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در  ارقام کلزا قابل کشت در استان تهران

 97-98سال زراعی 

 اكتانز تراوياتا ناتالي

 آرتيست داخلي بروتوس هيدرومل

 هارناس انهرو مركوری

 مديا لورن نپتون

 اكاپي نمارات ريتمو

 وسويو Cuzzco ايميريو

 

                   :کلزازراعت  مورد  برخی از نکات مهم و کاربردی  در

دهد. کلزا زراعتی است که به مديريت مزرعه واکنش زيادی نشان می 

شود که قبل از رسيدن سرمای منطقه می لزای پاييزه زمانی کشت ک

 .يک رزت قوی تشکيل داده باشد برگ کامل داشته و 8حداقل 

آن از  کاشتبدليل اينکه بذر کلزا ريز است در تهيه بستر مناسب بذر و

سانتيمتر  2دستگاهای مناسب استفاده نماييد و بذر را در عمق بيشتر از 

 کشت ننمائيد.

 برای ايجاد پوشش گياهی مناسب از آب دوم قبل از خشک شدن و سله

 نمائيد.بستن مزرعه اقدام 

 برای رسيدن به حداکثر عملکرد از ميزان مناسب بذر استفاده کنيد تا

 باشيد.ه در متر مربع داشته بوت 50تا  40تراکم بوته 

 گردد.از بذرهای گواهی شده و با درصد قوه ناميه باال استفاده 

درتناوب باگندم و جو  کلزا را، پايداری توليد و برای افزايش عملکرد

 نمائيد.کشت 

 ای پايش دوره  ضمن رصد و شته مومی کلزاآفات همچون برای کنترل

 مقرر انجام دهيد.زمان مزرعه عمليات مبارزه را در 

مزرعه، در سبز يکنواخت  داشتن سطح برای استقرار مطلوب و :بیاریآ

در صورت نياز آبياری دوم به  ،آبياری اول )خاك آب(ذرکاری ب  پس از
روز توصيه می شود. آبياری های بعدی در پاييز با توجه  7تا   5 اصلهف

باشد. آبياری در میضروری  هوای منطقهخاك و آب و به شرايط 
کود ازته سرك توصيه  مراحل ساقه دهی و قبل از ظهور گل همراه با

ديگر در مراحل تشکيل خورجين و می شود .حداقل دو نوبت آبياری 
می شود که  شدن دانه ضروری است. آخرين آبياری زمانی انجامپر

در شرايطی که  .ه اصلی شروع به تغيير رنگ نمايندخورجين های ساق
شود بهتر نتهايی رشد با تنش خشکی مواجه میزراعت کلزا در مراحل ا

    تر شود تا گياه کلزا برای برخورد با  است فواصل آبياری طوالنی
های آخر فصل سازگاری پيدا نموده و از افت عملکرد دانه تنش

ل دهی کام توان آخرين آبياری را در مرحله خورجينمی جلوگيری شود.
درصدی  20- 30انجام داد )حذف اين مرحله آبياری به کاهش 

حساس ترين مرحله رشد کلزا به تنش  عملکرد دانه منجر خواهد شد (.
مرحله خورجين دهی و برای توليد بذر، مرحله ، خشکی، برای توليد دانه

کلزا  مرحله حساس به خشکی در 5بطور کلی . پرشدن دانه می باشد
صورت کمبود آب در هر کدام از اين مراحل کاهش وجود دارد که در 

 زيادی در عملکرد دانه ايجاد می شود. اين مراحل عبارتند از:

 مرحله جوانه زنی رشد اولیه گیاهچه -

 مرحله ساقه رفتن -

 مرحله گلدهی -

 مرحله رشد غالف -

                    مرحله پر شدن دانه -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                     روش کاشت:

با توجه به دانه ريز بودن کلزا به طور کلی کشت با استفاده از رديفکار 
توصيه می شود. فاصله استان اراضی آبی  ای در به صورت جوی پشته

