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مقدمه

  Brassica napus L. بـا نـام علمـي )Brassicaceae( کلـزا گیاهـي از خانـواده شـب بو
اسـت. ایـن گیـاه در شـرایط آب و هوایـي مسـاعد به صـورت یک سـاله رشـد مي کنـد. کلـزا 
به عنـوان سـومین گیـاه روغنـی مهـم دنیا شـناخته شـده اسـت و به دلیـل خصوصیـات خوب 
ماننـد مقاومـت بـه کم آبی، شـوری، سـرما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسـبی بـه بافت خاک و 
قابلیـت بـاال بـرای رقابت بـا علف  های هـرز هم اکنون در سـطح وسـیعی از مـزارع جهان در 
تنـاوب بـا گیاهـان زراعـی مختلـف به ویـژه غالت کشـت می شـود. دانه هـاي روغنـی بعد از 
غـالت دومیـن منبع تولید انرژي در تغذیه انسـان هسـتند. از طرفی کنجالـه حاصل از فرایند 
صنعتـی آن  هـا نیز به دلیل داشـتن پروتئین سرشـار یکـی از اقالم مهم در تغذیـه دام، طیور و 
آبزیـان اسـت. از آنجایـی  کـه قسـمت عمـده روغـن مـورد نیـاز کشـور از خـارج وارد شـده و 
هرسـاله مقـدار زیـادی از بودجـه کشـور صـرف خریـد روغـن می شـود، افزایـش سـطح 
زیر کشـت و همچنیـن افزایـش عملکـرد گیاهـان روغنی بایـد به عنـوان یکی از اهـداف مهم 
در نظـر گرفتـه شـود. کلـزا در تنـاوب بـا سـایر محصـوالت زراعـی به ویـژه غـالت در کنترل 
بیماري هـا، آفـات و علف هاي هـرز مـزارع مؤثر اسـت و در واقع با کشـت کلـزا زراعت گندم و 

جـو در کشـت بعـدي بیمـه شـده، اقتصادي تـر و پایدارتر می شـود.
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تهیه بستر و خاك ورزي
آماده سازي زمین و تهیه بستر مناسب یکی از شرایط اصلی در موفقیت زراعت کلزاست. بذور 
کوچک کلزا نیاز به بستر کاشت مرطوب با بافت مناسب دارد تا رطوبت کافی براي جوانه زنی و رشد 
را در اختیار داشته باشد. سطح خاک باید داراي دانه بندي خوبي بوده و حاوي 30 تا ۴5 درصد 
ذرات ریز و مقداري کلوخه کوچک برای جلوگیري از فرسایش باشد. اگر بستر بذر حاوي دانه هاي 
ریز زیادي باشد، رطوبت خاک از دسترس خارج  مي شود، بستر بذر سله مي بندد و سطح بسیار 
محکمي را ایجاد مي کند که این موضوع باعث استقرار ضعیف گیاهچه ها و اتالف رطوبت مي شود. 
بنابراین برای بستر بذر مناسب ضمن دقت در انتخاب مزرعه معموالً عملیات آماده سازي زمین 
شامل شخم، دیسک و لولر انجام مي شود. پس از شخم عمیق براي ازبین بردن کلوخه هاي خاک، 
دو بار دیسک عمود بر هم ضروري است. در این مرحله مي توان علف کش پیش از کاشت مانند 
ترفالن را نیز با خاک مخلوط کرد، همچنین از کودهاي شیمیایي پایه مورد نیاز نیز استفاده کرد. 
انجام گیرد.  مطلوبي  به نحو  باید  کاشت  بستر  زمین و  تهیه  ترفالن،  علف کش  از  استفاده  برای 
تأثیر الزم را  این علف کش  در زمین هایي که داراي کلوخه هستند یا خشکه کاري مي شوند، 
نخواهد گذاشت؛ زیرا این علف کش در مرحله جوانه زني، علف هاي هرز را کنترل مي کند. بنابراین 
باید خاک تا حدي مرطوب باشد و علف کش در عمق 10 سانتي متري خاک قرار گیرد. پس از 
دیسک زدن، از لولر نیز برای تسطیح زمین و کمک به سبزشدن یکنواخت مزرعه استفاده مي شود 

)شکل های 1 تا 3(.

