








 ٣

  مقدمه
.  استروغن نباتي مربوط  به واردات   در صد 90با حدود  مواد غذايي بيشترين وابستگي انواع  بين ايران، در كشور 

كيلوگرم برآورد شده و نياز داخلي حدود  16كشورمان حدود  در طبق گزارش هاي موجود مصرف سرانه روغن خوراكي
دانه هاي روغني كشور از اهميت ويژه اي  زلذا تهيه برنامه هايي براي تامين بخشي ا يك ميليون تن مي باشد . 

دانه هاي روغني پس از غالت دومين ذخاير غذايي جهان را تشكيل مي دهند . اين در سطح جهان نيز  برخوردار است .
استفاده از پروتئين هاي .  دمحصوالت عالوه بر دارا بودن ذخاير غني اسيد هاي چرب ،حاوي پروتئين نيز مي باشن

زا به بازارهاي جهاني سبب اهميت روز افزون اين لگياهي به جاي گوشت و نيز معرفي دانه هاي روغني جديدي چون ك
محصوالت شده است . در اين ميان كلزا به عنوان يكي از مهمترين گياهان روغني در سطح جهان مطرح مي باشد و 

درصد پروتئين از  38تا  32درصد روغن  و  45تا  40.كلزا با داشتن  به توسعه است.كشت وكار آن در ايران نيز رو 
  .خصوصيات قابل توجهي در تامين روغن در جهان برخوردار است

) نشان مي دهد كلزا پس از سويا و نخل FAOمنتشره از سوي سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني ( آمارآخرين  
در قسمت شمالي  1942كلزا از سال جهان به شمار مي رود .كشت تجاري در نباتي  روغني سومين منبع توليد روغن

در حال حاضر چين و كانادا بزرگترين توليد  ،آنقاره آمريكا يعني  كانادا شروع شد و با افزايش سريع سطح زير كشت 
  ر سطح جهان د ميليون هكتار 27حدود سطح زير كشت آن  در حال حاضركنندگان كلزا به شمار مي روند.

  . )14و8و1،7(مي باشد
  : ايراندر  كلزا اهميت و جايگاه     
ند در تناوب با محصوالتي ااين گياه مي تواند مهمترين محصول دانه روغني در كشور باشد چرا كه از نظر زراعي مي تو  

كشت دانه هاي روغني در بررسي ها نشان داده است كه مهمترين عامل عدم توسعه  گيرد .مي مانند گندم و جو قرار 
  دانه هاي روغني معمول در زراعت كشور است . سويا و آفتابگردان ، كشور ،نوع 

و محدوديت منابع آبي كشور ،پتانسيل توليد زيادي در زمان اوج مصرف آب ُبه دليل تايستانه بودن  و نياز به آب 
 كاراقليمي كشور بوده و در طي فصول پر باران كشت و كه متناسب با شرايط زراعتي را انتخاب كرد ندارند. لذا بايستي 
با هدف دستيابي  به  1373زراعت كلزا از سال  توسعه   طرح جامعجوي استفاده كند. بنابراين  شود  و از نزوالت

  750توسعه كشت كلزا تا سطح طرح  اين خودكفايي در روغن نباتي و پايداري توليد گندم در كشور شروع شد.هدف
 1393برنامه يعني سال تن دانه روغني در پايان  000/110/2ساله و دستيابي به توليد  10كتار  در يك برنامه هزار ه

 :)1 جدول( دهدمي  جدول زير تغييرات سطح زير كشت كلزا در طي دهه گذشته را در كشور نشان   مي باشد .
 

  سطح زير كشت كلزا در ايران تغييرات- 1جدول 
  هاي روغني وزارت جهاد كشاورزي) منبع (اداره كل دانه

  سطح سبز (هكتار)  سال زراعي  رديف 

1  ٥٠٠٠ ١٣٧٧- ٧٨  
2  ١٨٢٠٠ ١٣٧٨- ٧٩  
3  ٣٨٣٠٠ ١٣٧٩- ٨٠  
4  ٦٤٠٠٠ ١٣٨٠- ٨١  
5  ٧١٤٠٣ ١٣٨١- ٨٢  
6  ٧٣٥٠٢ ١٣٨٢- ٨٣  
7  ١٢٧٩٣٧ ١٣٨٣- ٨٤  
8  ١٧٤٥٠٠ ١٣٨٤- ٨٥  
9  ١٩٨٩٩٠ ١٣٨٥- ٨٦  
10  ١١٥٧٧١ ١٣٨٦- ٨٧  
11  ١١٣٠٠٠ ١٣٨٧- ٨٨  
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   كلزا در كشورزراعت  توسعه  قابليت  داليل  
  نزوالت فصول پر باران را دارد .اين زراعت زمستانه(پاييزه) است و امكان استفاده از  - 1
درصد سطح زير كشت گياهان زراعي 70حدود با توجه به اينكه  اين زراعت تناوبي بسيار مناسب براي غالت است . - 2

اختصاص دارد و گندم و جو معموال بدون رعايت تناوب  و به صورت كشت پي در پي  و يا  كشور به غالت (گندم و جو)
به دليل ويژگي هاي خاص خود  كشت مي شود. زراعت كلزا با ورود به اين برنامه كشت غالت –آيش –به صورت غالت 

  درصدي  در عملكرد گندم و جو مي شود . 25ا لي  20باعث افزايش 
سموم به شدت  مصرفكلزا به راحتي انجام مي شود و - غالت  باريها و علف هاي هرز در  تناوكنترل آفات و بيم - 3

  كاهش مي يابد.
 به معني زراعت كلزا در اين عرصهبه راحتي امكان پذير است و كشت كلزا در اراضي شاليزار بعد از برداشت برنج - 4

  مي باشد. بهينه از منابع آب و خاكاستفاده 
امكان پذير  (در استان هاي شمالي و غربي كشور)بخصوصغالت  پس از اراضي ديم در سال آيشكشت كلزا در  - 5

و اثر تناوبي بسيار اعت ديگري را اشغال نمي كند ردر اين مناطق كلزا  در سال آيش كشت و جاي زبوده بطوريكه 
  مطلوبي  به دنبال دارد.

  زنجاناستان در  كلزا جايگاه وسابقه كشت     
با كشت نيم هكتار در شهرستان خرمدره ،زراعت كلزا در استان زنجان آغاز گرديد كه با توجه به تـدوين   1377ار سال 

و ابالغ طرح افزايش توليد دانه هاي روغني در كشور ،همسو با اين طرح ،سطح زير كشت كلزا در استان از افزايش قابل 
هزار هكتار از اراضي استان را شامل گرديد. و بعد از آن  مالحظه اي برخوردار شد ،چنانچه در عرض پنج سال حدود سه

تاريخ ،بنا بر داليلي ،سطح كشت كلزا در استان نوسانات شديدي را شاهد بوده و در حال حاضـر بطـور متوسـط حـدود     
در منـاطق سـرد اسـتان مـي      از مناطق مهم كشت هزار هكتار از اراضي استان ،تحت كشت اين گياه مي باشد.

  دابنده،زنجان ،ابهر و خرمدره و از مناطق گرم استان به طارم اشاره كرد.توان به خ
    كلزا گياهشناسي    

) و جــنس Crucifereaگيــاهي متعلــق بــه خــانواده چليپاييــان ( .Brassica napus Lبــا نــام علمــي  كلــزا     
ژگـي هـاي انـدام هـاي     رخـي از وي ب . استكه عمدتا داراي تيپ هاي رشد بهاره ،پاييزه و بينا بين )Brassicaكلميان(

  رويشي و زايشي آن به شرح زير است : 
سانتي متري خاك نفوذ مي كند .  80و تا عمق كلزا داراي يك ريشه اصلي عمودي و غالبا بلند به شكل دوك مي باشد 

سـتن  همچنين كلزا توليد يك ساقه اصلي مي كند كه از آن شاخه هاي زيادي منشعب مي شـود و پـس از بـه گـل نش    
 200تـا   50ارتفاع سـاقه در واريتـه هـاي مختلـف از      شدن مي كنندساقه اصلي ،شاخه هاي فرعي نيز شروع به طويل 

همچنين برگ هاي كلزا به سه فرم چسبيده ساقه آغوش سانتي متر است. 150تا  80سانتي متر است ولي معموال بين 
  ديدهمتمايل به آبي است و در متن آنها رگبرگ ها رنگ برگها سبز ،چسبيده معمولي و داراي دمبرگ مي باشند .

