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1- مقدمه
کلـزا کـه در بسـیاری از کشـورها رشـد می کنـد، در حـال حاضـر سـومین منبـع تأمیـن روغـن بعد از سـویا و 
نخـل روغنـی در جهـان اسـت. کلـزا بعـد از سـویا دومیـن منبع بـزرگ کنجالـه پروتئینـی در جهان اسـت 
کـه سـاالنه به طـور متوسـط 15 درصـد از روغـن موردنیـاز انسـان را تأمین می کنـد. تولید دانـه روغنی کلزا 
به طـور جـدی در ایـران از اواخـر دهـه ی هفتـاد با هـدف تأمین بخشـی از نیاز روغـن نباتی کشـور و اصالح 
تنـاوب زراعـت غالت زمسـتانه آغاز شـد. نمودار )1( سـهم برخی از منابـع مختلف تأمین روغـن را در جهان 
نشـان می دهـد. براسـاس جـدول )1( کلـزا یکـی از گیاهان روغنی اسـت کـه دانـه آن دارای 48-40 درصد 
روغـن اسـت و کنجالـه آن 40-36 درصـد پروتئیـن دارد. روغـن کلزا به دلیل داشـتن کم ترین میزان اسـید 
چرب اشباع شـده )7 درصد( و همچنین برخورداری از ترکیبات  مناسـب اسـیدهای چرب غیراشـباع اسـید 
اولئیـک )امـگا 9(، اسـید لینولئیـک )امـگا 6(، اسـید آلفا لینولنیـک )امـگا 3( باکیفیت ترین روغـن خوراکی 

محسـوب می شـود. کنجالـه کلـزا نیـز به عنـوان یکـی از مناسـب ترین منابع در تغذیـه دام و طیور اسـت. 

نمودار 1- سهم هرکدام از دانه های روغنی در تأمین روغن جهانی )2017(

جدول 1- میزان روغن و کنجاله دانه های روغنی
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جدول 2- بزرگ ترین کشورهای تولیدکننده دانه کلزا )منبع فائو

 

2- ویژگی های گیاه شناختی کلزا
کلـزا بـا نـام علمـی Brassica napus بـه تیره شـب بـو یا چلیپاییـان تعلـق دارد و از گیاهـان زراعی روغنی 
یک سـاله محسـوب می شـود کـه بـه دلیـل انعطاف پذیری و سـازگاری با شـرایط مختلـف، در بیش تـر نقاط 
کشـور قابل کشـت اسـت. کلـزا دارای تیـپ رشـد بهـاره و زمسـتانه اسـت کـه در ایـران معموالً هـر دو تیپ 
آن در پاییـز کشـت می شـوند. تیـپ زمسـتانه بـرای گل انگیزی )شـروع فرآینـد گلدهی(، نیـاز سـرمایی دارد و با 
مناطـق سـرد سـازگار اسـت. تیـپ بهـاره نیـاز سـرمایی نـدارد و برای مناطـق گرم و معتدل مناسـب اسـت 
کـه فاقد زمسـتان سـرد هسـتند. کلـزا دارای یک ریشـه اصلی، ضخیـم و قوی با تعـداد زیادی ریشـه فرعی 
اسـت. طـول ریشـه اصلـی بـه حـدود 1/5 متـر می رسـد. ارتفـاع نهایـی گیـاه بسـته بـه نـوع رقـم تـا 180 
سـانتی متر هم می رسـد. کلزای زمسـتانه در اوایل پاییز/ اواخر تابسـتان کاشـته می شـود. برگ ها در مرحله 
ابتدایـی رشـد گیـاه به صـورت روزت بـر روی سـطح خـاک باقـی می ماننـد. در ایـن مرحله برگ ها به شـکل 
طویـل، عریـض بـا حاشـیه گـرد هسـتند. این گیـاه در بهـار آینده یـک سـاقه عمودی بلنـد و بـه دنبال آن 
شـاخه ی جانبـی تولیـد می کنـد. به طورکلـی در اواخر بهار گل می دهد. روند رشـد و رسـیدن غـالف در یک 
دوره 6 تـا 8 هفتـه ای تـا اواسـط تابسـتان اتفـاق می افتد. کلـزا در کانـادا، اروپای شـمالی و اسـترالیا در بهار 
کشـت می شـود، چـون بـه سـرمای زمسـتان مقاوم نیسـت و نیـازی به بهاره شـدن نـدارد. ایـن محصول در 
بهـار کاشـته می شـود و رشـد سـاقه بالفاصلـه پـس از جوانه زنـی اتفـاق می افتد. کشـت کلزای زمسـتانه به 
علـت عملکـرد باالتر و آفـات کم تر دارای مزیت باالتری اسـت. همچنین برداشـت زودهنگام کلـزای )کانوال( 
زمسـتانه، کشـت دوم را پـس از برداشـت کلزا بـا محصوالتی مانند سـویا یـا آفتابگردان امکان پذیـر می کند.
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شکل 1- ریشه کلزا

گل هـای کلـزا بیش تـر بـه رنـگ زرد روشـن هسـتند. بـه میوه کلـزا غالف یـا خورجیـن گفته می شـود. 
غالف هـا بـه ترتیـب از پاییـن به باال تشـکیل می شـوند و هم زمان با توسـعه گل تکامـل می یابنـد. دانه ها در 
زمـان تشـکیل سـبزرنگ هسـتند و موقـع برداشـت از کرم روشـن تا سـیاه تغییر رنـگ می دهنـد. وزن هزار 

دانـه کلـزا بیـن 5/5 -3 گرم متغیر اسـت.

شکل 2- گل آذین و بذر کلزا

3- آماده سازی زمین برای کاشت کلزا
آماده سـازی زمین و تهیه بسـتر مناسـب یکی از شـرایط اصلی موفقیت زراعت کلزا اسـت. بسـتر کاشـت 
در زراعـت کلـزا بایـد به گونـه ای باشـد کـه باعـث جوانه زنـی، اسـتقرار سـریع گیـاه و سـبز شـدن یکنواخت 
مزرعـه شـود تـا شـرایط برای رقابـت گیاه زراعـی کلزا با علف هـای هرز و دیگـر خطرات احتمالی مناسـب تر 
گـردد. ازآنجایی کـه بـذر کلـزا ریـز اسـت، تهیـه بسـتر بـذر مناسـب جهـت سـبز شـدن یکنواخـت و ایجاد 
پوشـش گیاهـی کافـی اهمیـت ویـژه ای دارد. به طورکلـی عملیات تهیـه زمین ایـن محصول به گنـدم و جو 
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شـباهت دارد و شـامل شـخم، دیسـک، تسـطیح )لولـر( و کاشـت بـا بـذرکار اسـت. در سیسـتم-های نوین 
کشـاورزی کـه در سـال های اخیـر در کشـور ما نیز توسـعه پیدا کرده اسـت )کشـاورزی حفاظتـی( با حفظ 
بقایـای گیاهـی در سـطح خـاک و بـدون انجام عملیـات تهیه زمیـن، از بذرکارهای فاقد شـخم برای کشـت 
اسـتفاده می گـردد. بااین حـال، بایـد بـرای دسـتیابی به عمـق کاشـت یکنواخت مدیریـت هرگونـه آفتی که 

ممکـن اسـت بـه نهال های کلـزای در حـال ظهور حملـه کنـد موردتوجه قـرار گیرد.
بـرای تهیه مناسـب بسـتر بـذر و کنترل مؤثر علف هـای هرز درصورتی کـه آب کافی موجود اسـت، زمین 
موردنظـر را بعـد از برداشـت محصـول قبلـی آبیـاری می کننـد و پـس از رویـش علف هـای هـرز و رسـیدن 
بـه رطوبـت مناسـب، آن را شـخم می زننـد. قبـل از کشـت جهـت خرد کـردن کلوخه هـا و بقایـای محصول 
قبلـی و همچنیـن ایجـاد یکنواختـی در خاک، زمیـن موردنظر را دیسـک می زنند. درادامه پیش از کاشـت و 
ایجـاد جـوی و پشـته کودهـای پایه )فسـفره و پتاسـه( موردنیاز را به طـور یکنواخت در سـطح مزرعه پخش 
می کننـد. پس ازایـن کاشـت کلـزا بـا بذرکارهـای مخصـوص ایـن گیـاه یـا بذرکارهـای غـالت )دارای موزع 
کلـزا و تثبیت کننـده عمـق( انجـام می شـود. درصورتی کـه پـس از پخـش کودهای پایـه لولر بزننـد به دلیل 
جابجایـی خـاک، کودهـا نیـز جابجـا می شـوند لـذا معمـوالً کودپاشـی را قبل از کاشـت بـا دسـتگاه بذرکار 

می دهند. انجـام 

شکل 3- عملیات شخم و دیسک

4- مراحل رشد گیاه کلزا
مراحل رشدی گیاه کلزا را می توان به 7 مرحله ی زیر تقسیم کرد:

1. مرحله جوانه زنی و سبز شدن )خروج گیاه از خاک(.
2. مرحله تشکیل برگ ها و روزت )6 تا 8 برگی(. 

3. مرحلـه سـاقه دهی کـه در ایـن مرحلـه گیـاه شـروع بـه سـاقه دهی می نمایـد و میـان گره هـای آن 
قابل دیـدن هسـتند.

4. مرحله غنچه دهی.
5.  مرحلـه گلدهـی در ایـن مرحلـه ابتـدا غنچه هـای گل از هـم جـدا می گردنـد و اولیـن گل هـا بـاز 

می شـوند. به تدریـج بـر تعـداد گل هـای بازشـده افـزوده می شـود.
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مرحله شکل گیری و تشکیل غالف ها.  .6
مرحله تشکیل و رسیدگی دانه ها.  .7

 

شکل 4- گام به گام مراحل رشد دانه روغنی کلزا

5- اهمیت کلزا در برنامه تناوب زراعی
به طورکلـی، کلـزا ازنظـر سـازگاری جغرافیایـی مشـابه گنـدم اسـت و اغلـب جایگزیـن گنـدم در تناوب 
می شـود. کشـت کلـزا در تنـاوب غـالت به ویـژه گنـدم دارای اثـرات بسـیار سـودمندی از جملـه کنتـرل 
علف هـای هـرز و کاهـش جمعیـت آفـات، بیماری ها اسـت و باعث پایـداری زراعـت گندم می شـود. افزایش 
عملکـرد محصـوالت بعـد از کلـزا )گنـدم تـا 27 درصـد، ذرت تـا 23 درصـد، پنبـه تـا 20 درصـد وغیـره( 
گـزارش شـده اسـت. لـذا توصیـه می شـود 25 درصـد از اراضی زیر کشـت گنـدم در الگوی کشـت پایدار به 
کلـزا اختصـاص یابـد. در مناطـق شـالیزاری کشـور، کشـت دوم کلـزا بعـد از برنج منبـع درآمد خوبـی برای 
شـالیکارها اسـت. به طورکلـی بهتـر اسـت در صـورت امـکان بیـش از هـر سـه سـال یک بـار کلـزا را در یک 
مزرعـه کشـت نشـود. کلـزا به علت قابلیت کشـت پاییـزه و بهاره )به صورت دیـم و آبی( و اسـتفاده از نزوالت 
آسـمانی اهمیـت ویـژه ای دارد. تنـاوب زراعـی معمـول مناطـق مختلف کشـور بر اسـاس نوع کشـت و اقلیم 

متفاوت اسـت. بـرای نمونه:
 گندم - کلزا - گندم- کلزا
 گندم- سویا - گندم- کلزا

برنج - کلزا - برنج- کلزا
راهنمای انتخاب محصوالت در تناوب با کلزا در جدول 3 ارائه شده است.

