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 مقدمه

بهبود وضعيت تغذيه مردم نياز به منابع جديد غذايي  ها و توسعه دامداري با افزايش روزافزون جمعيت،

علوفه دام،  أمينجهت ت از اين نظر .شود هاي گياهي بيشتر احساس مي ها و پروتئين خصوصاً چربي

و كانادا  انگلستان، هند و كشورهاي چين، فرانسه، اي در زمينه زراعت كلزا شروع شده، تحقيقات گسترده

در روغن و  «اسيد اوراسيك»علت داشتن  باشند. ارقام اوليه كلزا به مي آنپيشگامان كشت و توسعه 

 دو، صفر اكنون ارقام يك گرفت. اما هم هاي سمي در كنجاله كمتر مورد استفاده قرار مي گلوكزينوليت

 03تا  81هاي سمي كنجاله به  و گلوكزينوليت صفر كه در ارقام سه صفر اسيد اوراسيك كمتر از دو درصد

باشند. در مصرف علوفه كلزا  ميكرومول در هر گرم كنجاله رسيده است، براي تهيه علوفه دام مناسب مي

بندي  در اوايل غالف مهمترين آن قطعكه گيرد  مد نظر قرار ميزمان برداشت علوفه  مالحظاتي نظير

ها( درصد  كزينوليتگلو بعد از تشكيل غالف )محل اصلي سنتز زيرامصرف آن توسط دام است،  گياه و

هاي خشك،  آوري ساقه موقع جمع در رود. همچنين بعد از خشك شدن علوفه، و مواد سمي علوفه باال مي

ها رشد  بايد از خشك بودن علوفه اطمينان حاصل نمود، زيرا چنانچه علوفه مرطوب برداشت شود، قارچ

رود و  شمار مي به ها منبع پروتئيني خوبي شود. علوفه كلزا در رژيم غذايي دام ميزدگي  كرده و باعث كپك

درصد از علوفه  03تا  03مجازند  «ها گلوكزينوليت»داران براي جلوگيري از تاثيرات سوء دام همين دليل به

تي ايجاد ها مشكال براي دام مقدار فوق بيشتر از افزايش ها استفاده كنند. در جيره غذايي دام كلزا

خاطر باال بودن مقدار  طور كلي تغذيه انحصاري نشخواركنندگان از علوفه سبز و تازه كلزا به نمايند. به مي

 آورد. وجود مي مشكالتي را به پروتئين خام و كم بودن فيبر
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 اي كلزاي علوفه

اي هستند  وفهكروسيفر داراي ارقام عل هاي خانواده هاي جنس براسيكا و ساير جنس بسياري از گونه

شده اين گونه از جمله  گردد. همچنين ارقام اصالح مصرف مي تازه سيلو شدهمكمل غذايي صورت  كه به

هاي پاييزه  . از مزاياي اين ارقام زمان توليد علوفه در تيپگيرد مورد استفاده قرار مي ها كلزا در تعليف دام

باشد. گذشته از  يط آب و هواي ايران ميآنهاست كه مصادف با كمبود شديد علوفه مخصوصاً در شرا

سازد تا با  ارزش و اهميت غذايي، باال بودن مقدار روغن و پروتئين در دانه كلزا اين امكان را فراهم مي

تن دانه از  0. برداشت گردد هاي گياهي استحصال كشت اين گياه مقدار قابل توجهي روغن و پروتئين

بوده و  كيلوگرم كنجاله در هر هكتار 8003 و لوگرم روغن نباتيكي 8033يك هكتار زمين معادل توليد 

 هاي روغني مقدور نخواهد بود.  كه برداشت اين مقدار روغن و پروتئين از ساير دانهاست  درحالي اين

رو  از اين .درصد پروتئين دارد 03كنجاله كلزا در ارقام جديد از نظر كيفي نزديك به كنجاله سويا و حدود 

همچنين كنجاله كلزا  .شناخته شده است نابع بسيار غني پروتئين گياهي در تغذيه دام و طيوريكي از م

باشد. وجود مقدار نسبتاً زياد فيبر در كنجاله يك عامل محدودكننده در استفاده  درصد فيبر مي 80حاوي 

 دحدودهد.  ش ميتوان توليد انرژي را در جيره غذايي كاهزيرا  شدهعنوان خوراك دام محسوب  از آن به

دهد. پروتئين موجود در كنجاله حاوي تركيب  درصد وزن خشك دانه كلزا را كنجاله تشكيل مي 01-03

 باشد. هاي روغني مي رقابت با كنجاله ساير دانه و و قابل مقايسه بوده از اسيدهاي آمينه يمناسب
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اما در مصرف آنها شده، ها وارد  يه دامدر برنامه تغذتدريج  بهاي يا زرد آسيايي  كلزا و خردل قهوه

و بهتر بوده ها مخصوصاً گاوها  اين گياهان غذاي خوش طعمي براي دام .گيرد مي هايي صورت احتياط

ي آن سازگار شوند. ميانگين پروتئين خام  تا با طعم و مزه همقدار كم به دام خورانده شد است چند روز به

تا  03ميانگين كل مواد معدني قابل هضم،  و درصد 80 و حداكثر درصد 80تا  83بر پايه ماده خشك آن 

 درصد يا باالتر است. 00

دست آوردن حداكثر ماده خشك و حفظ پروتئين با سطح انرژي باالتر، گياهان در مرحله  براي به

ارند گردند. اكثر توليدكنندگان علوفه كلزا اظهار د ها برداشت مي بندي و قبل از ريزش گل ابتداي غالف

حل مناسبي جهت خشك  بندي گياهان در رطوبت مناسب مشكل بوده، خرد كردن علوفه را راه كه عدل

عنوان علوفه قصيلي )سيلويي( مورد توجه قرار   دهند. كلزا و خردل به كردن يكنواخت پيشنهاد مي

مشكالتي در علوفه  درصد( لذا 50-13اند. در اين گياهان ميزان رطوبت در زمان برداشت باال بوده ) گرفته

آيد. خرد كردن فرآيند )خشك شدن( علوفه را تسريع خواهد نمود. بعضي از  وجود مي سيلو شده به
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هاي متناوب از كلزا و قصيل )تر( غالت پر شده  كه سيلو علوفه كلزا يا خردل با اليه توليدكنندگان زماني

كننده در علوفه سيلو شده ممكن است براي  هاي تلقيح  باشد، نتايج خوبي گرفتند. همچنين تجمع باكتري

ها  گياهاني كه كربوهيدرات محلول كمي دارند، مفيد باشد. بعضي از توليدكنندگان علوفه معتقدند كه دام

فقط از يك نوع علوفه كلزا تغذيه شوند و اگر علوفه خشك باشد بهتر است. ذكر اين نكته نيز ضروري 

ها از علوفه خشك كلزا يا خردل مجاز بوده و بيشتر از  روزانه دامدرصد از كل تغذيه  03تا  03است كه 

ها از اين منبع غذايي، ممكن است شرايط  آن توصيه نشده زيرا در اثر رژيم غذايي طوالني مدت دام

درصد يا كمتر از علوفه كلزا يا خردل در رژيم  03خوني )هموليتيك( توسعه يابد. تغذيه نزديك به  كم

هاي خانواده براسيكا در  كند. تغذيه گاوها از علوفه خوني هموليتيك جلوگيري مي ها از كم امغذايي روزانه د

مقدار ناچيز مانع از جذب مواد معدني مخصوصاً مس و سلنيوم شده، بنابراين  هاي طوالني مدت به دوره

گاوها ضروري اطمينان از وجود مقادير توصيه شده مواد معدني مخصوصاً مس و سلنيوم در جيره غذايي 

هاي معدني مانند مس و سلنيوم  مقدار ناچيز باعث معدني شدن نمك و مكمل باشد. همچنين به مي

هاي الزم به محتويات علوفه خانواده براسيكا اضافه  شود. اين ماده )مس و سلنيوم( بايد به نسبت مي

گيري از كاهش كيفيت علوفه موقع و مناسب علوفه براي جلو دارد كه چاپر به اظهار مي 0338شوند. هوپ 

باشد. حداكثر توليد ماده خشك در علوفه خشك شده زماني است كه كلزا در ابتداي مرحله  ضروري مي

ها محل  رود زيرا غالف ها در علوفه باال مي بندي است )بعد از تشكيل غالف، ميزان گلوكز ينوليت غالف

ب و هوا به هنگام برداشت علوفه كلزا الزامي ها هستند(. ضرورت مساعدت آ  اصلي سنتز گلوكز ينوليت

هاي خشك شده، بايد از خشك بودن علوفه اطمينان حاصل نمود، زيرا در  آوري ساقه است. در موقع جمع

شود. همچنين اگر علوفه خشك شده بعد از شبنم  زدگي مي ها رشد كرده و باعث كپك اثر رطوبت، قارچ

اظهار  0338گردد. همچنين هوپ  ها تا حدودي جلوگيري مي بندي شود از ريزش و خرد شدن برگ عدل
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هاي )علوفه خشك كلزا(  باشد. نمونه هاي تغذيه حيوانات مي دارد كه كلزا منبع پروتئيني خوبي در رژيم مي

ان  دي كيلوگرم تي 830/20وبت و ـد رطـدرص 80رداشت شده حاوي ـوتا( بـريكا )داكـال آمـكه از شم

(KTDNماده خشك بود ) ه است. همچنين علوفه كلزاي سيلو شده از نظر ارزش غذايي رقيبي براي

ها خوش طعم بوده اما براي سازگاري  گردد. علوفه خشك شده براي دام )علوفه خشك يونجه( تلقي مي

كه در اولين روزهاي استفاده دام  طوري هيابد ب تدريج افزايش مي هها با مزه و بوي آن ابتدا مصرف آن ب دام

 دهد. ها را تشكيل مي درصد جيره غذايي روزانه دام 80تا  83لوفه خشك كلزا حدود از ع

دارد كه كيفيت تغذيه كلزا وابسته  )ساسكا چوان كانادا( اظهار مي ( از دانشگاه مركزي0338) ركز ورن

اده اساس مبر درصد پروتئين 80دهي حدود  است. كلزا در زمان گل گياه به هنگام برداشت به زمان بلوغ