عدد در بوتـه   40عدد در بوته هاي تيپ بهاره و تا  12تا  5مي شوند.تعداد برگ هاي ساقه اصلي بسته به نوع واريته از  
د اما گذار .اگرريزش برگ ها در ابتداي گل دهي رخ دهد تاثير منفي بر عملكرد نهايي ميهاي تيپ پاييزه تغيير ميكند 

 78تا  67كه ميزان خودگشني آن  كلزا گياهي است عمدتا خودگشنپس از گل دهي اثر قابل مالحظه اي بر آن ندارد .
.رنگ گلبرگ ها نيـز از پرتقـالي تـا زرد كـم رنـگ      درصد مي باشد.گل ها دوجنسي بوده و داراي قرينه سطحي هستند 

.تـاثير مثبـت   كنـد   روز تغييـر مـي   35تا  20آب و هوايي از  متغير است .طول دوره گل دهي بسته به واريته و شرايط
سانتي متر است كه فاقـد   10تا  5ميوه كلزا خورجيني به طول فعاليت زنبور عسل در مزرعه كلزا به اثبات رسيده است.

از  عدد دانه تشكيل شودو پس 40تا  15به يك منقار منتهي مي شود.در هر خورجين ممكن است كرك بوده و در انتها 
به رنگ قسمت پايين باز مي شوند و دانه ها مي ريزند.دانه كلزا داراي شكل كروي بوده و معموال رسيدن خورجين ها از 

      گرم مي باشد. 7تا  3قهوه اي تيره تا سياه مي باشد .وزن هزار دانه كلزا بين 
  وند عبارتند از : پنج گونه از جنس براسيكا  كه در سطح جهان به عنوان دانه روغني كشت مي ش

و بـه كلـزاي    ): همان كلزاي معمولي است كه عموما در اروپا و كانادا كشت مي شود..Brassica napus Lكلزا (  -1
  بوده و مهمترين گونه زراعي جنس براسيكا محسوب 38نيز مشهور است. داراي عدد كروموزومي  آرژانتيني 



 ٥

  مي شود.بذور آن اغلب به رنگ سياه مي باشد.
به كلزاي لهستاني نيز مشهور است. ارقام بهاره و پـاييزه ايـن گونـه بـا عـدد       ):.Brassica rapa Lشلغم روغني(  -2

ايـن  به عنوان منبع روغن  كشت مي گردد. مقاومترين ارقام كلزا به سرما به اين گونه تعلق دارند. بذور  20كروموزومي 
  قهوه اي يا زرد رنگ است. نوع

قهـوه   كـه  را مي توان بوسيله رنگ بذوربوده و  36آنها عدد كروموزومي   ): .Brassica juncea Lخردل هندي( -3
شناسايي كرد.بذور قهوه اي به عنوان خردل قهوه اي و رقم هاي با بذر زرد رنگ به عنوان خـردل  است .اي  يا زرد رنگ 

  مل دارد و نسبتا زودرس است.و به خشكي سازگاري كا ستزرد  يا خردل شرقي شهرت دارند.خردل هندي بهاره ا
  شناخته  Rapeseedسه گونه كلزا ،شلغم روغني و خردل هندي در بازار جهاني با نام فرانسوي كلزا و نام انگليسي 

و مهمترين گياهان روغني مناطق معتدله محسوب مي شوند.كلزا و شلغم روغنـي داراي تيـپ هـاي بهـاره و      مي شوند
آب و هواي خنك و نسبتا مرطوب سازگارند و خـردل   ههاره است. كلزا و شلغم روغني بپاييزه و خردل هندي گونه اي ب

  .هندي به آب و هواي گرم و خشك سازگار است
 كم رشد است در فالت اتيوپي كشت مي گرددو 34): با عدد كروموزومي .Brassica carinata Lخردل حبشي( -4
  داراي بذور سياه رنگ است. و
به خردل سفيد مشـهور اسـت  و بـه عنـوان      24): اين گونه با عدد كروموزومي .Sinapis alba Lخردل سفيد :(  -5

  ادويه مورد استفاده قرار مي گيرد.
   تقسيم بندي كلزا

به دو گروه   (اسيد چربي كه براي انسان و دام مضر است )براسيكا بر حسب ميزان اسيد اروسيكگياهان جنس       
  .)12(به كلزاي صنعتي معروفند و گروه ديگر كه به كلزاي خوراكي معروف مي باشندگروهي كه  .تقسيم مي شوند 

).  در صنعت HEARدرصد اسيد اروسيك بوده و مصرف خوراكي ندارند( 5الف)گروهي كه روغن آنها داراي بيش از 
  ند.الستيك و پالستيك سازي ،صنايع شيميايي ،صنايع رنگ و صابون سازي و در موتور جت كاربرد دار

). بعد ها Learهستند(مصرف خوراكي دارد و داراي  درصد اسيد اروسيك 5ب) گروهي كه روغن آنها  كمتر از 
  محققين كانادايي نام كانوال را براي ارقام اصالح شده كلزا انتخاب كردند.

دارد و باعث طعم تند  ماده ديگري تحت عنوان گليكوزينوالت ها در كنجاله و علوفه كلزا وجودعالوه بر ماده مضر فوق  
  به سه گروه تقسيم مي گردد:  ياصالح اهدافكلزا  بر اساس و بوي گزنده اندام هاي آنها مي شوند. بر اين اساس امروزه 

  د اروسيك به حد بسيار اندكي تقليل يافته است.يدر اين ارقام ميزان اس ) :0ارقام صفر( - 1
 اروسيك ،ميزان گلوكوزينوالت ها نيز بسيار كاهش يافته است ): در اين ارقام عالوه بر اسيد 00ارقام دو صفر( - 2
 ): در اين ارقام هر سه ماده مضر ،اسيد اروسيك ،فيبر و گلوكوزينوالت كاهش يافته است.000ارقام سه صفر( - 3

  
  كلزا زراعي  ارقام

  
  ارقام كلزا از نظر تيپ رشد به سه گروه عمده تقسيم مي شوند:

درجه سانتي گراد به مدت يك هفته  3: اين ارقام براي گل رفتن به درجه حرارت حدود )Springالف)تيپ رشد بهاره (
ارقام بهاره به دليل دوره رشدي كوتاهتر از عملكرد كمتري برخوردارند و نيازي به ورناليزاسيون يا بهاره  نياز دارند.

  سازي هم ندارند.
به درجه حرارت ام جهت بهاره سازي يا شروع رشد زايشي ): اين ارقIntermediateب)تيپ كلزا با تيپ رشد بينابين (

  .سانتي گراد و كمتر به مدت يك ماه نياز دارند 3حدود 
رشد زايشي به درجه به سرما داشته و جهت شروع  بسيار خوبي): اين گروه تحمل  Winterج)تيپ رشد زمستانه (

. و دارندگذراندن يك دوره سرما  بهاين ارقام نيازرند.سانتي گراد  وكمتر به مدت يك و نيم ماه نياز دا 3حرارت حدود 
درصد بيشتر از تيپ بهاره است.در  30تا  20در شرايط مطلوب پتانسيل عملكرد تيپ زمستانه عملكرد باالتري نيز دارند.

دتر از مناطقي كه تيپ هاي زمستانه در پاييز و تيپ هاي بهاره در بهار كشت مي شوند ،تيپ زمستانه حدود يك ماه زو
  تيپ بهاره گل مي دهد ولي بعلت گرماي تابستان فقط يك هفته زودتر برداشت مي شود.
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  كشت كلزابراي مناسب  خاك  
 داراي كلزا در محدوده وسيعي از انواع خاك ها رشد مي كند ولي بهترين رشد را در خـاك هـايي بـا بافـت متوسـط و     

پـايين    PHدر  را نيز تحمل مي كند. PH 8لي تاو مي باشد 7تا  6براي كلزا  PHمناسب ترين مناسب دارد . يزهكش
و زهكـش  ضـعيف    باال بودن سطح ايسـتايي  به طور معني داري كاهش مي يابد. كلزا در شرايط آن  عملكرد  5.5تر از 

در جوانـه  نيـز  خاك هاي رسي سنگين كه پس از آبياري و بارندگي سله مـي بندنـد    همچنين  زمين نبايد كشت شود.
قليـايي و شـور    خاك هاي  بيش از ،در برابر خاك هاي اسيدي اين گياهمشكل ايجاد مي كنند .كلزا  ن و سبز شدن زد

مـواد آلـي كـافي     داراي كلزا ،خاك هايي با بافت متوسط ،زهكشي مناسب وكشت مناسبترين اراضي براي  است.مقاوم 
  مي باشد.