جدول 3-  راهنمای انتخاب محصوالت در تناوب با کلزا  
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6. تاریخ کاشت کلزا
 منظـور از تاریـخ کاشـت، تاریـخ اولیـن آبیاری )تأمیـن رطوبت بذر( اسـت. کلـزا ازجمله گیاهانی اسـت که 
عملکـرد دانـه آن بسـتگی زیـادی بـه تاریـخ کاشـت )تاریـخ اولیـن آبیـاری( دارد. تاریخ اولیـن آبیـاری )تأمین 
رطوبـت کافـی برای سـبز شـدن بـذر( یا کشـت پس از تأمیـن رطوبت مناسـب بعـد از بارندگی اسـت. بنابراین 
کشـاورزانی کـه کلـزا را در سـطح وسـیع کشـت می نماینـد باید عملیـات آماده سـازی زمین و کشـت را طوری 
برنامه ریـزی کننـد تـا در تاریـخ کاشـت توصیه شـده کل قطعات کاشـته شـده را آبیـاری نمایند. قـدرت بقاء در 
زمسـتان به شـدت، تحت تأثیـر میـزان رشـد گیـاه در پاییز قـرار دارد. کاشـت در زمان مناسـب در مناطق سـرد 
و معتـدل سـرد سـبب می شـود بوتـه کلـزا قبـل از شـروع سـرما بـه مرحلـه ای از رشـد به نـام روزت برسـد که 
بیش تریـن مقاومـت بـه سـرما و یخبنـدان را داشـته باشـد. برای افزایـش قدرت بقاء در زمسـتان یـک گیاه نیاز 
بـه طوقـه بزرگ و سیسـتم ریشـه گسـترده بـرای ذخیـره کربوهیدرات هـا دارد تا طـی دوره ی خـواب طوالنی، 
مـواد غذایـی را در اختیـار گیـاه قـرار دهـد. در ایـن مرحله قطر طوقـه گیاه حدود 0/8 تا 1 سـانتی متر اسـت و 
گیاه 6 تا 8 برگ کامل و ضخیم دارد. کاشـت در زمان مناسـب در مناطق سـرد و معتدل سـرد سـبب می شـود 
کـه بوتـه کلـزا قبـل از شـروع سـرما بـا روزت قـوی و کامـل وارد زمسـتان گذرانی شـود و تحمل بسـیار باال به 
سـرما و یخبنـدان پیـدا نمایـد )6 تا 8 برگ کامل، 6 تا 8 گرم ماده خشـک، طول ریشـه 20 تا 25 سـانتی متر و 
قطـر طوقـه 10 تـا 12 میلی متـر(. کلـزا در مرحله 4 تـا 6 برگی که به عنوان روزت ناقص نیز شـناخته می شـود، 
توانایـی تحمـل سـرما را دارد امـا ایـن میزان در مقایسـه با روزت کامـل )6 تا 8 برگ کامل( خیلی  کم تر اسـت.

در مناطـق سـرد بسـته بـه مرحله رشـد و نمـو، درجه سـازگاری و رقم، گیاه کلـزا با 4 تا 6 بـرگ )روزت 
ناقـص( تـا 15- درجـه سلسـیوس و بـا 8 برگ کامـل )روزت کامل( و پوشـش برف تا 25- درجه سلسـیوس 
را تحمـل می کنـد. در حالتـی کـه زمیـن از بـرف پوشـیده شـده اسـت تحمـل به سـرمای زمسـتانه بیش تر 
نیـز خواهـد شـد. دمـای 7- تا 15- درجه سلسـیوس بـرای برگ ها کشـنده اسـت، اما گیاهانی که سیسـتم 
ریشـه ای توسـعه یافته ای دارند و نقاط رشـدی آن ها توسـط برگچه پوشـیده شـده اسـت، در دمای پایین نیز 
زنـده می ماننـد. در زمسـتان برگ هـای کلـزا اغلـب تغییر رنـگ می دهند و بنفش رنگ می شـوند. در شـرایط 
سـرما و یخبنـدان شـدید بافت هـای برگـی گیـاه یـخ زده و خشـک می شـوند، اما تا زمانـی که طوقـه نمیرد، 
گیـاه زنـده می مانـد. در انتهـای زمسـتان و اوایـل بهـار بـا افزایش دما و بلند شـدن طـول روز، رشـد مجدد 
شـروع می گـردد و از نقطـه رشـد گیـاه برگ هـای جدید ظاهر می شـوند. شـدت تنـش سـرما و یخ زدگی به 

مرحلـه نموی گیاه کلزا وابسـتگی زیـادی دارد.
چنانچـه در مناطـق سـرد و معتدل سـرد به دلیل محدودیت منابع آب، کشـت کلزا در  پاییـز و در تاریخ 
کاشـت مناسـب مقـدور نباشـد، می تـوان ارقـام کلزا بـا تیپ رشـدی بهـاره را در اواخـر زمسـتان و بالفاصله 
پس از سـپری شـدن خطر یخبندان کشـت نمود )کشـت انتظاری(. عملکرد دانه ی کلزا در کشـت انتظاری 
50 تـا 60 درصـد کشـت پاییـزه ارقام زمسـتانه اسـت. ارقـام بهاره در کشـت دوماهـه آخر زمسـتان توانایی 
تولیـد دانـه تـا 3200 کیلوگـرم در هکتـار را دارنـد ولـی بیش تریـن عملکـرد دانه در سـطح وسـیع میدانی 
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بیـن 1800 تـا 2000 کیلوگـرم در هکتـار ثبـت شـده اسـت. از میـان ارقـام بهاره کلـزا که  برای کشـت در 
اواخـر زمسـتان توصیـه شـده اند می توان دلـگان، هایـوال 50، تراپر، آگامکـس و RGS003 را نام بـرد. عملیات 
تهیـه بسـتر بـذر بایـد در اواخـر پاییـز و قبل از شـروع بارندگیها باشـد، زیـرا انجـام عملیات شـخم به دلیل 
رطوبـت بـاالی خـاک امکان پذیـر نیسـت. برای ایـن کار زمین موردنظر ابتدا باید شـخم و دیسـک زده شـود و 
سـپس تسـطیح گردد. پس از افزودن کودهای پایه فسـفره و پتاسـه به میزان 80 کیلوگرم در هکتار سـوپر 
فسـفات تریپل و 50 کیلوگرم در هکتار سـولفات پتاسـیم زمین مجدداً دیسـک سـبک زده شـود. در مناطق 
سـرد در بـازه ی زمانـی 1 اسـفند تـا 25 اسـفند و در مناطق معتدل سـرد در دامنـه زمانـی 15 بهمن تا 10 
اسـفند هـر زمـان کـه رطوبـت خـاک به حـد ممکن برای کاشـت بـذر با بـذرکار برسـد باید اقدام به کشـت 
نمـود. امـکان کشـت انتظـاری کلـزا فراتر از دامنـه زمانی ذکرشـده وجـود دارد امـا تجربیات میدانی نشـان 
داده اسـت کـه عملکـرد دانـه ی حاصلـه اقتصـادی نیسـت. بذر ارقـام بهـاره را می توان به وسـیله ی دسـتگاه 
بـذرکار ردیفـی به صـورت دو ردیـف بـر روی پشـته با میـزان بذر 8 تـا 10 کیلوگـرم در هکتار کشـت نمود. 
بـرای ایـن کار الزم اسـت بـذرکار را طـوری تنظیم کرد که بذر در عمق مناسـب )2 سـانتی متر( قـرار بگیرد. 
بهتریـن توصیـه کـودی بایـد مطابـق آزمـون خـاک انجـام شـود امـا به عنـوان توصیـه عمومـی بـرای تولید 
3000 کیلوگـرم در هکتـار دانـه، کـود نیتـروژن موردنیـاز بایـد به صورت سـرک در سـه نوبت، سـه برگی یا 
قبـل از اوره اسـتفاده شـود. برداشـت کلـزا در کشـت انتظـاری در مقایسـه با کشـت پاییزه بسـته بـه درجه 
حـرارت بهـار تـا دو هفتـه دیرتـر آغـاز می شـود. حتـی در مناطقی که طـول دوره بهـار کوتاه اسـت و درجه 

حـرارت به سـرعت و ناگهانـی افزایـش می بایـد، ایـن اختـالف به یـک هفته نیز می رسـد.
در مناطـق گـرم کاشـت در زمان مناسـب سـبب می شـود کـه گیاه کلـزا به موقع با رشـد رویشـی خوبی 
)طـول ریشـه 35 تـا 40 سـانتی متر و قطـر طوقـه 15 تـا 20 میلی متـر( وارد مرحله زایشـی گـردد و قبل از 

فصـل گرمـا مرحله پر شـدن دانـه را بدون خسـارت سـپری نماید.

 

 

شکل 5- بوته ی کلزا در مرحله روزت

تاریـخ کاشـت در مناطـق مختلف متفـاوت اسـت. به طورکلی بر اسـاس تحقیقات انجام شـده و تجربیات 
حاصل شـده تاریـخ کاشـت مناسـب کلـزا در هـر منطقـه 3 تـا 4 هفتـه زودتـر از تاریخ کاشـت توصیه شـده 
گنـدم و در مناطـق سـرد حداقـل 45 روز قبـل از اولین یخبندان اسـت. تاریخ های کاشـت زیر بـرای مناطق 

مختلف توصیه می شـود.
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مناطق سردسیر کشور: 10 شهریور تا 10 مهرماه
مناطق معتدل سرد: 15 شهریور تا 15 مهرماه

مناطق سواحل خزر )گرگان، مازندران و مغان(: 10 مهر تا 30 آبان ماه
مناطق گرمسیر: 15 مهر تا آخر آبان ماه

7. ارقام کلزا
اهمیـت کلـزا به عنـوان گیـاه دانـه روغنـی مهـم، باعث آزادسـازی ارقام زیادی در کشـور شـده اسـت که 
هـر رقـم سـازگار بـه یک یا چنـد اقلیم خاص اسـت. یک سـری از ارقـام کلزا نیز وارداتی به کشـور هسـتند 
که قبل از کاشـت در سـطح وسـیع باید برای سـازگاری با شـرایط اقلیمی مناطق داخلی بررسـی شـوند. موضوع 
مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه کشـت کلزا در کشـور به صـورت زمسـتانه و بهاره اسـت و بـرای هر منطقه و شـرایط 

اقلیمی آن باید رقمی که مناسـب کشـت بهاره یا زمسـتانه اسـت کاشـته شـود.
1. کلزا طالیه                                    2. کلزا ساری گل

3. کلزا زرفام                                     4. کلزا ظفر  
 5. دلگان                                        6. کلزا احمدی
 7. کلزا هایوال 401                            8. کلزا نیما    

9. کلزا هایوال 308                           10. کلزا هایوال 420

8. تراکم بوته و میزان بذر موردنیاز
 کلزا در دامنه وسـیعی از تراکم بوته سـازگاری دارد، اما تراکم مناسـب به شـرایطی مانندمنطقه کشـت، 
آماده سـازی زمیـن، روش و دسـتگاه کاشـت، زمـان کاشـت، وزن هزار دانـه و درصد جوانه زنی )قـوه نامیه( و 
رقـم بسـتگی دارد کـه بـا چگونگـی توزیع بوتـه یا آرایـش گیاهان در سـطح زمیـن تعیین می گـردد. تراکم 
مناسـب ارقـام زمسـتانه آزاد گرده افشـان )op( 60 تـا 80 بوتـه ، ارقـام هیبریـد40 تـا 50 بوته و ارقـام بهاره 
70 تـا 90 بوتـه در مترمربـع اسـت. به طورکلـی میـزان بذر موردنیـاز کلزا در هـر هکتار برای ارقام زمسـتانه 
2/5 تـا 4 کیلوگـرم و بـرای ارقـام بهـاره 4 تـا 6 کیلوگرم اسـت. کشـت کلزا معمـوالً در ردیف هایـی بافاصله 

60 تـا 75 سـانتی متر بـا دو تـا سـه ردیف روی پشـته انجـام می گیرد.

