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  کلزادانه روغنی دستورالعمل تولید 
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  مقدمه 

درصد روغـن و کنجالـه آن    40-48 ياست که دانه آن حاو یاهان روغنیاز گ یکی (Brassica napus)کلزا 

 کیـ د اولئیاسـ ر اشباع یچرب غ يدهایب مناسب اسیل ترکیروغن کلزا بدل. باشد ین میدرصد پروتئ 35-40 يحاو

چـرب   يدهایاسـ زان یـ ن مین تریی، داشتن پا... و) 3اومگا (ک ینولنیآلفا لد ی، اس)6اومگا ( کینولئید لیاس ،)9اومگا (

 ن منـابع در یاز مناسـب تـر   یکـ یبه عنوان ز ینکلزا کنجاله . است یخوراک  ن روغنیت تریفیبا ک%) 7حدود (اشباع 

 .اسـت  (Winter type)و زمسـتانه   (Spring type)پ رشد بهـاره  یدو ت ياه داراین گیا. دباش یور میه دام و طیتغذ

 یشـروع گلـده   يبرا روز 40-45به مدت گراد یسانتدرجه  3-6 يسرمااز به یندر مرحله روزت زمستانه  يها پیت

گـرم  و گـرم و مرطـوب شـمال    يم هایپ رشد زمستانه و در اقلیمعتدل سرد و سرد، ارقام با ت يم هایدر اقل. دارند

پ رشد بهـاره در منـاطق معتـدل    یمکان کشت ارقام با تن ایهمچن .شوند یپ رشد بهاره کشت میارقام با ت ،جنوب

زه ییپا در فصلکشور  مناطقباً در تمام یکشت کلزا تقر. وجود داردخبندان در اواخر زمستان یبعد از رفع خطر سرد 

نشـان داده  ر در کشـور  یـ ات کشت کلزا در دو دهـه اخ ین تجربیو همچن یو خارج یداخلقات یتحق .ردیگ یانجام م

ت یر کاهش جمعینظ ییایعالوه بر مزاگریاز محصوالت د یغالت و برخدر تناوب با  ن محصولیا اعتزراست که 

ـ نو %) 25، ذرت تا %20، پنبه تا %27گندم تا (عملکرد دانه ش یباعث افزا ،هایماریهرز و کاهش آفات و ب يعلفها ز ی

 يات کـاربرد یـ و تجرب یقاتیتحق يت هایالفعجه ید کلزا که نتیت دستورالعمل تولیرعا. شود یم آنها دیتول يداریپا

  .تشداخواهد  را به دنبال ه شده کلزا در هر منطقهید ارقام توصیتولل یتانسبه پ یابیدست ،باشد یان گذشته میسال

   :ن وکاشتیزم يآماده ساز

از  یفجاد تراکم بوته کایکنواخت و ایه بستر بذر مناسب جهت سبز یباشد، ته یز میکه بذر کلزا ر ییاز آنجا

استفاده  يدر مزرعه برا یکاف یاهیجاد پوشش گین کار با اید که اباش یباال م عملکرد دن بهیرس يبراه یاقدامات اول

  : است ير ضروریات زیانجام عمل ،ه مناسب بستر بذریته يلذا برا.  شود یم فراهم یطیط محینه از شرایبه

 يش علفهـا یـ روده و پـس از  یگرد يارین مورد نظر آبیزمامکان،  از وین ، در صورت یبعد از برداشت محصول قبل

و  یمحصول قبلـ  يایها و بقا کلوخ جهت خرد شدن قبل ازکشت .شود شخم زده  ، دن به رطوبت مناسبیرسهرز و 

پخـش  سپس اقـدام بـه    و دهش سک و ماله زدهین مورد نظر دیزم گردد یه میتوص مزرعه، خاك یکنواختین یهمچن

قبـل از  (کنواخـت  یطور به از یمورد ن) میحا سولفات پتاسیترج(و پتاسه ) ومیا فسفات آمونحیترج(فسفره  يهاکود

 يدارا(غـالت   يا بـذرکارها یـ مخصوص کلـزا   يبذرکارهاکاشت با  .گردددر سطح مزرعه  )ا مالهیسک ین دیآخر

ش سرعت رشد بوته یسبز مزرعه و افزا یکنواختیش یجهت افزا. ر استیامکان پذ) ت کننده عمقیموزع کلزا و تثب

  .خاك کشت شود يمتر یسانت 5/1-5/2عمق  بــذر در یستیبا

  : خ کاشتیتار

 حـداکثر دن به یرسبه منظور  .مناسب داردشت اخ کیبه تارکامل  یگعملکرد آن بستاست که  یاهانیکلزا از جمله گ