شکل 1- عملیات شخم
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شکل 2- عملیات تسطیح زمین

شکل 3- عملیات کاشت با دستگاه خطی کار
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تناوب

کلـزا در تنـاوب هـر محصولـي کـه اجـازه تهیـه بسـتر مناسـب بـذر را بدهد و از توسـعه 
عوامـل بیمـاري زاي خـاک زي جلوگیـري کنـد، رشـد مي کنـد؛ به ویـژه در تنـاوب بـا غالت 
آفـات و  بیماري هـا،  کنتـرل  باعـث  تنـاوب  ایـن  مي دهـد.  نشـان  مطلوبـي  عکس العمـل 
علف هاي هـرز کلـزا مي شـود. نتایج تحقیقـات تنـاوب گندم-کلزا-آیش در حاجی آباد نشـان 
داد کـه عملکـرد گنـدم پـس از کلزا حـدود 18 درصد بیش تـر از عملکرد گنـدم پس از آیش 
بـوده اسـت. کاشـت متوالي کلزا در یـک زمین یا کشـت آن در تناوب با سـایر گیاهان جنس 
براسـیکا باعـث تشـدید بیماري هـاي کلزا مي شـود. چـرا که در ایـن حالت عوامـل بیماري زا 
مي توانـد در سـال هاي متوالـي در خـاک و روي گیـاه میزبـان باقي بمانند و جمعیـت خود را 
افزایـش دهـد. بنابرایـن هنـگام انتخاب یک منطقه بـراي تولید کلـزا، توجه به تنـاوب زراعي 

منطقه بسـیار مهم اسـت )شـکل ۴(.

شکل ۴- مزرعه کلزا در تناوب با گندم
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تاريخ كاشت
در شـرایط محیطـي مختلف و در هر منطقه با شـرایط خـاص از نظر موقعیت جغرافیایي و 
اقلیمي، تاریخ کاشـت مي تواند متفاوت باشـد. بنابراین برای پوشـش مناسـب مزرعه و رشـد 
مطلـوب و افزایـش عملکـرد، کلزا باید در تاریخ مناسـب کشـت شـود. تاریخ کاشـت مناسـب 

کلزا در اسـتان هرمزگان از اول تا بیسـتم آبان ماه اسـت )شـکل 5(.

شکل 5- مزرعه کلزا در تاریخ کاشت های مختلف

میزان بذر و تراكم بوته
کلزا در دامنه وسیعي از تراکم بوته سازگاري دارد. بدین معني که مصرف ۴ تا 10 کیلوگرم بذر 
در هکتار، تفاوتي در عملکرد دانه ایجاد نمی کند. تراکم 50 تا 80 بوته در مترمربع ایدئال است. تراکم 
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کم تر از 20 بوته در مترمربع باعث افزایش خوابیدگي و حساسیت به سرما و نهایتاً کاهش عملکرد 
دانه مي شود. تراکم بوته مطلوب باعث زودرسي و یکنواختي در رسیدگي مي شود و ساقه  هاي نازک 
ایجادشده، راحت تر برداشت مي شوند. به هرحال تراکم هاي باالی بوته نیز نه تنها عملکرد دانه را 
افزایش نمي دهد، بلکه ممکن است خطر وقوع ورس و بیماري را افزایش دهند. میانگین میزان بذر 
مصرفي در صورت وجود بستر بذر مناسب، ۴ تا 6 کیلوگرم در هکتار در روش کشت ردیفي و 8 تا 
10 کیلوگرم در هکتار در روش دست پاش است. بهتر است کاشت با ردیف کارهاي پنوماتیک یا 

خطی کارهاي غالت موجود در منطقه صورت گیرد )شکل های 6، 7 و 8(.
 