 

شکل 6- تراکم مناسب )مقاوم تر به سرما و خشکی( - رشد نابه جای ساقه در تراکم باال )حساس به سرما و خشکی(
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تراکـم پاییـن بوتـه در مزرعـه کلزا سـبب افزایش تراکـم علف های هرز می شـود. همچنیـن موجب تولید 
سـاقه های ضخیـم در کلـزا می شـود و هنـگام برداشـت بـا برخـورد هـد کمبایـن بـه ایـن سـاقه ها دانه هـا 
دچـار ریـزش شـدید می گردنـد. از طرفـی تراکـم زیاد بوتـه عالوه  بـر تحمیل هزینـه اضافی، سـبب افزایش 

خوابیدگـی بوته هـا، حساسـیت بـه سـرما ،تشـدید بیماری هـا و نهایتـاً کاهش عملکـرد در کلزا می شـود.

تراکم کم                                                         تراکم زیاد 

شکل 7- مقایسه اثر تراکم بوته کلزا

9. عمق کاشت
عمـق مناسـب کاشـت یکـی از عوامـل بسـیار مؤثر در ایجاد سـطح سـبز کلزا اسـت. کلزا بـه دلیل ریز بـودن باید 
در عمـق کـم کاشـته شـود. عمق مناسـب برای کاشـت، بسـته به شـرایط به صورت سـطحی، بیـن 1 تا 3 سـانتی متر 
اسـت. هرچنـد کلـزا در عمق هـای پایین تر هـم قادر به جوانه زنی اسـت ولـی عمق بیش تـر از 5 سـانتی متر جوانه زنی 
را بـه تأخیـر می انـدازد و بُنیـه بـذر را ضعیـف می کند. عالوه  بر این عمق زیاد سـبب کاهش شـدید عملکرد می شـود.

10. روش کاشت
بـا توجـه بـه دانه ریز بـودن کلزا کشـت آن غالباً با اسـتفاده از بذرکارهـای خطی کار غالت که برای کاشـت 
کلـزا نیـز اصـالح شـده اند و یـا ردیف کارهـای ریزدانـه کار انجـام می شـود. بـرای کاشـت  ارقـام زمسـتانه کلزا 
می تـوان از بذرکارهـای یـک تـا دو ردیفـه بهـره گرفـت. از بـذرکار سـه تـا چهـار ردیفـه می تـوان بـرای ارقام 
بهـاره کلـزا یـا هـر بـذرکاری اسـتفاده نمـود که بـذر را روی پشـته بـکارد. با توجـه به این کـه کلزا به شـرایط 
ماندابـی حسـاس اسـت، کاشـت به صـورت جـوی پشـته ای در اراضـی آبـی و مناطقـی از اسـتان های سـواحل 
خـزر توصیـه می شـود کـه خطـر آب گرفتگـی وجـود دارد.  کاشـت در ایـن مناطـق به گونـه ای انجام می شـود 
کـه چنـد ردیـف کاشـت روی یک پشـته قرار گیرد. بـا این روش عـالوه بر کاهـش تلفات بذر عملیـات آبیاری 
نیـز راحت تـر انجـام می شـود. بهتر اسـت فاصله فاروها 60 سـانتی متر باشـد و کشـت به صـورت دو ردیف روی 
پشـته بافاصلـه ی خطـوط 25 تـا30 سـانتی متر و فاصلـه  ی بوتـه روی خطوط 5 تا 10 سـانتی متر انجام شـود. 

آرایـش کاشـت مناسـب برای پوشـش سـطح خـاک و کنترل رشـد علف هـای هـرز اهمیت ویـژه ای دارد.
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شکل 8- کشت فاروئی یا جوی و پشته ای کلزا

البتـه در کشـت مسـطح کلـزا و روش آبیاری نـواری، بارانی و قطره ای می تـوان از بذرکارهـای کمبینات، 
پنوماتیـک و یـا خطـی کارهـای ریزدانـه کار بافاصلـه خطـوط 12 تـا 30 سـانتی متری هم اسـتفاده کرد. در 
اراضـی شـور کـه جوانه زنـی بذرهـای کلـزا بـا محدودیـت مواجـه می شـود، اسـتفاده از بذرکارهـای کف کار 

است. مناسـب تر 

 

شکل 9- کشت مسطح کلزا

11. آبیاری
 بـا توجـه بـه مشـابهت دوره ی رشـد کلـزا بـا گنـدم، مقـدار نیـاز آبـی آن نیـز بـه هم شـبیه اسـت. آب 
موردنیـاز کلـزا بسـته بـه نـوع واریتـه، خـاک، آب وهـوا و مدیریـت زراعـی تفـاوت دارد، ولی به طور متوسـط 
بیـن 400 تـا 500 میلی متـر اسـت. کمبـود آب و کاهش تدریجی منابـع آبی باکیفیت مناسـب، از مهم ترین 
عوامـل محدودکننـده تولیـدات زراعی در کشـور ما به شـمار می رود. اسـتفاده ی بهینـه از آب، انتخاب روش 

آبیـاری، ارقـام و تغذیـه مناسـب از راهکارهای کلیـدی افزایش تولید اسـت.

1-11- تعیین زمان آبیاری

 در روش خشـکه کاری بـرای تأمیـن رطوبـت الزم جهـت جوانه زنـی بـذر، پـس از بـذرکاری حتمـاً بایـد 
آبیـاری مزرعـه صـورت بگیـرد. ایـن مرحلـه از آبیـاری خـاک آب نامیـده می شـود. نکتـه مهـم در آبیـاری 
خـاک آب تـالش در حفـظ موقعیـت بذرهـا اسـت. در ایـن مرحلـه مزرعـه بایـد طوری آبیـاری شـود که در 
اثـر جریـان آب، جابه جایـی خـاک و فرسـایش محـل اسـتقرار بذر و یا عمـق آن تغییـر نکند. برای اسـتقرار 
مطلـوب گیـاه و سـبز شـدن یکنواخـت مزرعه، پـس از بـذرکاری و آبیـاری اول )خـاک آب(، آبیـاری دوم به 
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فاصلـه 5 تـا 7 روز )خیلـی مهـم( توصیـه می شـود. دور آبیاری هـای بعـدی بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی و 
پوشـش مزرعه متفاوت اسـت. آبیاری سـوم در صورت نیاز در  پاییز پس از سـبز شـدن و اسـتقرار گیاهچه 
بـا توجـه بـه شـرایط منطقه و میزان خشـکی خاک توصیه می شـود. پـس از مرحله رزت )6 تـا 8 برگی( دور 
آبیـاری 15-10 روزه تـا مرحلـه گلدهـی بـرای رشـد کلزا کافی اسـت، اما مقـدار آب آبیـاری در زمان غنچه 
دهـی بایـد افزایـش یابد. آبیـاری در مراحل سـاقه دهی و غنچه دهی کامـل همراه با کودهای اوره و سـولفات 

آمونیـوم سـرک توصیـه می شـود. تأمیـن رطوبـت در مراحل زیر بسـیار اهمیـت دارد:
مرحله ساقه رفتن پس از سپری شدن فصل سرما همراه با اولین کود سرک

مرحله ظهور گل همراه با کود سرک دوم
 مرحله تشکیل غالف
 مرحله پر شدن دانه

زمانی که 20 درصد غالف های ساقه قهوه ای شده اند.
هـر 20 تـا 30 میلی متـر بارندگـی بـا توجـه بـه شـرایط معـادل یـک نوبـت آبیاری محسـوب می شـود. 
بنابرایـن می تـوان ایـن میـزان بارندگـی را به عنـوان یک نوبـت آبیاری تلقـی نمـود و از انجام آبیـاری در آن 
مرحلـه صرف نظـر کـرد. حسـاس ترین مرحلـه کلـزا مربوط به آبیـاری مرحله گل دهی و شـروع مرحله رشـد 
خورجین هـا اسـت کـه در ایـن مراحـل بایـد دوره ی آبیـاری را نسـبت بـه قبـل کوتاه تـر نمـود و مقـدار آب 
مصرفـی را افزایـش داد تـا عملکرد دانـه ای بیش تری حاصل شـود. در این مرحله دور آبیـاری بین10-8 روز 
توصیـه می شـود و تـا شـروع رسـیدگی گیـاه می تـوان دور آبیـاری را زیـاد کـرد. یعنـی با فواصـل بیش تری 
عمـل آبیـاری را انجـام می شـود )در حـدود 15-10 روز( و مقـدار آب مـورد نیاز نیز کاهش می یابـد بنابراین 
تأکیـد بـر آبیـاری کلـزا در مرحلـه ی گلدهـی تـا خورجین دهـی با مقدار آب کافی اسـت. براین اسـاس سـه 
نوبـت آبیـاری در مراحـل گل دهـی، خورجیـن دهـی و پر شـدن دانه ضـروری اسـت. آخرین آبیـاری زمانی 
انجـام می شـود کـه خورجین هـای سـاقه اصلی شـروع بـه تغییـر رنگ نماینـد. اگر بـه دلیل مصادف شـدن 
آبیـاری آخـر کلـزا بـا آبیاری هـای اول زراعت هـای بهـاره امـکان انجـام آخریـن آبیـاری گیـاه در ایـن موقع 
مقـدور نباشـد، می تـوان  آن را در مرحلـه خورجین دهـی کامـل انجـام داد )حـذف ایـن مرحلـه آبیـاری بـه 
کاهـش 25 درصـدی عملکـرد دانـه منجـر خواهـد شـد(. درصورتی کـه در طـول دوره ی رشـد و نمـو گیاه، 
حـدود 25 میلی متـر نـزوالت جـوی به طـور یکجـا حـادث شـود، می تـوان از انجـام آبیـاری در آن مرحلـه 
صرف نظـر کـرد )هـر میلی متـر بارندگی در هکتار معـادل 10 مترمکعب آب در هکتار اسـت(. حـذف آبیاری 
مشـروط بـه ایـن اسـت که  دمـای محیط باالتر از 5 درجه سلسـیوس باشـد و ایـن میزان بارندگـی را بتوان 

به عنـوان یـک نوبت آبیـاری تلقـی نمود.
 تنـش در مرحلـه ی رشـد رویشـی در بهـار و تنش در مرحله ی گلدهی و تشـکیل غـالف بیش ترین تأثیر 
را در کاهـش عملکـرد دانـه کلـزا دارد. بنابرایـن بایـد برنامه ریزی آبیاری به گونه ای تنظیم شـود کـه گیاه در 
ایـن مراحـل بـا کم آبـی روبـه رو نشـود. در صورت کم آبی بهتر اسـت تنـش در مرحله رسـیدگی کلـزا اعمال 

شـود تـا تأثیـر  کم تری در کاهش عملکرد داشـته باشـد.
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شکل 10- مراحل رشد کلزا که تنش خشکی سبب کاهش عملکرد آن می شود

در شـرایطی کـه زراعـت کلـزا در مراحـل انتهایـی رشـد بـا تنـش خشـکی مواجـه می شـود بهتر اسـت 
فواصـل آبیـاری طوالنی تـر شـود تـا گیـاه کلـزا بـا نفـوذ بیش تـر ، بـرای برخـورد بـا تنش هـای آخـر فصـل 
سـازگاری پیـدا نمـوده و از کاهـش شـدید عملکـرد دانـه جلوگیـری به عمـل آیـد. در اسـتان های گیـالن، 
مازنـدران و غـرب گلسـتان کـه باران هـای پاییـزه جهـت تأمیـن نیـاز آبـی کلـزا کافـی اسـت، آبیـاری الزم 
نیسـت. در شـرق اسـتان گلسـتان و شـرق مازندران در صورت نبود بارندگی در تاریخ کاشـت مناسب و دوره 
پـر شـدن دانـه، در صـورت امـکان آبیـاری مزرعه توصیه می شـود. کلزا را متناسـب با شـرایط بـه روش های 

سـطحی )ثقلـی( و تحت فشـار )بارانـی و نـوار تیـپ( آبیـاری می کنند.
 

