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مقدمه

کلزا یکی از گیاهان روغنی مهم در جهان است که کشت و تولید آن در سال های اخیر 
افزایش زیادی پیدا کرده است. دانه کلزا دارای بیش از 40 درصد روغن است و مقادیر 
زیادی پروتئین در کنجاله آن وجود دارد؛ موضوعی که در تغذیه دام و طیور از اهمیت 
بسیاری برخوردار است. روغن کلزا دارای کم ترین میزان اسیدهای چرب اشباع است 
و یکی از بهترین و باکیفیت ترین روغن های خوراکی محسوب می شود. این گیاه دارای 
تیپ رشد بهاره و زمستانه است و با اغلب شرایط آب وهوایی کشور سازگاری باالیی 
امکان کشت در  باال،  به ویژه درصد روغن  دارابودن ویژگی های خاص،  به دلیل  دارد. 
شرایط آب وهوایی مختلف و نیاز آبی کم، توسعه کشت کلزا در راستای تأمین روغن 

خوراکی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
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شرایط مناسب اقلیمی برای کلزا

کلزا گیاهی است سرما دوست و یکی از معدود گیاهان روغنی است که امکان 
کشت پاییزه آن، به خصوص در مناطق سردسیر کشور، وجود دارد. کلزا در بین گیاهان 
روغنِی مهم بیش ترین تحمل را در برابر سرما دارد و در صورت برخورداری از شرایط 
رشدی مناسب می تواند زمستان های سخت را تحمل کند. با این حال، این گیاه نسبت 
به مدیریت مزرعه بسیار حساس است و رعایت نکردن نکات کلیدی در زمان کشت، 
به شدت  را  به سرما می شود و خطر خسارت زمستانه  این محصول  باعث حساسیت 
افزایش می دهد، تا جایی که ممکن است مزرعه به صورت کامل از بین برود. خسارت 

سرما به مرحله رشدی گیاه، شدت سرما و مدت زمان دوام سرما بستگی دارد.

مراحل رشد کلزای پاییزه

کلزا دارای دو تیپ رشد بهاره و پاییزه است. در مناطق سرد و معتدل سرد که ارقام 
پاییزه کلزا کشت می شوند، با کاهش دما در زمستان رشد گیاه متوقف می شود و گیاه 
وارد دوره رکود زمستانه می شود. درجه حرارت پایه برای رشد کلزا بین 0 تا ۵ درجه 
از زمانی که درجه حرارت روزانه به نزدیک  بنابراین،  سانتی گراد گزارش شده است. 
صفر می رسد، دوره رکود زمستانه شروع می شود و در اواخر زمستان با افزایش دمای 
هوا به پایان می رسد. بر این اساس، دوره رشد فعال کلزای پاییزه در دو مرحله قبل 

از زمستان و بعد از زمستان انجام می شود که این دو مرحله شامل مراحل زیر است:

g  قبل از زمستان: قبل از زمستان رشد رویشی گیاه اتفاق می افتد، برگ های حقیقی
گیاه تشکیل می شوند و سطح برگ گیاه به سرعت توسعه پیدا می کند. در این مرحله 
ساقه و جوانه مرکزی رشد طولی ندارد و ارتفاع آن افزایش نمی یابد و در نزدیکی 
سطح خاک باقی می ماند. طرح اولیه شاخه های جانبی در مجاورت برگ های حقیقی 

تشکیل می شود. 
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g  پس از زمستان: پس از زمستان و با آغاز دوره رشد بهاره، گیاه کلزا وارد مرحله
رشد زایشی می شود. در پاییز به تدریج سازگاری کلزا به سرما افزایش پیدا می کند.

در  است،  زمین  سطح  باالی  در  آن ها  رشدی  نقطه  اینکه  به علت  کلزا  بوته های 
مقایسه با غالت تحمل نسبتاً کم تری به سرما و یخ  بندان دارند )شکل 1(. 

