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مقدمه
باالرفتنمصرف و توسعهشهرنشینی افزایشجمعیت، بهسبب
توسعه درجهان روغنی دانههای زراعت روغننباتی، سرانه
چشمگیریداشتهاستوکشورهایاروپایی،کاناداواسترالیا
باپرداختیارانههایهنگفتبهکشاورزانتالشمیکنندتا
بازارهایجهانیراتسخیرکنند.درایراننیزافزایشجمعیت،
افزایشمصرفسرانهروغنوتغییرذائقهمردم،زمینهوابستگی
شدیدکشوربهوارداتروغنرافراهمآوردهاست.بعدازسال۱۳46
مصرفروغنبهیکبارهسیرصعودیپیداکرد،بهطوریکهدر
سال۱۳66تولیدروغنهایگیاهیفقط۳2هزارتنبود،درحالیکه
وارداتآنبه5۱2هزارتنمیرسید.مصرفروغنهمچنانسیر
صعودیداردودرسالهایاخیرمیزانمصرفروغندرکشور
ازمرزیکونیممیلیونتنتجاوزکردهاست.درحالحاضرحدود
90درصدروغنخوراکیمصرفیکشورباصرفهزینههایهنگفت
وباوارداتروغنخامیادانههایروغنیازخارجتأمینمیشود.
بهسببوابستگیشدیدکشوربهوارداتدانههایروغنیو
عواقبسیاسیواقتصادیآن،توسعهکشتدانههایروغنیدر
بین در برخوردارست. ویژهای اهمیت از کشور برنامههایکالن
دانههایروغنی،کلزا)پسازسویاونخلروغنی(سومینگیاه
مانند خاصش ویژگیهای بهدلیل و است جهان روغنی عمده
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سازگاریباشرایطمختلفآبوهوایی،ارزشتناوبیباال،کنترل
علفهایهرز،داشتنتیپبهارهوپاییزه،وعملکردمطلوبروغن
درواحدسطح،نقطهامیدیبرایتأمینروغنخوراکیموردنیاز

کشوربهشمارمیآید.

مزایای زراعت کلزا
کشتکلزادارایمزایایمتعددیاستکهدرذیلبهآنها

اشارهشدهاست:
دارای تیپ پاییزه است و در نتیجه امکان استفاده از نزوالت . 1

آسمانی را فراهم می کند و نیاز کم تری به آبیاری دارد.
کلزای پاییزه بر خالف سایر دانه های روغنی بهاره با محصوالت . 2

پردرآمد بهاره در رقابت قرار نمی گیرد.
از محصوالت زراعی . 3 با غالت و تعدادی  تناوب زراعی  در 

موجب افزایش عملکرد می شود و باعث کنترل بسیاری از بیماری ها 
و آفات گندم می شود )شکل 1(.

دارای تیپ های پاییزه و بهاره است و سازگاری خوبی با شرایط . 4
آب وهوایی مختلف دارد.

در توسعه صنعت زنبورداری می تواند نقش مهمی ایفا کند.. 5
بقایای گیاهی مطلوبی دارد که عالوه بر تأثیر در میزان . 6

ماده آلی خاک، در تأمین علوفه مورد نیاز دام های زارعان هم 
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مؤثر است. طبق تحقیقات به ازای تولید هر 5 تن دانه حدود 
10 تن مواد آلی و 1/8 تن هوموس به زمین برگردانده می شود.

در مقایسه با بعضی از دانه های روغنی، درصد روغن باالیی دارد.. 7
با اعمال مدیریت صحیح و استفاده از روش های ساده امکان . 8

کاشت، داشت و برداشت آن در شرایط مختلف و با امکانات محلی 
وجود دارد.

کلزا با تقدم برداشت در مقایسه با گندم، در صورت وجود آب، . 9
زمینه الزم برای کشت دوم محصوالت تابستانه را فراهم می سازد.

هم زمانی . 10 و  آب  محدودیت  به علت  بهار  در  که  مناطقی  در 
آبیاری محصوالت بهاره با آخرین آبیاری غالت مشکالتی در آبیاری 
دارند، با کشت کلزا )به ویژه ارقام زودرس( و برداشت زودهنگام آن 

می توان این مشکل را حل کرد.
کاشت، داشت و برداشت آن با امکانات فعلی کشور . 11

امکان پذیر است.


 شکل 1- تناوب کلزا و گندم یک تناوب مناسب در
الگوی کشت محصوالت زراعی است.
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تهیه زمین
باعث که باشد طوری باید کلزا زراعت در کاشت بستر
جوانهزنیواستقرارسریعگیاهوایجادسبزمناسبومهیاشدن
شرایطالزمبرایرقابتبهترباعلفهایهرزاحتمالیشود.یکی
ازشرایطاصلیموفقیتدرزراعِتکلزاآمادهسازیزمینوتهیه
بسترمناسباست.بذرکلزاریزاست،لذاتهیهبستربذرمناسب
جهتایجادسبزیکنواختوتراکمبوتهکافیازاقداماتاولیه

برایدستیابیبهعملکردمطلوباست.

شخم و دیسک
چون زمین، گاوروشدن از پس و هیرمکاری صورت در
ریشهکلزادراعماقخاکنفوذمیکندبایستیخاکراعمیق
شخمزد)شکل2(.بهمنظورخردکردنبقایایمحصولقبلی
بایستی کلوخهها خردکردن و خاک با کود مخلوطشدن و
زمینرادیسکبزنید)شکل۳(ومالهکشیکنید؛زیرامبارزهبا
علفهایهرزبااستفادهازسمومخاککاربرد)همانندترفالن(

درزمینیکهکلوخهداشتهباشدبهدرستیانجامنمیگیرد.
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باشد بهصورتی باید زمین آمادهسازی توجه: 
طرف از و باشد بزرگ کلوخههای از عاری زمین که
دیگر،خاکنبایدخیلیزیادپودرشود)شکل4(؛زیرادر
چنینخاکهاییبعدازآبیاریاولزمینسلهمیبنددو
بیرونآمدنلپههایکلزاراازخاکبامانعمواجهمیکند

ومزرعهرادچاربدسبزیمیکند.

شکل 2- شخم زدن و خردکردن بقایای زراعت قبلی )گندم(
 و آماده سازی زمین برای کشت کلزا

شکل 3- عملیات دیسک زنی برای خردکردن کلوخ های مزرعه
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شکل 4- تهیه مناسب زمین و کاشت با دستگاه کارنده تاکا

ماله کشی و تسطیح
مالهکشیدرزراعتکلزااهمیتیفوقالعادهداردوانجاماینکار
بعدازپایانعملیاتتهیهزمینوقبلازبذرکاریضروریاست؛
زیرااگرزمینکاماًلمسطحنباشدوپستیوبلندیداشتهباشد،

موجبمشکالتزیرمیشود:
عملیات کاشت در سطوح ناصاف بدون رعایت عمق کاشت . 1

در  غیرهم زمانی  و  تفاوت  باعث  مسئله  این  و  می شود  انجام 
از  رویش و سبزشدن بذر می شود؛ ضمناً ممکن است بعضی 
بذور اصاًل سبز نشود که باعث غیریکنواختی در سبز مزرعه، 
خالی شدن بعضی از نقاط مزرعه و غلبه علف های هرز می شود. 