( پيشنهاد 0338خشك دارد كه حجم انرژي آن با علوفه سبز غالت مشابه است. همچنين ورن ركز )

 ، سيلوگردد با مشكل روبرو ميكند كه در اثر سرما و باال بودن رطوبت هوا، چون خشك كردن علوفه  مي

 زا جهت سيلو. علوفه سبز كلداراي برتري نسبي نسبت به مصرف تازه و سبز خواهد داشت كردن علوفه

 ها  علوفه سايركلزا مانند ي هاي تخميركننده دارد. سيلو نياز به سطوح كربوهيدرات براي باكتري كردن،

هاي متناوب با علوفه سبز غالت در سيلو قرار گيرد،  صورت اليه اگر به وذخيره شده صورت اليه اليه  به

همراه يوالف وحشي برداشت شده و بعد  ا بهكلز شود. در بعضي از مزارع، كمك به فرآيند تخمير سيلو مي

شوند. فايده اين عمل داشتن سطح باالتر از قندهاي محلول در گياه  صورت توام سيلو مي از خرد كردن به

 ماده تلقيحي خشك ساز توليدكنندگان علوفه سيلويي از اسپرگروهي باشد. همچنين  مي )يوالف وحشي(

تا هوا به  شده كنند. محل سيلو كامالً پوشيده مي يلو استفادهس در براي كمك به عمل تخمير توليد و

ها بايد از  درصد جيره غذايي روزانه دام 03( تنها 0038نفوذ نكند. همچنين براساس نظر ركز )آن داخل 

 .مين شودأعلوفه كلزا ت
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الً ها كام دارد كه زمان برداشت علوفه كلزا هنگامي است كه برگ ( اظهار مي0330بريان دويگ )

برداري  تر است، براي بهره مناسببندي شده  از علوفه كلزا عدل دام استفاده براي تغذيه .باشد شده خشك

طور كامل علوفه را  هب تا حد امكان ها تا دام شده ، شكستهها توسط خردكننده هاي آن ابتدا علوفه و ساقه

 با مس وسلنيومكه ميزان آن مناسب  باال بوده( در كلزا مقدار سولفور 0330به نظر دويگ ) مصرف كنند.

. به گردد ميهاي معدني محتوي مس و سلنيوم اجتناب  ها و مكمل مكناز معدني شدن همچنين . است

صورت  در غير اينها بايد از علوفه كلزا تامين شود و  يره غذايي دامجدرصد از  03تا  03نظر دويگ 

 .گردد ها ايجاد مي مشكالتي براي دام

 مناسب عنوان محصول در تناوب كلزا به ،به سطوح باالي ازت نياز باشد ،اگر اعيدر تناوب زر

كه پس از برداشت در مزرعه باقي بوده زيرا )كاه و كلش( آن محتوي مقادير نسبتاً زيادي ازت ، باشد نمي

مال و احتبوده كننده  مقدار ازت در كاه و كلش كلزا تا حدودي نگرانافزايش  .شود مانده و معدني مي

اي تجمع  . در كلزا نيترات مثل بعضي از گياهان علوفهباال خواهد بود نيترات سمي در علوفهوجود 

ها يا  گرفتگي پاي بوته كه گياه تحت تنش خشكي، گرما و آب اما پتانسيل آن مخصوصاً زماني ،يابد نمي

خود را از دست بودن سمي  وجود دارد. بقاياي كلزا در طي زمان اثر گيرد، آب و هواي سرد قرار مي

زدايي(  )تجزيه ميكروبي( و )سميت باعث به تعويق افتادن فرآيند دماهاي پايين در طي زمستان، د.ده مي

آلي ها به آناليز  دارد كه ممكن است جهت تغديه علوفه كلزا توسط دام ( اظهار مي0338) شود. ركز مي

ها تا حدودي محدود  سرمازدگي برداشت شود نيتراتجهت تعيين نيترات نياز باشد و اگر علوفه كلزا بعد از 

باشد زيرا در اين زمان  مي زيادي علوفه سريعاً بعد از سرمازدگي داراي اهميت و برداشت شوند. قطع مي

يابند. انتظار مساعد شدن هوا بعد از بارندگي براي برداشت علوفه كلزا به گياه  ها در ريشه تجمع مي نيترات

ها در خاك استفاده نموده و سطح  تواند از مقادير باالي نيترات د را داده و گياه مياجازه فتوسنتز مجد

طور كلي بايد پذيرفت كه تغذيه انحصاري )نشخواركنندگان( با علوفه سبز و  . بهآن افزايش يابد نيترات
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پروتئين( و مقادير بسيار زياد ) تازه كلزا صحيح نيست. زيرا از تركيب غذايي نامناسبي برخوردار است:

 باشد. مقادير كم )الياف( علت اين موضوع مي

اي با پروتئين باال و نسبت مناسب ليزين به سيستئين است. اين گونـه بـا گياهـان     كنجاله كلزا علوفه

اي مناسبي است، با سويا  بر اينكه خود به تنهايي گياه علوفه خانواده لگومينوز تركيب خوبي ساخته و عالوه

 آورد. نيز مكمل غذايي مطلوبي براي دام فراهم ميو ديگر گياهان 

ها از روغن كلزا براي مصارف خوراكي در آسيا، شبه قاره هنـد و مـردم فقيـر اروپـا      اگرچه اينكه قرن

برداري گسترده آن بعد از جنگ جهاني دوم رواج يافت. مصارف صنعتي روغـن   استفاده شده است اما بهره

چند در برخي كشـورهاي آسـيايي از كنجالـه     شتري نيز پيدا خواهد كرد. هركلزا زياد و احتماالً اهميت بي

عنوان يك ماده غذايي غني از پـروتئين   شود، ولي ارزش اين گياه زراعي به كلزا به شكل كود استفاده مي

اي از اين گياه توليد شوند كـه   ها افزايش يافته است. مصارف مختلف كلزا باعث شده ارقام ويژه براي دام

 بندي شده است. فاوت سه نوع اصلي آن از لحاظ كيفيت بذر طبقهت

و كنـوال   (LEAR)، ارقام داراي اسيد اروسـيك پـايين   (HEAR)ارقام داراي اسيد اروسيك باال 

درصد اسيد اروسيك در  0شود كه حاوي كمتر از  هاي بذوري اطالق مي )اصطالح كنوال به بذر يا فرآورده

مـراه  ه بـه  .باشند( هاي آليفاتيك در كنجاله خود مي ول بر گرم گلوكوسينوالتميكروم 03روغن و كمتر از 

درصد روغن هستند. در همـين حـال بقايـاي     03بذور كوچك و كروي شكل كلزا معموالً حاوي بيش از 

 درصد پروتئين دارا است. 00تا  00حاصل از روغن كشي كنجاله 

دير مواد معدني زراعت كلزا در كشور فرانسه مواد در يكي از مطالعات انجام شده در خصوص انواع مقا

شرح زيـر بـوده    تن محصول به 0/0مهم غذايي استخراج شده از خاك در يك هكتار زراعت كلزا با توليد 

 است:
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 مواد معدني
 مقادير مصرفي

 )كيلوگرم در هكتار(

مقداري كه با محصول 

 برداشت شده )كيلوگرم(

مقدار برگشتي به زمين 

 )كيلوگرم(

 880 20 083 ازت

 00 03 50 فسفر

 053 03 033 پتاس

 800 80 803 آهك

 00 80 50 منيزيم

 800 00 810 گوگرد

 

 توليد جهاني

ارقام ويژه براي بازارهاي خاص صنعتي، كشت و كار اين گياه را افزايش داده است. اكثـر كشـورهاي   

درصـد تجـارت جهـاني كلـزا در      23حدود رسانند.  توليدكننده كلزا، محصول خود را به مصرف داخلي مي

اختيار كانادا و اتحاديه اروپا است كه تقريباً به نسبت مساوي در اختيار دارند و اين در حالي اسـت كـه در   

درصد واردات را در اختيار داشته و مهمترين واردكنندگان روغن كلزا عبارتند از: چـين، اتحاديـه    03ژاپن 

 .باشند اروپا، هند و آمريكا مي

 

 اهميت و جايگاه كلزا در ايران

هاي گذشته وارد كشور شده و تحقيقات متعددي بر روي آن انجام گرفتـه اسـت. در    دانه كلزا از سال

اي  دليل توجه بيشتر به توسعه و ترويج كلزا، سطح زير كشت آن افزايش قابـل مالحظـه   هاي اخير به سال

هاي خاص گيـاه كلـزا و    ار هكتار رسيده است. ويژگيهز 53به بيش از  8013-18يافته و در سال زراعي 

عنوان نقطه اميـدي   سازگاري آن با شرايط مختلف آب و هوايي، اهميت اين محصول را بيشتر نموده و به
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تـوان بـه مـوارد زيـر      شمار آمده است. در اين خصوص مي جهت تأمين روغن خوراكي مورد نياز كشور به

 اشاره كرد:

هـاي هـرز كاسـته و     ها، آفـات و علـف   راعت گندم و جو قرار گرفته، از تراكم بيماريكلزا در تناوب با ز -

 گردد. باعث افزايش عملكرد دانه اين محصوالت مي

هاي بهاره، زمستانه و حد واسط، امكان كشت ايـن گيـاه را در شـرايط متفـاوت اقليمـي       دارا بودن تيپ -

 وجود آورده است. هب

اري كمتري بوده و امكان استفاده از نزوالت آسماني پاييزه و زمستانه وجـود  در كشت پاييزه نياز به آبي -

 دارد.

 00تـا   03هـاي روغنـي از درصـد روغـن بـااليي )      كلزا داراي پتانسيل عملكرد باال بوده و در بين دانه -

 درصد( برخوردار است.

 گردد. كشت استفاده ميدر اراضي شاليزار بعد از برداشت برنج از ارقام بسيار زودرس كلزا جهت  -

كشـي خـالي    كه ظرفيت واحدهاي روغـن  هاي روغني متفاوت بوده و زماني فصل رشد كلزا با ساير دانه -

 شود. است اين گياه برداشت مي

كلزا با تقدم برداشت در مقايسه با گندم، زمينه الزم بـراي كشـت دوم محصـوالت تابسـتانه را فـراهم       -

 سازد. مي

هاي ساده، امكان كاشت، داشت و برداشـت آن در شـرايط    صحيح و استفاده از روشبا اعمال مديريت  -

 مختلف و با امكانات محلي وجود دارد.