شـود بوتـه    یسب باعث مـ خ منایکاشت در تار. شود انجام منطقه ه شدهیخ کاشت توصید در تاریباکشت  ،عملکرد



 15قطر طوقه به بیش از یک سانتیمترو طول ریشه به بیش از  روزت( یبرگ 6 -8کلزا قبل ازشروع سرما به مرحله 

 یفرصـت کـاف  در منـاطق سـرد    کلزابوته ، صورتنیر ایغدر . دیدا نمایبه سرما پ یو مقاومت خوب رسیده) سانتیمتر

 500لزم بـراي رسـیدن بـه روزت کامـل     GDD.ابدی یش میرما افزاو احتمال خسارت سد داشت نخواهرشد  يبرا

   .درجه را تحمل می کند -14برسد تا  350در صورتیکه این عددبه . درجه می باشد

اواخـر   يبـا گرمـا  شدن ه ل کوتاه شدن دوره رشد و مواجیدلبز یندر مناطق گرم خ کاشت مناسب یت تاریعدم رعا

  . شود یدانه م عملکردد یباعث افت شد ،فصل

  : ت مهمانک

ع یکه کلزا را در سطح وس ینیلذا زارع. باشد یم )ن رطوبت بذریتام( يارین آبیخ اولیخ کاشت، تاریمنظور از تار* 

ه یخ کاشـت توصـ  یند که در تـار کن يزیبرنامه ر ين و کشت را طوریزم يات آماده سازید عملیند باینما یکشت م

  .شود ياریشده آب هشده کل قطعات کاشت

به علت برخورد  یکند ول یجاد نمیا یمشکل چندان یز اگر چه از نظر سرمازدگیر نیشت در مناطق گرمسرکیاخت* 

  .شود ید عملکرد مید موجب کاهش شدیشد ياه با گرمایگ يمرحله دانه بند

خ کاشـت مناسـب کلـزا در هـر منطقـه      یات حاصل شده تـار یقات انجام شده و تجربیبر اساس تحق یبه طور کل* 

  .باشد یه شده گندم میخ کاشت توصیهفته قبل از تار 3-4ل حداق

  : کلزا يریاشت تاخک

و کمبـود آب   یر در برداشت محصول قبلـ یل تاخیاز قب یلیبه دال مناطق معتدل سردکه کشت کلزا در  یطیدر شـــرا

ارقـام بهـاره   تـوان   یمن مناطق یر در ایقات چند سال اخیج تحقینتا ر نباشد، با توجه بهیخ مناسب امکان پذیدر تار

 یمناسـب عملکـرد   مهرماه کشت و 30حداکثر تا را ) ر ارقام بهارهی، ظفر و ساHyola401، RGS003 گل،یسار(کلزا 

برداشت آنها  قام بهاره نسبت به ارقام زمستانه،ل کوتاه تر بودن طول دوره رشد اریبدلن، یعالوه بر ا. ندینمابرداشت 

ک هفته زودتر یحداقل  ن روشیا توانند با یم جه کشاورزانیدر نت .شود یانجام مروز زودتر  7-10ط ین شرایدر ا

  .مبادرت ورزنددوم به کشت 

  :ازیزان بذر مورد نیو م بوتهتراکم 

ارقـام   يبوتـه در متـر مربـع و بـرا     80تـا   OP (60(ارقام زمستانه آزاد گرده افشان  يمناسب براتراکم  یبه طور کل

 یدسترسـ  يبـرا  .باشد یمخبندان یدر اواخر زمستان و پس از رفع خطر سرما و ر متر مربع بوته د 50تا  40د یبریه

 4حـداکثر و  OPلـوگرم در ارقـام   یک 6ه بذر، به طور متوسط ین تراکم با در نظر گرفتن وزن هزاردانه و قوه نامیبه ا

  .شود یه میتوص زمستانه دیبریلوگرم در ارقام هیک

بوته در متر مربـع   80تا  60د یبریارقام ه يبوته در متر مربع و برا 90تا  OP (70(فشان ارقام بهاره آزادگرده ا يبرا

لوگرم در یک 6ه بذر، به طور متوسط ین تراکم با در نظر گرفتن وزن هزاردانه و قوه نامیبه ا یدسترس يبرا. باشد یم

 یکلـزا بـه علـت ابرنـاک     یشیشد رودر سواحل خزر که ر( شود یه مید توصیبریلوگرم در ارقام هیک 5و  OPارقام 

