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مقدمه

ــر غذایــی جهــان را تشــکیل  دانه هــای روغنــی، پــس از غــالت، دومیــن ذخای
ــی،  ــویا و نخــل روغن ــس از س ــزا، پ ــز کل ــی نی ــان روغن ــن گیاه ــد. در بی می دهن
ــش  ــران بی ــی رود. در ای ــمار م ــان به ش ــی جه ــن نبات ــد روغ ــع تولی ــومین منب س
از 90 درصــد مصــرف داخلــی روغن هــای خوراکــی از طریــق واردات تأمیــن 
ــا هــدف نیــل  ــزوم برنامه ریــزی بلندمــدت و منســجم ب می شــود. بدیــن لحــاظ، ل
ــر به نظــر می رســد. در  ــی، گریزناپذی ــای خوراک ــد روغن ه ــی در تولی ــه خودکفای ب
ایــن راســتا چنــدی اســت کــه گیــاه کلــزا به عنــوان یــک گیــاه مناســب روغنــی 
بــرای کشــت در شــرایط آب وهوایــی کشــور در تنــاوب بــا ســایر محصــوالت زراعی، 

بویــژه غــالت، مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

ــودن خصوصیــات  ــه محصــوالت زراعــی اســت کــه به دلیــل داراب ــزا از جمل کل
ــن رو، از 1378 در  ــا را دارد و ازای ــام اقلیم ه ــد در تم ــی رش ــی، توانای گیاه شناس
ــد  ــول مانن ــن محص ــود. ای ــت می ش ــی کش ــتان آذربایجان غرب ــق اس ــر مناط اکث
ــا و  ــات، بیماری ه ــته آف ــان از دس ــل زیان رس ــی دارای عوام ــان زراع ــایر گیاه س
ــم  ــوع و تراک ــل تن ــرز به دلی ــای ه ــن، علف ه ــن بی ــت. از ای ــرز اس ــای ه علف ه
زیــاد در اســتان دارای اهمیــت بســیار زیادی انــد، طــوری کــه در پــاره ای مناطــق 

ــوند. ــوب می ش ــت محس ــای کش ــزء محدودیت ه ج
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آفات کلزا

شته مومی کلزا

ــواده  ــزا و دیگــر گیاهــان خان ــات کل ــن آف ــم یکــي از مهم تری شــته مومــي کل
ــد  ــای درحال رش ــه و غالف ه ــاقه، گلچ ــرگ، س ــه ب ــره ب ــن حش ــت. ای ــم اس کل
حملــه می کنــد و بــا مکیــدن شــیره ســلولی باعــث کاهــش شــدید رشــد و تغییــر 
ــا ایجــاد  ــزا ب ــه شــاخه هاي کل ــه ایــن آفــت ب ــن اندام هــا می شــود. حمل شــکل ای
برآمدگــي یــا گال هــاي مخصــوص همــراه اســت. ایــن شــته عــالوه بــر کلــم و کلــزا 
بــه بســیاری از گیاهــان زراعــی خانــواده چلیپاییــان خســارت وارد می کنــد. ایــن 
آفــت در سراســر ایــران پراکنــده اســت و بویــژه در شــمال ایــران روی کلــزا حالــت 
ــر ســرما بســیار زیــاد اســت و هماننــد  طغیانــی دارد. مقاومــت ایــن شــته در براب

ــد. ــد می کن ــه زادوول ــانتی گراد شــروع ب ــدم از 5 درجــه س شــته گن

کلــزا در زمســتان های مالیــم رشــد و نمــو می کنــد و محصــول فصــول ســرد 
یعنــی پاییــز و زمســتان اســت؛ لــذا ایــن شــته در شــرایط زمســتان های مالیــم و 
معتــدل و به دلیــل غیبــت دشــمنان طبیعــی در آن زمــان، بــدون مانــع و مشــکل 
تکثیــر می شــود و در اواخــر زمســتان )یعنــی از اوایــل اســفند در مناطــق معتــدل 
تــا اواســط فروردیــن در مناطــق سردســیر( بــه حالــت طغیانــی در می آیــد. تراکــم 
آفــت در مــزارع به ُگل نشســته مانــع از رشــد گیــاه می شــود و از عملکــرد محصــول 
ــتقرار روي  ــا اس ــته ها ب ــع، ش ــود. در واق ــته می ش ــمگیری کاس ــزان چش ــه می ب
قســمت انتهایــي کلــزا از طرفــي موجــب تضعیــف بوتــه و افــت کیفیــت و کمیــت 
ــر فعالیــت آن هــا، ترشــحات چســبنده  ــر اث دانه هــا مي شــوند و از طــرف دیگــر ب
عســلک روي گیــاه به وجــود مي آیــد کــه در نتیجــه قــارچ ســیاه مولــد فوماژیــن 

ــد. ــز روي آن رشــد مي کن نی
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دشمنان طبیعی شته ها 

از میــان عوامــل زنــده کنترل کننــده طبیعــی، حشــرات شــکارچی )پرداتورهــا( 
ــد.  ــا می کنن ــی ایف ــش مهم ــا نق ــواع زنبوره ــوری و ان ــدوزك، بالت ــل کفش مث

ــت. ــزارع کلزاس ــد در م ــره مفی ــن حش ــه ای فراوان تری ــدوزك هفت نقط کفش

رعایت تاریخ کاشت

ــد  ــر مانن ــاي مناســب دیگ ــارزه، روش ه ــاي معمــول مب در اســتفاده از روش ه
اســتفاده از تغییــر تاریــخ کاشــت مي توانــد درکنتــرل یــا کاهــش جمعیــت آفــت 
مؤثــر باشــد. تاریــخ کاشــت مناســب بــراي دســتیابي بــه عملکــرد بــاالي محصــول 

ضــروری اســت.