بر تأثير مثبت در ميزان ماده آلي خاك، در تأمين علوفه مورد نيـاز   علت بقاياي گياهي مطلوب، عالوه به -

 زارعين نيز مؤثر است.
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 نمايد. ي را ايفا ميدر توسعه صنعت زنبورداري نقش مهم -

هاي روغني بهاره در رقابت با محصوالت پر درآمد بهـاره قـرار    علت پاييزه بودن كشت، برخالف دانه به -

 گيرد. نمي

باشد، با كشت كلـزا   فصل بهار محدوديت آب وجود دارد و مصرف آن نيز حداكثر مي در مناطقي كه در -

 گردد. ارزه ميويژه ارقام زودرس، با اين مشكل تا حدي مب به

با كشت ارقام زودرس كلزا در مناطق ديم كه بارندگي پاييزه مطلوب دارند، استفاده بهتري از عرصه در  -

 گردد. مقايسه با ساير محصوالت مي

 

 ارقام كلزا

 تـا  833درصد اسيد اروسـيك در روغـن و    03تا  00كلزاي سنتي حاوي  :(HEAR)كلزاهاي سنتي  -

 گردد. والت در هر گرم كنجاله بوده و در حال حاضر نيز كشت ميميكرومول گلوكوزين 030

درصد اسيد اروسـيك   0هاي كانادايي بوده و حاوي كمتر از  : از انواع واريته(LEAR)ارقام يك صفر  -

 باشند. ميكرومول گلوكوزينوالت در هر گرم كنجاله مي 030تا  833در روغن و 

درصد اسيد اروسيك در روغن و  0يك صفر بوده و حاوي كمتر از  يافته ارقام ارقام دو صفر: نوع تكامل -

 باشند. ميكرومول گلوكوزينوالت در هر گرم كنجاله مي 03تا  81

داراي  ناميـده شـده و   Candleارقام سه صفر: نوع اصالح شده ارقام شلغم روغني بوده و اصـطالحاً   -

 .باشد حداقل ميزان اسيد اروسيك، گلوكوزينوالت و فيبر مي

 ترين رقم( )زودرس Hyola 031هيبريد  -

 رس( )ارقام ميان Oreint، رقم Okapi، رقم Pf 5300428رقم ساري گل  -
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 )ارقام ديررس( SIM OAG، رقم Talaye، رقم طاليه Hyola 038هيبريد  -

ب ارقام ترتي شوند. و به بيشتر از ارقام معمولي ترجيح داده مي درصد 83ارقام هيبريد با عملكردي حدود  -

038 Hyola ،RGSOO ،HYola 003 مرطوب نشـان   خشك تا نيمه عملكرد بهتري درشرايط نيمه

بر داشتن خصوصيات زراعي مطلوب از عملكرد بااليي نيز برخوردارند. الزم به ذكر است كـه   داده و عالوه

بسـيار بـااليي    در توليد كلزا، دارا بودن قوه ناميه، خلوص و سـالمت بـذور در شـرايط مزرعـه از اهميـت     

 عمل آيد.ه برخوردار است، لذا در اين ارتباط الزم است دقت الزم در خريداري از منابع معرفي شده ب

 

 شناسي مشخصات گياه

هـاي   باشد. كلـزا در گونـه   مي C0طبيعي، روز بلند و با مسير فتوسنتزي   كلزا يك هيبر آمفي ديپلوئيد

)براسيكا( تعلق دارد. در جنس براسـيكا   Brassicaجنس و  (Cruciferae) گياهي به تيره چليپائيان

دليـل   اي و خردل سياه و... نيز وجود دارد.  تنوع گونه در خـانواده بـه   انواع گياهان نوع كلم مثل كلم غده

 باشد. افشاني خارجي گياهان آن است. آلودگي بيماري در اين گياهان نيز گاهي يكنواخت مي امكان گرده

كلزا معموالً به دو صـورت پـاييزه و بهـاره كشـت     : .Brassica napus L مشخصات گياه كلزا

دارا بودن مواد ثانويه مثل گلوكوزينـوالت   (Brassica)شود. يكي از مشخصات انواع جنس براسيكا  مي

طـور   هاي جانبي مختلف اسـت. كلـزا بـه    باشد كه داراي استرامينو اسيد گوگرد دار با ساختمان زنجيره مي

و يـك كلـم    Brassica campestrisگيري و اضافه شدن كروموزوم شلغم روغني  و رگطبيعي از د

كرومـوزوم و از   81كه از شـلغم روغنـي    طوري آيد. به دست مي به Brassica oleraceaنام  وحشي به

كروموزوم دريافت كرده اسـت. كلـزاي متـداول در زراعـت مرسـوم گيـاهي اسـت         03طرف كلم وحشي 

غربي اروپا و مديترانه  هاي ديگري در كلزا در مناطق جنوب گيري م. دو رگوكروموز 01 ديپلوئيد با بيش از

و يا سواحل آتالنتيك انجام شده است. اين نوع توليد براي اصالح كلـزا در واحـدهاي توليـد بـذر بسـيار      
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از چندين سال  اند. قوه ناميه اين گياه بيش اي تا سياه رنگ رسيده كلزا قهوه هاي كامالً مناسب است. دانه

 كنند. هاي هرز براي توليد دانه مشكالت زيادي ايجاد مي باقي مانده و علف

 

 

 

 رشد كلزا

كنـد.   برگ سبز تيره در مرحله روزت رشد مـي  1-80زني ابتدا  از گياهچه اين گياه بعد از رشد و جوانه

يا قبل از زمستان الزم است  سازد. در زمستان اين مرحله رشد گياه را در مقابل سرماي زمستان مقاوم مي

برگي برسد. در مرحله روزت اين گياه از مرحلـه رويشـي بـه مرحلـه زايشـي تغييـر        0كه گياه به مرحله 

 كند. رشد قبل از زمستان براي استحكام گياه و نيز توليد محصول الزم است. مي

 ريشه

شـدت منشـعب    و بـه هـاي جـانبي رشـد كـرده      در شرايط آب و هوايي مطلوب و زمين مناسب ريشه

رود. البته نفـوذ ريشـه در زمـين     متر در زمين فرو مي سانتي 803تا  803شوند. ريشه اين گياه تا عمق  مي

كننـد.   هاي جانبي خوب رشد نمـي  هاي سفت و بدون مواد آلي و رطوبت كم ريشه محدود بوده و در زمين
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روي ميزان محصـول نيـز اثـر دارد. گيـاه     بر ايجاد مقاومت در برابر سرما  ريشه مناسب در زمستان عالوه

كنـد،   آوري و ذخيـره مـي   هاي گياه جمع هاي مناسب مواد غذايي را در ديگر قسمت قوي، سالم و با ريشه

گذارنـد. قطـر    هاي جانبي مواد غذايي را در خود ذخيره و در بهار براي رشد گيـاه در اختيـار آن مـي    ريشه

باشد. بـراي   متر مي سانتي 03متر و ريشه اصلي نيز به بلندي  ليمي 0-1حداقل ريشه كلزا قبل از زمستان 

كه ازت بيش از حد در اختيار گيـاه گذاشـته    رشد ريشه در پاييز ازت كافي به زمين داده شده و در صورتي

 شود، كاهش رشد ريشه را در پي خواهد داشت.

 ساقه

كه در ارقـام   طوري كند، به يادي توليد ميهاي افراشته و قوي و نيز انشعابات ز كلزا در تراكم باز، ساقه

كنند. بيماري و آلـودگي نقـش مهمـي در رشـد كلـزا و       متر رشد مي 0هاي اصلي تا  متفاوت ارتفاع ساقه

 شود. ويژه ساقه داشته و گياه سالم تا زمان برداشت سبز تيره ديده مي به

 برگ

هاي كلزا به رنگ سبز مايل به آبي بـوده و   برگ

د. كاهش برگ در زمستان كمتر ديـده  فاقد تار هستن

هاي كلزا در زمـان   هاي تنك برگ شود. در تراكم مي

ــه،     ــرار گرفت ــايه ق ــه در س ــيدن دان ــدهي و رس گل

گيـري بـر عهـده سـاقه و      كه وظيفه كـربن  طوري به

 شود. ها گذاشته مي خورجين
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ي داشـته و چگـونگي   نمايند كه مبناي فيزيولوژيك ها معموالً قبل از برداشت خشك و ريزش مي برگ

باشـد گيـاه    0بـه   8تـا   0آن هنوز ناشناخته است. ولي معروف است كه هرگاه نسبت برگ به خـورجين  

 كند. حداكثر محصول را توليد مي

 گل

پرچم  0پرچم ) 0گلبرگ،  0كاسبرگ،  0متشكل از 

اي است. اعضاي  برچه 0تر از بقيه( و يك مادگي  كوتاه

ي گـل بـوده )در تـراكم    زايشي كلزا داراي تعداد زيـاد 

درصد آنها قابل لقاح  03تا  0( و 0333-0333متوسط 

آذيـن   سازند. گل درصد خورجين را مي 03تا  03بوده و 

هـا   هـاي بـاز غنچـه    اي بـاز اسـت. در گـل    كلزا خوشه

صورت افراشـته ظـاهر شـده و تخمـدان نيـز رشـد        به

 كند. مي

 

گردد. روند ظاهر شدن گل معموالً در يـك   راهم ميسازي ف هاي فرعي بعد از رشد زمينه گل در شاخه

انجامد. در اين دوره آب و هواي خنـك   هفته به طول مي 0تا  0رسد. گلدهي تمامي گياه  روز به اتمام مي

هـا بعـد از زمـان     شود. در اين گياه ظهور گل باعث طوالني شدن و حرارت باال موجب سرعت گلدهي مي

هـاي   طور كامل نرسيده و در اثر تابش نور، ساقه ها تا زمان برداشت به انهگيرد، زيرا د معين نيز صورت مي