مزرعه به خوبی آبیاری نمی شود، یعنی در نقطه ای از مزرعه . 2
آب جمع می شود و در نقطه ای دیگر آب کافی به بذور نمی رسد؛ 
این اتفاق  باعث غیرهمزمانی در جوانه زنی و سبزشدن بذر و 
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ایجاد ماندابی در سطح مزرعه می شود که به سبب حساسیت 
کلزا به ماندابی و زه، آثار منفی این کار به صورت غیریکنواختی 

در رسیدن و نهایتاً کاهش عملکرد نمایان می شود.

آبیاری پیش از کاشت
آبیاریپیشازکاشت)هیرمکاری(ازاهمیتبسیارزیادی
برخوردارست.پسازجمعآوریوخارجکردنبقایایمحصول
سالقبل،زمینموردنظربایستیآبیاریشود.اینکارچند

مزیتدارد:
عملیات تهیه بستر بذر به آسانی صورت خواهد گرفت و سبب . 1

سهولت کاربرد و افزایش کارایی ماشین آالت می شود.
بذور باقیمانده زراعت سال قبل و بذور علف های هرز جوانه زده . 2

در هنگام تهیه زمین از بین می روند.
سمپاشی با علف کش ترفالن جهت تکمیل مبارزه با علف های هرز . 3

در خاِک مرطوب مؤثرتر واقع می شود.
گیاه کلزا در زمین عاری از علف هرز و بستری نرم و مرطوب . 4

و بدون کلوخه، بدون هیچ گونه رقابتی با علف های هرز، به سرعت 
جوانه می زند، رشد می کند و به روزت می رسد.

کشت بذر در زمین مرطوب باعث ایجاد سبز یکنواخت . 5
می شود و آبیاری اول به راحتی و به سرعت صورت می گیرد.
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تاریخ کاشت
کلزاگیاهیاستکهبهتاریخکاشتحساسیتخاصیدارد،
ازاینروالزماستقبلازشروعسرمابهمرحلهایازرشدبرسد
کهبیشترینمقاومتبهسرماویخبندانراازخودنشاندهد.
اینمرحلهازرشدکلزامرحلهروزتاستکهقطرطوقهگیاه
تا۱سانتیمتراستوگیاه8برگکاملوچرمی حدود0/8
روزتحدود به کلزا رسیدن برای الزم زمان دارد. وضخیم
آبان اواخر از پاییزه سرمای شروع احتساب با است. 8هفته
اواخرشهریور از اینمناطق بایستیکلزادر درمناطقسرد،
ودرمناطقگرمدرنیمهآبانوهمراهباشروعبارندگیهای
پاییزهکشتوآبیاریشود)جدول۱(.اگرکلزادرمناطقسرد
ومعتدلسردبهموقعکشتشود،بااستفادهازدمایباالیاواخر
شهریورومهررشدمیکندوباافزایشتعدادبرگورسیدنبه
شاخصسطحبرگمناسبوپوشاندنبینردیفهایکاشت،
ضمنجلوگیریازرشدعلفهایهرز،طوقهگیاههمقطورتر
میشود.همچنینسیستمریشهگیاههمتوسعهمییابدو
سرمایزمستانرابهراحتیپشتسرمیگذارد)شکلهای5و6(.
اگرکاشتدیرترازتاریخمناسبانجامشود،بوتههایسبزشده
فرصتکافیبرایرشددرطیدورهقبلازیخبندانرانخواهندداشت
ورشدکمبوتهها)شکل7(باعثکاهشمقاومتبهسرماوافزایش
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احتمالخسارتسرمادرطیایندورهمیشود؛درصورتزندهماندن
بوتههانیزعملکردمحصولبهشدتافتمیکند)شکل8(.



شکل 5- روزت مناسب کلزا با تاریخ کاشت مناسب

شکل 6- رشد مناسب ریشه کلزا در تاریخ کاشت مناسب
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شکل 7- رشد کم ریشه کلزا در کشت تأخیری



شکل 8- تفاوت مرحله رشدی کلزا در تاریخ کاشت مناسب و
 تاریخ کاشت تأخیری
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جدول1- تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان کرمانشاه

تاریخ کاشتمنطقهردیف

15 تا 30 شهریورسرد )کنگاور و سنقر(1

2

 معتدل سرد
 )کرمانشاه، روانسر، 
صحنه، هرسین و 

اسالم آباد(

 20 شهریور تا 
هفته اول مهر 

اولین تاریخ کاشت، تاریخ از منظور توجه:
آبیاری)تأمینرطوبتبذر(است.لذاکشاورزانیکهکلزا
تاریخعملیات باید رادرسطحوسیعکشتمیکنند
طوری را بذر کشت و فارو ایجاد زمین، آمادهسازی
تعیینکنندکهدرتاریخکاشتتوصیهشدهکلقطعات

آبیاریشود.

توجه: کشتکلزادرمناطقسردبعداز۱0مهرودر
مناطقمعتدلبعداز۱5مهرتوصیهنمیشود.
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توجه:کاشتبسیارزودهنگامکلزانیزبهظهور
جوانهمرکزیوساقهدهیقبلازشروعیخبندانمنجر
میشود؛اینموضوعباعثحساسیتکلزابهسرمامیشود
وباشروعیخبندانصدمهجدیمیبیندوکاهشتولید

رابهدنبالخواهدداشت)شکل9(.

توجه: بارندگیهایمؤثرپاییزهدراستانعمدتاًاز
دههدومآبانبهبعدشروعمیشود،لذاکاشتکلزای
دیم بهصورت سرد معتدل و سرد مناطق در پاییزه

امکانپذیرنیست.

شکل 9- ساقه دهی کلزا قبل از فصل زمستان، و حساسیت به سرما
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رقم مناسب
ارقام مناسب مناطق سرد و معتدل سرد استان 

بینارقامسازگاربامناطقسردومعتدلسردتفاوتزیادی
وجودندارد.درسالیاناخیربیشترینسطحزیرکشتکلزادر
مناطقسردومعتدلسرداستانمربوطبهدورقمکلزایزمستانه

بانامهایذیلبودهاست:
•اوکاپی۱؛
•اپرا2.

توجه: ارقامطالیه، Licord و SLM046 نیز
سازگاریمناسبیبامناطقسردومعتدلاستاندارند.

توجه:برایبرخیمناطقمعتدلمانندحمیلکهاز
میانگیندمایباالتریبرخوردارستپیشنهادمیشوداز

ارقامبینابینمانندزرفاماستفادهشود.

طیچندسالاخیربرایمناطقمعتدلسرددورقمکلزایآزاد
گردهافشانایرانیبانامهای»احمدی«و»نیما«معرفیشدهکه
برایکشتدر بسیارخوبی قابلیتعملکرد نیما بهویژهرقم

مناطقسردومعتدلسرداستانرادارند)جدول2(.