شکل 11- روش های آبیاری کلزا

12. نیازهای غذایی کلزا
 از مهم تریـن عناصـر ضـروری موردنیـاز کلـزا در مراحل مختلف رشـدی می تـوان به کودهـای پرمصرف 



                                                                                                                                                                       کشت کلزا

17

ماننـد نیتـروژن )ازت(، فسـفر و پتـاس اشـاره نمـود. در مقایسـه بـا بسـیاری از گیاهـان دانـه ای، کلـزا برای 
دسـتیابی بـه عملکردهـای باالتـر نیاز بیش تری بـه مواد غذایـی دارد. به نحوی کـه کلزا 25 درصـد بیش تر از 
گنـدم بـه نیتروژن، فسـفر و پتاسـیم نیـاز دارد و احتیـاج آن به گوگرد نیـز بیش از 2 برابر گندم اسـت. قبل 
از تهیـه بسـتر بـذر بایـد آزمـون خاک انجام شـود و خـواص فیزیکی و شـیمیایی آن تعیین گردد. سـپس با 

توجـه بـه نتایـج این آزمـون و مرحله رشـد گیاه کلـزا، توصیـه کودی انجام می شـود.
به طورکلـی بـرای عملکرد مناسـب دانـه )4 تن دانـه در هکتار( متوسـط مقادیر کودی موردنیاز به شـرح 

است: زیر 
140 کیلوگـرم در هکتـار نیتـروژن خالـص تقریبـاً معـادل 300 کیلوگـرم در هکتـار اوره )در گیـاه کلـزا 
توصیـه کـودی نیتـروژن به صـورت اوره براسـاس درصد کربـن آلی خاک صـورت می گیرد و هرچقـدر میزان 
کربـن آلـی خـاک  کم تـر باشـد میـزان کـود اوره مصرفـی بیش تـر خواهـد بـود(. کوددهـی در سـه مرحله 
مطابـق بـا نیـاز حداکثـری گیـاه و توجـه به مرحلـه رشـدی آن برای کاهـش هدر رفـت نیتـروژن و افزایش 
کارایـی آن توصیـه می شـود. به طورکلـی نیتـروژن مـورد نیـاز کلـزا بهتـر اسـت در سـه نوبت مصرف شـود: 
پایـه )70 کیلوگـرم در هکتـار در مرحلـه 3 برگی(، ابتدای سـاقه رفتـن )150 کیلوگرم در هکتـار در مرحله 
سـاقه دهی( و قبـل از مرحلـه گلدهـی )غنچـه دهی کامـل( )80 کیلوگـرم در هکتار و در مرحلـه غنچه دهی 
کامـل(. بـا توجـه بـه کمبود مـواد آلـی در خاک های ایـران،  ندادن کـود نیتروژنی بـه گیاه در مراحـل اولیه 
رشـد  به خصـوص در مناطـق سـرد و یـا در کشـت های تأخیری، باعث کاهش رشـد گیاهچه کلزا می شـود و 
بـه دنبـال آن خسـارت ناشـی از تنش سـرما افزایـش می یابد. بـرای کاهش هـدرروی می توان کـود نیتروژن 
پایـه را پـس از آبیـاری اول و همـراه بـا آبیـاری دوم مصـرف نمـود. همچنیـن توصیـه می شـود کود سـرک 
نیتـروژن در ابتـدای مرحلـه سـاقه رفتـن به صـورت سـولفات آمونیـوم مصـرف شـود. بـا اسـتفاده از میـزان 
مناسـب کـود سـولفات آمونیـوم می تـوان عالوه بر تأمین نیـاز کودی کلزا بـه نیتروژن و گوگـرد، pH خاک را 
نیـز در محـدوده موردنظـر تنظیم نمود. بر اسـاس تحقیقات صورت گرفته اسـتفاده از کود سـولفات آمونیوم 
بـرای تأمیـن نیتـروژن )ازت( و گوگـرد موردنیـاز کلـزا می توانـد تـا 30 درصد موجـب افزایش عملکـرد دانه 

کلزا شـود.
شـدت جذب فسـفر در مراحل اولیة رشـد کلزا زیاد اسـت و این عمل تا هشـت هفته ادامه دارد. بنابراین 
مصـرف ایـن عنصـر به میزان 70 کیلوگرم فسـفر خالـص )20( تقریباً معادل 150 کیلوگرم در هکتار فسـفات 
آمونیـوم یـا سوپرفسـفات تریپـل به صـورت پایـه برای رشـد اولیه سـریع و رسـیدن بـه مرحله رشـدی 6 تا 8 
برگـی قبـل از فرارسـیدن زمسـتان می تواند مؤثر باشـد. کود فسـفر باید هم زمان با کاشـت مصرف شـود. حد 

بحرانـی فسـفر خـاک در مناطق سـرد کشـور می تواند تا سـطح 17 میلی گـرم در کیلوگرم خاک نیز باشـد.
کلـزا نیـاز زیـادی به پتاسـیم دارد و نیـاز آن به این عنصر در مقایسـه با غالت بیش تر اسـت. هرچند دانه 
مقـدار پتاسـیم در کمـی دارد امـا مقدار جذب آن زیاد اسـت. پتاسـیم نقش مهمی در سیسـتم های آنزیمی، 
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متابولیسـم مـواد فتوسـنتزی و تبدیـل آنهـا به روغـن و همچنین باال بـردن مقاومت گیاه بـه تنش های زنده 
)آفـات و بیماریهـا( و غیرزنـده )خشـکی، شـوری و دمـا( دارد. ایـن عنصـر اثـرات متقابـل مثبتـی بـا عناصر 
نیتـروژن، فسـفر و روی دارد. ایـن عنصـر در مراحل اولیه رشـد به سـرعت از خاک جذب می شـود. نیاز به آن 
در طـول دوره ی گلدهـی بـه بیش ترین مقدار در واحد سـطح می رسـد. برای توصیه سـرک پتاسـیم از منابع 
محلـول آن  به خصـوص در مرحلـه خورجین دهـی و پـر شـدن دانه اسـتفاده می گـردد. در گیاه کلـزا توصیه 
کـودی پتاسـیم به صـورت 70 کیلوگـرم پتـاس خالـص )KO(، تقریبـاً معـادل 150 کیلوگـرم در هکتـار اسـت. 
اسـتفاده از سـولفات پتاسـیم به صـورت پایـه 70 کیلوگرم در هکتار و براسـاس پتاسـیم خاک صـورت می گیرد.

درصورتی کـه کـود سـولفات آمونیوم در دسـترس باشـد می تـوان 100 کیلوگـرم در هکتار کود سـولفات 
آمونیـوم را در مرحلـه سـرک اول و دوم نیتـروژن جایگزیـن 50 کیلوگـرم در هکتـار کـود اوره نمـود. البتـه 
بایـد توجـه داشـت درصورتی کـه بـرای جبران کمبـود عناصر در خـاک مثل پتاسـیم، منیزیـم، روی، منگنز 
و مـس از شـکل سـولفات ایـن عناصر اسـتفاده گـردد، ایـن ترکیـب می تواند تأمین کننـده گوگـرد موردنیاز 
گیـاه نیـز باشـد. گوگـرد خالـص )SOF( کـه در مرحلـه غنچه دهـی کامـل اسـتفاده می شـود، تقریبـاً معادل 
150 کیلوگـرم در هکتـار سـولفات آمونیـوم اسـت. کود گوگـردی به صورت پـودری، بنتونیتی یـا در ترکیب 

بـا مـواد آلی بایـد پیش از کشـت مصرف شـود.
در مـواردی کـه کمبـود شـدید عناصـر کم مصـرف وجـود داشـته باشـد، مصرف خاکـی و محلول پاشـی 
هـر دو بایـد انجـام گیـرد. محلول پاشـی بـا غلظـت 3 تـا 5 در هزار سـولفات روی، سـولفات آهن و سـولفات 
منگنـز می توانـد در دو مرحلـه خـروج از رزت و قبـل از گل دهـی انجـام گیـرد. مصرف خاکـی روی و منگنز 
30 کیلوگـرم در هکتـار اسـت. در مـورد مصـرف خاکـی آهن بهتر اسـت از منابـع کالته این عنصر اسـتفاده 
شـود. بـه محلـول کـودی تهیه شـده، ماده سـی توویـت یا مایـع ظرف شـویی به غلظـت 0/2 در هـزار )200 
میلی لیتـر در 1000 لیتـر آب( اضافـه شـود. ایـن کار باعـث کاهـش نیـروی کشـش سـطحی آب می شـود. 
درنتیجـه قطـرات آب در سـطح بـرگ پخش می گردد و  سـطح تماس بـرگ با ذرات کودی و میـزان جذب آن 
توسـط بـرگ افزایـش می یابـد. درصورتی کـه کمبـود چند عنصر میکـرو هم زمان در خاک وجود داشـته باشـد 
بهتـر اسـت از کـود کامـل میکرو اسـتفاده نمـود. البته در اراضی شـور این نوع کـود باید بدون عنصر بر باشـد.