كنـد.   ها كمك زيادي مـي  سازند. در اين جريان تأمين ازت در ساخت ساقه اين گياه انشعابات جديدي مي

ها باعث كاهش محصول شده و انشعابات جديد گاهي بعد از برداشـت در گيـاه بـاقي     دير ظاهر شدن گل

وسـيله حشـرات    افشاني آن بـه  كنند. كلزا گياهي است غير و خود لقاح كه گرده يشه نيز توليد ميمانده و ر
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شود. معمـوالً محـيط خنـك و مرطـوب باعـث       درصد خود لقاح مي 53شود ولي گاهي بيش از  انجام مي

ميـاني  هاي رشد كرده از دو تخمدان با يك ديـواره   گردد. خورجين كاهش دانه و خورجين در اين گياه مي

متـر و تعـداد دانـه هـر      سـانتي  83تا  0شوند كه هر يك داراي دانه هستند. در ازاي خورجين  تشكيل مي

رسد. شروع گلدهي تـا   عدد مي 03هاي بزرگ تعداد دانه تا  عدد است، در خورجين 03تا  80خورجين نيز 

رشد، نمو و رسيدن دانـه در   كشد. البته طول زمان مراحل روز طول مي 03ها در كلزاي پاييزه  رسيدن دانه

 هاي مختلف گياه متفاوت است. واريته

 دانه

تـر،   ها هر چه نارس باشد. دانه اي تيره تا سياه مي دانه كلزا داراي شكل كروي و معموالً به رنگ قهوه

تر خواهند بود. پوسته دانه از سه اليه اپيدرم، پارانشيم و پيگمان تشكيل شده است. در قسمت زيـر   روشن

هـاي   وست دانه، آندوسپرم قرار دارد كه اغلب از يك سلول تشكيل و در زير آن جنيني قرار دارد كه لپـه پ

 باشد. گرم متغير مي 5تا  0اند. وزن هزاردانه كلزا بين  درشت و پر روغن آن را احاطه كرده

 

 مراحل مختلف رشد و نمو

باشد كـه هـر مرحلـه داراي     نمو مي كلزا از كاشت تا برداشت داراي اشكال مختلف در مراحل رشد و

كش و نيز مصرف كود و زمان استفاده آنها  كش، حشره باشد. مصرف علف شرايط مديريتي خاص خود مي

اثر زيادي بر روي محصول دارد. دارا بودن اطالعات كافي در مورد مرا حل مختلف رشد كلزا در به زراعي 

آوري اطالعات مربوط به  د. در برانشوگ اروپا مركز جمعگرد هاي آن مفيد واقع مي كارگيري و تكنيك هو ب

 كار شده است. مراحل مختلف كاشت، داشت و برداشت انواع محصوالت منجمله كلزا افتتاح و مشغول به
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چه اوليه، اندازه ساقه دو  درصد آب(، خروج ريشه 80-03كردن دانه ) بذر خشك، ورم زني: مرحله جوانه

 برابر طول دانه.

 هاي اوليه. ها و شكافتن سطح خاك، رشد برگ شكاف لپه له رشد اوليه:مرح

 برگ يا بيشتر. 80( تا 2-88) 1 -5 -0 -0 -0مرحله  چه، برگ و روزت: مرحله ساخت ساقه

 ها و نقاط رشد. ايجاد فاصله بين لپه مرحله رشد طولي:

آذيـن يـك    هاسـت. قطـر گـل    گها بعد از تقريباً اتمام رشد بر شروع ساخت غنچه مرحله توليد غنچه:

متـر، آغـاز رشـد طـولي      ميلي 0اند( اندازه بزرگترين غنچه  ها احاطه شده وسيله برگچه متر )غنچه به  سانتي

 آذين. گل

هـاي زيـاد بـر روي      اولين گل، با ظهور تعداد كمي گل بر روي انشعابات اصـلي و گـل   مرحله گلدهي:

هـا كـامالً سـاخته     هـا، در مرحلـه بعـدي گـل      هورخورجينها و ظ انشعابات ديگر همراه است. ريزش برگ

 هاي بسته وجود دارد. شوند. همچنين تعداد زيادي خورجين مي
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ساخت اولين خورجين بر روي محور اصلي با دانـه همـراه اسـت. بـر روي آن      مرحله توليد خورجين:

 .تر هستند هاي محور اصلي بزرگ دهند و خورجين ها به رشد خود ادامه مي دانه

هـاي   رسـند، خـورجين   هاي محور اصلي و محورهاي فرعي به حد كـافي مـي   خورجين مرحله رسيدن:

هـا داراي رشـد كامـل     هـا و دانـه    ها كوچك و ناقص هستند. در اين مرحله تمـام خـورجين   انتهاي شاخه

نسـبتاً  هـا   هاي سخت و تيره رنگ خـورجين  هاي اوليه از يك طرف سياه رنگ هستند، دانه  باشند، دانه مي

 رسند. خشن به نظر مي

 شوند. ها كامالً خشك و رسيده مي دانه مرحله مرگ گياه:

 

 شرايط محيطي كلزا

شدت  تأثير شرايط محيطي )فيزيكي و شيميايي( داراي عملكرد متفاوتي بوده و به  كليه گياهان تحت 

ن به درجه حرارت، ميزان توا  باشند. از مهمترين فاكتورهاي محيطي مي تابع عوامل محيط زيست خود مي

 بارندگي، نوع اقليم، خاك، شرايط اقتصادي و... اشاره كرد.

 درجه حرارت

كلزا محصول مناطق معتدل ساحلي است، اما با اصالح ارقام جديد و سازگاري ايـن گيـاه در منـاطق    

 03ي مطلوب درصد بذور كلزا در دما 23اند كه بيش از  سرد نيز گسترش يافته است. تحقيقات نشان داده

زنند. كلزا در تمام مراحل رشد تا حدودي نسـبت بـه    روز جوانه مي 0تا  8گراد در مدت  درجه سانتي 00تا 

سرما مقاوم است، ولي تحمل آن به سرما در حالت روزت، بسـيار زيـاد و در مرحلـه گلـدهي بسـيار كـم       

گراد را بدون  درجه سانتي -80ماي باشد. اين گياه در صورت رشد كافي در پاييز و ايجاد روزت قوي، د مي

هاي دير كاشـت و تـراكم    هاي تكامل يافته قوي كمتر از بوته نمايد. بوته خوبي تحمل مي پوشش برف به

تـر از بـين    هاي بـزرگ  گيرند. در صورت بروز سرماي شديد، برگ باال در معرض خطر سرمازدگي قرار مي
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هاي جوان يـا از طريـق مريسـتم طوقـه      جدد توسط برگماند و رشد م روند، ولي طوقه ساقه سالم مي  مي

 شود. انجام مي

گراد و درجه حرارت مطلوب براي رشد و نمـو   درجه سانتي 0درجه حرارت پايه براي اين گياه معموالً 

درجـه   03هاي كوتاه، دماي  باشد. البته اين گياه قادر است براي دوره گراد مي درجه سانتي 03تا  00كلزا، 

 -0يابـد. در   زني دانه گـرده كـاهش مـي    ها، قابليت جوانه د را نيز تحمل كند. با افزايش سن گلگرا سانتي

هـاي   گراد نيمـي از دانـه   درجه سانتي 0اي وجود ندارد كه رشد كند و در  گراد، هيچ لوله گرده درجه سانتي

سـبب بيشـترين    گـراد  درجـه سـانتي   00تا  83كنند. درجه حرارت   گرده ايجاد يك لوله گرده كوچك مي

گـراد سـبب از بـين رفـتن قابليـت       درجـه سـانتي   00شود. دماهاي باالي  زني دانه گرده مي سرعت جوانه

 كند. زني و قابليت حيات دانه گرده گرديده و شكل دانه گرده از بيضوي به حلقوي تغيير مي جوانه

 نور

ساعت روشنايي، قادر به  00تا  83 كه در دامنه طوري دامنه فتوپريود براي كلزا بسيار گسترده است. به

طور كلي كلزا يك گياه روز بلند است و براي انتقال از مرحله رويشي به زايشي نياز  باشد. به رشد و نمو مي

شود. در گياهان حساس به طـول روز بـراي    به روزهاي بلند دارد. با افزايش طول روز، گلدهي تسريع مي

شـود كـه از    نام فتوترمال استفاده مي رعت نمو وارد كرد، از واحدي بهاينكه بتوان طول روز را در برآورد س

شـده كلـزا تـأثيري     زني ارقام اصـالح  آيد. نور در جوانه دست مي ضرب درجه حرارت در طول روز به حاصل

 گيرد.  تأثير نور قرار مي  ندارد، ولي رشد رويشي كلزا تحت

 رطوبت

و كـاهش توليـد مـاده خشـك و بـاردهي محصـول        كمبود رطوبت سبب كوتاه شدن عمر گياه كلـزا 

شود. تحقيقات نشان داده است كه آبياري از مرحله ساقه رفتن تا گلدهي در افزايش سطح برگ حـائز   مي
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ريزند، همچنين نقل و انتقال مـواد   هاي نارس كلزا در اثر خشكي خاك به زمين مي اهميت است. كپسول

 يابد. يجه، عملكرد دانه و شاخص برداشت كاهش ميفتوسنتزي از ساقه به دانه متوقف، در نت

درصد كل آب مصرفي گياه در زمان گلدهي براي توليد حداكثر ماده خشك و ارتقـاء   50تا  53تأمين 

ترين مرحله رشد و نمو كلزا نسبت به كمبود آب درمرحله گلدهي  شاخص برداشت ضروري است. حساس

دانـه شـده و ميـزان     دانه و وزن هزار ،تعداد گل، كپسول است. كمبود آب در اين مرحله سبب افت شديد

شود. رطوبت  هايي كه داراي رطوبت زياد است، دچار ورس مي دهد. كلزا در خاك روغن دانه را كاهش مي

هـاي   دهد. بنابراين در خاك هاي قارچي گرديده و مقاومت به سرما را كاهش مي زياد سبب توسعه بيماري

 گيرد. كشي خاك براي خارج ساختن آب اضافي مورد توجه قرار ميسنگين با رطوبت زياد زه

 خاك

شـود.   هـا شـني سـبك كشـت مـي      هاي رسي نسبتاً سنگين تـا خـاك   كلزا در گستره وسيعي از خاك