   .)بوته کاسته شود 10فوق  يشود از تراکم ها یه میشتر است، توصیب



٣ 

  :شتاک روش

در  يپشـته ا  يکار به صورت جـو فیرد يکشت با استفاده از بذرکارها یبه طور کلز بودن کلزا یبا توجه به دانه ر

 60فاصله فاروهـا  . شود یه میوجود دارد، توص یتگخطر آب گرفاحل خزر که وس ياز استانها یو مناطق یآب یاراض

عمق کاشـت مناسـب    .شود یه میتوصمتر  یسانت 5/12پشته به فاصله حداقل  يروف یرد 2-3 کشتمتر و  یسانت

  .باشد یمتر م یسانت 5/1-5/2کلزا  يبرا

   :کلزا يکود ازین

  : استر یبه شرح زاز یمورد ن يودر کیمقادمتوسط  )تن دانه درهکتار 4 یال 3(عملکرد مناسب د یتول يبرا

هـر   يلو ازت خالص برایک 60(لوگرم در هکتار اوره یک 400باً معادل یلوگرم در هکتار ازت خالص تقریک 200 )1

  )يدیتن دانه تول

ا سـوپر  یـ وم یـ لوگرم در هکتار فسـفات آمون یک 150 باً معادلیتقر ،)P2O5(لوگرم در هکتار فسفر خالص یک 70 )2

  )يدیهر تن دانه تول يبرا فسفر خالص گرملویک 12-15(پل یفسفات تر

  میلوگرم در هکتار سولفات پتاسیک 200باً معادل یتقر  ،)K2O(پتاس خالص  هکتارلوگرم در یک 100 )3

  موجود ياز منابع کود )SO3(لوگرم درهکتار گوگرد خالص یک 75 )4

  : اه قرار دادیار گیدر اخت ریزبه شرح  نه از کود ازته بهتر است آن را در سه مرحلهیبه منظور استفاده به

  يه فسفاته، پتاسه و گوگردیپا يک سوم کود ازته همراه با کودهای -1

 یک سوم در شروع ساقه دهی -2

  یگلدهشروع کامل و  یک سوم در غنچه دهی -3

طبـق  ( ه شدهیتوصمناسب و در زمان زان یمبه ) يزمغذیر(کرو یمع مکمل و یما يکودهامزارع کلزا با  یمحلول پاش

  . گردد یت دانه میفیو باال رفتن ک عملکردش ی، سبب افزا)رالعمل مربوطهدستو

  : توجه

  . ن و مصرف گرددییو عملکرد دانه مورد انتظار تع آزمون خاك زان کود با توجه بهیشود م یه میتوص  -1

 ،شـود  یمواجـه مـ   ییت هـا یبا محدود یتا قبل از گلده ر شمال کشور که مصرف کود سركیگآب یدر اراض  -2

 .خواهد داشت یر مطلوبیاه تاثیگ یشیع و بهبود رشد رویدر جذب سرژه کود اوره یکودها بو یلول پاشمح

نیاز ازت پایـه،  )بوته در متر مربع25-40(در ارقام هیبرید زمستانه بدلیل رشد مناسب ریشه ونیاز به تراکم پائین   -3

 . کیلو ازت خالص می باشد 40کیلو اوره و براي هرتن دانه تولیدي حداکثر  50ناچیزو در حدود 

  : ياریآب

دوم  ياریاز آبیدر صورت ن) خاك آب(اول  ياریآبو  ي، پس از بذرکارکنواخت مزرعهیسبز استقرار مطلوب و  يبرا

مصرف کـود ازتـه    و در زمانط منطقه یبا توجه به شراز ییدر پا يبعد يها ياریآب .شود یه میتوص روز 5-7به فاصله 

 .شـود  یمـ  هیتوصظهور گل همراه با کود ازته سرك و قبل از  یساقه دهحل ادر مر ياریآب. دباش یم يسرك ضرور

انجـام   یزمان يارین آبیآخر .است يو پر شدن دانه ضرور خورجینل یحل تشکامر گر درید ياریدو نوبت آبحداقل 



آخـر کلـزا بـا     ياریـ ل مصـادف شـدن آب  یاگر بدل. دنینمار رنگ ییتغ شروع به یساقه اصل يها خورجین شود که یم

را در مرحله  يارین آبیتوان آخر یم ،ن موقع نباشدیکلزا در ا يارین آبیاول زراعت بهاره امکان انجام آخر يهایاریآب

 .)عملکرد دانه منجر خواهـد شـد   يدرصد 20-30به کاهش  يارین مرحله آبیحذف ا( کامل انجام داد یدهخورجین