شکل 1- قرارگرفتن نقطه رشدی کلزا در باالی سطح خاک و 
حساسیت بیش تر در برابر عوامل نامساعد محیطی

اثر میزان رشد پاییزه کلزا در مقاومت به سرما 

میزان مقاومت کلزا در برابر سرما به مرحله رشدی بوته ها و میزان رشد پاییزه گیاه 
بستگی دارد. در مراحل اولیه رشد، بوته های کلزا تحمل کم تری به سرما دارند و در 
مرحله کوتیله  دونی و 1 تا ۲ برگی وقوع سرمای کم )3 تا 4 درجه زیر صفر( نیز به 
گیاهچه جوان کلزا آسیب می رساند )شکل ۲(؛ اما در پاییز و با پیشرفت مرحله رشدی 

گیاه، به  تدریج سازگاری به سرما افزایش پیدا می کند. 
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شکل ۲- خسارت سرما در گیاهچه های جوان کلزا که به مرحله رشدی مناسب نرسیده اند و
 حساسیت بیش تری نسبت به سرما دارند.

کلزا در مرحله »روزت« بیش ترین تحمل را به سرما دارد. در این حالت، جوانه مرکزی 
در نزدیکی سطح خاک است، برگ ها در اطراف آن قرار دارند و مواد غذایی به اندازه 
کافی در طوقه و ریشه گیاه ذخیره شده  است. در مرحله روزت کامل و برای حداکثر 
مقاومت در برابر دماهای زیر صفر، بوته  کلزا باید دارای شرایط ذکرشده در جدول 1 

باشد )شکل 3(. 

جدول 1- شرایط بوته کلزا در مرحله روزت کامل و برای حداکثر مقاومت در برابر دماهای زیر صفر

8-6 برگتعداد برگ حقیقی

1۲-10 میلی مترقطر طوقه برحسب میلی متر

حدود ۲۵-۲0 سانتی مترطول ریشه برحسب سانتی متر

ارتفاع جوانه انتهایی گیاه از طوقه یا سطح خاک 

برحسب میلی متر
حداکثر ۲0  میلی متر
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اندام هوایی کم تر و سیستم ریشه ای   نکته: کلزایی که دیر سبز شود و رشد 
ضعیفی داشته باشد، در معرض بیش ترین خطر خسارت زمستان قرار دارد.

شکل 3 - بوته کلزا در مرحله روزت کامل با رشد مناسب اندام هوایی و ریشه

سازگاری و سخت شدن کلزای پاییزه نسبت به سرما

برای زمستان گذرانی مناسب، کلزا باید فرایند مقاوم شدن یا سخت  شدن را طی کند. 
این فرایند در مرحله روزت و در اواخر پاییز زمانی اتفاق می افتد که کلزای پاییزه 
چند روز در معرض دما های نزدیک به صفر قرار گیرد. اگر فرایند سخت شدن به خوبی 
انجام شود، به گیاهان امکان می دهد در برابر سرما مقاوم شوند و سرما های زیر صفر 
این شرایط، رشد گیاه آهسته می شود و  را بدون خسارت جدی تحمل کنند. در 
سلول  های کوچک تر با غلظت بیش تر مواد محلول ایجاد می شوند که مقاومت باالتری به 
سرما و یخ  بندان دارند. سرماهای مالیم زیر صفر )تا 3- درجه سانتی گراد( رشد برگ ها 
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را متوقف می کند و فرایند سخت شدن را سرعت می بخشد. هرچه دوره سازگاری و 
تطابق طوالنی تر باشد و نوسانات دمایی در این دوره کم تر باشد، فرایند سخت شدن 
بهتر انجام می شود و تحمل گیاهان به سرما و یخ  بندان افزایش می یابد. مطالعات نشان 
داده است که گیاهچه های کلزا برای سازگاری با سرما حداقل باید 7 روز در معرض 

سرماهای نزدیک به صفر باشند.
کلزای پاییزه چنانچه در مرحله رشدِی مناسب باشد و فرایند مقاوم شدن در آن 
اتفاق افتاده باشد، می تواند سرمای کوتاه مدت 1۵ تا ۲0 درجه سانتی گراد زیر صفر را 

تحمل کند )شکل 4(. 