رديف ها بر اساس استاندارد سازنده دستگاه در مزرعه تنظيم  می شود.  
    .سانتی متر می باشد  2-1عمق کاشت مناسب برای کلزا 

                                                نیاز کودی کلزا:

تن دانه درهکتار( متوسط مقادير  4الی  3برای توليد عملکرد مناسب ) 
کيلوگرم در هکتار ازت خالص  140: نياز به شرح زير استکودی مورد 
کيلوگرم در  70در سه مرحله  کيلوگرم در هکتار اوره  300تقريباً معادل 

کيلوگرم در هکتار در مرحله ساقه دهی و  150برگی،  3هکتار در مرحله 
کيلوگرم در هکتار فسفر کيلوگرم در مرحله غنچه دهی کامل،  80

کيلوگرم در هکتار فسفات آمونيوم يا  150تقريباَ معادل ( 5O2Pخالص)
 پتاس هکتار در کيلوگرم 70به صورت پايه،  لپسوپر فسفات تري

به  پتاسيم سولفات هکتار در کيلوگرم 150 معادل تقريباَ( K2O)خالص
 معادل تقريباَ( 3SOهکتار گوگرد خالص) کيلوگرم در 70، صورت پايه 

در  .در مرحله غنچه دهی کامل آمونيوم سولفات هکتار در کيلوگرم 150
کلزا با کودهای  مزرعهمحلول پاشی ی محصول می توان با شروع گلده

  )طبقه مايع مکمل و ميکرو )ريزمغذی( به ميزان مناسب و در زمان توصيه شد
 د.يسبب افزايش عملکرد و باال رفتن کيفيت دانه گرد مربوطه( العمل دستور

ميزان کود با توجه به آزمون خاك و عملکرد دانه مورد انتظار توصيه می شود 

 تعيين و مصرف گردد.

:ديگر عناصر ريزمغذی بر کلزا تأثير چندانی ندارند .  ساير عناصر ريزمغذی

 هايی که قليايی هستند،کمبود آهن و منگنز ممکن است اتفاق بيافتد. درخاك
  وجود دارد. کلسيم های اسيدی و شنی کمبود منيزيم و در خاك

 

 

 

 

 نحوه تنظیم دستگاه همدانی  يا خطی کا ر برای کشت کلزا :                        

تراز  صاف يا مکانيک  در برای تنظيم دستگاه بايد دستگاه را پشت تراکتور بسته و
مقدار بذر الزم در مخزن تعيين جهت  مناسبدرجه  را رویاهرم  وقرار داده 

ها يا لوله های سقوط  را در زير موزع سپس يک نايلون يا سينی بذر و قرارداده
 دور الستيک سمت راست دستگاه به طور کامل، مقدار بذر 17چرخاندن  و با گذارده

مقدار بذر الزم برای کشت با  تاريخته شده در داخل سينی را با ترازو وزن کرده 
الزم به يادآوری است  .بدست می آوريم کيلوگرم است را 4-8اه را که بين دستگ
به  زمين است. حرکت در متر 100دور چرخش الستيک دستگاه برابر با  17که 

 گرم باشد يعنی در100ريزش  دورالستيک مقدار 17مثال: با چرخاندن عنوان
دريک هکتار  گرم بذر ريخته می شود،  100در مزرعه مقدار حرکت تراکتور متر100

 و بود يلوگرم خواهدک 10متر مربع است مقدار بذر کشت شده  10000معادل  که
 زياد يا مکدرجه اهرم را  کم يا زياد بود بايد مورد نياز ما مقدار اگر بذر ريخته شده از

 کرد.