، کجـا حـادث شـود   یبـه طـور    يمتر نزوالت جو یلیم 25-30حدود  ،اهیکه در طول دوره رشد و نمو گ یدر صورت

و ) گراد باشـد یدرجه سـانت  5 يط باالیمح ينکه دمایمشروط بر ا(کرد  صرفنظر در آن مرحله ياریاز انجام آب توان یم

  . نمود یتلق ياریک نوبت آبیعنوان  بهرا  یزان بارندگین میا

مرحلـه پـر    ،د بذریتول يبرا و یده خورجینمرحله  ،دانه دیتول يبرا ،ین مرحله رشد کلزا به تنش خشکیحساس تر

  .باشد یم شدن دانه

 یطوالن ياریشود بهتر است فواصل آب یمواجه م یرشد با تنش خشک ییکه زراعت کلزا در مراحل انتها یطیدر شرا

  .شود يریعملکرد دانه جلوگ دا نموده و از افتیپ يسازگار آخر فصل يبرخورد با تنش ها ياه کلزا برایتر شود تا گ

  : هرز يکنترل علف ها

ر نـامطلوب دانـه آنهـا بـه     یعملکرد دانه و  تاث يم رویهرز در زراعت کلزا با توجه به خسارت مستق يکنترل علفها

-هـرز هـم   يعلفهـا . برخـوردار اسـت   يژه ایت ویاز اهم يدیت روغن تولیفیک يخانواده روهرز هم يژه علفهایو

مختلـف کنتـرل    يروشـها  .کنند یوارد م یتا ساقه دهزراعت کلزا در مرحله رزت ن خسارت را به یشتریخانواده ب

  :ر استیهرز در زراعت کلزا به شرح ز يعلفها

  : یکنترل زراع -الف

کنتـرل   ین روش زراعـ یبهتـر  ،غـالت  خصـوص بـا  بـه   مناسـب  یاستفاده از تناوب زراع :یت تناوب زراعیرعا -1

هـرز پهـن بـرگ در مـزارع      يهرز نازك برگ در مزرعه کلزا و علفها يل علفهاکنتر .باشد یهرز م يها علف

ـ یتناوب کلزا با محصـوالت وج . ر استیامکان پذ یموجود به راحت يغالت با علف کشها  يتـراکم علفهـا   ین

 .رساند یهرز را در مزارع کلزا به حداقل م

آنهـا بـه    تیـ جمع کنتـرل شده و  هرز يها علفموجب سبز شدن  کلزا کشتقبل از مزرعه  ياریآب :ماخار کردن -2

ـ از سـله بسـتن بـا ا    یضمنا خسارت ناش .شود یفراهم م یعموم يا علفکش هایسک یله دیوس ن روش بـه  ی

 .رسد یحداقل م

 ین دسـت یا به صورت وجـ ی واتور سبکیتوسط کولت هافیردن یبدر هرز مزرعه  يعلف هاکنترل  :یکیکنترل مکان -3

  . سر استیم
  

  : ییایمینترل شک - ب

علف کش توسط قبل از کاشت، مزرعه  سک،ید ات شخم ویپس از انجام عمل: قبل از کشت ياستفاده از علف کش ها -1

تر یل 300-500در هکتار به همراه  )نیسنگ يدر خاکها تریل 5/2 -2سبک و  يدرخاکهاتریل 5/1(زانیبه م ترفالن

تاثیر مطلوب علف کش . لوط گرددسک سبک با خاك مخیو بالفاصله توسط د یکنواخت سم پاشیآب به طور 

و بالفاصله توسط دیسک با ردیا غروب انجام گیدر هنگام صبح  یخاك مرطوب بوده و سمپاش زمانی است که



٥ 

از پهن برگها و حدود  یعیف وسیهرز نازك برگ و ط ين علف کش قسمت عمده علفهایا. خاك مخلوط شود

 .کند یخانواده را کنترل مهرز هم يعلفها% 20

تر در هکتار بعد از یل 5/2زان یزان استار به میعلف کش بوت :بعد از کشت و قبل از سبز شدن ياده از علف کش هااستف -2

هرز نازك برگ و پهن برگ به  ياز علف ها یعیف وسیتواند در کنترل ط یشدن کلزا م سبزکاشت و قبل از 

  .هرز هم خانواده کلزا موثر واقع شود يژه علف هایو

گاالنت  ياز علف کش هاهرز نازك برگ استفاده  يکنترل علف ها يبرا :بعد از سبز شدن يف کش هااستفاده از عل -3