شکل 4- مزرعه کلزا با رشد رویشی مناسب و آماده زمستان گذرانی
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سایر عوامل مؤثر در سرمازدگی زمستانه

سایر عوامل مؤثر در سرمازدگی زمستانه به شرح زیر است:

g  بروز احتمال  باشد،  ناگهانی  به صورت  وقوع سرما  اگر  ناگهانی:  بروز سرمای 
خسارت بیش تر است. درصورتی که سرما به صورت تدریجی ایجاد شود، به دلیل 
ایجاد سازگاری در گیاهان، بافت گیاه به تدریج در برابر سرما مقاوم می شود و می تواند 

سرما را تحمل کند و احتمال خسارت کاهش می یابد. 

g  دوام سرما: مدت زمان یا دوام سرماهای زیر صفر در میزان خسارت به کلزا
بسیار مهم است. افت شدید دما اگر کوتاه مدت باشد، ممکن است باعث خسارت به 
بوته های کلزا نشود. اما سرمای مالیم چند درجه زیر صفر اگر تمام طول شب دوام 

داشته باشد می تواند خسارت شدیدی بزند. 

g  نوسان زیاد دما: چنانچه دمای هوا در طول شب به زیر صفر برسد و سپس
طی روز هوا خیلی گرم شود، می تواند به گیاه شوک وارد کند و باعث ایجاد خسارت 
شود. به عبارت دیگر ممکن است سرما باعث مرگ گیاهان نشود، اما نوسانات شدید 

دما گیاهان را از بین ببرد.

g  روز طول  در  خاک  که  می کند  کمک  خاک  مطلوب  رطوبت  خاک:  رطوبت 
گرمای آفتاب را جذب کند و در طول شب خاک را از سرما حفظ کند. خاک خشک 
در طول شب به سرعت گرما را از دست می دهد؛ اما خاک مرطوب آهسته تر خنک 

می  شود، در نتیجه احتمال سرمازدگی کاهش می یابد.

g  روزهای آفتابی همراه با وزش باد: در حالتی که خاک یخ  زده است و امکان
جذب رطوبت وجود ندارد، ازدست  رفتن آب در روزهای آفتابی یا همراه با وزش باد 
می تواند باعث ازبین  رفتن گستردۀ بوته ها شود، حتی اگر بوته ها رشد پاییزه و روزت 

مطلوبی داشته باشند و به  طور کامل مقاوم شده باشند. 
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g  عایق الیه  یک  ایجاد  با  زمین  سطح  در  برف  پوشش  وجود  برف:  پوشش 
سرما می تواند خسارت به ناحیه طوقه گیاه را کاهش دهد و تحمل به سرما را 

افزایش دهد )شکل ۵(.

شکل ۵- وجود پوشش برف تحمل به سرما در بوته های کلزا را افزایش می دهد و
 به زمستان گذرانی کمک می کند.

طویل شدن ساقه در پاییز

طویل  شدن و رشد پاییزه ساقه در میزان تحمل کلزا در برابر سرما تأثیرگذار است. 
قبل از شروع زمستان و در حالت روزت، اندازه مطلوب ساقه باید »کم تر از ۲ سانتی متر« 
باشد. به طور کلی هرچه طوقه به سطح خاک چسبیده تر باشد، میزان تحمل به سرما 
افزایش می یابد. گیاهان کلزایی که بیش از اندازه رشد کرده باشند، یعنی ارتفاع پوشش 
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مزرعه بیش از 4۵ سانتی متر باشد و تعداد برگ بیش تری داشته باشند، اغلب در پاییز 
دچار رشد طولی ساقه می شوند. در این حالت نقطه رشدی بوته در معرض سرما 
قرارمی گیرد و گیاه در برابر سرمای زمستان حساس و آسیب پذیر می شود )شکل 6(. 

 

شکل 6- تاریخ کاشت زود و هوای گرم باعث رشد رویشی بیش ازحد کلزا در پاییز می شود و 
ممکن است پوشش گیاهی بیش از 4۵ سانتی متر رشد کند.