ازبین بردن علف هاي هرز میزبان آفت 

ایــن شــته عــالوه بــر کلــزا و کلــم و شــلغم، روي علف هــاي هــرز میزبــان ماننــد 
تربچــه و خــردل وحشــي فعالیــت دارد. حملــه شــته ها از حاشــیه مــزارع شــروع 
می شــود، لــذا ازبین بــردن علف هــای هــرز مــزارع بســیار مهــم اســت. در صــورت 

مشــاهده شــته ســریعاً بایــد در حاشــیه اطــراف مــزارع سمپاشــی شــود.

کنترل شیمیایی

ســمومی کــه بــرای کنتــرل ایــن آفــت توصیــه می شــوند عبارت انــد از: متاسیســتوکس 
ــار(.  ــر در هکت ــرون )0/5 لیت ــار( و دیماک ــر در هکت ــور )1 لیت ــار(، پریم ــر در هکت )1/5 لیت

فاصلــه سمپاشــی دوم بــا نوبــت اول یــا قبــل را 15 تــا 17 روز بایــد در نظــر گرفــت. 
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شکل 1- شته مومی کلزا

سوسك پلن خوار )گرده خوار( کلزا

حشــره کامــل گونــه اول درشــت و در حــدود 14 تــا 16 میلي متــر اســت و در 
روي بــدن آن هــا بویــژه در پیش ُگــرده و روي بالپوش هــا نقــاط ســفیدرنگي وجــود 
ــل  ــره کام ــد. حش ــي درآمده ان ــورت لکه های ــش به ص ــاط کم وبی ــن نق ــه ای دارد ک
ــه  ــد و درصورتی ک ــه می کن ــزا تغذی ــوص کل ــا به خص ــرده گل ه ــار از گ ــل به اوای
تراکــم بــاال بــرود، عــالوه بــر دانه هــاي گــرده از بســاك )مادگــی( گلبــرگ و حتــی 
نهنــج نیــز تغذیــه می کنــد و مانــع تشــکیل دانــه در گیــاه میزبــان می شــود. ایــن 
آفــت در زمســتان به صــورت الروهــاي کامــل در زیــر خــاك یــا در البــه الي مــواد 
پوســیده گیاهــي نظیــر تنــه و ریشــه پوســیده درختــان یــا توده هــاي حاصــل از 
ــق  ــفیرگی در عم ــای ش ــا النه ه ــاك ی ــر خ ــود و زی ــون می ش ــرگ مدف ــاخ و ب ش
ــرم  ــز و زمســتان گ ــوا در پایی ــر ه ــد. اگ ــانتی متری خــاك طــی می کن ــا 20 س ت
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ــه در  ــي ک ــود دام ــاي ک ــوند. توده ه ــارج می ش ــغ از خــاك خ شــود، حشــرات بال
ــن  ــراي زمســتان گذراني ای ــگاه مناســبي ب ــاغ انباشــته شــده اند، جای ــا ب ــه ی مزرع
ــه یــک نســل در ســال ایجــاد می کننــد. حشــره کامــل  آفــت اســت. هــر دو گون
اوایــل بهــار )اواســط فروردیــن تــا اواســط خــرداد( ظاهــر می شــود و بعــد از مدتــی 
تغذیــه و جفت گیــری، تخم هــای خــود را بــه تعــداد 50 عــدد در توده هــای 
ــای  ــخ و الروه ــا تفری ــد تخم ه ــذارد و 20 روز بع ــی می گ ــی و دام ــیده گیاه پوس
ــا  ــز ب ــل پایی ــن الروی دارد و اوای ــه س ــره س ــن حش ــوند. ای ــر می ش ــوان ظاه ج

ســاختن النــه گلــی بــه دیاپــوز مــی رود.

مبارزه غیرشیمیایي

پخــش و مخلوط کــردن کودهــاي حیوانــي بــا خــاك بــراي ازبین بــردن محــل 
مناســب زمســتان گذراني؛ 

شــخم زمیــن و کــف بــاغ در اواخــر پاییــز و اگــر ممکــن بــود در اواخر زمســتان، 
ــردن الروهــاي زمســتان گذران.  به منظــور ازبین ب

کنترل شیمیایی

کنتــرل شــیمیایی ایــن آفــات باتوجه بــه خســارت آفــت در مرحلــه گل 
ــد دیگــر بســیار مشــکل و  ــور عســل و حشــرات مفی ــا فعالیــت زنب ــی ب و همزمان
پیچیــده اســت. بــراي کنتــرل شــیمیایي، بایــد از ســمومي ماننــد فوزالون کــه روي 
ــزان  ــه می ــد، ب ــري دارن ــندگی کم ت ــر کش ــان اث ــرات گرده افش ــل و حش زنبورعس
2/5 لیتــر در هکتــار و در عصــر و شــب ها اســتفاده شــود. اگــر مشــکِل حشــراِت 
گرده افشــان در میــان نباشــد، اســتفاده از ســموم ضربــه اي )گــروه پایریتروئیــدي( 
ماننــد دلتامتریــن و فــن والریــت در کنتــرل آفــت تأثیــر مناســبی دارد. سمپاشــي 
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ــي  ــموم و از طرف ــی از س ــزي ناش ــال گل ری ــه احتم ــي باتوجه ب ــل گل ده در اوای
ــت. ــر اس ــک ها بهت ــارت سوس ــش خس ــر در کاه ــر بیش ت تأثی

.