1. Okapi

2. Opera
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رقم
مبدأ

نوع رقم
میزان 
درصد 
روغن

طول دوره 
رشد

ت
ش

ق ک
مناط

ویژگی

نیما
ایران

آزاد گرده افشان
40-43

265-267
سرد و

 معتدل سرد

پایداری عملکرد، متحمل به 
ش 

سرما، تحمل نسبی به تن
خشکی آخر فصل

احمدی
ایران

آزاد گرده افشان
44-45

264-265
سرد و

 معتدل سرد
پایداری عملکرد و درصد 

روغن باال

اوکاپی
فرانسه

آزاد گرده افشان
43-45

260-280
سرد و 

معتدل سرد

سازگاری و پایداری عملکرد و 
ش

تحمل نسبی به تن
 مالیم شوری

ب مناطق سرد و معتدل سرد استان
جدول 2- مشخصات برخی ارقام پاییزه مناس
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رقم
مبدأ

نوع رقم
میزان 
درصد 
روغن

طول دوره 
رشد

ت
ش

ق ک
مناط

ویژگی

اپرا
سوئد

آزاد گرده افشان
42-45

260-280
سرد و

 معتدل سرد

رشد اولیه سریع و پایداری 
ت 

نسبی عملکرد در کش
تأخیری ده روزه

لیکورد
آلمان

آزاد گرده افشان
40-43

260-280
سرد و

معتدل سرد
پایداری نسبتاً خوب عملکرد در 

ت های تأخیری ده روزه
کش

س ال ام 
ا

046
آلمان

آزاد گرده افشان
40-43

260-280
سرد و 

معتدل سرد
ش های مالیم 

تحمل نسبی به تن
کم آبی و شوری ب مناطق سرد و معتدل سرد استان

ادامه جدول 2- مشخصات برخی ارقام پاییزه مناس
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رقم
مبدأ

نوع رقم
میزان 
درصد 
روغن

طول دوره 
رشد

ت
ش

ق ک
مناط

ویژگی

زرفام
ایران

آزاد گرده افشان
43-45

250-270
سرد و معتدل 

سرد

س، 
رشد اولیه سریع، متوسط ر

پایداری عملکرد در مناطق 
معتدل سرد با بهار گرم

مودنا
ک

دانمار
آزاد گرده افشان

43-45
260-280

سرد و
 معتدل سرد

ت عملکرد 
کم توقع، با قابلی

مطلوب

طالیه
آلمان

آزاد گرده افشان
40-43

260-280
سرد و 

معتدل سرد

سازگاری بسیار خوب در اکثر 
ت عملکرد باال در 

مناطق، با قابلی
ت

شرایط بهینه کش ب مناطق سرد و معتدل سرد استان
ادامه جدول 2- مشخصات برخی ارقام پاییزه مناس
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فرانسوی هیبریدهای برخی گردهافشان، آزاد ارقام بر عالوه
همانندنپتون۱،الویس2،دانوب۳نیزطیسالهایاخیربهکشور

واردشدهاندودرمناطقسردومعتدلاستانکشتشدهاند.

روش کاشت و میزان بذر مصرفی
درسالهایابتداییشروعطرحتوسعهکشتدانههایروغنی
دراستانوکشور،توصیهبرکشتکلزابافواصلردیف50
نتایجآزمایشهانشاندادهاستکه اما و60سانتیمتربود؛
نزدیککردنفواصلردیفهابههمباعثکنترلعلفهایهرز
ونهایتاًافزایشعملکرددانهمیشود.بنابراینبرایکاشتکلزا
میتوانازبذرکارهایغالتبدونبستنلولههایسقوطبذرو
بوته تراکم از مشابهگندماستفادهکرد.کلزادردامنهوسیعی
سازگاریدارد،اماتراکممناسبحدود60تا70بوتهدرمترمربع
است.تراکمبوتهپاییندرمزرعهباعثایجادپوششتنکوافزایش
تراکمعلفهایهرزمیشود.همچنینباعثمیشودساقههایکلزا
این با قطورشوندودرهنگامبرداشت،برخوردهدکمباین
برای کلی توصیه میشود. دانه شدید ریزش ساقههاسبب
تا7کیلوگرماست)شکل۱0(. مصرفبذرکلزادرهکتار6

1. Neptune
2. Elvis
3. Danube
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آماده بهخوبی بذر بستر که زمینهایی در میزان این البته 
نباشد فراهم دوم و اول آبیاری مناسب شرایط یا نشدهباشد
میتواندتا7تا9کیلوگرمافزایشیابد.ازطرفدیگر،میزان
زیر مشکالت باعث هکتار در ۱0کیلوگرم از باالتر مصرف

میشود:
تراکم زیاد؛ _
افزایش خوابیدگی بوته ها؛ _
حساسیت به سرما؛  _
تشدید بیماری ها )شکل 11(. _



شکل10-  تراکم مناسب کلزا با مصرف 7 کیلوگرم بذر در هکتار

شکل 11- تراکم باال با میزان مصرف بذر 20 کیلوگرم در هکتار
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باعثهدررفت نهتنها زیاد بسیار تراکم توجه:
و خوابیدگی به حساسیت باعث بلکه میشود، نهادهها
بیماریهامیشود.ازطرفدیگر،درتراکمهایبسیارپایین
ساقههاضخیمترمیشوندودرنتیجهدرزمانبرداشت،
برخوردشانباهدبرداشتکمباینباعثافزایشریزش

دانههامیشود.

توجه:درسالهایاخیربرخیهیبریدهایفرانسوی
اِلویسدراستان ناتالی۱و کلزاهمانندنپتون،دانوب،
آنها تولیدکننده شرکت سوی از که شدهاند کشت
بذرمناسب4کیلوگرمدرهکتارتوصیه میزانمصرف
شدهاست)شکل۱2(.یکیازدالیلمهمکاهشمیزان
مصرفبذربرایهیبریدهای2فرانسویقدرتشاخهدهی
فراوانعنوانشدهاست.بااینحال،باتوجهبهنوععملیات
بهزراعیمزارعکلزادراستانهمانندتهیهبستر،نوعآبیاری
همچنینعملکردهیبریدهایفرانسویدراستانبهنظر
میرسدمیزانمصرف4تا6کیلوگرمدرهکتاردرشرایط

کرمانشاهبرایاینهیبریدهامناسبباشد.
1. Natalie 

2. رقم هیبرید در واقع به بذر F1 اشاره دارد که از راه مستقیم تالقی دو 
والدی که از نظر ژنتیکی متفاوت هستند، تولید می شود. در این ارقام صفات 
کیفی و مفید هر دو والد با هم ترکیب می شوند و به پدیده ای به نام نیروی 

هیبریدی منجر می شوند. 
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شکل 12- تراکم پایین کلزا با مصرف 4 کیلوگرم بذر در هکتار

وسیله کاشت
گیاهکلزابهزهوماندابیحساساست؛لذابایدسعیشوداین
گیاهرابهصورتجویوپشتهایکشتکرد،یعنیچندردیف
کاشتروییکپشتهقرارگیرند.دراینصورتعالوهبرکاهش
این برای بهراحتیصورتگیرد. نیز آبیاری بذرعملیات تلفات
منظورمیتوانازبذرکارهایسهردیفهوچهارردیفهیاهربذرکاری
کهبذررارویپشتهقراردهداستفادهکرد.البتهدرکشت
مسطحکلزاوروشآبیارینواریمیتوانازبذرکارهایپنوماتیک
یاخطیکارهایغالتبافاصلهردیفهای۱2تا۳0سانتیمتری

استفادهکرد)شکلهای۱۳،۱4و۱5(.
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شکل 13- کاشت با بذرکارهای غالت )بذرکار ردیفی همدانی( 
بدون بستن لوله های سقوط بذر گندم امکان پذیر است.