بندند براي اين گياه مناسب نيسـتند، زيـرا بـذر آن كوچـك اسـت و       هايي كه پس از باران سله مي زمين

هـاي عمـده خـاك مناسـب زهكشـي       هايي خارج شود. از ويژگي تواند از چنين خاك گياهچه حاصل نمي

مناسب آب در خاك است، زيرا مردابي شدن زمين در طول دوره خروج گياهچه و مرحلـه رويشـي بـراي    

 1تـا   0/0آنهـا از   PHهايي كشت كـرد كـه    توان در خاك ن گياه را ميآور است. اي رشد و نمو گياه زيان

 PHهايي كـه داراي   طور كلي خاك هاي اسيدي بيش از قليايي مقاوم است. به متغير است. كلزا در خاك

Mn)هاي فعال  خيلي پايين و مقادير باالي يون
0+

, Al
0+

هاي آنرا  باشند، رشد كلزا مخصوصاً ريشه مي (

براي رشد و  PHترين  و بر روي استفاده گياه از آب و عناصر غذايي اثر منفي دارند. مناسبمحدود نموده 

همه عناصـر غـذايي بـه سـادگي در دسـترس گيـاه قـرار         PHباشد، زيرا در اين  مي 0/0نمو كلزا حدود 

 .گيرد مي
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 سازي زمين و تهيه بستر مناسب ادهآم

باشد. بـذور كوچـك كلـزا     يط اصلي زراعت كلزا ميسازي زمين و تهيه بستر مناسب يكي از شرا آماده

زنـي و رشـد را در اختيـار     نياز به بستر كاشت مرطوب با بافت مناسب داشته تا رطوبت كافي براي جوانـه 

متر در بسـتر آمـاده كشـت باعـث عـدم رويـش مطلـوب         سانتي 0هايي با قطر باالي  داشته باشد. كلوخه

 شود. مي

 دار شخم با گاوآهن برگردان

منظـور   ورزي بـه  ارج كردن خاك از حالت پيوستگي و سست كردن منطقه نفوذ ريشه و انجام خاكخ

دار  وسيله انجام عمليات شخم با گاوآهن برگـردان  سازي بستر بذر به نرم كردن اليه سطحي خاك و آماده

كـردن و  هـا و برگـردان    وسيله ساقه خـردكن  هگيرد. با خرد كردن بقاياي گياهي كشت قبلي ب صورت مي

گردد. اين عمليـات در   مدفون ساختن اين بقايا در خاك، مواد آلي در خاك پوسيده شده و به خاك باز مي

كه اليه خـاك در   طوري كند به درصد بهترين شرايط را براي شخم ايجاد مي 80 -03رطوبت خاك حدود 

هاي هرز مـؤثر   رل علفشود. شخم تابستانه در اراضي آيش در كنت حين برگردان شدن از هم گسسته مي

بوده و در مديريت زراعي يك محصول نقش مهمي دارد. براي انجـام عمليـات شـخم مطلـوب، تنظـيم      

گردد. الزم به ذكر است در اراضـي ديـم و خشـك     درست و تراز گاوآهن باعث يكنواختي عمق شخم مي

 شود. ورزي توصيه نمي دار براي خاك استفاده از گاوآهن برگردان

 آهن قلمياوشخم با گ

همراه خراش اليه سطحي  ورزي به مقدار كم در سطح خاك براي پايداري خاك حفظ بقاياي گياهي به

هـاي   ورزي پـذير اسـت. خـاك    وسيله گاوآهن قلمي امكـان  براي خارج ساختن خاك از حالت پيوستگي به

تغييـر   وسيله گاوآهن قلمي باعث تسريع در خشك شـدن اليـه سـطحي گرديـده و در نتيجـه      سطحي به
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تري را در سطح خاك ايجاد كرده و زمـان الزم بـراي عمليـات ديسـك و خـرد كـردن        رطوبت يكنواخت

كند كـه بـراي    تري را در سطح خاك فراهم مي  دهد. از طرف ديگر بستر خاك نرم ها را كاهش مي كلوخه

گردد. اين شـرايط در   زني مي بذرهاي ريزي مانند كلزا مناسب و باعث استقرار بهتر بذر و تسريع در جوانه

هاي پياپي پاييزه كه زمان عمليات شخم بعد از برداشـت سـويا و    اراضي آبي مخصوصاً در هنگام بارندگي

 شود بيشتر مشهود است. پنبه بسيار محدود مي

 ديسك

سازي بستر بذر و همچنين مخلـوط كـردن كودهـاي     براي خرد و نرم كردن اليه خاك شخم و آماده

درصد بهتر از هم جدا شده و  81هاي خاك در رطوبت  شود. كلوخه ز ديسك استفاده ميشيميايي با خاك ا

اي در رديـف جلـوي ديسـك در خـرد      هاي كنگـره  دهد. استفاده از پره تعداد دفعات ديسك را كاهش مي

جـاي شـخم    توان بـه  باران براي حفظ رطوبت خاك مي كردن خاك تأثير بيشتري دارد. در اراضي ديم كم

 ورزي استفاده كرد. ديسك براي عمليات خاكفقط از 

 كاشت با خطي كار

دليل كوچك بودن بذر و ناهمواري سطح بسـتر نبايـد كشـت در     در محصوالت ريز دانه مانند كلزا به

عمق انجام گرفته بلكه خطي كارها بايد براي كاشت سطحي در خاك تنظيم و ترجيحاً از خطي كارهايي 

 ده شود  كه بتواند ميزان بذر توصيه شده را با دقت بيشتري كشت نمايد.با موزع ريز دانه كار استفا

 كاشت با كمبينات

هـايي   سازي زمين و استقرار بذر در خاك استفاده از ادوات تركيبي يكي از روش جهت تسريع در آماده

ـ     كارگيري دسـتگاه  است كه محدوديت زمان كشت را كاهش داده و به در ويـژه   ههـايي ماننـد كمبينـات ب

هاي بزرگ در جلوگيري از كاشت تأخيري كلزا تأثير مهمي دارنـد. اسـتفاده از    اراضي وسيع دشت و زمين

ها، بستر يكنواختي را آماده كرده و  هم زدن خاك و خرد كردن كلوخ وتيلر در جلوي كارنده، ضمن بهلسيك
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كمتري، اراضي مورد نظر كشت دهد. بنابراين در زمان  هاي خطي كار، بذر را در خاك قرار مي شيار بازكن

هـاي دوار عمـودي در خـاك و بيـرون آوردن گـل و       هاي بسيار مرطـوب، نفـوذ تيغـه    گردند. در خاك مي

سازي مطلوب بستر بـذر گرديـده و عمـق كاشـت را غيريكنواخـت       هاي مرطوب، باعث عدم آماده كلوخه

 شود. لوتيلر توصيه نميككند لذا در اين مناطق استفاده از دستگاه سي مي

 

 مصرف كودهاي شيميايي

ردد. در صـورت فـراهم نبـودن    ـگـ  اك تعيـين مـي  ـاساس آزمون خـ  از برـكودهاي شيميايي مورد ني

ـ   50-833امكانات آزمايشگاهي در يك توصيه كلي و بـراي هـر هكتـار مقـادير      رفسفات ـكيلـوگرم سوپ

 گردد.  رم گوگرد پيشنهاد ميكيلوگ 003تن كود آلي پوسيده و  83-03كيلوگرم اوره،  833-803تريپل، 

ميزان زيادي ازت )بيشتر از گندم( دارد، مورد توجـه اسـت.    عنوان گياهي كه نياز به كلزا غالباً به( ازت: 1

كند. گياه كلزا ازت مورد نياز خود را از  هر بذر كلزا، حدود دو برابر نياز يك دانه گندم از خاك برداشت مي

كند. ازت آزاد شده از مواد آلي  ان كاشت در خاك وجود دارد، تأمين ميسه منبع ازت قابل جذب كه در زم

هاي مناطق مختلف كشـور بـا    خاك در طول دوره رشد و كودهاي ازته و مقدار ازت معدني شده در خاك

تأثير تيپ  باشد. واكنش محصول نسبت به مصرف كود ازته تحت مقدار ماده آلي خاك متفاوت مي توجه به

هاي آبي در شرايط مطلوب رشد كلزا، مصرف باالي  گيرد. در كشت تعادل عناصر قرار ميخاك، رطوبت و 

ازت شايد الزم و اقتصادي باشد، ولي در شرايط خشك كه پتانسيل توليد كلـزا پـايين اسـت مقـدار كـود      

 كمتري مورد نياز بوده و واكنش نسبت به كود ازته نيز، كمتر خواهد بود.