  سازي زمين آماده 
 ي شدهرعت جوانه زده و سبز شوند بايد در يك بستر ثابت و مرطوب با بافت نرم و زهكشبذور كلزا به س  براي اينكه    

بعد از ديسـك و مالـه مـي باشـد.    قرار گيرند.براي تامين شرايط فوق عمليات آماده سازي زمين معمـوال شـامل شـخم ،   
ردان گ،بوسيله گاو آهن برشدن  برداشت محصول قبلي ،در صورت امكان زمين مورد نظر آبياري گرديده و پس از گاورو

  ديسك عمود بر هم ضروري  پس از شخم عميق براي از بين بردن كلوخه هاي خاك ،دوبار  دار شخم زده مي شود.
در اين مرحله مي توان علف كش پيش  مي نمايند. سپس اقدام به كودپاشي (ازته ،فسفره و پتاسه مورد نياز ) مي باشد.

جهت استفاده از اين علف كش ،تهيه زمين و بستر كاشـت بايـد بـه     ا خاك مخلوط نمود.نيز ب از كاشت مانند ترفالن را
ا رزمين هايي كه داراي كلوخه هستند و يا خشكه كـاري مـي شـوند ،علـف كـش تـاثير الزم       ذيرد.پنحو مطلوبي انجام 

  .خواهد كرد پس از ديسك از ماله نيز استفاده مي شود كه به سبز شدن يكنواخت مزرعه كمكنخواهد گذاشت.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخشي از عمليات تهيه زمين كلزا
    كود دهي

   كود دهي اصوال با توجه به تجزيه خاك و وضعيت زمين تعيين مي گردد اما به طور عمومي
  تن دانه كلزا مقادير كودي ذيل مورد نياز است: 3براي توليد 

  ازت كيلوگرم در هكتار  1-150
  )P2O5الص(كيلوگرم در هكتار فسفر خ 2-70
  )K2Oكيلوگرم در هكتار پتاس خالص( 3-100

  ازت 
كيلـوگرم اوره و يـا در    100ازت در هنگام كاشت بصورت  3/1كود ازته بايستي در سه مرحله در اختيار گياه قرار گيرد.

شـود .در  كيلوگرم اوره استفاده  50تنها درصد ازت مي باشد) 18صورت استفاده از كود دي آمونيوم فسفات ( كه داراي 
به جهت نياز كلزا به گوگرد به جاي اوره از كود سولفات آمونيـوم (دو  صورتي كه كود سولفات آمونيوم در دسترس باشد،

ديگر كود ازتـه   3/1كيلوگرمي اوره مي باشد) استفاده شود. 50كيلوگرمي سولفات آمونيوم معادل يك كيسه  50كيسه 
كيلوگرم اوره ) قبـل از   100( باقيمانده 3/1نهايتا ن (پايان فصل سرما) و كيلوگرم اوره)در هنگام شروع ساقه رفت 100(

  دهي ( انتهاي مرحله تشكيل غنچه هاي گل) استفاده شود.لشروع گ
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  فسفر

) از خاك جذب مي كند.فسفر بـدليل  P2O5كيلوگرم در هكتار فسفر( 15تا  12گياه كلزا به ازاي هرتن دانه حدود     
كيلـوگرم در   100تـا   30تـن كلـزا  بـه     3براي توليـد  به طور كلي كاشت با خاك مخلوط شود. تحرك كم بايد قبل از 

  ) احتياج مي باشد.P2O5هكتار(
  پتاسيم  

كيلوگرم در هكتـار پتاسـيم    100تن دانه كلزا ، 3مقدار زيادي  از پتاسيم خاك را جذب مي كند.جهت توليد  كلزا      
)K2o. عالوه بر ايـن  كاشت بايد مصرف شود.قبل از كاشت و يا هنگام  نياز گياه در زمانپتاسيم مورد  ) مورد نياز است

 3جهت استفاده  مطلوب گياه از عناصر غذايي اضافه شده به خاك ،بهتر است كود هاي مورد نياز در زير خاك با فاصله 
گيرد ،زيرا اين موضوع باعث كـاهش   هرگز نبايد بذر در تماس مستقيم با كود قرارسانتي متر از بذر قرار داده شود. 4تا 

پس از آزمون خاك مقادير ازت،فسـفر و پتـاس موجـود در خـاك      الزم به يادآوري است كهدرصد جوانه زني مي گردد.
  بايستي از ميزان توصيه شده كسر گردد.

    گوگرد
ل وجـود مقـادير بـاالي    برخالف غالت زمستانه ،كلزا تقاضاي زيادي براي جذب گوگرد از خاك دارد و اين بـه دليـ       

 50مصرف بـيش از  گوگرد در پروتئين محتوي گوگرد است. گوگرد همچنين باعث افزايش كارايي مصرف ازت مي شود.
  كيلوگرم  گوگرد در هكتار توصيه نمي شود.

  
  مبارزه با علف هاي هرز 

  آب و مواد غذايي و نور  از عوامل محدود كننده كشت كلزا علف هاي هرز مي باشد.علف هاي هرز  باعث رقابت در
اختالط بذور علف هاي هرز هم خانواده كلزا باعث كاهش كيفيت روغن و كنجاله مـي شـود.كلزاي    چنينمي شود و هم

اگر كلزارشد  پاييزه در شرايط مديريت مناسب در مزرعه ،قادر است از رشد اكثر علف هاي هرز يك ساله جلوگيري كند.
 بايسـتي مـزارع   بـراي كاشـت كلـزا     بهاره ،مي تواند مشكل ساز باشد .در هر صورت علف هاي هرزضعيفي داشته باشد 
  .باشندعاري ار علف هرز پهن برگ  انتخابي حتي االمكان
   مزارع  كلزا مهم  علف هاي هرز

  مهمترين علف هاي هرز مزارع كلزا عبارتند از : 
  )Sinappis arvensisخردل وحشي( چارلوك)(-1

ر كلزا را آلوده كند .كوتيلودون ها قلوه اي شكل هستند .برگ هاي اوليه چماق مانند بـا نـوك گـرد    بذر آن مي تواند بذ
تناوبنـد .بـرگ   ،برگ هـا م و اندكي لبه برگ ها تقسيم شده است .سطح فوقاني برگ ها و ساقه داراي پرز است هستند 

  ا زرد و تك دانه ها در غالف هاي.گل ههاي بااليي كوچك ترند و دمبرگ دارند و يا فاقد دم برگ مي باشند 
  استوانه اي جاي مي گيرند. 
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  )Raphanus raphanistrumتربچه وحشي (-2
.دانه  و اجزا غالف دانه مي تواند آالينده اين گياه به نام تربچه ،خردل وحشي سفيد ،و چارلوك وحشي نيز معروف است

ن دندانه است .برگ ها در طوقه تشكيل رزت مي دهند.گل ها زرد كم برگها دندانه دار و گاهي بدو لبه .دانه كانوال باشد
  با رگبرگ هاي تيره اند.رنگ سفيد و يا به رنگ ياس بنفش 

  

  
  
  )Brassica tournefortilشلغم وحشي(-3

توانـد   به نام شلغم ميوه دراز ،شلغم علفي و شلغم مديترانه اي نيز معروف است ،بذر از نظر اندازه مشابه كلزا است و مي
كوتيلودون ها قلبي شكل و بدون پرز هستند .برگ هاي اوليه تخم مرغي با نوك گرد و لبه برگ ها االينده مهمي باشد .

رزت مسـطح تـا اواخـر    سانتي متر بلندي دارد. 60تقسيم شده است.ساقه هاي عمودي از روزت طوقه مي رويند  كه تا 
گل ها داراي گلبرگ هايي .چه وحشي و خردل وحشي متمايز مي سازد نرا از تربآفصل رشد به همان شكل مي مانند  و 

  به رنگ زرد كم رنگ هستند.

  
  
  
  ا:روشهاي كنترل علف هاي هرز مزارع كلز  

 گردند: به طور كلي علف هاي هرز با روشهاي زير كنترل مي
  شيميايي  مبارزه الف)

    قبل از كاشت )1
 3ليتر در هكتار) يا سـوناالن (  5/2يكي از علف كش هاي ترفالن ( بارعه پس از انجام عمليات شخم و قبل از كاشت ،مز

ليتر آب به طور يكنواخت سم پاشي و بالفاصله توسط ديسـك سـبك بـا خـاك مخلـوط       400ليتر در هكتار) به همراه 
ترفالن . گردد.جهت افزايش اثر علف كش بهتر است خاك مرطوب بوده و سمپاشي در هنگام صبح يا غروب انجام گيرد

بر روي اكثر گرامينه ها موثر بوده و علف هاي هرز باريك برگ يكسـاله نظيـر سـوروف،ارزن وحشـي،قياق بـذري،و دم      
اي هرز پهن برگ نيز موثر است. اين علـف كـش همچنـين    هرا به خوبي كنترل كرده و بر روي تعدادي از علف  روباهي

 Bromus)،علـف پشـمكي  (Lamium amplexicaule)براي كنتـرل علـف هـاي هـرز يـك سـاله نظيـر غربيلـك        
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tectorum) ،و نيز گونه اي بروموس(B.secahnus)       نيز توصيه مي شود اما براي مبـارزه بـا خـردل وحشـي و غـالت
  د.خواهد بوموثر نكات زير  رعايت  در استفاده از اين علف كشقابل استفاده نمي باشد.