شکل 14- بذرکار کمبینات یکی از بذرکارهای دقیق و مناسب
 برای کاشت کلزاست.



شکل 15- بذرکار مخصوص کلزا )ساخت همدان(
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عمق کاشت
باتوجهبهاینکهبذرکلزاریزاستوذخایرانرژیکمیداردو
همچنیناینکهکلزاازنظرجوانهزنیوسبزکردناپیژلاستو
محورزیرلپه۱طویلمیشودوباعثخروجلپههاازخاکمیشود،
اگربذرکلزاعمیقکشتشود،درمقابلمقاومتمکانیکیخاک
سبز و میدهد ازدست را انرژیخود ذخایر میشود، متوقف
رعایتشود.عمق نمیشود؛لذابایستیعمقکاشتآندقیقاً

کاشتمناسببرایکلزا۱تا۳سانتیمتراست.

توجه:تأکیدمیکنیمکهعمقکاشتمناسب
یکیازعواملبسیارمؤثردرایجادسطحسبزمزرعه

کلزاست.

کودهای مورد نیاز و طرز مصرف آن ها
تأمیننیازهایغذاییکلزایکیازعواملمهمدرافزایش
از بابسیاری اینمحصولاست.کلزادرمقایسه تولیددانه
دستیابی برای غذایی مواد به بیشتری نیاز گیاهاندانهای

1. هیپوکوتیل



29 دستورالعمل محصولی زراعت کلزا ... استان کرمانشاه

بهعملکردهایباالدارد؛برایمثال،درمقایسهباگندم،
حداقلبه25درصدنیتروژن،فسفروپتاسیمبیشتروبه

بیشاز2برابرگوگردبیشترنیازدارد.

ازت

توصیهکلیمصرفکودازتهبرایتولید۳تنکلزاحدود۱80
تا200کیلوگرمدرهکتار)معادل۳50تا400کیلوگرماوره(
است.تقسیطکودازتهبستهبهمرحلهرشدیکلزاباعثافزایش
بهرهوریاستفادهازکودوکاهشهدررفتآنمیشود.بهطورکلی
توصیهمیشودکهکودهایازتهدرسهنوبتمصرفشوند:پایه

)زمانکاشت(،ابتدایساقهرفتن،وقبلازگلدهی.
بهترینروشتعیینکودموردنیازمحصوالتزراعی،استفاده
ازآزمونخاکاست.میزاناورهموردنیاززراعتکلزابراساس
عملکردموردانتظار،اقلیمومیزانکربنآلیخاکمطابقبا

جدولهای۳و4استفادهشود.
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عملکرد 

مورد انتظار
 )کیلوگرم 
در هکتار(

ک 
درصد کربن آلی خا

0/0-1/3
0/0-3/6

0/0-6/9
0/1-9/2

1/1-2/5
1/1-5/8

1000
200-210

185-200
160-175

155-170
145-155

145
1400

210-250
200-210

185-195
170-175

155-165
145-155

1800
250-290

210-250
195-205

175-195
165-175

155-165

2200
290-330

250-270
205-230

195-205
175-185

165-175

2600
330-370

270-310
230-270

205-215
185-195

175-185

3000
370-410

310-350
270-310

215-255
195-205

185-195

‹3400
410-450

350-390
310-350

255-285
205-230

195-210

ک و آب
*برگرفته از دستوالعمل تدوین شده توسط مؤسسه تحقیقات خا

جدول 3- توصیه کودی اوره برای کلزا در مناطق معتدل سرد )کیلوگرم در هکتار(*
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جدول 4- توصیه کودی اوره برای کلزا در مناطق سرد )کیلوگرم در هکتار(*

عملکرد مورد 
انتظار

 )کیلوگرم در 
هکتار(

ک 
درصد کربن آلی خا

0/0-1/3
0/0-3/6

0/0-6/9
0/1-9/2

1/1-2/5
1/1-5/8

1000
170-180

155-175
140-155

140
135

135

1400
180-220

175-210
155-175

140-150
140

135

1800
220-260

210-220
175-185

150-160
140-155

135
2200

260-300
220-260

185-220
160-180

155-170
135

2600
300-340

260-300
220-235

180-195
170-180

135-150

3000
340-380

300-340
235-250

195-210
180-190

155-165

‹3400
380-420

340-380
250-300

210-230
190-210

165-180
ک و آب

*برگرفته از دستوالعمل تدوین شده توسط مؤسسه تحقیقات خا
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توجه:برایکاهشهدررفتکودمیتوان
کودازتهراپسازآبیاریاولوهمراهباآبیاریدومیا

سوممصرفکرد)شکل۱6(.
دارد؛ وجود ازته کود برای متفاوتی منابع توجه: 
بیشترینمنبعمورداستفادهاورهاست،اماازمنابع
دیگریمثلسولفاتآمونیومونیتراتآمونیومنیزمیتوان

استفادهکرد.
مقدار باشد، شده انجام خاک آزمون اگر توجه: 

کوداورهموردنیازکلزامعلوممیشود.

شکل 16- تغییر رنگ بوته های کلزا از سبز پررنگ به بنفش یکی از عالئم 
کمبود کود ازته است. در تصویر فوق آبشویی ازت خاک در اثر گودبودن زمین 

باعث کمبود ازت خاک شده است.
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فسفر
در گیاه این رشد لذا دارد، فسفر به زیادی نیاز کلزا گیاه
خاکهایکمفسفرضعیفاست)شکل۱7(.کلزادرمراحلاولیه
رشدبهسرعتاینعنصرراجذبمیکندوتا8هفتهاینجذب
ادامهدارد.بنابراینکودفسفربایدهمزمانباکاشتمصرفشود.
منابعمورداستفادهفسفرشاملکودهایسوپرفسفاتتریپل،

دیآمونیومفسفاتومونوآمونیومفسفاتاست.
بهطورکلیبرایتولیدسهتندانهکلزابهحدود۱50تا
200کیلوگرمفسفاتدیآمونیومیاسوپرفسفاتتریپلدر
هکتارنیازاست؛اماتوصیهمیشودکودفسفربرمبنایآزمون

خاکوجدولهای5و6مصرفشود.