تر در یل 2(فوکوس  ،) تر در هکتاریل 3(اس  - نابو ،)تر در هکتاریل یلیم 750(گاالنت سوپر ،)تر در هکتاریل 2(

 تر نییپاروزانه  يدما .شود یه میتوص تا روزت کامل کلزا یبرگ 3از مرحله  )لیتر در هکتار 5/1(فوزیلید  )هکتار

با عث عدم تاثیر علف کش هاي مصرفی گراد یدرجه سانت 2از  تر نییپاشبانه  يدماهاگراد و  یدرجه سانت 10از 

کاهو   ، انواع کنگر،یونجه وحشیر ماشک، شبدر، یهرز پهن برگ نظ ياز علف ها یجهت کنترل بعض .می گردد

 از علف کش لونترل به که شود یه میانواع علف هفت بند تــوصو  یوحش ي، بارهنگ، جعفریوحش

  . باشند، استفاده گردد یمتر م یسانت 10هرز حدود  يکه علف ها یتر در هکتار زمانیل یلیم 800 - 600زانیم

هرز هم خـانواده و   يل محدوده مناسب کاشت سبب به گل رفتن علف هایدر مناطق سرد کشت کلزا در اوا: توجه

  .شود یزمستان م يفتن آنها در اثر سرمان ریاز ب

  :مهم کلزا يها يماریکنترل ب

 نشانۀ . ا معروف استینیاسکلروت یو حت ییاینیاسکلروت یدگیساقه، پوس یدگیپوس يبه نامها :د ساقهیسف یدگیپوس

 يها یدگیدر مزرعه به صورت پوس. مبارزه وجود ندارد يبرا یص است که فرصتیقابل تشخ یزمان يماریب

شده و ورس  یساقه از داخل خال. شود یده میها د خورجین ی، و حتیفرع ي، شاخه هایاصل هد در ساقیسف

مبارزه در مناطق آلوده و  يبرا. شود یم مشاهدهدر مزرعه  ير عادیغ یت زودرسیساقه و در نها یو شکستگ

کلزا رطوبت هوا اشباع  یز خوزستان اگر در زمان شروع گلدهیو ن یمرطوب شمال يپرخطر از جمله استان ها

زان یکور به میمثل فول یمزرعه با سموم یگراد باشد سمپاشیسانت 15-12ن یروز ب 5روزانه به مدت  يو دما

هر چه باشد کاهش  يمارید که درصد بیدر نظر داشته باش. الزم خواهد بود) تر در هکتاریل 2-1(ه شده یتوص

خسارت این بیماري در استان قم بسیار  .ه ها خواهد بودبوت یزان آلودگیاز آن نصف م یخسارت عملکرد ناش

  .ناچیز می باشد

 مرطوب  ياستان ها. شود یده میره تا روشن در مناطق دیت يمواج قهوا يبه صورت لکه ها  :ییایآلترنار یبرگ هلک

فاده ه شده استیتوان از سموم توص یم يمارید بیدر صورت بروز شد. دهند یرا نشان م يماریب يشدت باال

 يماریدر صورت شدت ب. شود يرید سطح برگ و به طبع آن عملکرد محصول جلوگیکرد تا از کاهش شد

مانند  یسموم. بذرها را به دنبال دارد یدگیده شده و چروکیز دیها ن خورجین يره در رویمدور ت يلکه ها

خسارت این . هستنده یکاهش خسارت قابل توص يک در هزار برایزان یا رورال به میرام یت- نیکربوکس

 . بیماري  در استان قم بسیار ناچیز است



 کنترل آفات :  

دن یدر حال رشد کلزا حمله نموده و با مک يها خورجینو  لاست که به برگ، ساقه، گ یاز جمله آفات مهم: شته

آفـت   استفاده از ،ن آفتیجهت کنترل ا. گردد یر شکل مییجاد تغید رشد و ای، باعث کاهش شدیره سلولـــیش

تـر در  یل 5/0(مکـرون  ید ،)تر در هکتـار یل 2(ن ی، اکات)تر در هکتاریل 5/1(ستوکس یر متاسیک نظیتمیس يکش ها

پرورش داده که اطراف آن ها زنبور عسل  یزارعـمدر . شود یه میتوص) در هکتار لوگرمیک 1(مور یو پر) هکتار

ه رشد، مزرعه تحت کنتـرل  ید از همان مراحل اولشو یم دیاکت. مور استفاده گرددیشود، بهتر است از سم پر یم

دوم به فاصله دو هفته بعداز  یدر صورت وجود شته، سمپاش. مزرعه اقدام شود یقرار گرفته و نسبت به سمپاش