ترش ريشه، مقدار فسفر قابل جذب اوليه خاك و همچنين مقدار كود فسفاته دليل عدم گس به :( فسفر2

گيـرد   تأثير چندين عامل قرار مي مصرفي، بسيار مهم است. واكنش كلزا به مصرف كودهاي فسفاته تحت

هاي فعال، مقدار فسفر قابل جذب خاك، رطوبت خـاك،   عمده به سيستم توسعه و توزيع ريشهطور  بهكه 
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اك بستگي دارد. كلزا در مراحل اوليه رشـد بـه فسـفر نيـاز دارد و     ـواد آلي خـكلسيم و م د كربناتـدرص

كيلـوگرم فسـفر    03درصد ماده خشك است. براي توليد دو تن كلزا به  03/3ها در حد  مقدار آن در برگ

(P0O0)  كيلوگرم  03نياز است كه اين مقدار، براي توليد ميزان مشابه گندم به(P0O0) ارد.نياز د 

مقدار كافي پتاسيم نياز دارد. پتاسيم  كلزا مانند ازت براي حداكثر رشد و عملكرد مطلوب، به ( پتاسيم:3

استحكام گياه را افزايش داده و براي رشد بهينه مقدار مطلوب آن ضروري است. پتاسيم در مراحل رشـد  

رسد.  مقدار در واحد سطح ميبه سرعت از خاك جذب شده و مقدار آن در طول دوره گلدهي به بيشترين 

درصـد   0/0حداكثر مقدار پتاسيم موجود در ماده خشك گياهي در هنگام گلدهي براي عملكرد مطلـوب،  

است. در مرحله بلوغ مقدار كل ماده خشك گياهي شامل يك درصد پتاسـيم خواهـد بـود. مقـدار جـذب      

 53ما براي توليد همين مقدار گندم بـه  باشد. ا كيلوگرم در هكتار مي 833پتاسيم توسط دو تن كلزا حدود 

باشد. از  برابر نياز گندم مي 0/8عبارت ديگر نياز ازت، فسفات و پتاسيم كلزا،  كيلوگرم پتاسيم نياز است. به

كيلـوگرم در   53كيلوگرم در دانـه و   03مجموع پتاسيم مورد نياز براي عملكرد دو تن دانه كلزا در هكتار، 

يم برخالف فسفر و ازت با ديگر تركيبات آلي در بافـت گيـاهي آميختـه نشـده و     يابد. پتاس كاه تجمع مي

تـر و   هـا كوچـك   گردد. در كمبود پتاسيم، رشد گياه كاهش يافته و برگ مقدار زيادي از آن به خاك برمي

طور در اثر كمبود پتاسيم واكنش گياه نسبت به مصرف فسفر و ازت نيـز   شوند. همين تر مي ها باريك ساقه

هـا زرد   شوند. در اثر كمبود شديد پتاسيم حاشـيه بـرگ   سمت پژمرده شدن متمايل مي ها به اهش و برگك

ماننـد. در صـورت نبـود     طور كامل از بين برود، ولي همچنان روي شاخه باقي مـي   شده و ممكن است به

 مقدار كافي در خاك، مصرف كودهاي پتاسيمي ضروري است. پتاسيم به

ارمين عنصر مورد نياز گياه كلزا است. دانه گياه كلزا داراي مقدار زيـادي پـروتئين   گوگرد چه( گوگرد: 4

شود  است. پروتئين كلزا از آمينو اسيدهاي ساده محتوي گوگرد تشكيل شده و زماني توسط گياه توليد مي

ند، باشـ  باشد ممكن است در مزارعي كه در مرز كمبود گوگرد مـي  8به  1كه نسبت ازت به گوگرد معادل 
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يابـد. در هنگـام ظهـور     طور جدي كـاهش مـي   عاليم ظاهري كمبود مشاهده نشود، ولي عملكرد دانه به

دهي و مرحله بـه گـل رفـتن     عاليم كمبود گوگرد بسيار شديد است. معموالً ظهور كمبود در اوايل غنچه

ي از پروتئين بـوده و در  شدت به گوگرد نياز دارد. گوگرد جزي  گردد، زيرا در اين مراحل گياه به مشاهده مي

تر بـااليي حركـت    هاي جوان هاي پايين به برگ تواند به راحتي از برگ رو نمي گياه متحرك نيست، از اين

هاي پير در قسمت  هاي جوان بيشتر از برگ هاي شاخه ها و غالف هاي جديد، گل همين دليل برگ كند. به

ليل نقش گـوگرد در تشـكيل كلروفيـل بـه زرد شـدن      د شوند. كمبود گوگرد به پايين گياه دچار كمبود مي

هـا را فـرا خواهـد گرفـت. بـا       تدريج تمامي برگ تر در مراحل ابتدايي رشد منجر شده و به هاي جوان برگ

هاي بااليي گيـاه    شود. اين عاليم در قسمت ها ارغواني مي ها ضعيف و پشت برگ كمبود شديد رشد، برگ

هـاي پـايين    كه قسـمت  شود، در حالي هاي بااليي گياه ضعيف مي تشديدتر است. در كمبود متوسط قسم

رسـند.   رنـگ و تقريبـاً سـفيد بـه نظـر مـي       جاي زرد پر رنگ، زرد كم ها به رسد. گل گياه سالم به نظر مي

هاي  شود. در اين بخش گياه داراي غالف تر مي دهي به تأخير افتاده و در نتيجه مرحله رسيدن طوالني گل

هـا و   هـا، سـاقه   هاي ارغواني مايل بـه قرمـز در بـرگ    هاي سبز را با هم بوده و لكه و غالف بالغ و رسيده

ها كـاهش   سمت قسمت باالي گياه و نيز تعداد دانه در غالف ها به شود. تعداد غالف ها مشاهده مي غالف

 شوند. ها كامالً خالي از دانه مي يافته و يا غالف

بيشتري از خاك برداشت كرده كه گـاهي بـه دو    (Zn)دم، روي كلزا در مقايسه با گن :(Zn)( روي 5

گرم روي براي عملكرد مطلوب كلزا كافي و چنانچـه   ميلي 03رسد. مقدار  برابر مقدار جذب شده گندم مي

گرم در كيلوگرم برسد، مصرف خـاكي سـولفات روي و يـا محلـول      ميلي 00مقدار آن در گياه به كمتر از 

 شود. پاشي آن توصيه مي
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گرم در كيلوگرم بُر، مقـدار   هاي با كمتر از يك ميلي كلزا، مقدار زيادي بُر، نياز دارد. در خاك: (B)( بُر 6

صـورت نـواري    صورت پخش يكنواخـت توصـيه شـده و هرگـز بـه      هكيلوگرم در هكتار اسيد بوريك ب 00

 ايجاد سميت خواهد كرد. گردد. چنانچه بيشتر از مقدار مورد نياز بر مصرف شود، براي گياه استفاده نمي

 

 آبياري

كمبود آب اثر سويي بر عملكرد كلزا دارد. تأخير در آبياري دوم موجب تأخير در رشد اوليه و نرسـيدن  

ترين زمـان بـراي آبيـاري، مرحلـه      گردد. حساس كلزا به روزت مناسب و كاهش مقاومت آن به سرما مي

بنـدي و   ن مرحله موجب كاهش تعداد كپسول و دانـه بندي بوده و كمبود آب در اي گلدهي و اوايل كپسول

نوبـت آبيـاري در    0تـا   0گردد. در بيشتر مناطق،  ها و كاهش درصد روغن دانه مي نيز كوچك ماندن دانه

دهي و پر شدن دانـه( مـورد نيـاز     دهي، كپسول دهي، گل نوبت آبياري در بهار )مراحل ساقه 0تا  0پاييز و 

شود حداكثر آخرين  سزايي برخوردار بوده، توصيه مي هزراعت كلزا از اهميت ب است. زمان آخرين آبياري در

 هاي ساقه اصلي صورت پذيرد. درصد رسيدگي كپسول 03آبياري در زمان 

 

 تاريخ كاشت

خشك بهترين تاريخ كاشـت   مرطوب تا نيمه با توجه به شرايط خاص آب و هوايي منطقه اقليمي نيمه

كه شـرايط آبيـاري    نيمه اول آبان ماه بوده و در صورتي RGS330رقم  003 ، هايوال038 هيبريد هايوال

 توان نسبت به كشت آن اقدام نمود. فراهم باشد، در دهه آخر مهر ماه مي

در شرايط ديم و عدم وجود آب جهت آبياري، اگر گياه زود كاشته شود، ممكن است رطوبـت جهـت    

 ها از بين بروند. دي كافي نبوده و گياهچهها تا بارندگي بع استقرار و نگهداري گياهچه
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شـود.   گيرد ولي با تأخير تاريخ كاشت از عملكـرد آن كاسـته مـي    كاشت گياه تا اول آذر ماه انجام مي

كيلـوگرم در هكتـار كـاهش     00-03براساس آزمايشات انجام شده به ازاء هر روز تـأخير كاشـت، حـدود    

 آيد. وجود مي عملكرد دانه به

 

 فاصله، عمق و تراكم( بذر )مقدار،

متر، بهترين  سانتي 80-00هاي كاشت كلزا  كيلوگرم در هكتار و فاصله رديف 0-1ميزان بذر مصرفي 

بوتـه در   53-13متـر و بهتـرين تـراكم     سانتي 0متر، بهترين فاصله روي رديف  سانتي 0-0عمق كاشت 

 باشد. مترمربع مي

 

 تركيبات شيميايي

مشاهده شد كه تغذيـه حيوانـات بـا علوفـه     « هلند» Schothoest يك طرح تحقيقاتي ايستگاه در

 خانواده براسيكا يخ زده موجب مسموميت با عاليم زير شده است.
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ويژه در مزارعـي   قراري، ازدياد حركات تنفسي، حركات غيرارادي، سيانوز، مخاطات، سقط جنين به بي

شـود. در نشـخواركنندگان نيتـرات در شـكمبه      كه ميزان ازت نيتريت خاك زياد باشد، بيشتر مشاهده مي

شود. اما ممكن اسـت نيتريـت وارد خـون     حيوان تبديل به نيتريت دو سود و سپس تبديل به آمونياك مي

شده، موجب تغيير هموگلوبين گرديده و در صورت افزايش مقدار آن موجب مسـموميت حيـوان شـود. در    

ها برساند. دانه در خانواده براسيكا حاوي  ها و سلول بافتتواند اكسيژن را به  اين نوع مسموميت خون نمي

باشد، كه اين ماده مانع رشد حيـوان شـده و    گرم در هر كيلو دانه مي 1مقدار تقريبي  ماده ضدتيروئيدي به

نمايد. براي درمان مسموميت بايد بالفاصله رژيم غذايي حيوان را تغيير داده و مواد قنـدي   ايجاد گواتر مي

 مدت طوالني بسيار مفيد است. به حيوان خورانده شود. اضافه كردن دانه غالت به جيره غذايي بهبيشتري 

و ميروزين اسـت. مسـمويت ناشـي از تغذيـه كلـزا موجـب        allyliqueكلزا حاوي گلوكزيد  دانه در

گ هـاي بـزر   اي اوقات در كبـد و طحـال لكـه    شود كه معده و قسمتي از روده باريك متورم و در پاره مي

حالي و جاري شدن ترشحات مخاطي از  وجود آيد. عاليم مسموميت با خستگي و بي هنكروزي و احتقان ب

گردد. در زمان بروز مسـموميت از مسـهالت    بيني و دهان شروع، سپس قولنج حاد روده و معده ظاهر مي

 شود. يهاي مسموم استفاده م دار، مقويات عمومي و قلبي براي درمان دام روغني، مواد لعاب

 

 آفات كلزا

خـوار، سوسـك منـداب،     توان به شته مومي، كك، سوسك گـرده  از مهمترين آفات كلزا در ايران مي

هاي كل، بيدها و الروهاي حلقوي و حلزون  سفيده كلم، پرندگان، حلزون، سرخرطومي كپسول كلم، كرم

ه آفات در زمان مناسب اقدام پاشي مزرعه علي كه خسارت شديد باشد، نسبت به سم اشاره كرد. در مواردي

 تواند در كنترل آفات كلزا مفيد واقع شود. نموده، همچنين تناوب زراعي مناسب مي
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 هاي كلزا بيماري

 تر است. هاي كلزا مهم شرح زير از ساير بيماري سه بيماري به

هـاي ريختـه شـده     اولين عاليم آن بعد از گلـدهي و بررسـي گلبـرگ   ( پوسيدگي اسكلروتنيايي: 1

ها متمايل به رنگ خاكستري با اشكال نامنظم بوده و اغلب همراه با  ها روي برگ گردد. زخم شناسايي مي

هـاي   هاي روي ساقه به رنگ سفيد يا تقريباً سفيد بوده و گاهي حلقه هم چسبيدگي گلبرگي است. زخم هب

تر  هاي آلوده ساقه ضعيف ها است. بخش اي قارچ دهنده رشد مرحله شود كه نشان تري در آن ديده مي تيره

 شده و تمايل به خوابيدگي در محل آلودگي دارند.