شکل 17- تشخیص کمبود فسفر از روی شکل ظاهری بوته ها مشکل است، 
 اما کوچک ماندن بوته ها و رشد کم از عالئم کلی کمبود فسفر است.
 در تصویر فوق از سمت راست به چپ کمبود فسفر رخ داده است.
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ت کلزا برای اقلیم معتدل سرد )کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار(*

عملکرد جدول 5- توصیه کودی فسفر مورد نیاز زراع
مورد انتظار
 )کیلوگرم 
در هکتار(

سن
ش اول

سفر قابل استفاده به رو
ف

 )میلی گرم در کیلوگرم(

1-3
3-7

7-11
11-15

1000
100-130

50-100
50

0-50
1400

130-160
70-130

50-70
0-50

1800
160-190

100-160
50-100

50
2200

190-210
130-190

70-130
50-70

2600
210-230

160-210
100-160

50-100
3000

230-240
190-230

130-190
70-130

‹3400
240-250

210-240
160-210

160-100

ک و آب
* برگرفته از دستوالعمل تدوین شده توسط مؤسسه تحقیقات خا
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ت کلزا برای اقلیم سرد )کیلوگرم سوپرفسفات تریپل در هکتار(*

جدول 6- توصیه کودی فسفر مورد نیاز زراع

عملکرد 
مورد انتظار
 )کیلوگرم 
در هکتار(

سن 
ش اول

سفر قابل استفاده به رو
ف

)میلی گرم در کیلوگرم(

1-3
3-7

7-11
11-15

1000
120-150

60-120
0-60

0
1400

150-180
90-150

30-90
0-30

1800
180-210

120-180
60-120

0-60
2200

210-235
150-210

90-150
30-90

2600
235-250

180-235
120-180

60-120
3000

250-260
210-250

150-210
90-150

‹3400
260-270

235-260
180-235

120-180
ک و آب

* برگرفته از دستوالعمل تدوین شده توسط مؤسسه تحقیقات خا
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پتاسیم

سمقدارسولفاتپتاسیمبرای۳اقلیم
شمصرفخاکیوبراسا

درجدولهای7و8میزانپتاسیمموردنیازکلزابهرو
مختلفاستانبرآوردشدهاست)شکل۱8(.

ت کلزا برای اقلیم معتدل سرد )کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار(*
جدول 7- توصیه کودی پتاسیم مورد نیاز زراع

عملکرد مورد انتظار
 )کیلوگرم در هکتار(

ت آمونیوم )میلی گرم در کیلوگرم(
ش استا

ط رو
پتاسیم قابل استخراج توس

›40
40-80

80-120
120-160

160-200
220-200

1000
125

95-125
70-100

25-65
10-40

0
1500

150
120-150

90-120
45-80

20-50
0

2000
175

145-175
115-145

65-100
30-60

0
2500

200
170-200

140-170
85-120

40-70
30

3000
225

195-225
160-190

105-140
50-80

50
3500

250
215-240

180-210
125-160

60-90
60

≤4000
275

245
215

165
105

65
ک و آب

* برگرفته از دستوالعمل تدوین شده توسط مؤسسه تحقیقات خا
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ت کلزا برای اقلیم سرد )کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار(*

جدول 8- توصیه کودی پتاسیم مورد نیاز زراع

عملکرد مورد انتظار
 )کیلوگرم در هکتار(

ت آمونیوم 
ش استا

ط رو
پتاسیم قابل استخراج توس

)میلی گرم در کیلوگرم(

›40
40-80

80-120
120-160

160-200
200-220

1000
140

100-140
75-110

30-70
15-45

0
1500

170
125-160

95-130
50-85

25-55
0

2000
195

150-180
120-150

70-105
35-65

20
2500

215
175-205

145-180
90-125

45-75
35

3000
235

200-230
165-200

110-145
55-85

55
3500

260
220-250

185-220
130-165

65-95
65

≤4000
280

250
220

170
110

70
ک و آب

* برگرفته از دستوالعمل تدوین شده توسط مؤسسه تحقیقات خا
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شکل 18- یکی از عالئم کمبود پتاسیم در مرحله روزت، 
نکروزه شدن حاشیه برگ های کلزاست.

گوگرد

برای نیازکلزاگوگرداستکه چهارمینعنصرغذاییمورد
رشدکافیومناسبکلزاضروریاست.هرتنکلزا4تا5برابر
گندمگوگردازخاکخارجمیکند.مقدارکافیگوگردبهشکل
سولفاتسببافزایشگل،تعدادغالفوعملکرددانهمیشود.
آمونیوم مانندسولفات گوگرد دردسترس ازشکل است بهتر
استفادهشود.اگرکودسولفاتآمونیومدردسترسباشدمیتوان
۱00کیلوگرمدرهکتارکودسولفاتآمونیومرادرمرحلهکاشت
جایگزین50کیلوگرمدرهکتاراورهکرد.درهنگامشروعرشدمجدد
کلزا)ابتدایساقهدهی(پسازسرمایزمستانمیتوانبرایتأمین
گوگردموردنیازکلزابخشیازاورهموردنیازگیاهراکهبهعنوان

سرکدادهمیشودباسولفاتآمونیومجایگزینکرد)شکل۱9(.
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 شکل 19- ارغوانی شدن پشت پهنک برگ کلزا در مرحله روزت
 یکی از عالئم مهم کمبود گوگرد است.

آبیاری
بهسببریزبودنبذرکلزا،آبیاریاولودومبرایاستقرار
مناسبگیاهچههایکلزاازاهمیتبسیارزیادیبرخوردارست.
اگرزمینقبلازکاشتهیرمکاریشدهباشدوسپسعملیات
کاشتانجامگیرد،آبیاریبهراحتیصورتخواهدگرفت.در

ادامهلزوموشرایطدورههایآبیاریتوضیحدادهمیشود.

آبیاری اول 
اگرکشتبهصورتخشکهکاریانجامشود،بایدآبیاریاول
سبکوبادقتزیادیانجامشودتاباعثشستوشویبذرنشود؛
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زیراآبیاریسنگینباعثفرسایشخاکوجابهجاییبذرو
شستوشویکودمیشود.

آبیاری دوم 
معموالًآبیاریدومبهفاصلهچندروزازآبیاریاول)5تا7روز(

ودرمرحلهسبزشدنورشدگیاهچهانجاممیشود.

آبیاری سوم 
اگربارندگیهایپاییزهبهصورتعادیدرابتدایآبانحادث
شود،بهآبیاریسومنیازینیست.امااگربارندگیهاباتأخیرزیاد
شروعشود،بهآبیاریسومنیزنیازاست.ذکرایننکتهضروری
استکهدرصورتهیرمکاریعماًلبهآبیاریسومنیازینیست

مگراینکهبارندگیهایپاییزهبسیاردیراتفاقبیفتد.

آبیاری چهارم
آبیاریچهارمپسازپایانسرماویخبندانزمستانهوقبلاز
خروجگیاهازروزتانجاممیشودوقبلازآبیاریبایدکودسرک
مصرفشود.اگردرزمانمصرفکودسرکدرزمانخروجگیاه
ازروزتوبهساقهرفتنگیاهبارندگیاتفاقبیفتد،بهآبیارینیازی

نیست؛وگرنهالزاماًبایدآبیاریصورتگیرد.