شکل 6- دستگاه خطی کار غالت

شکل 7- مزرعه کلزا با تراکم مطلوب
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شکل 8- مزرعه کلزا با تراکم زیاد

عمق و آرايش كاشت

بـذر کلـزا به دلیـل ریزبـودن بایـد در عمـق کـم کشـت شـود. عمق کاشـت معمـوالً بین 

1 تـا 3 سـانتي متر بـا توجـه بـه نـوع رقـم، بافـت و سـاختمان خـاک، رطوبـت خـاک و اقلیم 

منطقـه در نظـر گرفتـه مي شـود. بذرهـاي کوچـک کلـزا در شـرایط مناسـب بایـد بـا خاک 

پوشانده شـوند؛ امـا در مناطـق خشـک الزم اسـت بـذر کمـي عمیق تـر کاشـته شـود تـا بـا 

اطمینـان بیش تـري بـا رطوبـت خاک در تمـاس باشـد. عمق کاشـت بیش از ۴ سـانتي متر، 

جوانه زنـي را بـه تأخیـر انداختـه، بنیه بذر را ضعیف می کنـد و تکامل گیاهچـه را در پاییز به 

تعویـق مي انـدازد. فاصلـه خطوط کاشـت مي تواند بـر روي کنترل علف هاي هرز، حساسـیت 

بـه خوابیدگـي، میـزان مصـرف آب و کود نیتروژنـه و در نهایت عملکرد دانه اثر داشـته باشـد. 

فاصلـه خطـوط 15 تـا 35 سـانتي متر کـه در اغلـب بذرکارهـاي غـالت دانه ریـز قابل تنظیم 

اسـت، براي کشـت کلزا مناسـب اسـت.
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ارقام مناسب كشت استان

مشخصات ارقام كلزاي مناسب براي كشت در منطقه هرمزگان

308 )Hyola( هیبريد هايوال

در جدول 1 مشخصات هیبرید هایوال 308 آمده است.

جدول 1- مشخصات رقم هایوال 308

کشور کانادامنشأ

هیبریدنوع رقم

1۴5 تا 170دوره رویش )روز(

۴0 تا ۴۴درصد روغن دانه )درصد(

حدود 3/5 گرموزن هزاردانه

بهارهتیپ رشد

خیلی زود رسگروه رسیدگی

بیش از 3 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت
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۴0۱ )Hyola( هیبريد هايوال

در جدول 2 مشخصات هیبرید هایوال ۴01 آمده است )شکل 9(.

جدول 2- مشخصات رقم هایوال ۴01

کشور کانادامنشأ
هیبریدنوع رقم

150 تا 180دوره رویش )روز(
۴2 تا ۴6درصد روغن دانه )درصد(

3/5 گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

زودرسگروه رسیدگی
بیش از 3 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت

شکل 9- کلزای رقم هایوال ۴01
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۴۲0 )Hyola( هیبريد هايوال

در جدول 3 مشخصات هیبرید هایوال )Hyola( ۴20 آمده است )شکل 10(.

جدول 3- مشخصات رقم هایوال ۴20

کشور کانادامنشأ
هیبریدنوع رقم

150 تا 185دوره رویش )روز(
۴2 تا ۴7درصد روغن دانه )درصد(

حدود 3/5 گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

نسبتاً متوسط رسگروه رسیدگی
بیش از 3 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت

شکل 10- کلزای رقم هایوال ۴20
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۴8۱۵ )Hyola( هیبريد هايوال

در جدول ۴ مشخصات هیبرید هایوال )Hyola( ۴815 آمده است )شکل 11(.

جدول ۴- مشخصات رقم هایوال ۴815

کشور کانادامنشأ
هیبریدنوع رقم

1۴5 تا 170دوره رویش )روز(
۴۴ تا ۴7درصد روغن دانه )درصد(

حدود 3/5 گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

خیلی زودرسگروه رسیدگی
بیش از 3 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت

شکل 11- کلزای رقم هایوال ۴815
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۵0 )Hyola( هیبريد هايوال

در جدول 5 مشخصات هیبرید هایوال )Hyola( 50 آمده است )شکل 12(.

جدول 5- مشخصات رقم هایوال 50

کشور کانادامنشأ
هیبریدنوع رقم

150 تا 180دوره رویش )روز(
۴0 تا ۴5درصد روغن دانه )درصد(

حدود 3/۴ گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

زودرسگروه رسیدگی
بیش از 3 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت
 

شکل 12- کلزای رقم هایوال 50
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رقم دلگان

در جدول 6 مشخصات رقم دلگان آمده است )شکل 13(. 

جدول 6- مشخصات رقم دلگان

ایرانمنشأ
آزاد  گرده افشاننوع رقم

150 تا 170دوره رویش )روز(
۴۴ تا ۴7درصد روغن دانه )درصد(

حدود 3/6 گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

زودرسگروه رسیدگی
3 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت
 

شکل 13- کلزای رقم دلگان
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RGS003 رقم

در جدول 7 مشخصات رقم RGS003 آمده است )شکل 1۴(.