طور عمده توسـط مـواد شـيميايي     كنترل بيماري در طول زمان بروز مشكل صورت گرفته كه به كنترل:

 نظير بنوميل، ايپروديون و نيكوزولين خواهد بود.

هـاي آلـوده و آزمـايش     گلبـرگ  گيـري از درصـد   روش ديگر كنترل بيماري اسـتفاده از روش نمونـه  

ــرگ ــي   گلب ــوي آنت ــت محت ــوده در محــيط كش ــاي آل ــه    ه ــوده ب ــرگ آل ــين درصــد گلب ــك و تعي بيوتي

S.Sclerotiorum    است. استفاده از برخي نژادهاي كلزا كه فاقد گلبرگ هستند نيز در برخـي شـرايط

 گيرد. مورد توجه قرار مي

ها در دوره رشد رويشي گيـاه ايجـاد    ي را روي برگهاي مولد اين بيماري عاليم قارچ( شانكر ساقه: 2

باشـند.   اي همراه با پيكنيدهاي سـياه رنـگ مـي    قهوه -هاي برگ به رنگ خاكستري يا زرد كند. زخم مي

اي  عاليم آن بعد از گلدهي ظاهر شده و در قاعده ساقه گياه بيمار نـوعي پوسـيدگي خشـك چـوب پنبـه     

شود. سـاقه از محـل آلـوده     رنگ با حواشي تيره تشكيل مي زه كمهاي نكرو ايجاد نموده و روي ساقه زخم

 كند. ورس مي
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بو، ضدعفوني بذر  هاي هرز پير و از خانواده شب استفاده از ارقام مقاوم، تناوب زراعي، كنترل علف كنترل:

هاي كنترل بيمـاري شـانكر سـاقه     هاي برشي، كاهش اوليه آلودگي از روش هاي رويش و استفاده از قارچ

 هستند.

اي و بافت مرده و  هاي كم و بيش متحدالمركز، قهوه ها، لكه روي برگ( آلترنارياي برگي و غالف: 3

هاي روي ساقه، دراز و تقريباً سـياه و   آيد. لكه وجود مي هاي زرد( به اي زرد رنگ )روي برگ محاط در هاله

هـاي   برخي اوقات نيز در وسـط لكـه   باشند. اي شكل و گاهي با بافت مرده مي ها تيره و دايره روي غالف

ها و ريـزش بـذر    شود. آلودگي شديد ممكن است باعث باز شدن غالف اي رنگ ديده مي تيره، نقاط قهوه

 شود.

گيرانه كنترل بيماري رعايت فاصله زماني و مكاني محصوالت  هاي پيش يكي از مهمترين روش كنترل:

كش سيستميك فن پرو پيمورف  يد، ايپروديون يا قارچكش دي كابوكسيم آلوده است. ضدعفوني بذر، قارچ

كنـد. ايپروديـون بـراي     خوبي كنترل مـي  بيماري را به A.brassicicilaو  A.brasiccaدر دو گونه 

طور مؤثري بيماري را تـا زمـان برداشـت     هها ب بار استفاده شده و بعد از ريزش گلبرگ كنترل آلترناريا يك

 شود. يكنترل و باعث عملكرد مطلوب م

باشد. كاهش گلوكوزينوالت و  شده كمترمي حساسيت ارقام روغني كلزا به آلترناريا زياد و ارقام اصالح

 گردد. افزايش مواد ترشحي برگ همزمان با پير شدن آن باعث افزايش ابتالء به بيماري مي

 

 هاي هرز علف

فه، سلمه، سوروف، دم روباهي ساله شامل: تاج خروس، خر هاي يك ها و گراس براي كنترل پهن برگ -8

طريقـه پـيش كشـتي و     كيلوگرم )ليتر( در هكتار و بـه  0-0/0ميزان  درصد به 01كش ترفالن  و... از علف
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هاي درشت و نسبتاً  شود. سمپاشي در سطح خاك آماده شده، نرم و فاقد كلوخه خاك مخلوطي استفاده مي

كالتيواتور دوار با نيروي محركه در قشـر فوقـاني   وسيله ديسك دو رديفه يا  خشك انجام گرفته، سپس به

هـاي داراي سـابقه آلـودگي بـه تـاج       گردد. در زمين خاك مخلوط و سرانجام اقدام به كشت محصول مي

 شود. ليتر در هكتار استفاده مي 0-0ميزان  درصد به 0/00جاي ترفالن از اتالفلورالين  هريزي ب

هاي هـرز   ل خردل وحشي و شلمبيك )كه از مهمترين علفساله شام هاي هرز يك براي كنترل علف -0

طريقـه پـيش رويشـي     ليتـر در هكتـار و بـه    0-0/0ميزان  درصد به 03كش سيانازين  كلزا است( از علف

 گردد. استفاده مي

ساله و دائمي شامل: سوروف، درنه سرخه، چسـبك، مـرغ، چـاير، قيـاق،      هاي يك براي كنترل گراس -0

 83سيكلوسـيديم   -پـي  -هاي )فلوآزيفوپ كش به نام اش، چچم، از چند نوع علفيوالف وحشي، خوني و

 -كـش فلوآزيفـوپ   ليتر در هكتار است )مقدار علف 0-0درصد( استفاده كرده كه ميزان مصرف همه آنها 

 گردد(. ليتر در هكتار توصيه مي 0-0بوتيل  -پي

 

 برداشت

 زمان برداشت دانه

هنگام كيفيـت   لكرد بيشتر دانه اهميت زيادي دارد. برداشت زوديابي به عم زمان برداشت جهت دست

دهد. برداشت ديرهنگام كلزا نيز  دار كاهش مي علت وجود بذرهاي كوچك، نارس و كلروفيل محصول را به

گـردد. از نقطـه نظـر علمـي، محصـول زمـاني        ها منجر به نقصان عملكرد مي دليل رشد كپسول و دانه به

منظـور كـاهش    درصد رسيده باشد. به 80سياه رنگ شده و رطوبت بذر به كمتر از رسد كه تمام بذور  مي

 شود. ريزش بذر، عمل برداشت در اوايل صبح و يا عصر انجام مي
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يابد، در شرايط باال بودن  سمت باال گسترش مي  ها از قسمت پايين ساقه شروع شده و به رسيدن دانه

هـا از بـاال    وزش بادهاي گرم و بادزدگي، خشـك شـدن كپسـول   دماي هوا و عدم تأمين رطوبت كافي يا 

هاي ايـن گونـه    كه دانه نمايند. از آنجايي شروع شده و تعيين زمان صحيح برداشت را با مشكل مواجه مي

باشند، معموالً از انتهاي كمباين ريزش نموده و درصد افت مزرعـه را بـاال    ها، كوچك و سبك مي كپسول

 گردد. هاي سالم تعيين مي ن مناسب برداشت براساس كپسولبرد. در نتيجه زما مي

 

 روش برداشت

 شود. كلزا به دو روش غيرمستقيم و مستقيم برداشت مي

 برداشت غيرمستقيم

هـا و   گيرد كـه بعضـي كپسـول    منظور كاهش ريزش دانه، برداشت غيرمستقيم هنگامي صورت مي به

آيند، محصـول   مي اي روشن تا سياه در ها به رنگ قهوه هدرصد دان 03تا  03كه  ها سبز هستند. زماني دانه

گردند. در اكثـر كشـورهاي توليدكننـده     كوبي حمل مي برداشت شده و براي خشك شدن به محل خرمن
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بر كردن درو  گيرد. در كانادا تقريباً تمام انواع كلزا با كف طور معمول برداشت غيرمستقيم انجام مي كلزا، به

تـرين نقطـه    خاطر وزش باد خواهد داشت. در اين روش، گياه از پـايين  زش دانه را بهشوند و حداقل ري مي

كوبي نيز با استفاده از كمباين،  شود. خرمن متر بريده مي سانتي 00تا  03داراي كپسول يعني ارتفاع حدود 

 درصد باشد. 80تا  80گيرد كه رطوبت دانه  معموالً زماني انجام مي

 برداشت مستقيم

دليل يكنواختي در زمان رسيدن و زودرس بودن، براي برداشـت مسـتقيم مناسـب     اي كلزا بههيبريده

باشند. انتخاب زمان براي برداشت مستقيم بسيار مهم است. برداشت زودهنگام منجر به افزايش بـذور   مي

دليـل ريـزش، باعـث كـاهش عملكـرد دانـه        سبز در محصول و كاهش كيفيت و برداشت ديرهنگـام بـه  

 باشد. درصد بذر سياه، بهترين زمان برداشت مي 23تا  10د. وجود گرد مي

 

 تلفات بذر در زمان برداشت

كيلوگرم در هكتار نيز رسيده و مهمترين علت آن تنظيم نامناسب  033تلفات بذر در زمان برداشت به 