آبیاری پنجم 
آبیاریپنجمبعدازمصرفکودازتهسرکدومبهارهوهنگام
بهزردیگراییدنگلهااعمالمیشود.مرحلهگلدهیحساسترین
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مرحلهبهکمبودآباستوهرگونهتنشخشکیباعثکاهش
شدیدتعدادخورجیندربوتهوتعداددانهدرخورجینمیشود.
مراحلخورجیندهیوپرشدندانهنیزبهتنشخشکیحساس
استوبهآبیارینیازدارد؛زیراآبیارینکردندراینمراحلموجب
کاهشتعدادخورجینوتعداددانهوالغرشدنوچروکیدگیدانهها

خواهدشد.

توجه: اگرروشآبیاریثقلیباشد)شکل20(،
بهسببریزبودنبذرکلزابایداینکاربهآرامیوبادقت
انجامشود؛وگرنهبذرهاشستهمیشوندودرمزرعهکچلی
رخخواهددادکهاینموضوعکاهشعملکردرابهدنبال

خواهدداشت.

شکل 20- کرت بندی و آبیاری ثقلی مزرعه کلزا
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آبیاریتحتفشارکالسیک از اگر توجه:
ثابتاستفادهمیشودبایددقتکنیدکهفشارآب
مناسبباشد،ازنازلهایمناسببرایپودرکردن
هنگام در آبیاری از و شود استفاده آب قطرات
وزشبادپرهیزشود.رعایتنکردنمواردفوقسبب
سلهبستنسطحخاکوغیریکنواختیدرسطحسبز

مزرعهمیشود)شکل2۱(.

شکل 21- آبیاری تحت فشار کالسیک ثابت هنگام وزش باد
 باعث سله بستن قسمت هایی از مزرعه و غیریکنواختی 

در سطح سبز شده است.
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آبیاری سیستم از که مزارعی در توجه:
تحتفشارتفنگیاستفادهمیکنند،حتماًسعیشود
از استفاده زیرا شود؛ استفاده مناسب نازلهای از
در قطراتدرشتآب تشکیل بزرگسبب نازلهای
ناحیهانتهاییپاششمیشودوسببسلهبستنشدید
خاکودرنتیجهغیریکنواختیدرسطحسبزمیشود

)شکلهای22و2۳( 

شکل 22- آبیاری مزرعه کلزا با استفاده از سیستم تفنگی به روش تفنگی

شکل 23- ایجاد سله شدید در آبیاری با استفاده از سیستم تفنگی
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توجه:کلزاگیاهیاستکهدراکثرخاکها
رشدمیکند،ولیزمیناختصاصیافتهبهزراعتکلزا
بایدزهکشیمناسبداشتهباشدوآبگیرنباشد؛زیرا
آبماندگیاثراتنامطلوبیبررشدکلزادارد)شکل24(.

شکل 24- ازبین رفتن بوته های کلزا در اثر شرایط زه آبی و زنده ماندن برخی 
بوته هایی که روی پشته ها قرار گرفته اند و از شرایط زه آبی فرار کرده اند.
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مبارزه با علف های هرز 

مبارزه زراعی

ازروشهایمختلفمبارزهزراعیمیتوانبهاینموارداشاره
کرد:هیرمکاری،تناوبزراعی،کشتبذورسالموعاریازبذور
علفهایهرز،رعایتعمقوفاصلهکاشتوهمچنینتاریخکاشت
توصیهشده تراکم ایجاد برای بذرمصرفِیالزم میزان و مطلوب
)یعنی60تا70بوتهدرمترمربع(دربهار،وکمکردنفاصله

ردیفهابههم)شکل25(.



شکل 25- کنترل مناسب علف های هرز در ابتدای فصل رشد
 با استفاده از روش هیرم کاری



دستورالعمل محصولی زراعت کلزا ... استان کرمانشاه46

مبارزه شیمیایی

الف: پیش از کاشت
درزمانتهیهزمینوپسازانجامعملیاتشخموقبلازکاشت،
علفکشترفالنبهصورتجدول9درمزرعهاستفادهمیشود.در
زمینهاییکهدارایکلوخههستنداینعلفکشتأثیرالزمرانخواهد
داشت،بنابراینخاکبایدمرطوبباشد.بستهبهشرایطآبوهوایی،
از کاشت عملیات تا زمانیسمپاشی فاصله ووضعیتخاک، نوع
علفکش بالفاصله بایستی سمپاشی از پس است. تا۱5روز یک
پاشیدهشدهرابهعمق5تا۱0سانتیمترباخاکمخلوطکرد.این
کاربازدندیسکیاروتیواترعملیمیشودوباایجادیکالیهسمی
ازخاک،جوانههایعلفهایهرزدربرخوردبااینالیهسمیازبین
از4ساعت بیش خاک با سم مخلوطکردن اگر خواهندرفت.
)پسازسمپاشی(بهتأخیربیفتد،سمترفالنتحتتأثیراشعه
ماوراءبنفشتجزیهمیشودوازتأثیراتسمیآنکاستهمیشود.

ب: پس از سبزشدن محصول
باشد داشته وجود باریکبرگ هرز علفهای کلزا مزرعه در اگر
میتوانبایکیازسمومتوصیهشدهدرجدول۱0درمراحلاولیهرشد
علفهایهرز)2تا4برگی(کهکنترلآنهاآسانتراست،باآنهامبارزه
کرد)شکلهای26و27(.لونترلیکیدیگرازعلفکشهاییاست
کهبرایمبارزهباعلفهایهرزپهنبرگکلزامانندماشک،بارهنگ،
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انواعکنگر،کاهووحشیو جعفریوحشی،شبدر،یونجهوحشی،
انواعهفتبندبهمیزان0/8لیتردرهکتار)وقتیارتفاععلفهایهرز
حدود۱0سانتیمتراست(استفادهمیشود.اینعلفکشقادربه

کنترلعلفهایهرزپهنبرگهمخانوادهکلزانیست.

جدول 9- طریقه استفاده از علف کش ترفالن*

میزان علف کش
 )بر حسب لیتر

 در هکتار(

میزان آب
 )بر حسب لیتر(

عمق مخلوط کردن 
توسط دیسک )بر 
حسب سانتی متر(

2 تا 2/5 )در خاک های 
سبک حدود 2، در 

خاک های سنگین 2/5(
300-5005-10

* نکته: علف کش به همراه آب به طور یکنواخت سمپاشی شود و بالفاصله 
توسط دیسک مخلوط شود.