ن بـردن علـف   یشود، از ب یم ه مزارع شروعیکه حمله شته ها از حاش ییاز آنجا. باشد یم ياول ضرور یسمپاش

کلـزا بـه    یمزرعه تا قبل از مرحله سـاقه دهـ   یدر صورت عدم سمپاش. ار مهم استیسهرز اطراف مزارع ب يها

کنتـرل شـته در مرحلـه     .ار دشوار خواهد بـود یکم باران کنترل شته بس يگرم وخشک و سالها يژه در سالهایو

. دهـد  یرا کـاهش مـ   ییایمیبا سـموم شـ   یاز به سمپاشین آفت موثر بوده و نیت اید جمعیرزت در کاهش شد

  .دهد یش میرا افزا یاز به سمپاشیه شده هر منطقه خسارت شته و نیررس تر از ارقام توصیاستفاده از ارقام د

اه کلزا حمله کـرده  یبه گ یو گلده یگر از آفات مهم کلزاست که در مراحل غنچه دهید یکی: خوار گردهسوسک 

 يکه به علت سرد ییژه در سالهایآفت بون یخسارت ا .گردد یباعث کاهش عملکرد م غنچه هان بردن یو با از ب

ـ ادر . ر اسـت یار چشـمگ یشـود بسـ   یم یطوالن یصورت گرفته و دوره گلده يهوا، باز شدن گل ها به کند ن ی

ه یتر در هکتار توصیل 5/2زان یا زولون به مینون یازیدریحشره کش نظ از سموم یکیمزرعه با  یسم پاشصورت، 

 يز است بلکـه بـرا  ین آفت ناچیخسارت اکامل مزرعه نه تنها  یها و گلدهبعد از بازشدن اکثر غنچه  .شود یم

 به طور متوسـط مشـاهده سـه   ن آفت در مناطق سرد یا يآستانه اقتصاد. دینما یم يز کمک موثرین یگرده افشان

  .باشد یبوته م يبر رو کامل حشره

ـ با تغذباشد که  یمو قبل از آن از آفات مهم کلزا در مرحله روزت : سوسک منداب اه، باعـث  یـ گ يه از بـرگ هـا  ی

سموم حشره کـش از  ن آفت از یمبارزه با ا يبرا. شود یم اهیگ عملکرد افت تیکاهش مقاومت به سرما و در نها

اسـتفاده  ) تر در هکتاریل 5/1-2(و اکامت ) تر در هکتاریل 1– 5/1(نون یازی، د)تر در هکتاریل 2-3( فوزالون جمله

  . شود یم

منـاطق بـه    یدر بعضـ ) لدونیاز مرحله کوت(ه رشد ین آفت در مراحل اولیاز حمله ا یسارت ناشخ: انییپایکک چل

اً از یو ثان ردیگد اوالً کشت به موقع صورت یکاهش خسارت با يبرا. شود یکرپه مشاهده م يژه در کشت هایو

ت کـک،  یـ جمع يدر صـورت تـراکم بـاال   . استفاده گـردد ائوچو گر ینظ ییها کش با حشرهشده  یبذور ضدعفون

   .گردد یتر در هکتار سم پاشیل 2زان ینون به میازیر دیمناسب نظ يشود مزرعه با آفت کش ها یه میتوص

ـ مناطق کشـور بـه و   یدر بعضه رشد کلزا و زمان دانه بستن یدر مراحل اولاز پرندگان  یخسارت ناش :پرندگان ژه ی

کشت بـه موقـع و   توان از  یجاد شده میسارت اکاهش خ يبرا. ار مشهود استیکشور بس یغربو  یمناطق جنوب

ـ  10زان یـ برگ ها بـه م  يرو يدن گوگرد پودریو پاشمترسک  و جاد صدایر اینظ ییروشها لـوگرم در  یک 20 یال

  . کرداستفاده هکتار در هر مرحله 
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  : برداشت

 يهـا  ینخـورج درصـد   50تـا   40است که  یوقت کلزا میر مستقیزمان مناسب برداشت غ: میرمستقیبرداشت غ -1

بوته پس از برداشت، ن روش یدر ا .درصد برسد 25ر رنگ داده و رطوبت دانه ها به حدود ییتغ یساقه اصل

ره در ید تا بذور سبز به رنگ تنریگ یمط مزرعه و در معرض آفتاب قرار یروز در شرا 3-7د به مدت یبا ها

معمـوالً   برداشـت  .انجام شود یبات خرمن کویدرصد، عمل 12دن رطوبت دانه به حدود یو پس از رس آمده