شکل 2- سوسک پلن خوار

زنبور برگ خوار کلزا

ایــن آفــت داراي 3 نســل در ســال اســت و خســارت عمــده بــه کلــزا، توســط الروهــاي 
نســل ســوم وارد مي شــود. حشــرات کامــل آن هــم در اواخــر شــهریور ظاهــر مي شــوند. 
ــاً روي ســایر گیاهــان خانــواده چلیپاییــان از  الروهــاي نســل اول و دوم ایــن آفــت عمدت
ــرات  ــد. حش ــت دارن ــه فعالی ــده در منطق ــبزیجات کشت ش ــرز و س ــاي ه ــه علف ه جمل
کامــل نســل اول ایــن زنبــور از اواســط فروردیــن ظاهــر مي شــوند و بالفاصلــه جفتگیــري 
ــرگ را  ــیم ب ــود پارانش ــز خ ــتفاده از تخم ری ــا اس ــاده ب ــره م ــد. حش ــزي مي کنن و تخم ری
پــاره می کنــد و یــک عــدد تخــم در زیــر پارانشــیم ســطح زیریــن بــرگ و اغلب در قســمت 
ــزا( آفاتــي  ــا آفــات اول فصل کل ــزا )ی حاشــیه بــرگ مي گــذارد. در واقــع، برگ خــواران کل
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ــه  ــا تغذی ــا و برگ ه ــژه گیاهچه ه ــاه بوی ــن گی ــي ای ــمت هاي رویش ــه از قس ــتند ک هس
ــي و در  ــه گل ــل الن ــر در داخ ــن آخ ــورت الرو س ــت به ص ــتان گذراني آف ــد. زمس مي کنن

ــود. ــپري مي ش ــاک س ــانتي متري خ ــق چندس عم

بــرای مبــارزه، از ســموم تماسی-گوارشــی بــا نظــارت کارشناســان حفــظ  نباتــات در زمــان 
 )WS ــد ــو )ایمیداکلوپرای ــرد. اســتفاده از حشــره کش های گاچ ــوان اســتفاده ک مناســب می ت
ــر  ــرم در ه ــدار 12/5 و 10 گ ــه مق ــذری ب ــار ب ــورت تیم ــام FS( به ص ــروزر )تیامتوکس و ک

ــه می شــود. ــذر توصی کیلوگــرم ب

شکل 3- زنبور برگ خوار کلزا

بیماری های کلزا

گیــاه کلــزا ماننــد ســایر محصــوالت زراعــی دارای بیماری هــای مختلفــی اســت 
ــای  ــران بیماری ه ــد. در ای ــارت وارد می کنن ــرگ خس ــاقه و ب ــه، س ــه ریش ــه ب ک
پوســیدگی ریشــه و طوقــه کلــزا بــر اثــر عوامــل مختلــف قارچــی ایجــاد می شــوند. 
ــکلروتینیایی  ــیدگی اس ــا پوس ــن بیماری ه ــوع ای ــن ن ــی مهم تری در آذربایجان غرب

ریشــه و طوقــه اســت. 
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پوسیدگی اسکلروتینیایی ریشه، طوقه و ساقه

ــا نام هــای مختلفــی شــناخته  ــن بیمــاری کلزاســت و ب ــن بیمــاری مهم تری ای
ــه پوســیدگی ســفید ســاقه، پوســیدگی  ــوان ب می شــود کــه از جملــه آن هــا می ت
نــرم پنبــه ای، کپــک ســفید، و پوســیدگی اســکلروتینیایی اشــاره کــرد. قــارچ عامل 
ایــن بیمــاری دارای دامنــه میزبانــی بســیار گســترده ای اســت و مهم تریــن میزبــان 
اولیــه آن در آذربایجان غربــی آفتابگــردان اســت. نــام محلــی ایــن بیمــاری بــر روی 

ــه( اســت.  ــاز« )سیاه شــدگی طوق ــردان »قره بوغ آفتابگ

عامــل ایــن بیمــاری دارای پراکنــش بســیار گســترده ای در ســطح جهــان اســت 
و در ایــران در اســتان های آذربایجان غربــی، گلســتان، مازنــدران، گیــالن و اردبیــل 
ــدان  ــتان چن ــن اس ــاری در ای ــارت بیم ــر خس ــت. درحال حاض ــده اس ــزارش ش گ

زیــاد نیســت و قابل مقایســه بــا پوســیدگی اســکروتینیایی آفتابگــردان نیســت. 