 جدول 10- سموم مورد استفاده در صورت وجود علف های هرز
 باریک برگ در مزرعه کلزا*

دز مصرفی )برحسب لیتر در هکتار(نام سم

0/8 تا 1گاالنت سوپر
2فوکوس
2 تا 2/5نابواس

 * نکته: در زمان سمپاشی دمای شب کم تر از 2/5 و دمای روز
 کم تر از 10 درجه سانتی گراد نباشد.
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شکل 26- کنترل نکردن علف های هرز )عمدتاً باریک برگ( در مزرعه کلزا



شکل 27- تأثیر سموم علف کش )باریک برگ کش( در مزرعه کلزا

ج: پس از کاشت و پیش از سبزشدن محصول 
ازسمعلفکشبوتیزاناستارمیتوانپسازکاشتمحصول
وبعدازآبیاریاولودرشرایطهیرمکاریبالفاصلهبعدازکشت
وقبلازآبیاریمزرعهاستفادهکرد.مقدار2/5لیتردرهکتار
ازسمبوتیزاناستاررابه۳00تا400لیترآباضافهکنید
وپسازکاشتوبعدازآبیاریاولوقبلازسبزشدنکلزا
وعلفهایهرز)درشرایطهیرمکاریبالفاصلهبعدازکشت



49 دستورالعمل محصولی زراعت کلزا ... استان کرمانشاه

وقبلازآبیاری(مزرعهراباآنسمپاشیکنید.اینعلفکش
علفهایهرزپهنبرگوباریکبرگراکنترلمیکندوقادر
استعلفهایهرزهمخانوادهکلزانظیرخردلوحشی،شلمی،
خاکشیروکیسهکشیشرا)کهسایرعلفکشهاقادربهکنترل
آنهانیستند(بهخوبیکنترلکنند.درصورتاستفادهازاین
علفکشبهاستفادهازعلفکشترفالنقبلازکشتکلزانیازی
نیست.درشرایطخشکهکاریدرصورتامکانبهتراستپس
ازسمپاشییکتادوهفتهآبیاریصورتنگیرد.اینعلفکشدر
زمانبرگهایلپهای)کوتیلدونی(کلزاهمقابلاستفادهاست،ولی
کاراییآنکاهشمییابد.استفادهازسمپاشهایپشتتراکتوری

)بومدار(بانازل»تیجت«توصیهمیشود.

آفات مهم کلزا
شته

یکیازمهمترینآفاتکلزادراستانکرمانشاهانواعشتههاهستند
شتهمومیکلم، قبیل از شته از مختلفی گونههای 28(. )شکل
شتهسبزهلووشتهخردلمیتوانندبهکلزاخسارتواردکنند؛
هرچند،مهمترینگونهشتهدراستانکرمانشاهکهدربعضی
سالهاخسارتچشمگیریرابهزراعتکلزاواردمیکند،شتهمومی
کلماست.اگردرپاییزدرمزرعهشتهمومیمشاهدهشد،بایستی



دستورالعمل محصولی زراعت کلزا ... استان کرمانشاه50

بالفاصلهبایکیازسمومتوصیهشده)پریموربهمقدار0/7درهزار
یاکونفیدوربهمقدار۱درهزار(باآنمبارزهکرد.دربسیاری
ازمواردالزماستبرایکنترلاینآفتسمپاشیتکرارشود.
معموالًشتههاازعلفهایهرزکنارمزرعهبهحاشیهمزارعکلزا
منتقلمیشوندوبهتدریجبهمرکزمزرعهمنتقلمیشوند؛لذا
ضروریاستعلفهایهرزحاشیهمزارعازبینبردهشوندو
کنارههایمزرعهتاجاییکهآلودهبهشتهاستباسمپاشپشتی

سمپاشیشود.

توجه:بارندگینقشزیادیدرکاهشجمعیت
کمآبی، تنش تحت مزارع در هرچند، دارد؛ شتهها
بارندگیجمعیتشتههارازیادمیکندودرنهایت

خسارتواردهبیشترمیشود.
نکته:کفشدوزکهفتنقطهاییکیازشکارچیان
طبیعیشتهاستوحضورآنهابهمعنایوجودشته

درمزرعهاست)شکل29(.
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 شکل 28- تجمع شته روی بوته کلزا



شکل 29- کفشدوزک هفت نقطه ای، یکی از شکارچیان طبیعی شته

سوسک پولن خوار

دومینآفتمهمکلزادراستانکرمانشاهسوسکپولنخواراست
)شکل۳0(.اینآفتدرزمانظهورغنچههایگلبهمزارعکلزا
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هجوممیبردوازغنچههایگلودانهگردهگلهاتغذیهمیکند.
برایمبارزهبااینآفتمیتوانازسمومتماسیاستفادهکرد.
یا رنگی تلههای از استفاده مؤثر بسیار راهکارهای از یکی اما
ظروفآبیرنگحاویآبدرکنارمزرعهاست.ریختنچندقطره
مایعظرفشوییباعثکاراییبیشتراینظرفهایتلهمیشودو
آفتبعدازتغذیهبراینوشیدنآبداخلاینظرفهامیافتدو

غرقمیشود)شکل۳۱(.

شکل 30- حمله سوسک های پولن خوار به غنچه های گل کلزا



شکل 31- گیرافتادن سوسک های پولن خوار در ظروف آبی رنگ
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سنک کلزا 

سنکنوعیحشرهاستکهدرزمانرسیدگیبامکیدنشیرهساقه،
خورجینودانههاباعثکاهشوزندانهکلزاوکاهشعملکرددانه
میشود.درخصوصمیزاندقیقخسارتاینحشرهآماردقیقی
دردستنیست.درسالزراعی92-9۳اینآفتدراکثرمزارع
کلزایاستانطغیانکردوسببکاهشمعنادارعملکرددانهشد
)شکل۳2(.یکیازراهکارهایمبارزهبااینآفتسمپاشیمزرعه
قبلازخشکشدنکاملمزرعهبااستفادهازسمپاشتوربوالینر
با است؛زیرادراینمرحلهازرشد،ورودبهمزرعهوسمپاشی

سمپاشهایمعمولیامکانپذیرنیست.


شکل 32- طغیان سنک کلزا در انتهای فصل رشد
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سوسک های کک مانند

سوسکهایککمانندازجملهآفاتیهستندکهدرمراحل
از تغذیه با استان گرمسیری مناطق در بهویژه رشد اولیه
برگگیاهچههایجوان،آنهاراسوراخومشبکمیکنندوبه
کلزاخسارتواردمیکنند.برایکنترلاینآفاتبایددرابتدای

فصلرشدازسمومشیمیاییمؤثراستفادهکرد.

پرندگان

ازآفاتکلزابهویژهدرمناطقگرمسیری نیزیکی پرندگان
محسوبمیشوندکهگاهیسببنابودیکاملمزرعهدرمراحل
از برایکاهشخسارتمیتوان ابتداییفصلرشدشدهاند.
روشهاییهمانندایجادصدا،نصبمترسکیاگذاشتنمراقب
مزرعهدردوهفتهابتداییپسازسبزشدنبوتههااستفادهکرد.

خسارت تگرگ

گاهیدرابتدایفصلرشدیادرفروردینبارشتگرگباعث
خسارتبهمزرعهکلزامیشود.امابایدتوجهکردکهآسیبدیدگی
قابلجبران رشد فصل ابتدای در تگرگ اثر بر کلزا بوتههای
خسارت نمیبینند. خسارت معموالً انتهایی جوانه زیرا است،
تگرگدرفصلبهارنیزاگرقبلازگلدهیرخدهدتااندازهای
جبرانشدنیاست؛ولیپسازگلدهیبارشتگرگمیتواند
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خسارتجبرانناپذیریتحمیلکند.بدیهیاستکهدرشتی،
میزان در تعیینکننده عامل تگرگ بارش شدت و مدت

خسارتبهمزرعهاست)شکلهای۳۳و۳4(.