دهـاي شـديد،   باشد. همچنين ارقام مقاوم كه در زمان برداشـت، ايسـتاده هسـتند، در برابـر با     كمباين مي

هايشـان كمـي خـم شـده و      پذير و تلفات بذر آنها زياد است. ارقام مناسب در زمان رسـيدن، سـاقه   آسيب

 كنند. پوشش نسبتاً مقاومي به ريزش ايجاد مي

 

 زمان برداشت علوفه كلزا

علـت   باشد زيرا برداشـت زودهنگـام بـه    زمان برداشت كلزا جهت علوفه از اهميت زيادي برخوردار مي

دليل كاهش رطوبت گياه عمليات  بت باال كيفيت محصول را كاهش داده و برداشت ديرهنگام كلزا بهرطو

بهترين زمان برداشت كلزا جهت سيلو كردن زماني است كـه   سازد. را با مشكل مواجه مي سيلو كردن آن
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 0-83درصد به كپسـول رفتـه باشـد در ايـن مرحلـه مزرعـه از سـطح         03گياه به گل نشسته و بيش از 

گردد. در صورت پايين بودن رطوبت سيلو استفاده از قصـيل   متري سطح خاك برداشت و حمل مي سانتي

 شود. غالت باعث باال رفتن كيفيت سيلو مي

 

 سيلو كردن كلزا

علت وجود فصـول نامسـاعد و    تنوع شرايط آب و هوايي در كشور موجب گشته تا در بعضي نواحي به

هـايي نظيـر    كه جهت ذخيـره علوفـه روش   طوري سبز و تازه محدود گرديده، بهطوالني، استفاده از علوفه 

هاي موجود استفاده از علوفه سيلو شده  گيرد. در بين روش خشك نمودن و سيلو كردن و... مدنظر قرار مي

روش خشك كردن كه سبب تلفات مـواد   العاده به ها و ارزش غذايي فوق دليل كيفيت باال، تنوع ويتامين به

هاي اخير سـطح زيـر كشـت     همين دليل در سال گردد، ارجحيت داشته و به ايي باالخص پروتئيني ميغذ

 طور چشمگيري افزايش يافته است. همحصوالت سيلويي ب

گـردد.   هـا اسـتفاده مـي    بر كلزا محصوالتي نظير گندم، جو، ذرت، سويا و... سيلو و در تغذيه دام عالوه

 شود. ها باالخص در فصول نامساعد سال مي ود علوفه در دامداريرو كمك بزرگي به مسأله كمب بدين

 مواد سيلو كردن

انـد. هـدف از     توده سيلو شده مواد گياهي با رطوبت باال هستند كه در محيط غيرهوازي تخمير شـده 

باشد كه اين عمل به كمـك اسـيد الكتيـك حاصـل از      سيلو كردن تهيه علوفه آبدار با حداقل تلفات مي

گيرد. اغلب مواد گياهي كه براي سيلو كردن  ا و يا با افزودن مستقيم اسيدها به علوفه صورت ميگلوسيده

آذيـن ميـوه )بـذر و دانـه( در      هاي هوايي و مخلوطي از شاخ و بـرگ، گـل   گردد شامل قسمت استفاده مي

 باشد. هاي زراعي و محل برداشت آنها مي هاي مختلف بسته به گونه نسبت
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 كلزا فوايد سيلو كردن

صورت تازه و سيلو شده مورد اسـتفاده قـرار    الرشد، خوشخوراك و مغذي بوده كه به كلزا گياهي سريع

 شرح ذيل است: هاي سبز آبدار نسبت به علوفه خشك داراي مزاياي زيادي به گيرد. سيلو كردن علوفه مي

اد خشـك در ايـن روش از   ر زيادي از مواد غذايي بوده و تلفات مـو ـاديـعلوفه سيلو شده حاوي مق -الف

درصـد   00-03كه در روش خشـك كـردن تلفـات علوفـه بـه       كند. در صورتي درصد تجاوز نمي 80-83

 باشد. خشك سيلو شده مي رسد و كمترين تلفات ماده خشك مربوط به تهيه علوفه نيمه مي

 باشد. هاي سيلو شده بسيار كم مي هدر رفت مواد پروتئيني در علوفه -ب

باشـد   هاي هرز مي ها و مقدار كمي از بذور علف و شده داراي مقادير زيادي از انواع ويتامينعلوفه سيل -ج

 هاي هرز است. كه علوفه خشك اغلب داراي مقاديري بذور علف در صورتي

علوفه سيلو شده آبدار و ارزان بوده و در طول فصل زمستان و در نـواحي معتدلـه در تابسـتان هـم در      -د

 باشد. ستفاده ميصورت لزوم قابل ا

 تلفات مواد غذايي در روش سيلو كردن به مراتب كمتر از خشك نمودن علوفه در مزرعه است. -ه

توانـد كـامالً    عمليات برداشت، انتقال، تهيه مواد سيلويي و مصرف )تخليه مواد سـيلويي( علوفـه مـي    -و

 مكانيزه و با حداقل هزينه انجام پذيرد.

كه در يك مترمكعب  طوري نمايد به ري نسبت به علوفه خشك اشغال ميعلوفه سيلو شده فضاي كمت -ز

كه در روش خشـك   كيلوگرم ماده خشك(. در صورتي 803گردد ) كيلوگرم علوفه نگهداري مي 033-033

 شود. كيلوگرم ماده خشك( در يك مترمكعب ذخيره مي 830كيلوگرم علوفه خشك ) 800نمودن 

 اهداف سيلو كردن كلزا

دن ارزش غذايي علوفه از طريق افزودن مواد مختلف و يا حداقل ثابت نگهداشتن ارزش غذايي باال بر -8

 علوفه در هنگام برداشت.
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 جلوگيري از هدر رفت مواد مغذي علوفه با دقت در نگهداري و تهيه. -0

 تهيه علوفه با درجه خوشخوراكي باال. -0

 .ن با حداقل هزينهتهيه علوفه در زمان مورد نياز و فصل سرد و زمستا -0

 اي روش پر كردن سيلو كلزا علوفه

روش پر كردن سيلو بر روي كيفيت مواد اثري بسيار مهم و اساسي داشته، لذا در اين امر دقت زيادي 

 رود. كار مي هب

اندازه يك بند انگشت خرد نموده و آنها را  بندي به كمك دستگاه چاپر به كلزا در مرحله گلدهي و دانه

متـر   سانتي 03الي  00طور يكنواخت و به ارتفاع  ريزند. توده علوفه در تمام كف سيلو به سيلو ميبه داخل 

ها كوبيده و اين عمل تا پر شدن كامل سيلو  را در تمام قسمت پهن نموده به كمك غلطك يا تراكتور آن

ستيك پوشيده شـده  يابد. سطح بااليي سيلو با شيب مناسب به شكل گرده ماهي درآمده و با پال ادامه مي

تا از نفوذ آب و هوا به داخل آن جلوگيري شود. براي اين منظور بهتر است سطح خارجي را با كاه و كلش 

مقدار كافي خاك و سنگ ريخته شود. مواد سـنگين بـه    متر پوشانده و روي آن به سانتي 83كافي به قطر 

هفته توده علوفـه سـيلو شـده مناسـب و      83فشرده شدن بيشتر محتويات سيلو كمك خواهد كرد. بعد از 

 باشد. ارزان قابل مصرف مي

 گنجايش سيلو

كيلوگرم گنجايش علوفه تازه را دارد. بنابراين با توجه به  033 -033هر مترمكعب از فضاي سيلو بين 

 گردد. تعداد دام و همچنين ميزان مصرف روزانه گنجايش سيلو و تعداد ساختمان برآورد مي

مواد از سيلو بايد نسبت به آماده بودن توده علوفه مطمئن شد. رنگ علوفه سيلو شده  قبل از برداشت

اي روشن و بوي علوفه سبز سيلو شده ترش مطبوع همراه با بـويي شـبيه    كلزا سبز زيتوني مايل به قهوه

 الكل بوده و نبايد رنگ علوفه تهيه شده سياه، لزج و چسبنده باشد.
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نخـورده   همان صورت كامالً پوشـيده و دسـت   ماه به 80الي  83د حدود اگر ماده خوب سيلو شده باش

 ماند. باقي مي

شود. معموالً آثـار   روز برداشت مي 0تا  0اندازه مصرف  به هنگام برداشت سيلو ابتدا پوشش خارجي به

 دقت برداشت نموده و از مصرف آن خودداري گردد. زدگي در سيلو مشاهده شده كه بايد آنرا به كپك

صورت عمودي انجام گرفته و پس از برداشت بقاياي سيلو با نايلون پوشانده شده تـا   مل برداشت بهع

 فاسد نگردد.

 

 استفاده از سيلو در تغذيه دام

اي سبز سيلو  طور كلي نباتات علوفه هموادي كه خوب سيلو شده باشند مطلوب تمام حيوانات هستند. ب

خصوص ماده گاوهاي شيري است. سـيلوي كلـزا    هاركنندگان بآل براي نشخو شده يك ماده خوراكي ايده

 شود. ها نيز داده مي پذيري خوب، مواد مغذي و مؤثر غني به گوساله عنوان ماده غذايي با هضم به

مواد سيلو شده در مقادير زياد به گاوهاي پرواري داده شده كه بهتر است همراه با مواد خشبي باشـد،  

 گردد. به تنهايي افزايش وزن دام را در اكثر موارد موجب نميزيرا مصرف مواد سيلو شده 

گردد. اگر مواد سـيلو شـده از    خوبي و در هر سني استفاده مي در تغذيه گوسفند از علوفه سيلو شده به

كنـد،   خوبي از آن استفاده كرده و به سرعت به مصرف آن عادت مي اي جوان باشد حيوان به نباتات علوفه

 0ها به تنهايي قادرند، روزانه تا  كيلوگرم كلزا سيلو شده پيشنهاد شده و ميش 0/8تا  8زانه ها رو براي قوچ

 باشد. تا يك كيلوگرم در روز مي 0/3ميزان  كيلوگرم از اين نوع مواد را مصرف نمايند. براي بره نيز به
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