  ر زمين هاي كلوخ دار اثر مطلوبي نخواهد داشت.بستر بذر بايستي كامال مطلوب تهيه شده باشد و د -1
  قبل از كاشت بايستي مورد استفاده قرار گيرد  و بالفاصله با خاك مخلوط گردد . -2
ماه سم در خاك باقي مي ماند لذا بايسـتي از   12تا  6روز باشد.گاهي از  15تا 1فاصله سم پاشي تا كاشت مي تواند  -3

  .كاشت گياهان حساس جلوگيري كرد
  سم پاش بايستي كامال كاليبره گردد. -4
  پس از كاشت: )2

ليتـر در هكتـار و    3براي كنترل علف هاي هرز باريك برگ مي توان از علف كش هاي گاالنت  و يا نا بو اس به ميـزان  
ستفاده شروع مرحله رشد سريع ( طويل شدن ساقه) ااز ليتر در هكتار بعد از سبز شدن كلزا و قبل  2فوكوس به ميزان 

  .اس كمتر از دو علف كش ديگر است-نمود.در دماهاي پايين ،تاثير علف كش نابو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  غير شيمياييمبارزه  ب) 
آماده سازي زمين در كاهش علف هاي هرز موثر نيز بوده و بهتر اسـت قبـل از كاشـت ،مزرعـه را      : خار كردن ما )1

علف كش راندآپ (گالي فوسيت) يا پاراكوات (گراماكسـون) از بـين    آبياري نموده و علف هاي سبز شده را با ديسك يا
  برد كه به اين روش اصطالحا ماخار كردن مي گويند.

  كشت بذور سالم: )2
و شلمي مخلوط شده و جدا كـردن آنهـا بسـيار    چون كشت كلزا با بذور علف هاي هرز تيره شب بو مثل خردل وحشي 

م تهيه بذر دقت شود تا ناخالصي نداشته باشد و بذر از مزارع سالم و عاري از سخت و حتي غير ممكن است.بايد به هنگا
  علف هرز تهيه گردد.

  استفاده از ادوات كشاورزي: )3
  در كشت رديفي مي توان علف هاي هرز مزرعه را توسط پنجه غازي يا كولتيواتور سبك از بين برد.
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  بهترين روش زراعي كنترل  علف هاي هرز مي باشد ، ي مناسبتناوب زراعي : استفاده از تناوب زراع  )4

  تناوب زراعي
كلزا در تناوب هر محصولي كه اجازه تهيه بستر بذر را داده و از توسعه عوامل بيماري زاي خاكزي جلوگيري كند     

ترل آفات و بيماريها ،رشد مي كند. به ويژه در تناوب باغالت عكس العمل مطلوبي نشان مي دهد و اين تناوب باعث كن
و علف هاي هرز كلزا مي شود.نتايج تحقيقات در داخل و خارج از كشور نشان داده است  كه عملكرد گندم پس از كلزا 

.كشت پياپي كلزا در يك زمين يا كشت آن در تناوب  مي باشددرصد بيش از عملكرد گندم پس از آيش  20- 25حدود 
تشديد بيماريهاي كلزا مي گردد.لذا هنگام انتخاب يك منطقه براي توليد كلزا باعث  براسيكا با ساير گياهان جنس 

 توجه به تناوب زراعي منطقه بسيار مهم است.جدول زير  ليست زراعت هاي عمده و فاصله زماني بين توليدات آنها با
  كلزا  را نشان مي دهد .

  كلزا ا بازراعت هاي عمده و فاصله زماني بين توليدات آنه فهرست: 5جدول 
  مالحظات  تناوب  محصول

هيچ بيماري مشتركي ندارند.اين گياهان مي   0  گندم ،يوالف،جو
توانند قبل يا بعد از كلزا كشت شوند،دقت شود 
  باقيمانده علف كش كشت را به تعويق مي اندازد.

در مناطقي كه آترازين براي كنترل علف هرز   1  ذرت ،سورگوم
ه علف كش قابل استفاده مي شود اگر باقيماند

  مالحظه نباشد.
بيماري مشترك ريزوكتونيا و فوزاريوم ريشه و   1  سيب زميني ،شبدر، لوبيا ،پنبه

  پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه
  بيماري مشترك ريزوكتونيا  و فوزاريوم ريشه  2  يونجه،سويا

بيماري مشترك ريزوكتونيا ،فوزاريوم ريشه و   3  آفتابگردان ،كلزا
لروتينيايي ساقه،براي جلوگيري از پوسيدگي اسك

افزايش بيماري،آفت ها و علف هاي هرز ،كلزا 
نبايد بيش از يك بار در يك دوره چهار ساله 

  كشت شود.

  
از موارد مهم ديگر كه بايد به آن توجه كرد علف هاي هرز و علف كش هاي مصرف شده در زراعت هاي قبلي مزرعه 

  محصول حساس ديگر به برچسب علف كش هاي مصرفي توجه كنيد. است. هميشه قبل از كشت كلزا يا هر
  كلزا   بذر كاشت

   ميزان بذر مصرفيالف) 
بذر كلزا با انـدازه متوسـط در يـك     گرم كاربرد يك كيلوهزار عدد است.250ميانگين تعداد بذر در يك كيلوگرم حدود 

  ايجاد مي كند.بوته در متر مربع   25هكتار تراكمي حدود 

  
  

در كشت بهاره به دليل كوتاهتر تر بودن دوره رشد ،ميزان بذر مصرفي بيشتر در نظر گرفته مي شود.در عمومي بصورت 
بوته در  70-80بوته در متر مربع مي باشد.در حالي كه در كشت پاييزه ،تراكم حدود  80-100اين حالت تراكم مطلوب 
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-90در ارقام پاييزه بايستي حداقل ماي زمستانه ،به ويژه متر مربع توصيه مي شود.براي داشتن تراكم فوق در پايان سر
باعث افزايش تراكم علف هاي هرز و كاهش شديد بوته در متر مربع 20تراكم كمتر از دانه در متر مربع كشت گردد. 60

ملكرد بوته در متر مربع باعث افزايش خوابيدگي و حساسيت به سرما و كاهش ع 100عملكرد مي شود و تراكم باالتر از 
  مي شود.

 6-8بر اساس وزن هزاردانه بذر مصرفي  و بـا توجـه بـه تيـپ رشـدي و نـوع رقـم ،        توصيه عمومي براي مصرف بذر
  . مي باشدكيلوگرم در هكتار در روش دست پاش  8-10كيلوگرم در هكتار در كاشت رديفي، و 

گرم به ازاي هـر كيلـوگرم    2نليت، يا كاپتان (قبل از كاشت بذر ،بهتر است بذور را با قارچ كش هايي نظير ويتاواكس ،ب
  بذر )ضد عفوني كرد.

  ب) فاصله خطوط كاشت  
فاصله خطوط كاشت مي تواند روي كنترل علف هاي هرز ،حساسيت به خوابيدگي و ميـزان كـود ازتـه مـورد نيـاز اثـر       

  تر در نظر گرفته مي شود.سانتي م 3-4سانتي متر و فاصله روي رديف ها  20-30فاصله بين رديف ها  داشته باشد.
  سانتي متر) بيشتر با هم رقابت مي كنند و علف هاي هرز را سركوب  20بوته ها در رديف هاي كم عرض (كمتر از 
باعث سهولت كنترل مكانيكي علف هاي هرز مـي شـوند،ولي    سانتي متر) 50مي كنند،اما رديف هاي پهن تر (بيشتر از 

ت ساقه در مقابل تيغه برش در برداشت كه ريزش دانه را در پـي خواهـد داشـت    به علت ضخيم شدن ساقه ها و مقاوم
در تراكم يكسان چنانچه فاصله بين رديف ها بيشتر شود ،تراكم روي رديف افزايش يافته و عـالوه بـر    توصيه نمي شود.

  كاهش عملكرد موجب ورس مي شود.عموما رديف هاي كم عرض نسبت به رديف هاي با عرض زياد مناسب تر 
  مي باشد.