ــی  ــا شــروع دوره گل ده ــان ب ــاری معمــوالً در اواخــر فصــل و همزم ــن بیم ای
ــن بیمــاری در اندام هــای  ــم ای ــم می کنــد. عالئ ــروز عالئ ــه پیشــروی و ب شــروع ب
ــرگ  ــیه ب ــوخته در حاش ــی آبس ــد و لکه های ــروز می کن ــه ب ــه و طوق ــرگ، ریش ب
ــن  ــد. ای ــره می گرای ــتری تی ــه خاکس ــی ب ــد از مدت ــه بع ــود ک ــاهده می ش مش
ــای  ــاقه لکه ه ــد و روی س ــال می یاب ــاقه انتق ــه س ــرگ ب ــق دمب ــی از طری آلودگ
ــاری،  ــرفت بیم ــا پیش ــت ب ــه در نهای ــد ک ــاد می کن ــفید ایج ــا س ــتری ت خاکس
ــار  ــای بیم ــود. بوته ه ــه می ش ــاقه و ورس بوت موجــب پوســیدگی و شکســتگی س
ــن  ــوند. زیست شناســی ای ــه مشــاهده می  ش ــی زودرس در مزرع به صــورت لکه های

ــه آفتابگــردان اســت. بیمــاری مشــابه عامــل پوســیدگی ریشــه و طوق
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شکل 4- پوسیدگی اسکلروتینیایی ریشه، طوقه و ساقه

کنترل بیماری

باتوجه بــه اینکــه عامــل ایــن بیمــاری خاکزاد اســت و اندام هــای زمســتان گذران 
بــه نــام اســکروت تولیــد می کنــد کــه بــرای مــدت طوالنــی می تواننــد در خــاك 
باقــی بماننــد، بــرای کاهــش میــزان بیمــاری تنــاوب طوالنی مــدت 3 تــا 4 ســاله 
ــه می شــود.  ــدم و جــو و ذرت توصی ــر گن ــان نظی ــی غیرمیزب ــا محصــوالت زراع ب
عــالوه بــر ایــن، در دوره تناوبــی نبایــد آفتابگــردان کاشــت. تغذیــه مناســب کــودي 
بویــژه اســتفاده کم تــر از کودهــای ازتــه و اســتفاده بهینــه از کودهــای پتاســه هــم 

بســیار ضــروری اســت.
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علف های هرز غالب مزارع کلزا 

 به علف های هرز پهن برگ و نازك برگ تقسیم می شوند. 

علف های هرز پهن برگ 

خردل وحشی

ــر  ــذر تکثی ــا ب ــه ب ــت ک ــواده کلزاس ــم و هم خان ــاله مه ــرز یک س ــف ه عل
ــد و  ــی می روی ــی زراعت ــر و اراض ــای بای ــرز در زمین ه ــف ه ــن عل ــود. ای می ش
ــه  ــاه تغذی ــن گی ــر دام از ای ــد. اگ ــرز مزاحــم به شــمار می آی ــای ه یکــی از علف ه
ــز  ــیر آن را نی ــود و ش ــوان می ش ــی حی ــالالت تنفس ــث دل درد و اخت ــد، باع کن

بدطعــم می کنــد.

شکل 5- خردل وحشی
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تربچه وحشی 

گیاهــی اســت یک ســاله و هم خانــواده کلــزا کــه تولیدمثــل آن از طریــق بــذر 
ــای بنفــش  ــا گل برگ ه ــای نســبتاً درشــت ب ــاه گل ه ــن گی ــرد. ای صــورت می گی
تــا ســفید دارد کــه روی آن هــا رگ برگ هایــی بــه رنــگ صورتــی دیــده می شــود.

شکل 6- تربچه وحشی

ماشك گل خوشه ای

ــا 60 ســانتی متر  ــاع 30 ت ــه ارتف ــده و ب ــا دوســاله، باالرون گیاهــی یک ســاله ی
کــه توســط بــذر تکثیــر می شــود. گل هــای ایــن گیــاه خوشه ای شــکل و شــامل 3 
تــا 30 گل بــه رنــگ ارغوانــی تــا بنفــش متمایــل بــه آبــی اســت کــه بــر روی دم 

گلــی بلنــد مســتقر شــده اند.
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شکل 7- ماشک گل خوشه ای

کنگر وحشی 

گیاهــی اســت چندســاله بــا ریشــه های عمــودی و عمیــق کــه هــم بــه کمــک 
ــا  ــد، برگ ه ــل ش ــاه کام ــی گی ــود. وقت ــر می ش ــی تکثی ــدام رویش ــم ان ــذر و ه ب
دارای بریدگــی عمیــق می شــوند. ایــن گیــاه سیســتم ریشــه ای بســیار قدرتمنــدی 
دارد کــه بیش تریــن تجمــع آن در عمــق 45 ســانتی متری خــاك اســت و حتــی 
ــای  ــد. گل ه ــر را پوشــش می ده ــوده شــعاع 13 مت ــزارش شــده در مناطــق آل گ

ایــن گیــاه معمــوالً بــه رنــگ ارغوانــی تــا قرمــز دیــده می شــود.
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شکل 8- کنگر وحشی

اریشته خطایی

ــر  ــذر تکثی ــط ب ــه توس ــت ک ــاله اس ــرزی یک س ــف ه ــی عل ــته خطای اریش
ــارت  ــث خس ــه باع ــت ک ــزارع کلزاس ــم م ــرز مهاج ــای ه ــود و از علف ه می ش
فــراوان بــه ایــن محصــول زراعــی می شــود. ای گیــاه ســاقه هایی ظریــف و 

ــز دارد. ــفید ری ــای س گل ه

شکل 9- اریشته خطایی
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علف هرز شلمی 

ــا  ــاع 10 ت ــه ارتف ــای درشــت ب ــا گل ه ــاله و زمســتانه ب ــی اســت یک س گیاه
ــدازه  ــرگ و رنــگ و ان ــدازه و شــکل ب 100ســانتی متر. ایــن علــف هــرز از نظــر ان
گل بســیار شــبیه بــه خــردل وحشــی اســت. میــوه ایــن گیــاه از نــوع خورجینــک 
اســت و 5 تــا 12 میلی متــر طــول دارد، درحالی کــه میــوه خــردل وحشــی از نــوع 

خورجیــن و بلندنــی اســت. 