 

شکل 12- مراحل رشد کلزا در زمانی که کوددهی انجام می شود.
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جدول 4- زمان مصرف عناصر غذایی کلزا
 

13. مهار علف های هرز
مهـار علف هـای هـرز در زراعـت کلـزا بـا توجـه بـه خسـارت مسـتقیم آن هـا بـر روی عملکـرد دانـه و 
همچنیـن تأثیـر نامطلـوب دانه هـای علف هـای هـرز به ویـژه اگونه هـای هم خانـواده بـرروی کیفیـت روغـن 
تولیـدی از اهمیـت ویژهـای برخـوردار اسـت. علف هـای هرز هم خانـواده بیش ترین خسـارت بـه زراعت کلزا 
را تـا مرحلـه سـاقه دهی وارد می کننـد. عالوه برایـن در برداشـت و انبـار کـردن مشـکالت جـدی به وجـود 

می آورنـد. روش هـای مختلـف کنتـرل علف هـای هـرز در زراعـت کلـزا بـه شـرح زیر اسـت:

 1-13. کنترل زراعی

1. رعایـت تنـاوب زراعی: اسـتفاده از تناوب زراعی مناسـب به ویـژه با غالت، بهتریـن روش زراعی کنترل 
علف هـای هـرز اسـت. کنتـرل علف های هـرز نازک بـرگ در مزرعه کلـزا و علف های هرز پهن بـرگ در مزارع 
غـالت بـا علف کش هـای موجـود به آسـانی امکان پذیـر اسـت. کلـزا گیاهـی پهن بـرگ اسـت و غـالت بـرگ 
باریـک هسـتند. بنابرایـن کنتـرل علف هـای هـرز نـازک بـرگ در مزرعـه کلـزا بـا اسـتفاده از علف کش های 
اختصاصـی باریـک برگ کـش و علف هـای هـرز پهن بـرگ در مـزارع غالت بـا علف کش هـای اختصاصی پهن 
برگ کـش موجـود به راحتـی امکان پذیـر اسـت. تنـاوب کلـزا بـا محصـوالت وجینی تراکـم علف هـای هرز را 

در مـزارع کلـزا به حداقل می رسـاند.
2. رعایـت تاریـخ کاشـت: کشـت کلـزا در تاریـخ کاشـت توصیه شـده موجـب رشـد سـریع آن و تولیـد 
پوشـش گیاهـی مناسـب می شـود و محدودیـت جـدی برای رشـد علف های هـرز ایجـاد می کند. بـا رعایت 
تاریـخ کاشـت در مناطـق سردسـیر، علف هـای هـرز هم خانـواده کلـزا کـه زودتـر بـه گل می رونـد بـا وقوع 

اولیـن یخبنـدان خشـک می شـوند و از بیـن می رونـد.
3. نـم کاری )هیـرم کاری، ماخـار(: آبیـاری مزرعـه قبـل از کشـت کلـزا بـه هیـرم کاری یـا ماخـار کـردن 
معـروف اسـت. ایـن عمـل موجـب سـبز شـدن علف های هـرز می گـردد و کنتـرل جمعیت آنهـا  به خصوص 
علف هـای هـرز یک سـاله، به وسـیله دیسـک یـا علف کش هـای عمومـی ممکـن می شـود. ضمنـاً خسـارت 
ناشـی از سـله بسـتن با این روش به حداقل می رسـد. در این روش از شـخم عمیق اسـتفاده نمی شـود چون 

باعـث بـاال آمـدن بـذور علف هـای هـرز دفن شـده در اعمـاق خاک می شـود.
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سـبک  کولتیواتـور  توسـط  ردیف هـا  بیـن  در  مزرعـه  هـرز  علف هـای  کنتـرل  مکانیکـی:  کنتـرل   .4 
)پنجه غازی( یا به صورت وجین دستی امکان پذیر است.

5. اسـتفاده از بـذر اسـتاندارد: اسـتفاده از بـذور گواهـی شـده و عـاری از هرگونـه علـف  هـرز، یکـی از 
فاکتورهـای مهـم در پیشـگیری از بـروز خسـارت اولیـه علف هـای هرز بـه مزرعه اسـت که رعایـت آن برای 

آلـوده نشـدن مزرعـه، بـه علف هـای هرز جدیـد ضـرورت دارد.

2-13. کنترل شیمیایی

- اسـتفاده از علف کش هـای قبـل از کشـت: پـس از انجـام عملیـات شـخم و دیسـک و قبـل از کاشـت، 
مزرعـه توسـط علف کـش ترفـالن بـه میـزان 1/5 لیتـر در هکتـار در خاک های سـبک و 2/5 لیتـر در هکتار 
در خاک هـای سـنگین بـه همراه 500-300 لیتر آب به طور یکنواخت سم پاشـی و بالفاصله توسـط دیسـک 
سـبک بـا خـاک مخلـوط گـردد. جهـت افزایش اثـر علف کش بهتر اسـت خـاک مرطوب باشـد و سم پاشـی 
در هنـگام صبـح یـا غـروب انجـام گیرد. ایـن علف کش بخـش عمـده  ای )بسـیاری( از علف های هـرز نازک 

بـرگ، طیـف وسـیعی از پهـن برگ هـا و حـدود 20 درصـد علف های هـرز هم خانـواده را کنتـرل می کند.
- اسـتفاده از علف کش هـای پـس از کشـت و قبل از سـبز شـدن: علف کش بوتیزان اسـتار بـه میزان 2/5 
لیتـر در هکتـار بعد از کاشـت و قبل از سـبز شـدن کلـزا می تواند در کنتـرل طیف وسـیعی از علف های هرز 
نـازک بـرگ و پهن بـرگ به ویـژه علف های هـرز هم خانواده کلزا نظیر خاکشـیر  و کیسـه کشـیش  و تاحدی 
خـردل وحشـی  مؤثـر واقـع شـود. ایـن علف کش به میـزان 3 لیتـر در هکتار پـس از آبیاری اول )خـاک آب( و 

قبل از سـبز شـدن کلزا مؤثر اسـت.
- اسـتفاده از علف کش هـای بعـد از سـبز شـدن: بـرای کنتـرل علف هـای هـرز نـازک بـرگ اسـتفاده از 
علف کش هـای بعـد از سـبز شـدن  از مرحلـه 3 برگی تـا روزت کامل کلـزا و قبل از به سـاقه رفتن علف های 
هـرز باریـک بـرگ توصیه می شـود. برخی از ایـن علف کش هـا عبارتند از: گاالنـت )2 لیتر در هکتار(، سـوپر 
گاالنـت )750 میلی لیتـر در هکتـار(، سـلکت سـوپر )2-1/5 لیتر در هکتـار(، نابو- اس )3 لیتـر در هکتار( و 

فوکـوس )2 لیتر در هکتـار( و غیره
در دماهـای روزانـه پایین تـر از  10-2 درجـه سلسـیوس و دماهای شـبانه پایین تر از 2 درجه سلسـیوس 
اثـر علف کش هـا کاهـش پیـدا می کنـد. با این حـال تأثیـر کاربرد علف کـش نابـو- اس کم تر و سـوپر گاالنت 
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بیش تـر از سـایر علف کش هـا اسـت. جهـت کنتـرل بعضـی از علف هـای هـرز پهن بـرگ ماننـد ماشـک، 
شـبدر، یونجـه وحشـی، انـواع کنگر، کاهو وحشـی، بارهنـگ، جعفری وحشـی و انواع علـف هفت بند توصیه 
می شـود کـه از علف کـش لونتـرل بـه میـزان 800 میلی لیتـر در هکتـار زمانی اسـتفاده شـود کـه علف های 

هـرز حـدود 10 سـانتی متر باشـند )مرحلـه دو برگـی تا قبـل از گلدهی کامـل کلزا(. 

3-13. انگل گل جالیز

علـف هـرز انگلـی گل جالیـز اخیـراً در برخـی نقـاط کشـور ازجملـه اسـتان های کرمانشـاه، گلسـتان و 
خوزسـتان گسـترش زیـادی پیداکرده اسـت. این علف هرزخسـارت بسـیار شـدید کـرده و عملکـرد دانه در 
مـزارع آلـوده بـه زیـر 1000 کیلوگـرم در هکتـار کاهش داده اسـت. دسـتورالعمل کنترل و کاهـش آلودگی 

بـه علـف هـرز انگلـی گل جالیـز در مـزارع کلزا به شـرح ذیل اسـت:
 - جمع آوری بقایای علف هرز گل جالیز قبل از ریزش بذور.

 - شعله افکنی در اراضی با آلودگی باال.
 - شخم عمیق و مدفون نمودن بذور باقی مانده گل جالیز.

 - کشت برنج در اراضی آلوده )در صورت امکان(.
رعایـت تنـاوب زراعـی حداقل تا 5 سـال با محصوالت زراعی میزبـان انگل گل جالیز ماننـد گوجه فرنگی، 

خیـار، کلزا، هندوانـه، کنجد و ماش.
-کنترل علف های هرز مزرعه کلزا به خصوص گشنیز و علف هفت بند.

 - رعایت بهداشت زراعی در مزارع آلوده.
 - پرهیز از نگهداری و کشت بذور برداشت شده کلزا در اراضی آلوده به گل جالیز.

- رعایت تناوب زراعی و کشت غالت مانند گندم و جو در تناوب با کلزا.
- جلوگیـری از فعالیـت کمباین هـای برداشـت مزارع کلزای مشـکوک بـه آلودگی در سـایر اراضی مزارع 

ایـن گیاه.

 

         شکل 13- خسارت شدید گل جالیز به مزرعه کلزا در اراضی آلوده         شکل 14- اتصال گل جالیز به ریشه گیاه کلزا
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14. کنترل آفات و بیماری های مزرعه کلزا

 1-14. کنترل آفات

 14-1-1. شته مومی  کلزا

شـته مومـی یکـی از آفت هـای کلـزا در ایـران اسـت. این حشـره ازجمله آفات مهمی اسـت کـه به برگ، 
سـاقه، گل و خورجین هـای در حـال رشـد کلـزا حملـه می کنـد و بـا مکیـدن شـیره سـلولی، باعـث کاهش 
شـدید رشـد گیـاه و تغییـر شـکل آن می گردد. حملـه ی این آفـت از ابتدای فصـل که بوته های کلـزا مرحله 
روزت را می گذراننـد آغـاز می شـود و فعالیـت تغذیـه ای آنهـا در مرحلـه سـاقه دهی، تشـکیل غنچه هـای گل و 
گلدهـی تـا رسـیدن غالف هـا ادامـه می یابـد. پوره هـا و حشـره ی کامـل از شـیره کلـزا تغذیه می کننـد. این 
شـته ها بیش تـر در سـاقه اصلـی کلـزا مسـتقر می شـوند. گلدهـی و غالف دهـی از حسـاس ترین مراحـل 
رشـدی کلـزا بـرای آلودگی به شـته مومی اسـت. این حشـره در صـورت کنترل به وسـیله دشـمنان طبیعی 
ماننـد انـواع کفشـدوزک ها، مگـس گل و زنبورهـای پارازیتوئیـد نیـاز بـه کنترل شـیمیایی نـدارد. بااین حال 
در برخـی سـال ها بـا افزایـش بارش هـای بهـاری و ابـری شـدن هـوا ممکـن اسـت نیاز به سم پاشـی باشـد. 
جهـت کنتـرل ایـن آفت، اسـتفاده از آفت کش های سیسـتمیک نظیـر ایمیداکلـو پراید )کونفیـدر( به میزان 
1 لیتـر در هکتـار مـو پریمیـکارب )پریمـور( به میـزان 1 کیلوگرم در هکتـار توصیه می شـود. در مزارعی که 
اطـراف آنهـا زنبورعسـل پـرورش داده می شـود، بهتـر اسـت از سـم پریمور اسـتفاده گـردد. تاکید می شـود 
از همـان مراحـل اولیـه رشـد، مزرعـه تحـت کنتـرل قـرار گیـرد و بـا مشـاهده اولین بوتـه آلوده نسـبت به 
سم پاشـی مزرعـه اقـدام شـود )شستشـوی کامـل کانون های آلـوده اصطالحـاً بوته شـور(. در صـورت وجود 
شـته، سم پاشـی دوم بـه فاصلـه دو هفتـه بعد از سم پاشـی اول ضـروری اسـت. ازآنجایی که حمله شـته ها از 
حاشـیه مـزارع شـروع می شـود، از بیـن بـردن علف هـای هرز اطـراف مزارع بسـیار مهم اسـت. کنترل شـته 
در صـورت عـدم سم پاشـی مزرعـه تـا قبـل از مرحلـه سـاقه دهـی کلـزا به ویـژه در سـال های گـرم و خشـک و  
کـم بـاران بسـیار دشـوار خواهـد بـود. کنتـرل شـته در مرحلـه روزت در کاهـش شـدید جمعیـت این آفت 
مؤثـر اسـت و نیـاز به سم پاشـی با سـموم شـیمیایی را کاهش می دهد. اسـتفاده از ارقـام دیررس تـر از ارقام 