دالیل طویل شدن و رشد بیش از اندازه ساقه در پاییز

رشد یا طویل شدن ساقه در پاییز ممکن است به چند دلیل اتفاق افتد. این دالیل 
عبارت اند از:

1- کشت بسیار زود هنگام محصول یا تراکم خیلی زیاد مزرعه؛
۲- حاصلخیزی زیاد خاک؛ 

3- گرمای غیرطبیعی هوا در پاییز؛ 
4- ترکیب این عوامل.

برای مثال، در تراکم های بسیار زیاد، رقابت بین گیاهان برای نور افزایش پیدا می کند. 
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رشد گیاه و حرکت برای رسیدن نور ممکن است به افزایش طول ساقه و باال آمدن نقطه 
رشدی از سطح خاک منجر شود. وقتی نقطه رشدی گیاه از سطح خاک باالتر برود، 

احتمال خسارت سرما افزایش پیدا می کند )شکل 7(.
   

شکل 7- تراکم زیاد در کلزای پاییزه موجب رقابت برای دسترسی به نور و افزایش طول ساقه می شود و 
نقطه رشدی انتهای ساقه را از سطح زمین باال می آورد.

از نظر  نیز ممکن است  ارقام مختلف  تراکم گیاهی،  تاریخ کاشت و  از  صرف نظر 
میزان رشد ساقه در پاییز متفاوت باشند. در این صورت ارقامی که در شرایط یکسان 
زراعی، طول ساقه کوتاه تری دارند و بوته به سطح خاک چسبیده است، از نظر مقاومت 

به سرما دارای برتری هستند. 
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عالئم و نشانه های سرمازدگی

تغییر رنگ و ایجاد رنگ ارغوانی در گیاه

وقوع سرماهای زیر صفر در ابتدا باعث ایجاد رنگ بنفش در برگ های کلزا می شود. 
ارغوانی شدن برگ ها در هر دو سطح زیرین و باالیی برگ اتفاق می افتد و ممکن است 
کل سطح برگ را در بر بگیرد. ارغوانی شدن برگ نتیجه تولید آنتوسیانین ها1 است که 
در اثر وقوع سرما ایجاد می شوند. این پدیده باعث ایجاد خسارت به بوته نمی شود و 
درصورتی که هوا گرم شود، از شدت آن کاسته می شود. آنتوسیانین ها به عنوان رنگ دانه های 
محافظت کننده از نور عمل می کنند و در واکنش به سرما در ساقه و برگ گیاه تولید می شوند 
و تجمع پیدا می کنند و باعث محافظت گیاه در برابر شدت نور زیاد در دماهای پایین اواخر 

پاییز و زمستان می  شوند )شکل های 8 و 9(. 
 

شکل 8- ارغوانی شدن برگ ها در اثر سرما 

1- آنتوسیانین مهم ترین رنگ دانه گیاهان آوندی و ترکیباتی هستند.
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شکل 9- اثر سرما و ارغوانی شدن برگ در شرایط مزرعه

فنجانی شدن برگ های اولیه

یکی دیگر از تأثیرات سرما در گیاهچه های جوان کلزا، ایجاد حالت فنجانی شکل 
در برگ های اولیه است. با گرم شدن هوا این حالت به سرعت از بین می رود )شکل 10(.

 

شکل 10- فنجانی شدن برگ های اولیه در اثر سرما
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پژمردگی و مرگ بافت گیاهی 

خسارت سرما و یخ بندان بر برگ ها به شکل پژمردگی برگ، سفیدشدن و در مراحل 
و  سلول ها  داخل  از  آب  خروج  به دلیل  پژمردگی  می کند.  بروز  گیاه  مرگ  شدیدتر 
مرده  بافت های  ایجاد می شود.  برگ  رنگ دانه های  تخریب  از  ناشی  برگ  سفیدشدن 
گیاه کاماًل سفیدرنگ هستند )شکل 11(. گیاهانی که نقطه رشد انتهایی آن ها در مرکز 

برگ های روزت سالم باقی مانده باشد، قادر به رشد مجدد هستند )شکل 1۲(.