RGS003 جدول 7- مشخصات رقم

کشور آلمانمنشأ
آزاد  گرده افشاننوع رقم

160 تا 185دوره رویش )روز(
۴0 تا ۴5درصد روغن دانه )درصد(

حدود 3/۴ گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

نسبتاً متوسط رسگروه رسیدگی
2/5 تن در هکتارمتوسط عملکرد

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، از ویژگی خاص، رشد اولیه سریع  

RGS003 شکل 1۴- کلزای رقم
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رقم صفار

در جدول 8 مشخصات رقم صفار )الین زابل10ب( آمده است )شکل 15(.

جدول 8- مشخصات رقم صفار )الین زابل10ب(

ایرانمنشأ
آزاد  گرده افشاننوع رقم

1۴0 تا 160دوره رویش )روز(
حدود 3/6 گرموزن هزاردانه
بهارهتیپ رشد

خیلی زودرسگروه رسیدگی
2800 تن در هکتارعملکرد دانه

مقاوم به  خوابیدگي، از ارقام دو صفر، داراي رسیدگي یکنواخت
 

شکل 15- کلزای رقم صفار )الین زابل10ب(
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آبیاري

نیـاز آبـی گیـاه کلزا تقریبـاً همانند گنـدم اسـت. کمبود رطوبـت باعث کوتاه شـدن عمر 
گیـاه و کاهـش تولیـد مـاده خشـک و بازدهـی محصـول می شـود. ایـن گیـاه بـه آب زیادي 
احتیـاج نـدارد؛ ولـی در مراحـل جوانه زنی، گل دهی، تشـکیل غالف و پرشـدن دانه به کمبود 
آب حسـاس تر اسـت. کلـزا در صـورت محدودیـت آب آسـیب می بینـد؛ امـا اثـرات مختلـف 
آن بـه ژنوتیـپ، مراحـل مختلـف نمو و مقاومـت گیاه به خشـکی بسـتگی دارد. در اثر آبیاري 
هـم سـطح سـبز برگ هـا گسـترده می شـود و هـم تعـداد غالف هـا افزایـش می یابـد؛ امـا 
افزایـش عملکرد دانه نسـبتاً بیش تر اسـت کـه نشـان دهنده افزایش میزان کارایی فتوسـنتر 
در واحـد سـطح سـبز اسـت. میـزان روغـن نیـز در اثـر آبیـاري تـا زمـان رسـیدگی غالف ها 
یعنـی مرحلـه اي کـه حداکثـر تجمـع روغـن رخ می دهـد، افزایش پیـدا می کنـد؛ در صورت 
شـرایط ماندابـی و تنـش  آبـی میـزان روغن دانـه کاهش پیـدا می کنـد. واریته هـاي زودرس 
آب کم تـري نسـبت بـه واریته هـاي دیـررس مصـرف می کنند. به طـور کلی می تـوان گفت 
کـه رطوبـت خـاک در ناحیـه مؤثـر ریشـه و در طـول فصـل رشـد بایـد بـاالي 50 درصـد 
رطوبـت قابل اسـتفاده خـاک باشـد. در مناطـق خشـک کـه رطوبـت موجـود در خـاک برای 
شـخم زدن کافـی نیسـت، الزم اسـت زمیـن را قبـل از انجـام عملیـات خـاک ورزي آبیـاري 
کـرد و شـخم پس از گاورو شـدن انجام شـود. به محض اینکـه بذرکاري خاتمـه یافت، آبیاري 
کلـزا می توانـد شـروع شـود. بـراي جلوگیـري از سله بسـتن توصیـه می شـود کـه آبیـاري 
متنـاوب سـبک تـا زمانی کـه جوانه هـا سـر از خـاک در بیاورنـد، ادامـه داشـته باشـد. زیـرا 
خشـکی در مرحلـه جوانه زنـی مانـع از آمـاس بـذر می شـود کـه ایـن خـود، سبزشـدن را 
بـه  تعویـق می انـدازد و پیامدهـاي زیان بـاري براي مراحل رشـد بعـدي گیاه به  همـراه دارد. 
به تأخیرانداختـن آبیـاري تـا اواخـر طویل شـدن سـاقه، عملکـرد را در مقایسـه با آبیـاري در 
اوایـل جوانه زنـی کاهـش می دهـد. به محـض اینکـه گیـاه بـه مرحله رشـد رویشـی رسـید، 
سـطح رطوبـت خـاک بایـد بـه حد ظرفیـت زراعـی برسـد. با ایـن کار، ضمـن اینکـه جلوي 
آبیاري هـاي متعـدد و پیوسـته در طـی دوران گل دهـی گرفتـه می شـود، بیماري هایـی کـه 
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به واسـطه شـرایط مرطوب بـودن سـطح خاک ایجاد می شـود نیـز کاهش پیـدا می کند. بعد 
از سـردرآوردن جوانه هـا از خـاک آبیاري هـا بایـد طـوري انجـام شـود کـه همیشـه رطوبت 
قابل دسـترس در ناحیـه ریشـه در خـاک، بـاالي 50 درصـد باشـد. کلـزا در طـی جوانه زنـی 
نسـبت بـه گیاهـان دانه ریـز دیگر به سـطح باالتـري از رطوبت خـاک نیـاز دارد. به طور کلی 
می تـوان گفـت کـه بحرانی تریـن زمان آبیاري بـراي کلزا در اواخر فصل رشـد رویشـی یعنی 
تشـکیل غنچه هـاي گل و سراسـر دوران گل دهـی اسـت. گزارش شـده اسـت کـه تأمین آب 
در شـروع مرحلـه رشـد غالف هـا اهمیـت زیـادي دارد؛ ولی تنـش آب در ابتداي دوره رشـد 
غالف هـا بـر تعـداد غـالف تأثیـر می گـذارد، حـال آنکـه تنـش آب در بعـد از ایـن مرحله بر 
روی تعـداد دانـه در غـالف تأثیـر می گـذارد. کلـزا شـرایط ماندابـی را نمی توانـد تحمل کند؛ 

