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 توصيه كودهاى شيميايى كلزا 

نوع محصول        ازته 

ـ ارقام بهاره ( 

ـ هيبريدهاى بهاره مثل: هايوال ( 4815 ، 50 ،  420 )   آگاماكس و تراپر 
ـ ارقام زمستانه (op) مثل : زرفام  

ـ هيبريد زمستانه مثل : ( رهان ، گارو ، اكس پاور )     
                                                               

جهت هرگونه راهنمايى و اطالعات بيشتر به كارشناسان جهاد كشاورزى شهرستان و  
مروجان مسئول پهنه هاى توليدى ( طرح نظام نوين ترويج كشاورزى ) مراجعه نماييد .  

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزى و  منابع طبيعى ـ  اداره پنبه و دانه هاى روغنى ـ مديريت هماهنگى ترويج كشاورزى 

نكات مهم كشت 

اطالعيه ترويجي 
اداره رسانه هاي آموزشى

شهريور ماه 1396
شماره 358

وزارت جهادكشاورزي  
سازمان جهاد كشاورزي گلستان  
مديريت هماهنگى ترويج كشاورزى 

قبل از شروع فصل كاشت آزمون خاك مورد تأكيد مى باشد . 

1ـ جهت آماده سازى خاك از آتش زدن بقاياى باقى مانده در زمين جداً خوددارى گردد، حتى المقدور خاك را 
برگردان نكنيد و از وسايلى مثل چيزل و گاو آهن قلمى استفاده گردد.  

2ـ  تاريخ كاشت يكى از مهمترين نكات در مديريت كشت كلزا مى باشد، بهترين تاريخ كاشت در مناطق كوهستانى  و سردسير  از
20 شهريور تا 15مهر ماه و در مناطق كوهپايه و ميان دشت و همچنين زمين هاى آبى و اراضى در تناوب با شاليزار از 20 مهر تا 

5  آبان و در مناطق شمالى و دشت و هم چنين در زراعت ديم  استان  آبان ماه مى باشد مى باشد. 
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براى هيبريد هاى وارداتى 4 ـ 5 كيلوگرم در نظر گرفته شود. 
4 ـ عمق كاشت در زمين هايى كه به خوبى تهيه و آماده شده است  2 سانتى متر مى باشد. 

5 ـ فاصله رديف كشت  براى ارقام هيبريد 12 تا 24 سانتى متر  با تعداد 50 بوته در متر مربع و براى ارقام 
op  يا آزاد گرده افشان  تعداد بوته 60 عدد در متر مربع مى باشد.  ( فاصله رديف كشت مذكور براى تمامى ارقام مى باشد ) 

6ـ استفاده از خطى كار و ريز دانه كار و يا كمبينات براى كاشت كلزا پيشنهاد مى گردد.  
7 ـ جهت كنترل علف هاى هرز از علف كش قبل از كاشت ترفالن 2/5 ليتر در هكتار  و بعد از كاشت و قبل از 

 در زراعت كلزا استفاده گردد. 
7

سبز شدن از علف كش بوتيزان استار به ميزان 2/5 ليتر در هكتار در زراعت كلزا استفاده گردد. 
8 ـ جهت كاهش خسارت كك نباتى حتماً بذر را با حشره كش كروزر يا گائوچو آغشته نماييد.  

  

ـ ارقام
مناسب اراضى شاليزارى و مناطق با محدوديت تنش خشكى 

آخر فصل  
ـ ارقام هايوال ( 50 ـ 420  ) ، آرجى اس و تراپر 
مناسب اراضى نوار جنوبى با بارندگى مطمئن در آخر فصل 

ارقام موجود بذر بر اساس بهاره و زمستانه در استان گلستان
در اراضى شور با