توصیه شـده بـرای هـر منطقـه خسـارت شـته و نیاز بـه سم پاشـی را افزایـش می دهد.
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 شکل 15- شته مومی بالغ کلزا و کلنی آنها بر گیاه کلزا

2-1-14. سوسک غنچه خوار )گرده خوار( 

سوسـک غنچه خـوار یکـی دیگـر از آفـات مهـم کلـزا در فصـل بهـار اسـت کـه در مراحل غنچـه دهی و 
گل دهـی بـه گیـاه کلـزا حمله می کنـد و با از بیـن بردن غنچه هـا باعث کاهـش عملکرد می گردد. خسـارت 
ایـن آفـت به ویـژه در سـال هایی بسـیار چشـم گیر اسـت که بـه علت سـردی هوا، باز شـدن گل هـا به کندی 
صـورت می گیـرد و دوره گل دهـی طوالنـی می شـود. ایـن آفـت  سوسـک ریـز )بـه طـول حـدود دو میلی متـر( و 
سـیاه رنگی اسـت. ایـن حشـره بـا توجه به شـرایط جـوی در پایان بهمـن و یا ابتـدای اسـفندماه کم کم وارد 
مزرعـه کلـزا می شـود. الروهـا پـس از خـارج شـدن از تخـم درون غنچه هـا و گل هـا رشـد و نمـو می کننـد. 
حشـره کامـل از غنچـه و گـرده گل تغذیـه می کنـد. اگـر جمعیت آفت زیـاد باشـد، غنچه ها از بیـن می روند و 
سـبب نارسـی و عقیمـی گل هـا می شـود. در گل هـای آسـیب دیده دوره گلدهی طوالنی تر اسـت و رسـیدن 
گیـاه نیـز نامنظـم و دیرتـر انجـام می شـود. همچنیـن غالف هـای  کم تـری در سـاقه به ویـژه سـاقه انتهایی 
تشـکیل می شـود. بـا اعمال روش هـای صحیح مدیریت آفت در مزرعه، خسـارت سوسـک گرده خـوار ناچیز 
خواهـد بـود، مگر این که کلزای زمسـتانه دیر کشت شـده باشـد، یا سوسـک ها بـه دلیل شـرایط آب و هوایی 
در مرحلـه تشـکیل غنچـه زودتـر در مزرعـه ظاهـر شـوند و یـا مرحلـه غنچه دهی بـه دالیلی طوالنـی گردد 

کـه در ایـن صورت خسـارت  قابل توجه اسـت.
در صـورت نیـاز و احتمـال وارد شـدن خسـارت حتمـاً در مرحله غنچه دهـی که 70 تـا 80 درصد گل ها 
باز نشـده اند، سوسـک غنچه خوار با اسـتفاده از حشـره کش های سـفارش شـده توسـط کارشناسـان کنترل 
گـردد. بهتریـن روش مبـارزه بـا ایـن آفـت یکنواختـی تاریـخ کشـت، کاشـت زودهنـگام و اسـتفاده از ارقام 
زودگل )کشـت رقم هـای زودرس( درکشـت  پاییـزه اسـت کـه زمـان گلدهـی آن هـا قبـل از خـروج حشـره 
کامـل از محـل زمسـتان گذرانی اسـت. هجوم حشـرات کامـل روی گل های کلزا همیشـه ارتباط مسـتقیمی 
بـا خسـارت آفـت نـدارد عـالوه  بـر آن در گرده افشـانی هـم بی تأثیـر نیسـت. سم پاشـی در ایـن مرحلـه بـه 
دلیـل مصـادف بـودن آن با فعالیت حشـرات گرده افشـان خصوصـاً زنبورعسـل به هیچ وجه توصیه نمی شـود. 
در بعضـی از کشـورها به منظـور جلـب و بـه تلـه انداختـن این آفت در حاشـیه مـزارع کلـزا از گیاهانی نظیر 
آفتابگـردان، گل جعفـری، کلـم چینـی و بروکسـلی و غیره اسـتفاده می نماینـد. عالوه  بر این نصـب تله های 
تشـت زردرنـگ )محلـول آب و صابـون( در شـکار حشـرات کامل جهـت تعیین آسـتانه خسـارت آفت مؤثر 
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اسـت. آسـتانه خسـارت ایـن آفت وجود 3-2 عدد حشـره کامل روی هـر بوته کلزای بهـاره در ابتدای مرحله 
غنچـه دهـی و 9-6 عـدد حشـره ی کامـل روی هـر بوتـه ی کلزا در مرحله باز شـدن غنچه ها اسـت. آسـتانه 
مذکـور در کلـزای زمسـتانه زود کاشـت، شـامل وجـود 15 تا 20 عـدد و در کلزای دیر کاشـت 5 عدد در هر 
گیـاه اسـت. چنانچـه آفـت به دلیل شـرایط آب و هوایـی، قبل از باز شـدن گل ها ظاهر شـود و به غنچه های 
گل حملـه نمایـد ناگزیـر بـه مبـارزه شـیمیایی با اسـتفاده از یکی از حشـره کش ها نظیر بیسـکایا، بـه مقدار 
0/35 لیتـر در هکتـار و یـا فوزالـون 3- 2 لیتـر در هکتار خواهیـم بود. به دلیل مصادف بودن ظهور حشـرات 
کامـل گرده خـوار بـا فعالیت سـایر حشـرات گرده افشـان به خصوص زنبورعسـل سم پاشـی به هیچ وجـه نباید 

در مرحلـه گل دهی صـورت گیرد.

 

 شکل 16- تغذیه سوسک گرده خوار از گرده های گل کلزا

الزم بـه ذکـر اسـت کـه نـوع دیگـری از سوسـک گـرده خـوار نیـز در مـزارع کلزا مشـاهده می شـود که 
بیش تـر مربـوط بـه درختـان میـوه اسـت. ایـن سوسـک کـه شـامل دو گونـه سـیاه و بـور اسـت، از آفـات 
آفتابگـردان به حسـاب می آیـد. اکثـراً گونـه سـیاه آن کـه توسـط تله هـای آبی شـکار می شـود، ممکن اسـت 
بـه مـزارع کلزایـی کـه در کنـار باغات میوه درحـال گل دادن هسـتند به هم هجـوم بیاورد. بـا این حال گرده 
خـوار اصلـی کـه روی کلـزا فعالیـت می کنـد و به آن غنچه خـوار هم می گوینـد بانـام انگلیسـی )Pollen beetle( و نام 
علمـی   Meligethes aeneus شـناحته می شـود. سوسـک گرده خـوار در ایـران در اسـتان های گلسـتان و مازندران و 

اروپـا از آفـات اصلـی کلـزا به شـمار می رود.

 

شکل 17- سوسک های گرده خوار سیاه )راست( و بور )چپ( که آفت اصلی کلزا به حساب نمی آیند

3-1-14 سوسک منداب1 

سوسـک منـداب از آفـات مهـم کلزا در مرحله روزت و قبل از آن اسـت. الرو و حشـره کامـل این آفت  با 

1- Entomoscelis adonidis
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تغذیـه از برگ هـای گیـاه در مرحلـه روزت، عـالوه  بـر کم کـردن مقاومت گیاه به سـرما، در نهایـت عملکرد 
محصـول کلـزا را نیـز کاهـش می دهنـد. این آفت معمـوالً در طـول پاییز و زمسـتان روی کلـزا و بیش تر در 
مناطـق کوهپایـه و جنگلی دیده می شـود. خسـارت سوسـک منـداب روی کلـزا در پاییـز و در مرحله روزت 
کلـزا بیش تـر اسـت. بـا توجـه به این کـه این آفـت بیش تر به صـورت لکـه ای به مزرعـه حمله می کنـد، بهتر 
اسـت بـا مشـاهده آلودگـی، با سم پاشـی لکه هـا این آفـت را کنترل کـرد. برای مبـارزه با این آفت از سـموم 
حشـره کش از جملـه فوزالـون بـه مقـدار 2 لیتـر در هکتـار و کلـر پیریفـوس بـه مقـدار 1/5 لیتـر در هکتار 

می شود. اسـتفاده 

  

شکل 18- سوسک منداب

 4-1-14. کک کلزا1 

کک کلـزا سوسـک های جهنـده ریـزی هسـتند که خسـارت ناشـی از حملـه این آفـت در مراحـل اولیه 
رشـد )از 4 تـا 5 برگـی( در بعضـی مناطـق به ویـژه در کشـت های کرپـه مشـاهده می شـود. بـرای کاهـش 
خسـارت بایـد اوالً کاشـت کلـزا به موقـع انجـام شـود و ثانیـاً از بـذور ضدعفونـی شـده بـا حشـره کش هایی 
نظیـر کـروزر بـه مقـدار  7-10 میلی گـرم در یـک کیلوگرم بذر و یـا گائوچو بـه مقدار 14-12 گـرم در یک 

کیلوگرم بذر اسـتفاده شـود.
خسـارت کک هـا به ویـژه در هـوای گـرم و خشـک و درصـورت نبـود رطوبت زیادتـر می شـود و در هوای 
سـرد و بارانـی فعالیـت و خسـارت ایـن آفت کاهش می یابـد. در تراکم بـاالی جمعیت کک، توصیه می شـود 
مزرعـه بـا آفت کش هـای مناسـب نظیـر ماالتیـون به مقـدار یک لیتـر در هکتـار، الفاسـایپرمترین بـه مقدار 
150 گـرم در هکتـار و ایمیداکلوپرایـد )کونفیـدر( به مقـدار 400-250 میلی لیتر در هکتار سم پاشـی گردد.

 

1- Entomoscelis adonidis
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شکل 19- حشره ی کامل کک و خسارت بر برگ ها

5-1-14. پرندگان

 اخیـراً خسـارت ناشـی از پرنـدگان به خصـوص چکاوک هـا )چـکاوک آسـمانی( ، کبوترها )به ویـژه کبوتر 
جنگلـی( و زنگولـه بـال )به ویـژه در منطقـه مغان و اراضی اسـتان گلسـتان( در مراحل اولیه رشـد و روزت و 
زمـان دانـه بسـتن کلـزا )در بعضـی مناطق کشـور به ویژه مناطـق جنوبی و غربی کشـور( در بعضـی مناطق 
کشـور بسـیار مشـهود شـده اسـت. زمان خسـارت پرنـدگان به مـزارع کلـزا از آبان تـا دی ماه اسـت. در این 
هنـگام هرچـه درصـد تـاج پوشـش علفـی مزرعـه بیش تـر باشـد و سـطح خـاک بیش تـر از بـرگ گیاهـان  
به خصـوص پهن بـرگ پوشـیده شـده باشـد چکاوک هـا کم تر بـه مزرعـه خسـارت وارد می کننـد. چکاوک ها 
مـزارع بـا پوشـش گیاهـی  کم تـر را ترجیـح می دهنـد، از ایـن رو بهتر اسـت وجیـن علف های پهن بـرگ بعد 
از سـاقه دهی کلـزا انجـام شـود. همچنیـن در مناطقـی که خسـارت پرنـدگان وجـود دارد بهتر اسـت تراکم 
کاشـت کـم نباشـد و بـه 100 بوتـه در مترمربـع افزایـش یابد تا خسـارت احتمالـی جبران شـود. همچنین 
کاشـت مـزارع گنـدم و کلـزا در کنـار هـم نیـز منجر به کاهـش خسـارت پرنـدگان می شـود. در زمین هایی 
کـه کنـار جاده هـا قـرار دارنـد، بوته های کلزا خسـارت کم تـری می بیننـد زیـرا چکاوک هـا از زمین هایی که 