  ج)عمق كاشت
  فت و ساختمان خاك و اقليم منطقه در نظر گرفته سانتي متر با توجه به نوع رقم ،با 1-3عمق كاشت معموال بين 

مي شود،بذر هاي كوچك كلزا در شرايط ايده آل بايد با خاك پوشانده شوند.اما در مناطق خشك الزم است بـذر كمـي   
  عميق تر كاشته شود.
  د) روش هاي كاشت

در ايـن   .بيشتري نيـاز اسـت  كلزا به دو روش دست پاش و مكانيزه كاشته مي شود. در كشت دست پاش به ميزان بذر 
روش بستر بذر بايد كامال صاف شود و پس از پخش بذر ،يك ديسك بسيار سبك زده شود تا تماس كـافي بـين بـذر و    

  خاك ايجاد گردد.
 .دو روش زير اقدام به كاشت نمود در روش كشت مكانيزه هم مي توان با

رايط فيزيكـي خـاك در همـه منـاطق كشـور وجـود دارد        عموما به دليلي مشكالتي كه در شـ  الف) بذر كار پنوماتيك :
 .استفاده از دستگاه پنوماتيك به جز در مناطق خاص توصيه نمي شود

توجه به عمق مناسب كاشـت و   دستگاه را با تنظيم  در هنگام استفاده از بذر كار غالت ،مي بايستب) رديف كار غالت.
كمي مشكل است  زيرا بذر كلزا ريزتر از غالت بوده  و عمق كاشت آن  اينكار دقت انجام داد .ولي  ميزان بذر مطلوب با

  .مق در اين دستگاه ها استفاده نمودموزع  مخصوص كلزا و تثبيت كننده ع ازسطحي تر است .همچنين مي توان 
سانتي متر در نظـر گرفتـه شـود و در روش كشـت رديفـي       30در روش كشت مسطح ،بهتر است فاصله خطوط كشت 

سانتي متر و در روي هر رديف ،دو خط كشت در نظر گرفته مي شود.در اين شرايط بهتر است از بذر كار  60ها  ،فاصله
  .برزگر همداني استفاده شود كه بايستي به اين نكات نيز توجه شود

  دريچه روي مخزن بذر و زير موزع ها در كمترين مقدار ريزش بذر قرار گيرد. -1
  شود زبانك زير موزع ها مماس -2
  قسمت كشويي يا قسمت دنده اي موزع ها در حداقل تماس باشد. -3
  باشد. 90تا  70براي استمرار ريزش بذر (رعايت فاصله بذر روي خط )درجه دنده روي  -4

خطي كارهاي اضافه روي پشته حذف گردد.به اين ترتيب كه دريچه سقوط بذر را بسته ،بوسـيله طنـاب بـاال     - 4
  متصل كرد. كشيده و به شاسي دستگاه
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  )تاريخ كاشت:و
اسـتان   سـرد آبـان مـاه و در منـاطق     15تـا   مهـر   15تـاريخ كاشـت كلـزا      (طـارم)  زنجـان اسـتان   گرمدر منـاطق  

  مي باشد.شهريور 30تا  15 (خدابنده ،زنجان ،ابهر و خرمدره)زنجان
 

  : ارقام مورد استفاده
  زنجان(طارم)مشخصات ارقام مناسب كاشت در مناطق گرمسير استان : 6جدول 

 
  

  زنجانمشخصات ارقام مناسب كاشت در مناطق سردسير استان :7جدول 
 

  
  آبياري

يه مي گردد.پس از سپري روز جهت ايجاد سبز يكنواخت در مزرعه توص 8-10دو بار آبياري در مرحله كاشت به فاصله 
د از فصـل سـرما بايـد انجـام شـود.دومين      عـ شدن فصل يخبندان همراه با مصرف اولين كود ازته سرك ،اولين آبياري ب

با كود ازته سرك در مرحله ظهور گل و دو نوبت آبياري ديگر در مرحله تشكيل غالف ها و پر شدن دانـه  آبياري همراه 
مي تواند به عنـوان   كه ميلي متر به طور يكجا باشد 20-25ت نزوالت جوي حدود طي اين مدضروري است.چنانچه در 

كمبود آب اثر سويي بر عملكرد دانه كلزا مي گذارد. تاخير در آبياري دوم موجب تاخير در يك نوبت آبياري قلمداد شود.
ن زمان براي آبياري ،مرحلـه  آن به سرما ميگردد.حساستريرشد اوليه و نرسيدن كلزا به روزت مناسب و كاهش مقاومت 

نيـز   وگل دهي و اوايل كپسول بندي مي باشد و كمبود آب در اين مرحله موجب كاهش تعداد كپسـول و دانـه بنـدي    
 4تـا   3نوبـت آبيـاري در پـاييز و     3تا  2كوچك ماندن دانه ها و كاهش درصد روغن دانه مي گردد. در بيشتر مناطق ،

  مورد نياز است. قه دهي،گل دهي،كپسول دهي و پر شدن دانه )نوبت آبياري در بهار (مراحل سا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كيفيت   دوره رويش  مناطق كشت  ويژگي بارز
  روغن

  وزن   عملكرد دانه  تيپ رشد
  هزار دانه 

درصد 
  روغن

  نام رقم  مبدا  نوع رقم

رسيدگي يكنواخت 
  و پايداري عملكرد

گرم مرطوب 
شمال و گرم 
  خشك جنوب

  Hyola 401  كانادا  هيبريد  44-47  گرم 5/3  تن 3بيش از   بهاره  دوصفر  180-150

گرم مرطوب   رشد اوليه سريع
شمال و گرم 
  خشك جنوب

آزاد گرده   42-45  گرم5/4  تن 3بيش از   بهاره  دو صفر  200-175
  افشان

  RGS003  آلمان

مناطق   ويژگي بارز
  كشت

دوره 
  رويش

كيفيت 
  روغن

وزن   عملكرد دانه
هزار 
  دانه

درصد 
  وغنر

  نام رقم  مبدا  نوع رقم

سازگاري و پايداري عملكرد و 
  تحمل نسبي به تنش ماليم شوري

معتدل سرد و 
  سرد

 ٣/۴  تن 3بيش از   دو صفر  280-260
  گرم

آزاد گرده   45-43
  افشان

  Okapi  فرانسه
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در  مصرف بيش از حد آب در پاييز نه تنها مفيد نيست بلكه باعث سطحي شدن ريشه ها ،افزايش حساسيت بـه سـرما   

  توصيه  مناطق سرد و معتدل مي شود. زمان آخرين آبياري در زراعت كلزا از اهميت به سزايي برخوردار است. و
  درصد رسيدگي كپسول هاي ساقه اصلي صورت پذيرد. 20مي شود حداكثر آخرين آبياري تا زمان 

  
  كنترل بيماريها

) بوده و علف هاي هرز متداولي همچون خردل ،علف فلفلي ، نيـز  Brassicaceaeكلزا گياهي از خانواده شب بويان(  
از بيماريهايي كه روي اين گروه از علف هاي هرز موثر هسـتند ،كلـزا را   در اين خانواده قرار دارند. بنابراين تعداد زيادي 

نيز آلوده مي كنند.بيماري هاي كلزا در مرحله اي از رشد و نمو گياه وجود داشته و از طريـق خـاك ،بـذر ،هـوا، و نيـز      
هم را مورد بررسـي قـرار   . در اينجا تعدادي از بيماريهاي مبقاياي محصول آلوده (بسته به نوع بيماري) منتشر مي شوند

  .)10(مي دهيم
  )Black leg  or Stem Cankerساق سياه(- 1

قارچ  عامل بيماري ساق سياه در بذور آلوده ،بقاياي آلوده و نيز علف هاي هرز (به عنوان واسط) دوام مي آورد. معمـوال  
د.گسـترش بيمـاري در سـاقه تـا     زماني رخ مي دهد كه قارچ درون بافت برگ آلوده از طريق دمبرگ به سـاقه نفـوذ كن  

  درجه سانتي گراد برسد متوقف مي شود. 18-20هفته به  2-5زماني كه دماي محيط به مدت 
  

  
  

بـا كـاربرد بـذر گـواهي شـده عـاري از       مهمترين روش كنترل ساق سياه ،خارج كردن آن از منطقه است.اين عمل تنها 
كيلـوگرم در هكتـار    2سم فلوتريافول به مقـدار  كان پذير است .شده با قارچ كش موثر ،عملي و ام بيماري و ضد عفوني

  .پيش از مرحله به گل رفتن كلزا براي اين منظور توصيه شده است 
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استفاده از  قارچ كش هاي ديگر به صورت متناوب و يا مخلوطي از بنوميل و قارچ كش ديگري از گروه سـموم تماسـي   
  سموم گياهي مناسب مي باشد.جهت جلوگيري از بروز مقاومت در مقابل 