به تاريخ کاشت  وابستهکلزا از جمله گياهانی است که عملکرد آن  تاريخ کاشت:

شروع سرما  تاريخ مناسب باعث می شود بوته کلزا قبل از کاشت در .استمناسب 
و طول ريشه به  برگی )روزت قطر طوقه به بيش از يک سانتيمتر 6-8به مرحله 

غير اينصورت،  در سانتيمتر( رسيده و مقاومت خوبی به سرما پيدا نمايد. 15بيش از 
و احتمال خسارت  نخواهد داشت ت کافی برای رشدفرص در مناطق سرد بوته کلزا

و اقليم های مختلف استان سرما افزايش می يابد. با توجه به آزمايشات انجام شده 
تا  و نيمه دوم شهريور ماهاز استان  بهترين و مناسب ترين زمان کاشت درتهران 

ربيات به طور کلی بر اساس تحقيقات انجام شده و تج) می باشد. مهر ماه اواخر
هفته قبل از تاريخ  3-4حاصل شده تاريخ کاشت مناسب کلزا در هر منطقه حداقل 

   کاشت توصيه شده گندم می باشد.

به طور کلی تراکم مناسب برای ارقام  تراکم بوته و میزان بذر مورد نیاز:

 40بوته در متر مربع و بر ای ارقام هيبريد  50( OPزمستانه آزاد گرده افشان )
متر مربع در اواخر زمستان و پس از رفع خطر سرما و يخبندان می باشد.  بوته در

به اين تراکم با در نظر گرفتن وزن هزاردانه و قوه ناميه بذر، به طور  برای دسترسی
کيلوگرم در ارقام هيبريد  4-3و حداکثر  OPکيلوگرم در ارقام 5تا  4متوسط 

                                                         زمستانه توصيه می شود.

   

                                                مزايای کشت کلزا
کلزا دارای پتانسيل عملکرد باال بوده و در بين دانه های روغنی از  -

تواند درکاهش می است و (برخوردار%40-%48دانه بااليی) روغن درصد
 روغن گياهی موثر باشد.وارداات ميزان وابستگی به خارج در زمينه 

حدواسط امکان کشت اين  زمستانه و های بهاره، بودن تيپ دارا -
 درشرايط متفاوت اقليمی فراهم می سازد. گياه را

گندم و جو غالتی همچون  تواند در تناوب با زراعتکلزا می -
بکاهد و  سمج های هرز ها و علفبيماریت و شيوع آفاقرارگرفته و از 

 .باعث افزايش عملکرد دانه اين محصوالت شود

علت بقايای گياهی مطلوب عالوه بر تأثير مثبت در ميزان ماده ه ب -
 آلی خاك در تأمين علوفه مورد نياز دامداران نيز موثر است.

 .کندمیدر توسعه صنعت زنبورداری نقش مهمی را ايفا اين محصول  - 

                                       آماده سازی زمین وکاشت:

از آنجايی که بذر کلزا ريز می باشد، تهيه بستر بذر مناسب جهت سبز 
اقدامات اوليه برای  از بوتهمناسب يکنواخت و ايجاد تراکم شدن 

انجام  بستر بذر، لذا برای تهيه مناسب .رسيدن به عملکرد باال می باشد
، در صورت برداشت محصول قبلیبعد از  .عمليات زير ضروری است

نظر آبياری گرديده و پس از گاورو شدن بوسيله  امکان، زمين مورد
جهت خرد شدن کلوخ ها و ادوات خاکورز زمين آماده شده، سپس 

بقايای محصول قبلی و همچنين يکنواخت شدن وضعيت خاك مزرعه ، 
 اقدام به کودپاشی لذا. دزده می شو لولرنظر ديسک و  زمين مورد

( های پايه علی الخصوص پتاسه و گوگردی)کود براساس آزمون خاك 
پخش مزرعه  يکنواخت در سطح ترفالن بطورپيش رويشی علف کش ، 

گردد.  ، کود و علفکش با خاك مخلوط میو بوسيله ديسک سبک گردد
 کشت می شود.  بذر کلزا با دستگاه ريزدانه کارسپس 

 

 

 