انسـان و وسـیله ی نقلیـه درون یـا اطـراف آن رفت و آمـد نماینـد، دوری می کنند.
بـرای کاهـش خسـارت ایجادشـده می تـوان از شـیوه های مختلفی بهره گرفـت از جمله کشـت به موقع و 
روش هایـی نظیـر اسـتفاده از افراد گنجشـک پَـران و تفنگ دار در مـزارع یکپارچه متعلق به کشـت و صنایع 
بـزرگ، روش تـور گذاری در مسـاحت های کوچک، ایجاد صدا، گذاشـتن مترسـک و پاشـیدن گوگرد پودری 

روی برگ هـا بـه میـزان 15 کیلوگرم در هکتـار در هر مرحله.
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شکل 20- چکاوک کاکلی و خسارت های پرندگان به مزارع کلزا

 

شکل 21- تقویم پایش آفات مزرعه کلزای زمستانه

6-1-14. سرخرطومی  ساقه ی کلزا 

سـرخرطومی  سـاقه در مرحلـه روزت به طـرف مـزارع کلـزای تـازه پـرواز می کند. بعـد از دو هفتـه تغذیه 
کامـل، ماده هـا تقریبـاً در قسـمت های تحتانی سـاقه شـروع بـه تخم گـذاری می نمایند کـه معمـوالً از نیمه 
دوم آذر تـا اواسـط دی مـاه در اکثـر مناطـق کلـزا کاری کشـور ادامـه دارد. در گیاهان خسـارت دیده الروها 
بـا تغذیـه از بافـت گیـاه، در داخـل دم بـرگ و سـاقه تونـل ایجـاد می کننـد و موجـب ضعف و کاهش رشـد 
رویشـی گیـاه و درنهایـت کاهـش بـذر و عملکـرد آن می گردنـد. در اثـر حملـه ایـن سـرخرطومی بـه گیـاه 
کلـزا عالیـم خسـارت به صـورت بدشـکلی در قسـمت بیرونی سـاقه مشـاهده می شـود. سـوراخ های خروجی 
 الروهـا در قاعـده ی سـاقه ها مـکان مناسـبی جهـت آلودگـی عوامـل ثانویـه نظیـر قـارچ  Phoma lingamو

 Verticillium    dahliaeهسـتند کـه عوامـل شـانکر سـاقه و پوسـیدگی محسـوب می شـوند. جهـت مدیریـت 

سـرخرطومی های کلـزا کشـت به موقع  این گیاه، داشـتن سـطح سـبز یکنواخـت در مزرعه، مدیریـت تغذیه و پایش 
آفـت ضـروری اسـت. در برنامة مدیریت سـرخرطومی های سـاقه خوار کلـزا، هدف اصلی کنترل حشـرات کامل 



کشت کلزا

28

و الروهـای سـن یـک قبـل از نفـوذ آن هـا بـه عمـق بافت گیـاه اسـت ؛ بنابرایـن پایـش و بازدید مـداوم مزارع 
و تعییـن زمـان ورود حشـرات کامـل بـه مزرعـه حائـز اهمیت اسـت. از آنجایی کـه الرو این سـرخرطومی ها 
در داخـل دمبـرگ، طوقـه و سـاقه کلـزا فعالیـت تغذیـه-ای دارنـد، کنتـرل شـیمیایی آن هـا بـا محدودیت 
زمانـی روبـرو اسـت و عمومـاً عملیـات سم پاشـی بایـد در یـک دوره ی زمانـی کوتـاه انجـام شـود )از زمـان 
شـروع تخم ریـزی تـا قبـل از نفـوذ الروها بـه عمق بافت گیـاه(. در مناطق شـمالی کشـور به ویژه در اسـتان 
مازنـدران و گلسـتان ایـن دوره حـدوداً اواسـط آذرمـاه اسـت. به عبارتـی زمـان مناسـب کنترل ایـن آفت از 
مرحلـه روزت تـا شـروع سـاقه دهـی کلـزا اسـت. سـرخرطومی  را می تـوان بـا حشـره کش هایی از قبیـل 
کلرپیریفـوس بـه میـزان 2-1/5 لیتـر در هکتـار، تیاکلوپراید )بیسـکایا( به مقـدار 300 میلی لیتـر در هکتار، 

ایمیداکلوپرایـد 1 لیتـر در هکتـار و سـایپرمترین بـه مقـدار 200 میلی لیتـر در هکتـار کنتـرل نمود.

شکل 22- سرخرطومی  ساقه ی کلزا

7-1-14. شب پره بید کلم )شب پره پشت الماسی(1 

 شـب پره بیـد کلـم )شـب پره پشـت الماسـی( از آفات مهـم در زراعت کلزا به شـمار می آید کـه در بعضی 
از سـال ها ممکـن اسـت طغیـان کنـد و خسـارت زا شـود. الروهای آفـت از برگ هـا، جوانه هـا، گل هـا، خورجین هـا و دانه های 
نـارس کلـزا تغذیـه می کننـد و سـبب ایجـاد خسـارت می شـوند. در خصـوص مدیریـت شـب پره بیدکلم در 
اول فصـل بـا توجـه به احتمـال ریـزش بارش هـای فصلی و متعاقـب آن کاهش دما، خسـارت آفـت به میزان 
زیـادی کاهـش می یابـد و محسـوس نخواهد بـود. در هرصورت اگـر در این مرحله از رویش کلـزا افزایش دما 
در مناطـق کشـت کلـزا باعث بـاال رفتن جمعیت آفت شـود، انجـام نمونه بـرداری منظم بـرای تصمیم گیری 
درمـورد کنتـرل آن ضـروری خواهـد بـود. جهـت کنتـرل شـیمیایی ایـن آفـت می تـوان از حشـره کش های 

1- Plutella xylostella
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مختلفـی اسـتفاده کـرد ازجمله آتابـرون750 میلی لیتر در هکتار، ایندوکسـاکارب به میـزان 250 میلی لیتر در 
هکتـار، هگزافلومـرون بـه میـزان 1000 میلی لیتـر در هکتار، کلرپیریفوس بـه میزان 2- 1/5 لیتـر و روی اگرو 
بـه مقـدار300 میلی لیتـر در هکتـار. عـالوه  بـر ایـن از فرآورده هـای تجـاری Bt مانند آنتاریـو و بلتیـرول با ُدز 
یـک کیلوگـرم در هکتـار و بیولـپ بـا ُدز دو لیتـر در هکتـار نیز می تـوان برای کنتـرل این آفت  اسـتفاده کرد.

شکل 23- حشره کامل و الرو شب پره بید کلم )شب پره پشت الماسی(

8-1-14 . پروانه های سفید کلم

پروانه هـای سـفید کلـم شـامل سـفید بـزرگ کلـم1 و سـفید کوچک کلم2 هسـتند کـه در تمـام مناطق 
کلـزا کاری کشـور وجـود دارنـد و عـالوه بر کلم بـه کلزا نیز کم وبیش خسـارت می رسـانند. زمسـتان گذرانی 
آفـت به صـورت شـفیره روی گیاهـان میزبـان و یـا پناهگاه هـا اسـت. در بهار حشـرات بالغ ظاهر می شـوند و 
در سـاعات آفتابـی پـرواز می نماینـد امـا در روزهـای بارانـی و ابـری خـود را در زیر برگ ها مخفـی می کنند. 
حشـره مـاده تخم هـای خـود را به طـور دسـت های پهلـوی یکدیگـر روی بـرگ قـرار می دهـد. الروهـای 
زردرنـگ کوچـک از تخم هـا خـارج می شـوند و دسـته جمعی تغذیـه می کننـد. دامنـه ی انتشـار پروانه هـای 
سـفید کلـم زیـاد اسـت. در مـزارع کلـزای اسـتان های گلسـتان، مازنـدران و گیـالن بیش تر از سـایر نواحی 
کشـور دیـده شـده اسـت. الرو ایـن پروانه هـا براثـر حملـه بـه برگ هـا ممکن اسـت کلـزا را به کلـی بی برگ 
نمایـد، رشـد گیـاه را بـه تعویـق بینـدازد و آن را ضعیـف کند. بـا این  وجود پروانه های سـفید کلـم در مزارع 
کلـزا چنـدان خسـارت اقتصـادی وارد نمی کننـد و به طـور پراکنـده در همـه مـزارع وجـود دارنـد. تاکنـون 
مبـارزه شـیمیایی برعلیـه ایـن آفـت در هیچ یک از مـزارع کلزا انجام نشـده اسـت. این آفت دارای دشـمنان 
طبیعـی زیـادی در طبیعـت اسـت کـه الروهـای سـفید کلـم را پارازیتـه می کننـد. همچنین تخم هـای این 
آفـت توسـط زنبورهـای پارازیتوئیـد موردحملـه قـرار می گیرنـد. در صـورت طغیـان ایـن آفـت می تـوان بـا 

آفت کـش بیولوژیـک ترکیبـات Bt آن را کنتـرل نمود.

1- Pieris brassicae

2- Pieris rapae
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شکل 24- پروانه های سفید کلم

2-14 . کنترل بیماری های مهم کلزا

1.2.141-2-14 . پوسیدگی سفید ساقه)پوسیدگی اسکلروتینیایی(

ایـن بیمـاری بـه نام های پوسـیدگی سـاقه، پوسـیدگی اسـکلروتینیایی و حتی اسـکلروتینیا نیـز معروف 
اسـت. کـه عامـل پوسـیدگی سـفید سـاقه قـارچ خاکـزاد  Sclerotinia sclerotiorumاسـت و یکـی از مهم ترین 
بیماری هـای اصلـی کلـزا در بیش تـر نقـاط دنیـا محسـوب می شـود کـه به طورجدی بـر عملکـرد و کیفیت 
روغـن محصـوالت کلـزای آلـوده تأثیـر می گـذارد. نشـانه ی بیمـاری زمانی قابل تشـخیص می شـود که دیگر 
فرصتـی بـرای مبـارزه وجـود نـدارد. در مزرعـه به صـورت پوسـیدگی های سـفید در سـاقه اصلـی، شـاخه ها و 
حتـی خورجین هـا دیـده می شـود. سـاقه از داخـل خالـی می گـردد و ورس و شکسـتگی سـاقه و درنهایـت 
زودرسـی غیرعـادی در مزرعـه مشـاهده می شـود. اولین عالیـم این بیمـاری مدتی پس از گلدهـی به صورت 
لکه هـای کوچـک خاکسـتری رنگ و آب سـوخته روی برگ هـای کلـزا آشـکار می گـردد. بیمـاری کم کـم توسـعه 
می یابـد و در شـرایط مرطـوب ریسـه های سـفید و پنبـه ای بـر روی آن نمایـان می شـود. بـرای مبـارزه بـا 
بیمـاری در مناطـق آلـوده و پرخطر ازجمله اسـتان های مرطوب شـمالی و همچنین خوزسـتان اگر در زمان 
شـروع گلدهـی کلـزا رطوبـت هـوا اشـباع و دمـای روزانـه بـه مـدت 5 روز بین 12 تـا 15 درجه سلسـیوس 
باشـد، سم پاشـی مزرعـه بـا سـمومی مثـل فولیکور به میـزان 1 لیتـر در هکتار طـی دو مرحلـه الزم خواهد 
بـود. الزم بـه توجـه اسـت کـه درصـد بیمـاری هـر چه باشـد کاهـش خسـارت عملکـرد ناشـی از آن نصف 

میـزان آلودگـی بوته هـا خواهـد بود.کنتـرل ایـن بیمـاری بـه روش های زیـر انجـام می گیرد:
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1. جمع آوری و از بین بردن بقایای گیاهی بعد از برداشت.
2. استفاده از بذرهای گواهی شده.