شکل 10- شلمی

کاهوی وحشی )گاوچاق کن(

علــف هــرزی اســت یک ســاله کــه توســط بــذر تکثیــر می شــود. دارای 
ریشــه های طویــل و زیرزمینــی و ســاقه های باالرونــده اســت. روی ســاقه ها 
ــا  ــتند. برگ ه ــی هس ــاقه ها توخال ــود دارد و س ــی وج ــده خارهای ــور پراکن به ط
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ــی  ــرگ میان ــق هســتند و روی رگب ــای عمی ــدار و دارای فرورفتگی ه ــزرگ و لوب ب
ــود دارد.  ــار وج ــدادی خ تع

شکل 11- کاهوی وحشی

گل جالیز

ــا چند ســاله اســت و به صــورت  ــی، یک ســاله ی ــز گیاهــی علفــی، انگل گل جالی
ــی و  ــان زراع ــه گیاه ــی روی ریش ــود، ول ــده می ش ــزارع دی ــا در م ــای زیب گل ه
جالیــزی زندگــی انگلــی دارد. گل جالیــز به علــت برقــراری ارتبــاط قــوی بــا ریشــه 
گیاهــان زراعــی، بــا جــذب آب و مــواد غذایــی از گیــاه میزبــان ســبب کاهش رشــد 
ــر حســب  و عملکــرد، پژمردگــی و نهایتــاً مــرگ آن می شــود. کاهــش عملکــرد ب
شــدت حملــه ایــن انــگل بــه گیــاه میزبــان از 5 تــا 100 درصــد متغیــر اســت. در 
ــا  ــده را ره ــن کشت ش ــی زمی ــدت آلودگ ــل ش ــاورزان به دلی ــوارد، کش ــی م برخ
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ــه ای وســیع اســت  ــان گیاهــان دولپ ــز در می ــی گل جالی ــه میزبان ــد. دامن می کنن
ــدس،  ــون، ع ــی، توت ــان، گوجه فرنگ ــگ، بادنج ــردان، گلرن ــت های آفتابگ و در کش

باقــال، نخــود، کلــزا و هویــج دیــده شــده اســت.

اخیــراً ایــن انــگل بــا ترکــم بســیار زیــاد در برخــی مــزارع کلــزای اســتان هایی 
ــر  ــده ب ــکل عم ــت. مش ــده اس ــزارش ش ــود، گ ــت می ش ــزا کش ــا کل ــه در آن ه ک
ــر  ــاك ظاه ــی روی خ ــگل زمان ــن ان ــه ای ــت ک ــن اس ــز ای ــرل گل جالی ــر کنت س
ــان  ــاه میزب ــه گی ــی را ب ــی آن خســارت فراوان ــه قســمت های زیرزمین می شــود ک
وارد کرده انــد. البتــه مشــکالت مبــارزه بــا گل جالیــز می توانــد ناشــی از عواملــی از 
جملــه بقــای بــذر آن در خــاك بــه مــدت طوالنــی، تولیــد تعــداد زیــادی بــذر )هــر 
بوتــه می توانــد تــا ده هــا تــا صدهــا هــزار بــذر تولیــد کنــد( و ارتبــاط فیزیولوژیکــی 

و مورفولوژیکــی تنگاتنــگ بیــن گیــاه میزبــان و انــگل هــم باشــد.

شکل 12- گل جالیز
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روش های مبارزه با گل جالیز در کلزا 

این روش ها را می توان در پنج گروه عمده به شرح زیر طبقه بندی کرد.

ــب،  ــت مناس ــخ کش ــتفاده از تاری ــا اس ــن روش ب ــی: در ای ــارزه زراع 1- مب
 pH ــودن ــزی و باالب ــه )کاهــش حاصلخی ــح، کوددهــی بهین ــاوب زراعــی صحی تن
خــاك کــه بــه جذب نشــدن عناصــر غذایــی از طــرف گیــاه منجــر خواهــد شــد، 
ــه مناســب  باعــث تشــدید حضــور گل جالیــز در مزرعــه می شــود. بنابرایــن تغذی
ــزان  ــا حــدودی می ــد ت ــه داشــت می توان ــل از کاشــت و در طــول مرحل ــاه قب گی
ــام  ــتفاده از ارق ــق و اس ــع، شــخم عمی ــاری به موق ــد( آبی خســارت را کاهــش ده
مقــاوم بــه گل جالیــز می تــوان نســبت بــه پیشــگیری و کنتــرل آن اقــدام کــرد. 

ــا بهره گیــری از علف کش هــای  ــارزه ب ــیمیایی: ایــن روش مب ــارزه ش 2- مب
خــاك  ضدعفونی کننده هــای  و  پس رویشــی  علف کش هــای  خاك مصــرف، 

ــت.  ــر اس امکان پذی

3- مبــارزه فیزیکــی: ایــن نــوع مبــارزه بــا دو روش »وجیــن دســتی قبــل 
از گل دهــی بــا هــدف کاهــش بــذر« و »آفتاب دهــی بــه خــاك« انجــام می شــود. 