شکل 11- سفیدشدن و ازبین رفتن بافت های گیاه در اثر سرمازدگی 



22
سرمازدگی در کلزا و راهکارهای مقابله با آن

شکل 1۲- خسارت سرما در مرحله روزت کلزا، ازبین رفتن برگ های اولیه و سالم ماندن جوانه انتهایی

بازیابی و جبران سرمازدگی بعد از زمستان

بعد از رفع سرمای زمستان، اگر در نقطه مرکزی روزت بافت سبز وجود داشته باشد، 
با باالرفتن دما و افزایش طول روز، گیاه دوباره رشد خواهد کرد )شکل 13(. اگر برخی 
می تواند  کلزا  شاخه دهی  قدرت  باشند،  رفته  بین  از  زمستان  سرمای  اثر  در  بوته ها 
کاهش تراکم بوته را تا حدود زیادی جبران کند. تراکم مناسب در زمان برداشت بین 
40 تا ۵0  بوته در مترمربع است. با این حال اگر در هر مترمربع حدود ۲۵ بوته هم 
سالم باقی مانده باشد، پتانسیل عملکرد تا حدودی کاهش می یابد، اما هنوز می تواند 
البته درصورتی که علف های هرز به خوبی  به محصول مناسب و معقول منجر شود، 

مدیریت شوند.
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شکل 13- شروع رشد جوانه انتهایی ساقه پس از رفع سرمای زمستان

سرمای بهاره

در پایان زمستان و با افزایش دما، رشد طولی ساقه آغاز می شود و با ظهور غنچه ها 
در رأس ساقه، گیاه وارد مرحله غنچه دهی و گل دهی می شود. در این مراحل یخ بندان 
به ندرت اتفاق می افتد. اما بروز سرماهای نزدیک صفر درجه، ممکن است تا حدودی 
برگ ها را پژمرده کند و بخش هایی از برگ ها دچار رنگ پریدگی و سفیدی شوند 

)شکل 14(. این عوارض معموالً باعث خسارت به گیاه نمی شوند.
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شکل 14- اثر سرمای بهاره و رنگ پریدگی بخشی از برگ

سرمای بهاره در زمان گل دهی اغلب باعث رنگ پریدگی و سفیدشدن برگ ها می شود، 
همچنین خم شدگی ساقه و شاخه های جانبی نیز ممکن است مشاهده شود )شکل 1۵(. 

با رفع سرما گیاهان به حالت عادی برمی گردند و رشد معمولی آن ها ادامه می یابد.

شکل 1۵- بروز عوارض سرما و خم شدن ساقه در آغاز مرحله گل دهی
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در مرحله گل دهی، وقوع دماهای نزدیک به صفر یا زیر صفر باعث ریزش گل  می شود. 
گل های بازشده نسبت به سرما بیش ترین حساسیت را دارند، درحالی که غالف هایی 
که زودتر تشکیل شده اند و غنچه هایی که هنوز باز نشده اند معموالً صدمه نمی بینند. 
از ساقه مشاهده می شود که  از بروز سرما، فقدان غالف ها در قسمتی  چند روز پس 

نشان دهنده خسارت سرما و ریزش گل هاست )شکل 16(.
 

شکل 16- ریزش گل و تشکیل نشدن غالف در قسمتی از ساقه در اثر بروز سرما

کلزا در مقایسه با غالت حساسیت کم تری به سرما و یخ بندان بهاره دارد. گل دهی 
کلزا نامحدود است و در یک دوره طوالنی 30 تا 40 روزه ادامه دارد و تشکیل غالف ها 
پس از رفع سرما ادامه پیدا می کند. بنابراین گیاه می تواند گل های ازبین رفته را 

جبران کند )شکل 17(.
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شکل 17- ازبین رفتن و سقط گل ها و غالف ها در اثر سرما

در اثر سرمای بهاره در زمان گل دهی ممکن است ساقه ها ترک بردارند و شکافته شوند. 
با این حال کلزا می تواند به رشد طبیعی ادامه دهد. اگر شدت ترک خوردگی ساقه زیاد 
باشد، احتمال ورس گیاه افزایش پیدا می کند. به عالوه، شکاف های روی ساقه ممکن 
ایجاد می کنند.  را  ساقه  پوسیدگی  که  باشند  بیماری زایی  قارچ های  ورود  محل  است 
باعث  و  تشکیل می شود  یخ  ساقه  درون  که  می دهد  رخ  زمانی  ساقه  شکافته شدن 

ترکیدگی ساقه می شود )شکل 18(.
  