3. برقراری تناوب زراعی 3 تا 4 ساله با گیاهان غیرمیزبان مشترک مانند غالت.
4. انتخاب تاریخ کاشت مناسب.

5. افزودن مواد آلی به خاک )کود دامی پوسیده، کمپوست و کود سبز(.
6. سم پاشی مزارع با سموم سفارش شده توسط کارشناسان.

 

   

  

2-2-14. ساق سیاه

سـاق سـیاه بـه نـام فوما نیز مشـهور اسـت. این بیمـاری در اسـتان های شـمالی ایجاد خسـارت می کند. 
ایجـاد ترک هـا و شـکاف های عمیـق سـاقه که بـه شکسـتگی و ورس بوته هـا منتهی می شـود از عالیـم بارز 

شکل 25- غالف های آلوده به بیماری پوسیدگی 
سفید ساقه با پوشش میسیلیومی پشم مانند به 

رنگ سفید

شکل 26- لکه های آبکی به رنگ قهوه ای روشن روی 
قارچ عام  اثر چسبیدن گلبرگ ها توسط  ساقه که در 

بیماری ایجادشده

موجب  که  پوسیدگی  باالی  شکل 27- شدت 
شکستگی ساقه و ورس می شود

شکل 28- چسبیدن گلبرگ های کلنیزه شده توسط 
قارچ عامل بیماری به برگ و ایجاد پوسیدگی

شکل 30- پوسیدگی های سفید در ساقه اصلیشکل 29- پوسیدگی های سفید در ساقه اصلی
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بیمـاری و خسـارت اصلـی آن اسـت. بیمـاری در زمـان 2 تـا 4 برگـی به صـورت لکه هـای کرم رنـگ روی 
برگ هـای گیاهچه هـا و لپه هـا دیـده می شـود. شـدت بیمـاری در فصل های پربـاران در این مقطـع از رویش 
 گیـاه  شـدت بیش تـر خواهـد بـود. اسـتفاده از ارقـام مقـاوم و سـموم توصیه شـده ماننـد فولیکور بـه میزان

1 لیتـر در هکتـار طـی دو مرحله می تواند خسـارت بیمـاری را کاهش دهد. در این زمان اسـتفاده از سـموم 
توصیه شـده ماننـد فولیکور می تواند خسـارت بیمـاری را کاهش دهد.

   

شکل 31- ساق سیاه کلزا

3-2-14. لکه برگی آلترناریایی

بیمـاری لکـه برگـی آلترناریایـی به صـورت لکه هـای مواج بـه رنگ قهـوه ای تیره تا روشـن در مناطـق مختلف 
دیـده می شـود. اسـتان های مرطوب شـدت بـاالی بیمـاری را نشـان می دهند. در صورتی که شـدت بیمـاری زیاد 
باشـد می تـوان از سـموم توصیه شـده اسـتفاده کـرد تـا از کاهش شـدید سـطح بـرگ و به دنبـال آن عملکـرد دانه 
جلوگیـری شـود. در صـورت شـدید بـودن بیمـاری لکه هـای مـدور تیـره در روی خورجین هـا نیز دیده می شـود و 
چروکیدگـی بذرهـا را بـه دنبـال دارد. سـمومی ماننـد کربوکسـین - تیـرام یـا رورال به میـزان یک در هـزار برای 
کاهـش خسـارت توصیـه می شـوند. بـا توجه به شـرایط اقلیمی سـواحل خـزر )به ویژه در اسـتان گلسـتان( جهت 

کنتـرل بیمـاری فومـا، یک بـار سم پاشـی بـا فولیکـور در کلیه مـزارع کلزا ضروری اسـت.

 

شکل 32- تقویم پایش بیماری های کلزای زمستانه



                                                                                                                                                                       کشت کلزا

33

15. برداشت
 برداشـت در کلـزا مرحلـه حساسـی اسـت و به علت ریـز بودن بذور و عادت رشـدی نامحـدود آن ها، عدم 
هم زمانـی رسـیدگی در مزرعـه مشـاهده می گـردد. با این  وجـود یکـی از مهم ترین فاکتورهـای تعیین کننده 
کمیـت و کیفیـت عملکـرد کلـزا ردیابـی دقیق زمـان برداشـت اسـت. به طوری که برداشـت زودهنـگام کلزا 
بـه دلیـل سـبز بـودن دانه و افزایـش میزان کلروفیـل، کیفیت محصول تولیـدی را کاهش می دهد. برداشـت 
دیرهنـگام نیزبـه دلیـل ریـزش دانـه و خورجین هـا و همچنیـن ایجـاد مشـکل در برداشـت باعـث کاهـش 
عملکـرد دانـه می گـردد. اجـزای عملکـرد کلـزا شـامل تعـداد غـالف، دانـه در غـالف و وزن هـر دانه اسـت. 
به طورکلـی می تـوان روش هـای برداشـت کلـزا را بـه دو روش مسـتقیم و غیرمسـتقیم یـا دو مرحلـه ای 

کرد. تقسـیم بندی 

1-15. برداشت مستقیم

در برداشـت مسـتقیم، زمانـی می تـوان محصـول را بـا کمبایـن برداشـت نمـود کـه 85 تـا 90 درصـد 
دانه هـای خورجین هـای سـاقه اصلـی و شـاخه های اولیـه )در ارقـام زمسـتانه شـاخه های فرعـی در تعییـن 
میـزان عملکـرد و زمـان برداشـت از اهمیـت بیش تـری برخـوردار هسـتند( به رنگ قهـوه ای روشـن یا تیره 
متمایـل شـوند )رطوبـت دانـه حداکثـر 12 درصد اسـت(. در ایـن حالت، تنظیمـات کمباین باید به درسـتی 
انجـام شـود. چـرخ  و فلـک )چرخ وفلـک انگشـتی دار کارایـی بهتـری دارد( و هـد کمباین تا حـد ممکن باید 
در باالتریـن سـطح قـرار گیرنـد، به طوری کـه خورجین های کلزا را از پشـت بـه داخل کمبایـن هدایت کنند 
تـا سـاقه کم تـری وارد کمبایـن شـود. ارتفـاع هلیـس از کـف پـالت فـرم 12 تـا 20 میلی متـر و فواصـل در 
طرفیـن بایـد کاماًل یکسـان باشـد. همچنین دور اسـتوانه ی کوبنده 800 تا 900 و سـرعت فـن 350 تا 450 
دور در دقیقـه تنظیـم شـود. فاصلـه عرضی بیـن کوبنده )سـیلندر( و ضد کوبنده در قسـمت جلـو ایدحدود 
25 میلی متـر و در قسـمت عقـب بیـن 3 تا 13 میلی متر باشـد. پیشـنهاد می شـود سـرعت حرکـت کمباین 
بـا توجـه بـه بررسـی وضعیـت مزرعـه تنظیـم گـردد و نبایـد از مقـدار خاصـی بیش تر شـود زیرا کـه بیش 
بـاری در خوراک دهـی بـه کمبایـن، تلفـات دانـه را در کلزا به صـورت تصاعدی افزایـش می دهد. اسـتفاده از 
هـد مخصـوص کلـزا بـا تیغه بـرش عمـودی و یا کاربـرد کمباین های جدیـد و فاقـد منافذ در هـد و بدنه در 
کاهـش ریـزش دانـه بسـیار مؤثر اسـت. در محصوالت پرپشـت و با شـاخ و برگ زیاد پیشـنهاد می شـود که 
از مقسـم های بلنـد در کناره هـای هـد برداشـت اسـتفاده گـردد تا شـاخه های در هـم فرورفتـه به آرامی و با 
مالیمـت  از هـم جـدا شـوند و ریزش خورجین و دانـه به حداقل برسـد. در تنظیمات کمباین بـه تغییرات دما 
نیـز بایـد توجـه کرد چون ممکن اسـت بـا تغییرات به صـورت روزانـه مجبور بـه تنظیم مجدد کمباین شـویم.
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شکل 33- استفاده از هد مخصوص کلزا با تیغه برش عمودی

 

شکل 34- مقسم های کوتاه و بلند در کناره های هد برداشت کمباین

 نکتـه: آخریـن آبیـاری کلـزا بایـد در مرحله شـروع تغییر رنـگ )50 درصـد( خورجین های سـاقه اصلی 
صـورت پذیـرد و بـر ایـن مبنـا در مناطق گـرم معموالً زمان مناسـب برداشـت مسـتقیم کلـزا 15-10 و در 

مناطـق سـرد 20-15 روز بعـد از آخریـن آبیـاری خواهد بود.2-15 . برداشـت غیرمسـتقیم
زمـان مناسـب برداشـت غیرمسـتقیم کلـزا وقتی اسـت که 40 تـا 50 درصـد خورجین های سـاقه اصلی 
تغییـر رنـگ دهنـد و رطوبـت دانه هـا بـه حـدود 25 درصد برسـد. بوته هـا در ایـن روش پس از برداشـت، با 
توجـه بـه رطوبـت هـوا و دمـای منطقه باید به مـدت 3 تا 7 روز در شـرایط مزرعـه و در معـرض آفتاب قرار 
بگیرنـد تـا بـذور سـبز بـه رنـگ تیـره درآینـد. پس از رسـیدن رطوبـت دانه بـه حـدود 12 درصـد، عملیات 
خرمن کوبـی انجـام می شـود. برداشـت معموالً به وسـیله دروگـر مخصوص کلـزا یا انـواع دروگرهای موجـود انجام 
می شـود و جمـع آوری محصـول از مزرعـه به راحتـی بـا کمباین هـای مجهـز بـه پیک آپ کلـزا  صـورت می گیرد.
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16. انبار کردن
جهـت انبـار کـردن ابتـدا بایـد محصـول را از مـواد خارجی جدا کـرد. درصـد دانه های سـبز در محصول 
تولیـدی باعـث کاهـش کیفیـت روغـن و مـدت انبـارداری محصـول می شـود. رطوبـت دانـه بحرانی تریـن 
فاکتـور مؤثـر در قابلیـت نگهـداری کلـزا اسـت. زمانـی کـه رطوبـت دانه در اسـتان های شـمالی بـه 10 درصد و 
در سـایر اسـتان ها بـه 9 درصـد رسـید می تـوان محصـول را در انبارهـای تمیـز بـا تهویـه مطلـوب و دمـای 
28-27 درجـه سلسـیوس ذخیـره کـرد و یـا جهـت روغن کشـی بـه کارخانـه تحویـل داد. در اسـتان های 
گلسـتان، مازنـدران، گیـالن و دشـت مغـان درصورتی کـه رطوبـت بـاال باشـد بایـد از خشـک کن اسـتفاده 
شـود. به منظـور از بیـن بـردن حشـرات مـوذی تمیـز  و ضدعفونی کـردن انبار قبـل از ذخیره سـازی الزامی 
 اسـت. کیسـه گیری، نگهـداری و حتـی حمـل محمولـه کلـزا با رطوبت هـای بـاالی 11 درصد باعث فسـاد و 

از بین رفتن دانه ی کلزا می شود. 
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