4- مبــارزه بیولوژیــک: در ایــن روش بــا اســتفاده از قــارچ فوزاریــوم و مگس 
گل جالیــز می تــوان تــا حــدودی از خســارت ایــن انــگل پیشــگیری کــرد. 

5- مبــارزه تلفیقــی: در ایــن روش بایــد توجــه داشــت کــه یــک روش واحــد 
ــی در  ــارزه تلفیق ــگل شــود. پیــش از انجــام مب ــن ان ــرل ای ــد ســبب کنت نمی توان
ســامانه های زراعــی مختلــف، بایــد شــرایط اکولوژیــک و اقتصــادی و اجتماعــی آن 

مجموعــه ارزیابــی شــود.
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ــورت  ــترش آن، در ص ــریع گس ــکان س ــرز و ام ــف ه ــن عل ــت ای ــر اهمی بناب
مشــاهده، از توصیه هــای زیــر اســتفاده کنیــد: 

1- کنــدن و جمــع آوری بوته هــای علف هــای هــرز انــگل در مــزارع بــا شــدت 
ــه؛  ــای جمع آوری شــده خــارج از مزرع ــر و ســوزاندن بوته ه ــی کم ت آلودگ

ــزا و اســتفاده از شــعله افکن پشــت تراکتوری و شــخم عمیــق  2- تراشــیدن کل
)40 تــا 50 ســانتی متر( در اراضــی بــا آلودگــی شــدید؛ 

3- کشــت محصــوالت تلــه بویــژه گیاهــان خانــواده غــالت نظیر ذرت، ســورگوم 
ــه نظیــر ســیر، یونجــه، ســویا، مــاش، نخودفرنگــی، کتــان، و  و ســایر گیاهــان تل

ــاوب زراعــی؛  ــا چشــم بلبلی در تن لوبی

توتــون،  بادنجــان،  نظیــر گوجه فرنگــی،  گیاهانــی  از کشــت  پرهیــز   -4
ــم و  ــزه، کل ــدو، خرب ــردان، ک ــی، آفتابگ ــو، بادام زمین ــود، کاه ــیب زمینی، نخ س

ــال؛  ــد س ــدت چن ــه م ــم ب گل کل

5- کنتــرل علف هــای هــرز بویــژه علف هــای هــرز تاج ریــزی و عروســک 
پشــت پرده و علــف هفت بنــد؛ 

6- اختصـاص یـک کمبایـن مخصـوص در هر شهرسـتان بـرای برداشـت اراضی 
آلـوده و بادگیـری و تمیزکـردن غربال هـای بوجـار کمبایـن بعد از اتمـام کار؛ 

7- تمیزکــردن تراکتــور و کلیــه ادواتــی کــه در مــزارع آلــوده تــردد داشــته اند، 
قبــل از خــروج از مزرعــه؛ 

8- پرهیز از نگهداری و کشت بذور برداشت شده از اراضی آلوده در سال آینده؛ 



27 راهنمای آفات، بیماری  ها و علف های هرز کلزا و روش  های کنترل آن 

9- اطالع دادن به مراکز خدمات کشاورزی در صورت مشاهده. 

در زراعــت کلــزا ، گنــدم و جویــی کــه قبــل از کلــزا کشــت شــده اند و در موقــع 
برداشــت ریــزش داشــته اند، در مزرعــه کلــزا علــف هــرز محســوب می شــوند.

قــدرت رقابــت کلــزا بعــد از جوانه زنــی و در مراحــل اولیــه رشــد بــا علف هــای 
ــز  ــد کنتــرل علف هــای هــرز در پایی ــن رو نبای هــرز بســیار ضعیــف اســت و از ای
ــرز  ــای ه ــه زدن علف ه ــدی و جوان ــای بع ــر انداخــت و منتظــر باران ه ــه تأخی را ب
ــه  ــرز در مزرع ــف ه ــم عل ــه تراک ــه هرچ ــت ک ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــری ش بیش ت
بیش تــر باشــد، احتمــال خســارت بــه محصــول بیش تــر می شــود و کنتــرل آن بــا 
ــر  ــا بیش ت ــه علف کش ه ــت ب ــروز مقاوم ــکان ب ــز ام ــخت تر و نی ــا س علف کش ه
ــت،  ــل کش ــدای فص ــرز در ابت ــای ه ــق علف ه ــرل موف ــن کنت ــود. بنابرای می ش
ــدن و  ــس از سبزش ــاند. پ ــل می رس ــزا به حداق ــت کل ــا را در زراع ــارت آن ه خس
ــاد  ــن ایج ــطح زمی ــبی در س ــش مناس ــزا پوش ــه کل ــا درصورتی ک ــتقرار بوته ه اس
ــا اغلــب علف هــای هــرز پیــدا می کنــد، ولــی اگــر  کنــد، قــدرت رقابــت خوبــی ب
مزرعــه تنــک و دارای بدســبزی باشــد، علف هــای هــرز بهــاره مشکل ســاز خواهنــد 
ــای  ــی از روش ه ــد تلفیق ــزا بای ــرز کل ــای ه ــوب علف ه ــرل مطل ــرای کنت ــد. ب ش

مختلــف بــه شــرح زیــر بــه کار گرفتــه شــود.
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روش های زراعی و اقدامات بهداشتی

تناوب

ــج به خصــوص  ــا غالتــی ماننــد گنــدم، جــو، ذرت و برن ــزا ب تنــاوب کشــت کل
ــزا بســیار  ــواده کل ــان هم خان ــرگ و گیاه ــرز پهن ب ــای ه ــا علف ه ــارزه ب ــرای مب ب
مفیــد اســت، زیــرا کنتــرل علف هــای هــرز پهن بــرگ در ایــن زراعت هــا 

به راحتــی امکان پذیــر اســت.