 يهـا نیمحصول از مزرعه با کمبا يو جمع آور موجود يا انواع دروگرهایمخصوص کلزا  دروگرله یبه وس

 .ردیگ یصورت م یآپ کلزا به راحتکیمجهز به پ

ـ اول يو شاخه هـا  یساقه اصل يها خورجین يها دانهدرصد  85– 90 یوقت، ن روشیادر : میبرداشت مستق -2 ه ی

بـا  محصـول را   تـوان  ی، مـ )اسـت % 14رطوبت دانـه حـداکثر   ( ل شدندیره متمایا تیروشن  يا رنگ قهوهبه 

ن یهدکمبا وچرخ و فلک  .انجام شود ید به درستین بایمات کمباین حالت، تنظیدر ا. برداشت نمودن یکمبا

ن یپشت به داخل کمباکلزا را از  يها خورجینکه  يرد، به طورین سطح قرار گیدر باالترد یباتا حد ممکن 

متـر و   یلـ یم 12-20رم فـ    س از کـف پـالت  یارتفـاع هلـ  . ن شـود یوارد کمبـا  يکمتـر  ساقهو  ت کندیهدا

دور در  350-450 فـن و سـرعت   800-900دور استوانه کوبنده  وکسان یامالً د کیبان یواصل در طرفــــف

  . م گرددیقه تنظیدق

  .ار موثر استیزش دانه بسیدر کاهش ر يعمودش برغه یاستفاده از هد مخصوص کلزا با ت :توجه

  : انبار کردن

 بـه  یشـمال  يدر استانها دانهکه رطوبت  یزمان .کرد جدا یاز مواد خارجرا  محصولد یباجهت انبار کردن ابتدا 

ا یـ و  رهیه مطلوب ذخیز با تهویتم يهادر انبارمحصول را  توان یم دیدرصد رس 9ر استانها به یدرصد و در سا 11

کـه   یصـورت  مغـان در دشـت   الن ویگ مازندران،، گلستان ياستانها در .ل دادیتحو به کارخانه  یهت روغن کشج

ن بـردن حشـرات   یاز ب آن به منظور یضدعفونو ردن انبار ز کیتم. شودکن استفاده  خشک د ازیرطوبت باال باشد با

 12 يباال يل محموله کلزا با رطوبت هاحم یو حت ي، نگهداريریسه گیک .است یالزام يساز رهیقبل از ذخ يموذ

  .شود ین رفتن دانه کلزا میدرصد باعث فساد و از ب

  : مناطق کشور يم بندیاقل

ـ منـاطق کشـت کلـزا بـه صـورت ز      متفاوت، يپ رشدهایتجارب موجود و واکنش ارقام مختلف از تبراساس  ر ی

  : شود یم يبند طبقه

 یم )دشت مغان( لیالن و اردبیگلستان، مازندران، گ يامل استانهام شین اقلیا :)سواحل خزر( گرم و مرطوب میاقل -1

ـ یـ در ا. رسد یم گرادیدرجه سانت -7 تا هوا در زمستان يحداقل دماو  باشد در اکثـر   یزان بارنـدگ یـ م مین اقل

م کشـت  ین اقلـ یدر ا. کند ین میکلزا را در اغلب سالها تام یاز آبین) به جز دشت مغان و شرق گلستان(مناطق 

ش ی، آ)زاریشال(توان کلزا را در تناوب با گندم، برنج ین استانها میدر ا .شود یه میپ رشد بهاره توصیقام با تار

  .البرز کشت نمود یشمال يو دامنه ها



 یزد و خراسان جنوبی ،قم گر شاملید ياز استانها یو برخ یجنوب يم شامل استانهاین اقلیا :م گرم و خشکیاقل -2

پ رشد بهاره یم ارقام با تین اقلیدر ا. رسد یگراد میدرجه سانت -7هوا در زمستان تا  يحداقل دما که باشد یم

 .شود یه میتوصکشت  يبرام یو د یبه صورت زراعت آب

، گرادیدرجه سانت -14هوا در زمستان  يحداقل دماکه از کشور است  یم شامل مناطقین اقلیا :منطقه معتدل سرد -3

ـ ارقـام بـا ت   .باشد یممتر  1200 ن تر ازییپاا یارتــــفاع از سطح در وخبندان کمتر از دو ماه یدوره  پ رشـد  ی

 .شوند یه میم توصین اقلیزراعت در ا يزمستانه زودرس برا

درجـه   -14هـوا در زمسـتان کمتـر از     ياز کشـور اسـت کـه حـداقل دمـا      یم شامل مناطقین اقلیا :منطقه سرد -4