شکل 18- ترک خوردگی شدید ساقه در اثر یخ بندان بهاره
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پیشگیری از سرمازدگی

رعایت تاریخ کاشت مناسب 

مدیریت صحیح مزرعه و انجام عملیات زراعی با شیوه صحیح و در زمان مناسب، 
بهترین روش برای اطمینان از بقاء زمستانه کلزا و پیشگیری از خسارت سرماست. 
»کشت به موقع کلزا مؤثرترین عامل است«. کشت کلزا در زمان مناسب، شرایط را 
برای رشد مطلوب بوته ها فراهم می کند و بوته های کلزا در مرحله روزت کامل با ایجاد 
اندام  هوایی کافی، ذخیره مواد غذایی در طوقه و سیستم ریشه ای گسترده وارد مرحله 

زمستان گذرانی می شوند و بیش ترین مقاومت را به سرمای زمستان خواهند داشت. 
در بیش تر موارد تأخیر در کاشت می تواند خطر سرما زدگی و خسارت های ناشی از 
آن را افزایش دهد. در کشت های دیرهنگام، جوانه  زنی و رشد اندام هوایی و ریشه گیاه 
به سبب سردشدن هوا کاهش می یابد. در مقایسه با اندام هوایی، ریشه ها حساسیت 
بیش تری به سرما نشان می دهند. کاهش رشد ریشه ظرفیت جذب آب و مواد غذایی را 
کاهش می دهد و باعث تضعیف گیاه و اختالل در رشد آن می شود. کشت های زود هنگام 
نیز باعث افزایش حساسیت کلزا به سرما و یخ بندان و کاهش بقاء زمستانه می شود. 
باتوجه به تنوع اقلیمی گسترده در مناطق سردسیر کشور و در استان های مختلف 
و  نظرها  از  منطقه  هر  در  کلزا  مناسب کشت  زمان  دقیق  تعیین  برای  است  بهتر 
شود.  استفاده  ارائه شده  دستورالعمل های  و  محلی  کارشناسان  و  توصیه های محققان 
با این حال، به صورت کلی نیمه دوم شهریور را می توان تاریخ کشت مناسب در مناطق 

سرد و معتدل سرد کشور در نظر گرفت.

تراکم گیاهی مناسب 

مصرف بیش از اندازه بذر و ایجاد تراکم بیش ازحد در مزرعه، باعث افزایش رقابت 
بین بوته ها می شود و رشد گیاهان به شدت کاهش پیدا می کند؛ با تضعیف گیاه، 
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حساسیت به سرمازدگی افزایش می یابد. میزان مناسب بذر مصرفی برای ارقام هیبرید 
و غیرهیبرید در اقلیم سرد و معتدل سرد کشور به ترتیب حدود 4 و 6 کیلوگرم در 
هکتار توصیه می شود، به طوری که تراکم بوته در حدود 40 تا ۵0 بوته در مترمربع باشد. 

مصرف متعادل کودهای پایه در زمان کاشت

می تواند  سرمازدگی  خطر  از  جلوگیری  در  نیتروژن  کود  پاییزه  مصرف  مقدار 
محدود  را  گیاه  پاییزه  رشد  میزان  رشد،  فصل  اوایل  در  نیتروژن  کمبود  مؤثر باشد. 
می کند و باعث تأخیر در رشد و نرسیدن گیاه به مرحله روزت کامل )6 تا 8 برگی( 
در  است  ممکن  پاییزه  نیتروژن  کود  بیش ازحد  مصرف  دیگر،  طرف  از  خواهد شد. 
زمستان هاي سخت بر مقاومت به سرماي کلزا تأثیر منفی داشته باشد و گیاه را مستعد 
سرمازدگی کند. مصرف کود نیتروژن موجب افزایش رشد رویشی می شود و در صورت 
رشد بیش ازحد گیاه در پاییز، به ویژه اگر رشد طولی ساقه اتفاق افتد، بافت هاي نرم گیاه 