هیرم کاری )ماخار(

ــن  ــرای پاك کــردن زمی ــف ضــروری اســت. ب ــد عل ــزا در بســتر فاق کشــت کل
ــدن  ــد از سبزش ــاله(، بع ــرز یک س ــای ه ــوص علف ه ــرز )به خص ــای ه از علف ه
ــای  ــتفاده از علف کش ه ــا اس ــوان ب ــاری، می ت ــا آبی ــی ی ــس از بارندگ ــا پ علف ه
ــا خــاك ورزی ســطحی  ــه میــزان 3 لیتــر در هکتــار ی عمومــی ماننــد پارکــوات ب
ــه  ــق توصی ــخم عمی ــرد. ش ــن ب ــرز را از بی ــای ه ــن علف ه ــک، ای ــد دیس مانن
ــی آورد و  ــطح م ــه س ــاك ب ــق خ ــرز را از عم ــای ه ــذر علف ه ــرا ب ــود، زی نمی ش

ــود. ــن می ش ــدد زمی ــی مج ــا و آلودگ ــدن آن ه ــث سبزش باع

کشت به موقع و اصولی 

ــبب  ــده س ــاي توصیه ش ــل زمان ه ــت در اوای ــاً کش ــب خصوص ــت مناس ــخ کش تاری
ــش  ــاد پوش ــد و ایج ــه رش ــل اولی ــات در مراح ــارت آف ــش خس ــزا، کاه ــریع کل ــد س رش
مناســب در ســطح زمیــن مي شــود و در نهایــت قــدرت رقابــت کلــزا بــا علف هــاي هــرز 
ــد عمــق کاشــت و تراکــم مناســب،   ــا رعایــت اصــول زراعــي مانن ــد. ب ــر می کن را بیش ت
ــراي رشــد علف هــاي هــرز  ــي ب مزرعــه به طــور یکنواخــت ســبز می شــود و فضــاي خال
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ــد  ــز بای ــی و راب را نی ــد کک هــای نبات ــه رشــد مانن ــات مراحــل اولی ــد. آف ــی نمی مان باق
ــا ســبب ایجــاد بدســبزی در مزرعــه نشــوند. ــرد ت ــرل ک ــع کنت به موق

کشت بذور گواهي شده 

ــاي  ــرز، از روش ه ــاي ه ــذر علف ه ــاري از ب ــذور گواهی شــده و ع اســتفاده از ب
پیشــگیري در مدیریــت علف هــاي هــرز اســت و رعایــت ایــن امــر بــراي 

ــت. ــي اس ــد الزام ــرز جدی ــاي ه ــه علف ه ــه ب ــدن مزرع آلوده نش

کنترل شیمیایی علف های هرز کلزا

علف کش های قبل از کاشت 

ــا 2/5  ــزان 2 ت ــه می ــن 48% امولســیون( ب ــالن )ترایفلورالی ــای ترف علف کش ه
لیتــر در هکتــار و ســوناالن )اتــال فلورالیــن 33/3% امولســیون( بــه میــزان 3 تــا 
ــازی  ــس از آماده س ــوند. پ ــتفاده می ش ــت اس ــل از کاش ــار قب ــر در هکت 3/5 لیت
ــید و  ــاك بپاش ــا را روی خ ــن علف کش ه ــی از ای ــد یک ــتر، بای ــه بس ــن و تهی زمی
بالفاصلــه توســط دیســک یــا روتیواتــور تــا عمــق 7 تــا 10 ســانتی متر بــا خــاك 
مخلــوط شــود. بــرای گرفتــن نتیجــه مطلــوب از ایــن علف کش هــا، خــاك مزرعــه 
ــد  ــا کلوخــه ای باشــد. همچنیــن بای ــی خشــک ی ــد خیل در زمــان سمپاشــی نبای
ــرای  ــول ب ــم محل ــود و حج ــتفاده ش ــت اس ــازل تی ج ــا ن ــب ب ــمپاش مناس از س
ــب  ــا اغل ــن علف کش ه ــه شــود. ای ــار در نظــر گرفت ــر در هکت سمپاشــی 500 لیت
علف هــای هــرز باریک بــرگ و تعــدادی از پهن برگ هــا را کنتــرل می کننــد، 
ــزا )خــردل وحشــی، شــلمی و تربچــه  ــواده کل ــرز هم خان ــای ه ــی روی علف ه ول
وحشــی( و گنــدم و جــو خــودرو تأثیــر چندانــی ندارنــد. البتــه بــر بــذر علف هــای 
هــرز تاج خــروس، ســلمه و کاهــوی وحشــی تأثیــر مناســبی نشــان می دهــد. اگــر 
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از ترفــالن در مزرعــه کلــزا اســتفاده کــرده باشــید و مجبــور بــه برگردانــدن کلــزا 
شــوید و بخواهیــد گنــدم بکاریــد، انجــام یــک شــخم عمیــق، زمیــن شــما را آمــاده 