شکل 33- خسارت تگرگ در ابتدای فصل رشد در مرحله چهاربرگی کلزا

شکل 34- خسارت تگرگ در مرحله شروع گل دهی کلزا
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بیماری های مهم کلزا
باتوجهبهشرایطآبوهواییاستانکرمانشاهوسطحزیرکشت
در که کلزا مهم بیماریهای استان، در کلزا زیاد نهچندان
استانهایشمالیکشورباعثخسارتاقتصادیبهمزارعکلزا
میشوند،تاکنوندرسطحاستانبهصورتگستردهشیوعپیدا
نکردهاندوفقطبهصورتلکهایودربرخیمزارعدیدهشدهاست.

برخیبیماریهایمهمکلزابهشرحذیلاست.

پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه

عالئم:دراینبیماریساقههاسفیدوبیرنگمیشودودچار
شکستگیمیشوند)شکل۳5(.

راهمبارزه:بهترینراهکنترلاینبیماریاستفادهازارقاممقاوم
ورعایتتناوبزراعیاستوبایدازتراکمزیادکاشتاجتناب

شود.مصرفقارچکشهمیکیازراههایکنترلاست.

شکل 35- برخی عالئم بیماری اسکلروتینیا
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بیماری ساق سیاه

روی ابتدا پاییز اواخر در زرد و قهوهای لکههای عالئم:
برگهاوسپسدرناحیهطوقهدیدهمیشود.طوقهگیاهسفت

میشود)شکل۳6(.
مبارزه:تنهاراهکنترلاستفادهازارقاممقاوموکنترلتناوب

زراعیاست.


شکل 36- عالئم بیماری ساق سیاه
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بیماری آلترناریا

عالئم:قبلازبرداشترویساقهومیوهلکههاینقطهایخاکستری،
تیرهوسیاهرنگدیدهمیشود)شکل۳7(.

مبارزه:درزمانحملهشدیدمیتوانمحصولرازودترازرسیدگی
کاملبرداشتکرد.مصرفقارچکشهممیتواندمؤثرباشد.



شکل 37- برخی عالئم بیماری آلترناریا

برداشت
رسیدن کلزا در است. حساس بسیار کلزا در برداشت مرحله
محصولبهطورهمزمانصورتنمیگیرد:ابتداخورجینهایپایینی
وسپسخورجینهایباالییمیرسند؛لذابرداشتبهموقعکلزا
مقدار وجود باعث زودهنگام برداشت است. بااهمیت بسیار
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زیادیدانهنارسوساقهسبزدرمحصولمیشودکهعالوهبر
کاهشکیفیتمحصول،برداشتباکمباینرامشکلمیسازد.
ازطرفدیگر،برداشتدیرهنگامنیزباعثبازشدنخورجینهاو
ریزشمحصولونیزتلفاتدانهدرهنگامبرخوردفلکهکمباینبا
بوتههایکلزادرهنگامبرداشتخواهدشد.همزمانبارسیدندانه،
رنگخورجینزرداستودانهبهرنگقهوهایتاسیاهمیگراید
ودانههارفتهرفتهسختمیشوند.برداشتمحصولکلزابهصورت
دستیباداس،برداشتبادروگرونیزبرداشتباکمباینامکانپذیر
است.برداشتدستیدرسطوحکوچکامکانپذیراستوزمان
آنموقعیاستکه40تا50درصدخورجینهایساقهاصلی
تغییررنگدادهباشندورطوبتدانههابهحدود25درصدبرسد.
دراینهنگامدانههاقهوهایتیرهیاسیاهرنگهستندو50درصد
خورجینهایمیانیبوتهزردشدهاند.پسازبرداشتمحصولآن
رارویزمینقرارمیدهندوبعدازخشکشدن)۳تا5روز(و
راجمعآوریوخرمنکوبی به۱2درصد،آنها کاهشرطوبت
میکنند.اگرخرمنکوبیزودترازموعدمناسبانجامشود،دانهها
لهمیشوندورطوبتزیادباعثفسادمحصولوکپکزدگیاش
درانبارمیشود.اگرخرمنکوبیدیرانجامشود،دانههابیشازحد
خشکمیشوندودرخرمنکوبیممکناستشکستهشوند.
برداشتمستقیمباکمباینمعموالًزمانیصورتمیگیردکه85
تا90درصددانههایخورجینهایساقهاصلیوشاخههایاولیه
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بهرنگقهوهایروشنیاتیرهمتمایلشوند)رطوبتدانهحداکثر
۱2درصداست(.دربرداشتباکمباینفرصتکمترینسبتبه
برداشتبادروگریابرداشتدستیدراختیاراست.برداشتبا
کمباینبهتراستحتیاالمکاندرمواقعیازروزانجامشودکه
رطوبتنسبیهوابیشترباشد،مانندصبحزودوهنگامغروب

کهریزشمحصولکمتراست)شکل۳8(.



شکل 38- برداشت کلزا با کمباین غالت

تنظیمات کمباین
اعدادوارقاممربوطبهتنظیماتکمباینبراساسدفترچهراهنمای
هرکمباین،تجربیاترانندهوشرایطخاصمزرعهقابلتغییراست؛

امانکاتزیربهصورتعمومیبرایکمباینتوصیهمیشود:
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پروانه کلش گیر در باالترین وضعیت و مماس بر بوته های کلزا . 1
قرار گیرد.

دور پروانه به حداقل ممکن برسد )12 تا  8 دور در دقیقه(.. 2
استوانه مارپیچ یا هلیس )پیچ ارشمیدس( در باالترین وضعیت . 3

قرار گیرد )12 تا 20 میلی متر از کف پلتفرم(.
دور سیلندر خرمن کوب بین 850 تا 900 دور در دقیقه باشد.. 4
فاصله ورودی سیلندر 22 تا 28 میلی متر باشد.. 5
فاصله خروجی سیلندر 11 تا 14 میلی متر باشد.. 6
اندازه غربال کاه 6 تا 10 میلی متر و اندازه غربال دانه 2 تا . 7

4 میلی متر باشد.
دور بادبزن یا پنکه 250 تا 350 دور در دقیقه تنظیم شود.. 8
باید قباًل از کمباین بازدید شود و از تیزبودن انگشتی ها و . 9

نبودن منفذ یا شکاف در انبار کمباین برای جلوگیری از ریزش 
دانه برداشت شده و سالم بودن آن اطمینان حاصل کرد.

باشد، . 10 مزرعه  عملکرد  با  متناسب  کمباین  سرعت حرکت 
به طوری که همواره خوراک به صورت یکنواخت و به مقدار معین 

وارد کمباین شود. 
در هنگام برداشت باید یک سوم عرض تیغه برش خالی باشد . 11

تا موجب خفگی کمباین نشود و همچنین در هنگام برداشت در 
مزارع پرپشت با سرعت کم تری برداشت صورت گیرد. 
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