بايستي با شخم عميق بقاياي آلوده قبل از اينكه كلزا در مزارع ديگر كشت  ،اگر ساق سياه در يك مزرعه مشاهده شود 
  مدفون گردد. ،شود

  

  
  
كشـت محصـوالت بعـدي مناسـب      شخم مزارع آلوده به بقاياي بيمـاري كلـزا بـه منظـور آمـاده سـازي زمـين بـراي          

  .آالت مورد استفاده در اين مزارع بايد قبل از استفاده از مزارع سالم  كلزا به خوبي تميز شونداست.ماشين 
كيلوگرم در هكتار پيش از مرحله به گل رفتن كلزا براي كنترل بيماري سـاق سـياه توصـيه     2سم فلوتريافول به مقدار 

  مي شود.
  )Sclerotinia Stem Rotپوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه(-2
ن بيماري مشكل اساسي كلزا در بيشتر نواحي دنيا مي باشد.اسكلرو تينيا در شرايط آب و هوايي گرم و مرطـوب كـه   اي 

مصادف با گلدهي كلزا است ،بيشترين شدت را دارد . ميزبان هاي اين قارچ عبارتند از : انواع لوبيا،آفتـابگردان، و سـويا.   
  بيماري را در خاك باعث مي شود.و توسعه سريع اين بنابراين تناوب كلزا با اين محصوالت استقرار 

  

  
اولين نشانه آلودگي به اين بيماري در مزرعه ،ظهور بوته هاي زودرس در ميان بوته  هاي طبيعي و سالم است. ساقه ها 

ه رنگ سختي كه به اسكلروت معروفند درون سـاقه هـا   دسفيد و بي رنگ شده و دچار شكستگي مي شوند.اندامهاي سا
در زمان برداشت اين اسكلروت ها روي زمين مي افتند . در شرايط مرطوب و شبنم زديك سطح خاك ظاهر مي شوند.ن

فراوان ،اسپور ها آزاد شده و با جريان آزاد هوا منتقل مي شوند. و گلبرگ هاي گل كلزا را آلوده مي كنند.گلبرگ هـاي  
  .روز پس از آلودگي قابل رويت است 10-14وسيدگي در حدود آلوده روي برگ ها يا ساقه ها مي افتند . نشانه هاي پ
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پيشگيري بهترين روش كنترل اين بيماري است و در اين راستا رعايت تناوب زراعي چهار ساله با گياهان غير حسـاس  
اه كلزا و نيـز  تراكم هاي پايين گي ،در مزارع آلوده به پوسيدگي اسكلروتينيايي ،امري اجتناب ناپذير است.يا غير ميزبان 

كـاهش   مقادير پايين ازت مصرفي ،باعث سهولت گردش هوا و نفوذ نور خورشيد به البالي بوتـه هـا شـده و نهايتـا بـه     
شرايط مناسب آلودگي به قارچ مي انجامد.استفاده از قارچ كش هاي معمولي نيز موثر است .بهترين زمان كـاربرد قـارچ   

در حـال حاضـر بـراي كنتـرل ايـن بيمـاري در ايـران         ه گلدهي كلزا است.كش ها  قبل از سپري شدن نيمه اول مرحل
  استفاده از سم فوليكور به مقدار يك ليتر در هكتار توصيه مي شود.

  
  )Downey Mildew()دروغي كركي( سفيدك-3

ح اين قارچ لكه هاي زرد نامنظمي روي سطوح رويين برگ ايجاد كرده و برگ ها را لك و پـيس ماننـد مـي كند.سـطو    
آلودگي بهاره خسارت كمي دارد ولي آلودگي پـاييزه باعـث   زيرين برگ ها لكه هاي زرد با ظاهر سفيد و دانه دانه دارند.

كاهش بقا گياه در زمستان مي شود. رعايت اصول صحيح زراعي ،كاربرد بذور عاري از بيماري ،معدوم كردن بقاياي كلزا 
ل در صـورت طغيـان آن بـه صـورت لكـه اي ،از اپيـدمي و خسـارت آن        از سموم قارچ كش متداو،و در نهايت استفاده 

  جلوگيري خواهد كرد.

  
  
  

همـراه اسـت .و بـه     )Stag head or White Rustبه طور معمول سفيدك كركي كلزا با شاخ گوزني ( زنگ سفيد )(
  سفيدك كركي عمل مي كند.-عنوان بخشي از مجموعه بيماري زنگ سفيد
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اولين مرحله كش هايي است كه در مقايسه با ديگر قارچ كش ها تاثير بهتري از خود نشان داده است .كاپتافول از قارچ 
  هده است انجام شود.اسمپاشي بايد در زمان گلدهي و هنگامي كه نشانه هاي بيماري روي تعدادي از بوته ها قابل مش

 
  )Alternaria Black Spotلكه سياه آلترناريايي( -4

وايي گياه ميزبان به بيماري حساس مي باشند .لكه هاي سياه ،قهوه اي ،يا خاكستري روي بـرگ هـا   كليه بخش هاي ه
  اين قارچ در بقايا و نيز بذر كلزا ،همچنين در بعضي ،ساقه ها  و غالف ها، عمومي ترين نشانه هاي آلودگي هستند .

شده و يا توليـد گياهچـه هـاي آلـوده مـي       علف هاي هرز زمستان گذراني مي كند.بذور آلوده در خاك دچار پوسيدگي
كنند . اسپورهاي منتقل شده توسط باد ،جوانه زده و درون بافت گياه نفوذ مي كنند كه در عرض چند روز ايجـاد لكـه   

  مي نمايند.
  

  
  
  

و كنترل بيماري با كشت بذور بوجاري شده و عاري از بيماري امكان پذير است. اجراي تناوب زراعي سـه سـاله بـين د   
زراعت كلزا و همچنين علف هاي هرز حساس به بيماري و كلزاي خودرو ،انتشار اين بيمـاري را كـاهش مـي دهـد. در     

  مي شود. شآلودگي شديد ،برداشت به موقع منجر به كاهش ريز
ا(مانند استفاده از قارچ كش هاي كاپتان،كاليكسين(تريدمورف)ايپروديون(رورال)،روينالن(وينكوزولين) دي تيو كارباماته

  .مانكوزب ،تيرام) و مخلوط كاربوكسين و كاپتان در كنترل اين بيماري موثر است
  )Powdery Mildew(سفيدك پودري(سطحي) - 5

اين بيماري با پوشش سفيد و كثيف روي قسمتهاي هوايي گياه قابل تشخيص است. دماي متوسط ،رطوبت باال ،مصرف 
  سايه انداز گياه،براي ظهور و شيوع بيماري مساعد مي باشد. بي رويه كودهاي ازته ،و تراكم بيش از حد 
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به طور معمول محل فعاليت قارچ روي ساقه ها ارغواني مي شود كه پس از پاك شدن پوشـش قـارچي قابـل مشـاهده     
  است.

  

  
  
ب باشـد .  براي كنترل آن بايستي از مصرف بي رويه كودهاي ازته در زراعت كلزا خـودداري شـود. تـراكم بوتـه مناسـ      

مصرف تركيبات گوگردي (به صورت محلول و گرد)يا قارچ كـش هـايي ماننـد كاراتـان(محلول پاشـي)ممكن اسـت در       
  آلودگي هاي شديد موثر باشد.

  :كنترل  آفات 
  مي توانند به كلزا آسيب برسانند ولي همه از اهميت يكساني برخوردار نيستند.چندين گونه از حشرات پرندگان و 

    انپرندگالف )
خسارت پرندگان به زراعت از مرحله جوانه زدن تا رسيدن ممكن است اتفاق  بيافتد.تمام دانه مي تواند توسط پرنـدگان  
خورده شود ويا قسمتهايي از كوتيلودونها قطع گردد. خسارت مي تواند تراكم بوته را كم كرده و سرعت رشد را كم كند. 

