایٗ واس ،اص یه چالٛی تیض
استفاد ٜوٙیذ .سپس ٞش دست ٝسا ت ٝتٟٙایی دس ٌّذا٘ی تا لطش دٞا٘ 9 ٝتا  11سا٘تیٕتش ،حاٚی
وٕپٛست ٌّذا٘ی تا پای ٝپیت تىاسیذ  .تشای واٞش تعشق دس لسٕتٟای تاال ِ ٚث ٝتشٌٟا  ،تٟتش
است ،ت ٝطٛس ٔٙظٓ تا آب ِٚشْ ،آٟ٘ا سا ٔ ٝپاشی وٙیذ  .ایٗ ٌیا ٜدس تشاتش تغییشات دٔا تسیاس

ٔما ٚ ْٚتشدتاس استِٚ .ی اٌش دٔا سا حذٚد  20دسج ٝسا٘تیٍشاد ٍ٘ا ٜداسیذ ،ت ٝسشذ سشیع
ٌیا ٜوٕه خٛاٞذ وشد.
عوارض و درمان  :اٌش ٔشاٞذ ٜوشدیذ سشذ واسوس ٔتٛلف شذ ٚ ٜتشٌٟا یش دس
ایذ طثك دستٛس ت ٝتعزیٔ ٝصٛٙعی ٌیا ٜتپشداصیذ تشٌٟای چشٚن خٛسدٜ
حاَ پژٔشدٖ است ،ب
 ٚخشه شذ ٜتٔ ٝا ٔی ٌٛیذ ،حشاست ٔحیط خیّی تاالست ٔ .ی تٛا٘یٓ تشای سفع ایٗ
ٔعضٌُ ،یا ٜساتٔ ٝحُ خٙه تشی ٔٙتمُ ٕ٘اییذ  ٚآٖ سا غثاس پاشی وٙیذ  .اٌش تغزیٌ ٝیا ٜصیاد
اصحذ تاشذ ،تشٌٟا ظشافت خٛد سا اصدست داد ٚ ٜدساص  ٚالغش ٔی ش٘ٛذ ٕٞ..چٙیٗ تشٍٙی
ٌیأ ٜی تٛا٘ذ تشٌٟا سا ٘اصن  ٚواغزی وٙذ  .دسصٛستی و ٝدیذیذ ٘ٛاس طِٛی سفیذ سً٘ تشي
ٔح ٛشذ ٜاست ٌّذاٖ ساتٔ ٝحُ سٚشٗ تشی تثشیذ  .صیشا ٔحیط تاسیه ،ایٗ عاسض ٝسا سٚی
ٌیا ٜواسوس ایجاد ٔیىٙذ  ٚ .اٌش  ٓٞسٚی تشٌٟاِ ،ى ٝای چسثیذ ٜلشٔض ٔایُ ت ٝلٟٞٛای
ٔشاٞذ ٜوشدیذ تاسٓ حشش ٜوش ٘فٛری ٞش دٞٚفت ٝیىثاس سٕپاشی وٙیذ  .سیشٞ ٝایی و ٝدس
سطح ٌّذاٖ ظاٞش ٔی ش٘ٛذ ٘شا٘ ٝایٗ است و ٝصٔاٖ تعٛیض ٌّذاٖ فشاسسیذ ٜاست  .شٕا
ٔی تٛا٘یذ اصٞش ٌّذاٖ ،حذاوثش ٌّ 3ذاٖ دیٍش تىثیش ٕ٘اییذ.