ممکن است در اثر سرما و یخ  بندان آسیب ببینند یا از بین بروند.
کمبود فسفر نیز رشد کلزا در مرحله روزت را بسیار محدود می کند. مصرف مقادیر 
کافی فسفر برای رشد سریع اندام هوایی و سیستم ریشه ای گیاه در مراحل اولیه رشد 
الزم است و می تواند بر مقاومت به سرما نیز اثر مثبت داشته باشد. از طرفی، مصرف 
کافی پتاسیم برای افزایش مقاومت به تنش های محیطی و به خصوص سرمازدگی 

ضروری است.
مصرف کودهای شیمیایی بهتر است بر اساس نمونه گیری خاک و نتایج آزمون خاک 
باشد؛ هرچند، در صورت دسترسی نداشتن به نتایج آزمون خاک، برای تولید عملکرد 
دانه مناسب )4 تن دانه در هکتار( توصیه عمومی برای مصرف کودهای پایه در زمان 

کاشت به شرح جدول ۲ است.
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جدول ۲- توصیه عمومی برای مصرف کودهای پایه در زمان کاشت کلزا

نام کود
نوع کود مقدار مصرفی برحسب 

کیلوگرم در هکتار
زمان مصرف

70 کیلوگرم در هکتار کود اورهنیتروژن پایه
در زمان کاشت یا همراه 

آبیاری دوم

کود فسفر
1۵0 کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات 

تریبل یا فسفات آمونیم )معادل 
)P2O5 70 کیلوگرم در هکتار

در زمان کاشت

کود پتاس
۲00-1۵0 کیلوگرم در هکتار سولفات 
پتاسیم )معادل 100-70 کیلوگرم در 

هکتار پتاس خالص(
در زمان کاشت

مدیریت تغذیه کلزا پس از سرما زدگی

نیتروژن  سرک  کود  نوبت  دو  زمستان  از  پس  می شود  توصیه  معمول  شرایط  در 
بدین ترتیب مصرف شود: با شروع رشد بهاره و در ابتدای ساقه دهی مقدار 1۵0 کیلوگرم 
اوره  کود  هکتار  در  80 کیلوگرم  مقدار  نیز  کامل  غنچه دهی  مرحله  در  و  هکتار،  در 
مصرف شود. پس از وقوع سرمازدگی و به منظور جبران خسارت وارده به اندام  های هوایی 
گیاه که طی زمستان از بین رفته اند، الزم است با شروع رشد بهاره برای تقویت گیاه 
اقدام شود. به همین منظور توصیه می شود کود سرک نیتروژن در مراحل ساقه رفتن و 
غنچه دهی 10 تا 1۵ درصد بیش تر مصرف شود. همچنین به منظور توصیه های مدیریت 

تغذیه ای برای عملکرد بهتر کلزا پس از سرمازدگی طبق جدول 3 عمل کنید.
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جدول 3- توصیه های مدیریت تغذیه ای برای عملکرد بهتر کلزا پس از سرمازدگی

نوع و زمان مصرفمقدار مصرفنوع کود مصرفی

استفاده از محرک های رشد 
گیاهی مانند هیومیک اسید و 

اسید آمینه

۵ تا 6 لیتر در هکتار 
)که بهتر است در دو نوبت 

3 لیتری مصرف شود(

در آب آبیاری در مرحله 
ساقه رفتن

مصرف کودهای قابل حل با 
پتاسیم و فسفر زیاد

 )مانند سولو پتاس یا نیترات 
پتاسیم و...(

میزان ۵ تا 
10 کیلوگرم در هکتار

همراه با آب آبیاری در 
زمان خروج از روزت

مصرف کودهای ریزمغذی 
به ویژه سولفات روی، سولفات 

منگنز و سولفات آهن
با غلظت 3 تا ۵ در هزار

در اوایل گل دهی 
محلول پاشی شود

  نکته: به سبب نیاز فراوان کلزا به گوگرد، مصرف 70 تا 90 کیلوگرم گوگرد خالص 
در هکتار، تقریباً معادل 1۵0 تا 180 کیلوگرم سولفات آمونیوم در هکتار در مرحله 

غنچه دهی کامل توصیه می شود.
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