مي توانند غالف ها را تكه كرده و يا تمام آن را در زمان رشد و رسيدن از  نپرندگاو زراعت رابسيار غير يكنواخت سازد.
  .ميان ببرند

  ب) حشرات
  )Oxythyrea Cinctella(سوسك پولن خوار -1

در اكثر مزارع كلزا در زمان گلدهي يافت مي شود و در مواردي مي تواند خسارت شديدي نيز ايجاد كند.اين حشـره بـا   
  .كلزا گرده افشاني و تشكيل غالف را مختل مي كنندتغذيه از گرده گل هاي 
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 5/2براي كنترل آنها مي توان از سموم فوزالون ،بـه ميـزان   گل قاصدك از ميزبان هاي واسط سوسك گرده خوار است .
ليتر در هكتار با رعايت كليه اصول ايمني جهـت حشـرات گـرده افشـان      3-5/3ليتر در هكتار يا آندوسولفان به ميزان 

 .استفاده نمود

  )Coleoptera Chrysomelidae(سوسك منداب -2
از آفات مهم كلزا در مرحله روزت مي باشد كه با تغذيه از برگ هاي گياه باعث كاهش مقاومـت بـه سـرما و در نهايـت     

يتـر در  ل 1-5/1ليتـر در هكتار)،ديـازينون (   2-3عملكرد دانه مي گردد. براي مبارزه با آن مي توان از سـموم فوزالـون(  
  . استفاده نمودليتر در هكتار)  5/1-2هكتار)و اكامت (

  
  
   )Pieris brassicae(سفيده كلم -3

اين آفت ميزبان هاي متعددي از خانواده كلم از جمله كلزا دارد .الروهاي آن روي بوته ها از برگ هاي سـاقه دهنـده و   
   .ي اورنددر مواردي از جوانه هاي انتهايي تغذيه مرده و خسارت وارد م

  

  
  

ليتر در هكتار با استفاده از سمپاشي موتـوري اسـتفاده و    5/1-5/2براي كنترل  آن از سم فوزالون يا نواكرون به ميزان 
  محلول پاشي نمود.
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  )Brevicorynae Brassicaeكلزا(شته مومي -4
رگ ،ساقه ،گلچه و غالف هـاي در  شته كلزا از جمله مهمترين آفت هايي است كه به كلزا حمله مي كند.اين حشره به ب

حال رشد حمله نموده و با مكيدن شيره سلولي باعث كاهش شديد رشد و ايجاد تغيير شكل در اين اندام ها مي شـود.  
عالوه بر كلم و كلزا به بسياري از خانواده چليپاييان نيز خسارت وارد مي كند.مقاومت اين شته در برابر سرما زياد بـوده  

  ه كلزا در حالت رشد آرام بوده و دشمنان طبيعي هم ندارد طغيان مي كند.و در زمستان ك
  

  
  
  به همراه سيتووتليتر در هكتار) 5/1-2ليتر در هكتار)،اكاتين( 5/1سموم توصيه شده عبارتند از متاسيستوكس( 
و نوبـت سمپاشـي بـه    دليتر در هكتار) كه مي توان مورد اسـتفاده قـرار داد.   0.5سي سي در هكتار)،و ديماكرون ( 50(

روز توصيه مي شود.از بين بردن علف هاي هرز حاشيه مزارع بسيار مهم است چراكه حملـه شـته هـا از     15-17فاصله 
  حاشيه ها شروع مي شود.

  )Phyllotreta Corrugate(كك -5
ون آمدن حمله كـرده و  از آفات مهم كلزا در مراحل اوليه رشد مي باشد . اين آفت به كوتيلودون يا لپه هاي در حال بير

كك هاي زمستان گذران در بهار به كلزا حمله مي كنند ولي در اين مرحله شـاخ و بـرگ   آنها را سوراخ سوراخ مي كند.
  كلزا فراوان بوده و خسارت ناشي از آن ناچيز است.

  

  
  
ليتـر در   5/1-2هكتـار و اكامـت  ليتـر در   1-5/1ليتر در هكتار ،ديازينون  2-5/2براي مبارزه با آن مي توان از فوزالون  

  .هكتار استفاده كرد
  ساير آفات

كنند كه عبارتند از : حلزون ها و راب ها،سرخرطومي كپسول كلم ،كرم هـاي   آفات ديگري نيز به كلزا خسارت وارد مي
ن هـا  كلم،گونه هاي متعدد طوقه برها ،الروهاي شب پره،الروهاي حلقوي،بيدها، و سن هاي ليگوس.براي كنتـرل حلـزو  

براي كنترل اكثر اين آفـات عمليـات زراعـي از قبيـل     ده كرد .امي توان از طعمه پاشي  با سموم مترون و متالوييد استف
بقاياي گياه از نابود كردن كلزاي خودرو ،سم پاشي نهر ها و حاشيه هاي مزارع بر عليه خردل وحشي و زير خاك كردن 

 روند. راههاي مهم كنترل آفات به شمار مي
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 برداشت

روز پس از گرده افشاني سير صعودي دارد ، و پس از آن با تغيير جزئـي و نامحسـوس در يـك     40ميزان روغن كلزا تا 
روز پس از گرده افشاني به حداكثر 50وزن خشك دانه نيز تقريبا روندي مشابه دارد .و تا حدود روند ثابت باقي مي ماند.

  مي رسد.
  زمان برداشت

جهت دست يابي به عملكرد دانـه اهميـت زيـادي دارد.برداشـت زود هنگـام مـي توانـد كيفيـت         زمان مناسب برداشت 
باعـث ريـزش    علت وجود بذر هاي كوچك ،نارس و كلروفيل دار كـاهش دهد.برداشـت ديـر هنگـام نيـز       همحصول را ب

و رطوبـت بـذر بـه     از نظر عملي ،محصول زماني مي رسد كه تمام بذور سياه رنـگ شـده  كپسول ها و دانه ها مي گردد.
   به منظور كاهش ريزش بذر عمل برداشت بايد در اوايل صبح  ويا عصر انجام شود.درصد رسيده باشد. 15كمتر از 

  اصوال برداشت كلزا زمان بر بوده و نياز به حوصله دارد . وقتي كه كلزا آماده برداشت شد ،بايد بالفاصله برداشت شود.
  

  روش هاي برداشت
  

  ش مستقيم (با كمباين ) و غير مستقيم (ابتدا بريده و سپس خرمنكوبي  مي شود ) برداشت مي شود.كلزا به دو رو
  ( دستي)(دو مرحله اي)مستقيم  غير الف)

در اين روش برداشت زماني انجـام مـي گيـرد كـه     برداشت غير مستقيم معموال براي كلزاي زمستانه توصيه نمي شود . 
مرحله مناسـب  مرحله بلـوغ مهـم تـر از رنـگ كپسـول اسـت.      زند.رنگ دانه در تعيين بعضي از كپسول ها يا دانه ها سب

برداشت غير مستقيم ،با نمونه برداري از قسمت مياني ساقه اصلي و شاخه فرعي اوليه تعيين مـي شـود و بـا شـمارش     
ه اي روشن تا سـياه  درصد دانه ها به رنگ قهو 50تا  40زماني كه سياه و سبز ،درصد دانه هاي سياه محاسبه مي شود.

  در مي آيند ،
 
 

 
 
 

محصول بايد برداشت گرددو با دقت به محل مناسب روبه آفتاب قرار گيرد تا در كوتاهترين زمان ممكن خشك گـردد.  
در اكثر كشورهاي توليد كننده كلزا ،معموال برداشت غير مستقيم انجام مي گيرد. اين عمـل باعـث رسـيدگي زودتـر و     

حصول مي گردد .همچنين با اين روش ريزش دانه به خاطر وزش باد كاهش مي يابـد. در ايـن روش   يكنواختي بيشتر م
درصد خرمن كوبي انجـام   12-15سانتي متري) بريده مي شود.در رطوبت  20-25محصول از زير پايين ترين كپسول (

كردن بوته هاي بريـده شـده   مي گيرد.در نهايت با استفاده از كمباين خرمن كوبي مي شود. زمان مناسب جهت خشك 
  روز به صورت رديفي مي باشد. 5-7معموال 
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  ( با كمباين)ب)مستقيم
برداشت مستقيم هنگام رسيدگي يكنواخت  محصول امكان پذير است.هيبريد هاي كلزا به دليل رسيدگي يكنواخـت و  

 خص در برداشت مستقيم اسـت. درصد بذور سياه ويژگي شا 85-90وجود زودرس براي روش مستقيم مناسب تر است.
.خشـك  درصد نيز قابل كـاهش است.  5درصد ريزش قابل مشاهده است.اما با رعايت موارد فني تا  10-15در اين روش 

محصول قابل اسـتفاده هسـتند ولـي هزينـه بـر هسـتند و       كننده هاي شيميايي براي سرعت بخشيدن به خشك شدن 
داشت، بايستي تمام سوراخ هاي كمباين و كاميون هـا درزگيـري شـوند تـا از     لزومي به استفاده از آنها نيست .قبل از بر

  اتالف بذر هنگام حمل و نقل جلوگيري شود.
 