ـ ارقام با ت. باشد یمتر م 1200ا باالتر از یارتــــفاع از سطح درشتر از دو ماه و یخبندان بیگراد، دوره یسانت پ ی

 .شوند یه میم توصین اقلیزراعت در ا يرشد زمستانه برا

 
 

  : استان قم

  : ارقام

  RGS003و  Hyola308 ،Sarigol ،Hyola401: مناطق معتدل

  RGS003و  Hyola308 ،Sarigol ،Hyola401دلگان، : مناطق گرم

  :تاریخ کاشت

  -----آبان ماه  10مهر تا  10: طق معتدلمنا

 مهرماه 15شهریور تا  20: مناطق سرد



٩ 

  مشخصات مهم ارقام زمستانه کلــــــزا

  ارقام

  خصوصیات
Licord Okapi Opera SLM046 Zarfam Modena Talaye Ahmadi 

  ایران  آلمان  دانمارك  ایران  آلمان  سوئد  فرانسه  آلمان  مبدأ

 OP  OP OP OP OP OP OP OP  نوع رقم

میزان روغن 

(%)  
44-42  45-43  45-42  45-42  45-43  45-43  45-42  45-43  

کیفیت 

  روغن
  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دوصفر  دو صفر  دو صفر

  متوسط رس  دیررس  متوسط رس  زودرس  دیررس  زودرس  متوسط رس  دیررس  رسیدگی

مناطق 

  کشت

  معتدل سرد

  و سرد

  معتدل سرد

  و سرد

  ردمعتدل س

  و سرد

  معتدل سرد

  و سرد

  معتدل سرد

  و سرد
  معتدل سرد

  معتدل سرد

  و سرد

  معتدل سرد

  و سرد

ویژگی 

  خاص

پایداري 

  خوب

عملکرد در 

هاي   کشت

تاخیري ده 

  روزه

سازگاري و 

پایداري عملکرد 

و تحمل نسبی 

به تنش مالیم 

  شوري

رشد اولیه سریع و 

پـــایداري نسبی 

عملکرد در کشت 

  تاخیري ده روزه

تحمل نسبی به 

هاي مالیم  تنش

  آبی و شوري کم

رشد اولیه سریع، 

متوسط رس، 

پایداري عملکرد در 

مناطق معتدل سرد 

  با بهار گرم

کم توقع با 

پتانسیل 

عملکرد 

  مطلوب

سازگاري بسیار 

خوب در اکثر 

مناطق با پتانسیل 

عملکرد باال در 

  شرایط بهینه کشت

سازگاري بسیار خوب در 

تانسیل اکثر مناطق با پ

عملکرد باال در شرایط بهینه 

، مناسب کشت کشت

تاخیري و متحمل به تنش 

  خشکی آخر فصل



  مشخصات مهم ارقام بهاره کلــــــزا

  ارقام

  اتیخصوص
Hyola401 Hyola308 Hyola50 RGS003 گليسار  دلگان ظفر 

  رانیا  رانیا  رانیا  آلمان  ایاسترال ایاسترال ایاسترال  مبدأ

  افشان آزاد گرده   افشان آزاد گرده   دیبریه  دیبریه  دیبریه  نوع رقم
آزاد گرده 

  افشان 

آزاد گرده 

  افشان 

زان روغن یم

(%)  
47-44  46-43  47-44  45-42  45-42  45-42  45-42  

  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دو صفر  دو صفر  ت روغنیفیک

  زودرس  توسط رسم  متوسط رس  متوسط رس  متوسط رس  زودرس یلیخ  زودرس  یدگیرس

  مناطق کشت

گرم مرطوب شمال 

و گرم خشک 

  جنوب

گرم مرطوب شمال و 

  گرم خشک جنوب

گرم مرطوب 

شمال و گرم 

  خشک جنوب

گرم مرطوب 

شمال و گرم 

  خشک جنوب

گرم مرطوب شمال و 

  گرم خشک جنوب

انبند یمناطق م

  استان مازندران

گرم خشک 

  جنوب

  خاص یژگیو
، یدگیرس یکنواختی

  کردعمل يداریپا

، مناسب یزودرس

 یکشت دوم در اراض

  زاریشال

  عیه سریرشد اول  عملکرد باال

 يداریمتوسط رس، پا

عملکرد،  ینسب

مناسب مناطق معتدل 

  گرم

متوسط رس، 

 ینسب يداریپا

  عملکرد

عملکرد باال 

  داریو پا

  

  



١١ 

  