ــد. ــدم می کن ــت گن کش

علف کش پیش رویشی

ــر 41/6 %  ــراک - متازاکل ــن م ــتار )کوی ــزان اس ــش بوتی ــر علف ک ــال های اخی در س
سوسپانســیون( بــرای کنتــرل علف هــای هــرز پهن بــرگ و باریک بــرگ توصیــه می شــود 
ــد از کاشــت  ــار و به صــورت پیش رویشــی )بع ــر در هکت ــزان مصــرف آن 2/5 لیت ــه می ک
ــان  ــن علف کــش را به صــورت پس رویشــی و در زم ــزا( اســت. ای ــل از سبزشــدن کل و قب
ــی  ــر آن به خوب ــت اث ــن اس ــی ممک ــرد، ول ــتفاده ک ــوان اس ــز می ت ــزا نی ــی کل کوتیلیدون
ــزا  ــواده کل ــرز هم خان ــای ه ــن علف کــش، علف ه ــتفاده از ای ــا اس پیش رویشــی نباشــد. ب
ــردل  ــیش 100% و خ ــه کش ــیر و کیس ــاًل خاکش ــوند، مث ــرل می ش ــدودی کنت ــز تاح نی

ــرل می شــوند. وحشــی و شــلمی حــدوداً 50% کنت

علف کش های پس رویشی

ــه  ــرگ در مزرع ــرز باریک ب ــای ه ــرل علف ه ــرای کنت ــی ب ــای مختلف از علف کش ه
ــوپرگاالنت  ــر اســت: س ــوارد زی ــامل م ــا ش ــن آن ه ــه مهم تری ــود ک ــتفاده می ش ــزا اس کل
)هالوکســی فوپ-آر-متیــل اســتر 10/8 % امولســیون( بــه میــزان 0/75 لیتــر در هکتــار، 
ــر در  ــزان 2 لیت ــه می ــیون( ب ــل 12/5% امولس ــی اتی ــوپ اتوکس ــی ف ــت )هالوکس گاالن
هکتــار، فوکــوس )سیکلوکســیدیم 10% امولســیون( بــه میــزان 2 لیتــر در هکتــار، و نابواس 
)ستوکســیدیم 12/5% امولســیون روغنــی( بــه میــزان 3 لیتــر در هکتــار. می تــوان از ایــن 
ــا  ــند ی ــواب برس ــه خ ــه مرحل ــرز ب ــای ه ــه علف ه ــل از اینک ــز و قب ــا در پایی علف کش ه
در اواخــر زمســتان و بعــد از شــروع بــه رشــد مجــدد آن هــا اســتفاده کــرد. اســتفاده از ایــن 
ــر  ــا تأثی ــد ت ــرز باش ــای ه ــی علف ه ــا 6 برگ ــه 3 ت ــت در مرحل ــر اس ــا بهت علف کش ه
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بهتــری داشــته باشــند. همچنیــن از کاربــرد علف کــش نابــواس در میانگیــن دمــای زیــر 
ــد  ــانتی گراد بای ــه س ــر 5 درج ــای زی ــا در دم ــایر علف کش ه ــانتی گراد و س ــه س 10 درج

خــودداری شــود.

بــرای کنتــرل  لونتــرل )کلوپیرالیــد 30% مایــع محلــول در آب(  از علف کــش 
ــوم،  ــنی، لگ ــان، کاس ــای چتری ــرگ تیره ه ــرز پهن ب ــای ه ــی از علف ه ــی برخ پس رویش
ــی  ــی ت ــیاه دانه و ب ــزی، س ــوره، تاجری ــرز تات ــای ه ــن علف ه ــد و همچنی ــف هفت بن عل
ــار اســتفاده می شــود. اســتفاده  ــر در هکت ــزان 0/8 لیت ــه می راخــو ماشــک گل خوشــه ای ب
ــش را  ــن علف ک ــد. ای ــش می ده ــر آن را افزای ــار تأثی ــیتوگیت در هکت ــر س از 0/2 لیت
ــی از  ــرد. برخ ــتفاده ک ــوان اس ــز می ت ــوپرگاالنت نی ــت و س ــا گاالن ــوط ب ــورت مخل به ص
ــیب زمینی،  ــج، س ــا، هوی ــود، لوبی ــویا، نخ ــردان، س ــه آفتابگ ــی از جمل ــوالت زراع محص
یونجــه و کاهــو نســبت بــه باقیمانــده ایــن ســم حســاس اند و بهتــر اســت از کشــت آن هــا 

ــا یــک ســال بعــد از مصــرف ســم خــودداری شــود. ت

ــر علف کش هــا  ــر بهت ــه منظــور تأثی ــان مصــرف علف کش هــای پس رویشــی ب در زم
و نیــز تأمیــن بخشــی از ازت مــورد نیــاز کلــزا می تــوان از کــود اوره یــا ســولفات آمونیــوم 
بــه میــزان 1 تــا 1/5 درصــد به صــورت مخلــوط بــا محلــول علف کــش، بســته بــه زمــان 

مصــرف، وضعیــت مزرعــه و شــرایط محیــط اســتفاده کــرد.
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