  
  

  .انجام تنظيمات زير مي تواند ريزش را در روش مستقيم به حداقل برساند
  سرعت در برداشت غالت) 3/2سرعت روبه جلو بايد كم شود(-1
  ند باشد.ارتفاع برش تا حد امكان بل-2
تا كپسـول هـاي كلـزا را از پشـت بـه داخـل كمبـاين         چرخ و فلك كمباين تاحد ممكن در باالترين سطح قرار گيرد-3

  هدايت كند.
  درصد بيشتر از سرعت حركت كمباين باشد. 15سرعت چرخ و فلك تقريبا -4
  ان باشد.ميلي متر و فواصل در طرفين كامال يكس 20تا  12ارتفاع هليس از كف پالت فورم -5
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  دور در دقيقه باشد. 500-700سرعت كوبنده بين -6
  ميلي متر تنظيم شود. 7ميلي متر و در قسمت عقب  13فاصله كوبنده و ضد كوبنده در قسمت جلو -7
  

  
  دور در دقيقه باشد. 350سرعت بادبزن حدود -8
  كيلومتر در ساعت باشد. 5/1-3سرعت چرخ و فلك بايد برابر با سرعت حركت كمباين باشد كه حدود -9

در برداشت مستقيم دقت در تعيين زمان مناسب برداشت و تنظيم دقيق كمباين اثر فوقالعاده اي در كاهش ريزش دانه 
  دارد.
  االمكان از هد هاي مخصوص برداشت كلزا استفاده گردد. يحت -10

  قبل از برداشت خشك كننده هاي شيميايي
رداشت مي توان از خشك كننده هاي شيميايي مانند گالي فوزيـت ،دي كـوات و دي   براي يكنواختي بوته ها پيش از ب

متي پين استفاده كرد .اين مواد تاپيري بر كميت و كيفيت دانه ندارنـد.جهت جلـوگيري از ريـزش بـه كـارگيري مـواد       
  . شيميايي محكم كننده كپسول مانند اسپودنام نيز بررسي شده است

  
  تلفات برداشت

و مهمتـرين علـت آن نيـز تنظـيم نامناسـب      كيلوگرم در هكتار نيز برسد. 500اشت تلفات حتي مي تواندتا در زمان برد
كمباين مي باشد.همچنين ارقام مقاوم كه در زمان برداشت ايستاده هستند در برابر بادهـاي شـديد آسـيب پـذير مـي      

  باشند.
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   انبار كردن
ين پيش از ذخيره سازي دانه ها بايد خشك و تميز گردند.رطوبت دانـه  بذر تازه داراي درصد رطوبت بااليي است ،بنابرا

درصد باشد.در غير اينصورت كيفيت روغن كاهش مييابد.و قارچ ها قادرند در اين محـيط رشـد كننـد .     9بايد كمتر از 
  دانه بايد در يك انبار تميز و تهويه شده ذخيره گردد.

پيش از ذخيره سازي ضد عفوني بايد كرد.براي جلوگيري از گـرم شـدن انبـار    آفات احتمالي ،انبار را براي از بين بردن 
درجـه سـانتي گـراد     10درصد خشك گردد و دماي انبـار بـه كمتـر از     9توصيه مي گردد بذور كلزا تا رطوبت كمتر از 

د رطوبت بذر به درجه ، و به ازاء كاهش هر يك درص 25درجه سانتي گراد  به كمتر از  5به ازاي كاهش هر كاهش يابد.
برابر مي شود.درجه حرارت بايـد توسـط هـواكش هـاي مخصـوص تهويـه        2درصد ،طول عمر نگهداري بذر  9كمتر از 

كنترل شود.استفاده از سكه هاي فلزي گرد و ضد زنگ در توده بذري جهت جلـوگيري از حملـه جونـدگان و پرنـدگان     
  .مفيد است

  هزينه توليد كلزا
اجـازه   ا بر مبناي هزينه توليد گندم محاسبه مي شود. شباهت عمليات كشت و كار گندم و كلـزا هزينه توليد كلزا تقريب

هزينـه هـاي ديگـر    دهد.با كمي تنظيم مي توان ادوات زراعت گندم را به زراعت كلزا تغيير داد. چنين مقايسه اي را مي
  نات موجود متفاوت است.و هوايي و ميزان امكا ا توجه به شرايط متفاوت آببمانند كود و سم  نيز 

  
  
  

  :منابع مورد استفاده
  .تغذيه گياه روغني كلزا.كميته دانه هاي روغني.تهران1377احمدي،محمد رضا و فرزاد جاويد فر .-
و ي مناسـب منـاطق گـرم    كلـزا  پيشرفته بهاره .مقايسه عملكرد ارقام 1383اميري اوغان ،حسن .،امير غريب عشقي .--

  781/83ي شماره . گزارش نهايكشورمرطوب 
.مقايسه عملكرد ارقـام و هيبريـد هـاي بهـاره كلـزا در منـاطق گـرم و        1383اميري اوغان ،حسن .،امير غريب عشقي .-

  1241/83مرطوب شمال. گزارش نهايي شماره 
. بررسي عملكرد و صفات زراعي ژنوتيـپ هـاي جديـد بهـاره كلـزا در      1384اميري اوغان ،حسن .،امير غريب عشقي .--

  1017/84م سواحل خزر . گزارش نهايي شماره اقلي
.ارزيابي ارقام و هيبريد هاي بهاره كلزا (متحمل به ساق سياه)در اقاليم 1385اميري اوغان ،حسن .،امير غريب عشقي .--

  1182/85سواحل خزري و گرم جنوب. گزارش نهايي شماره 
. عملكرد ارقام بهاره كلزا در نـواحي سـواحل خـزري   مطالعه پايداري .1386اميري اوغان ،حسن .،امير غريب عشقي .---

 872/86گزارش نهايي شماره 
.نتايج تحقيقات بهزراعي و بهنژادي كلزا.بخش تحقيقات دانه هـاي روغنـي. موسسـه    1387و همكاران . اميري اوغان ، -

  تحقيقات اصالح وتهيه نهال و بذر.
عي كلزا.بخش تحقيقات دانه هـاي روغنـي. موسسـه تحقيقـات     .نتايج تحقيقات بهزرا1388و همكاران . اميري اوغان ، -

  اصالح ووتهيه نهال و بذر.
.نتايج تحقيقات بهنژادي كلزا.بخش تحقيقات دانه هـاي روغنـي. موسسـه تحقيقـات     1388و همكاران . اميري اوغان ،-

  اصالح ووتهيه نهال و بذر.
شور.موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بـذر. بخـش   .دستورالعمل توليد كلزا در اقليم هاي مختلف ك1379بي نام .-

  تحقيقات دانه هاي روغني.
  28-29.صص 27.خودكفايي در دانه هاي روغني.مجله آفتابگردان .شماره 1387بي نام.-
 22-23.صص 28.وضعيت توليد دانه هاي روغني در كشور. مجله آفتابگردان .شماره 1387بي نام .-
تـرفالن در   كاشـت   دستورالعمل كنترل زراعي علف هاي هرز و مصرف علف كش قبـل از .1379سازمان حفظ نباتات .-

  زراعت كلزا.
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  . شناسايي و مديريت بيماري هاي كلزا. نشر آموزش كشاورزي1387حسن اميري اوغان .و سيامك رحمان پور -
  .كلزا.نشر آموزش كشاورزي1379ضي شهني زاده.اپوران قو  شهاب شريعتي -
  . راهنماي كاشت كلزا .نشر آموزش كشاورزي1381مير حسين.  شيراني راد،ا-
.تغذيـه بهينـه كلـزا. نشـر آمـوزش      1379خادمي ،زهرا.،حامد رضايي ،محمد جعفـر ملكـوتي و پرويـز مهـاجر ميالنـي.     -

 كشاورزي.كرج
 بع طبيعي و منا مركز تحقيقات كشاورزي .انتشارات 1373گزارشات پژوهشي بخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر.-

   246/73.شماره ثبت استان اردبيل 
 و منـابع طبيعـي    مركز تحقيقـات كشـاورزي  انتشارات . 1370-.1382خاك و آبتحقيقات گزارشات پژوهشي، بخش  -

 482/83.شماره ثبت استان اردبيل 
ات .بررسي شاخص هاي تحمل بـه خشـكي در ارقـام كلـزا .گـزارش نهـايي موسسـه تحقيقـ        1384غريب عشقي ،امير.-

  6/10/1384كشاورزي ديم . شماره ثبت   
  .زراعت كلزا.دفتر برنامه ريزي رسانه هاي ترويجي.1382رودي،داود،سيامك رحمان پور،فرزاد جاويد فر.-
 .راهنماي تشخيص عوارض مزرعه كلزا .مركز نشر آموزش كشاورزي.1387عباس. ده شيري -
 ي روغني.تهران.راهنماي توليد كلزا.كميته دانه ها1380عرشي،يوسف.-
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