بنابرایـن بایـد از غرقاب کـردن گیـاه در شـرایط طوالنـی اجتناب شـود.
بـر اسـاس تحقیقـات الیسـیمتری انجام شـده توسـط محققـان در منطقـه حاجی آبـاد 
هرمـزگان، گیـاه کلـزا در ایـن منطقه از دهه سـوم آبـان تا آخـر فروردین بـرای تولید 2935 
کیلوگـرم در هکتـار محصـول دانـه، بـه 520 میلی متـر آب نیـاز دارد. متوسـط بـاران مؤثـر 
منطقـه در طـول فصـل رشـد کلـزا حـدود 1۴3 میلی متـر بـوده و بنابراین الزم اسـت حدود 
377 میلی متـر آب خالـص مـورد نیاز کلـزا از طریق آبیـاری در اختیار گیاه قـرار گیرد. البته 
بایـد بـه نحـوه توزیـع بـاران )مقـدار و زمـان بارندگی( در طـول فصل رشـد نیز توجه شـود.

کم تربـودن نیـاز آبـی کلـزا در منطقه حاجی آباد نسـبت بـه برخی مناطـق به دلیل فصل 
رشـد کوتاه تـر ایـن گیـاه در حاجی آبـاد و همچنیـن وقـوع بخـش عمـده دوره رشـد کلزا در 
ماه هـای پاییـز و زمسـتان اسـت. نیـاز  آبی کلـزا در منطقـه حاجی آبـاد در هر نوبـت آبیاری 
بـرای ماه هـای مختلـف فصل رشـد تعییـن و در جدول 9 ارائه شـده اسـت. از دهه سـوم آبان 
کـه مصـادف بـا شـروع فصـل رشـد گیـاه اسـت، به علت کاهـش دمـای هوا، نیـاز  آبـی گیاه 
کاهـش یافته و سـپس با گرم ترشـدن هـوا و افزایش رشـد گیـاه افزایش می یابد و در اسـفند 
کـه گیـاه دارای حداکثر پوشـش سـبز اسـت و مصادف با دوران رشـد زایشـی گیاه اسـت، به 
حداکثـر می رسـد. پـس از ایـن مرحله، نیـاز  آبی گیـاه علی رغـم افزایش دمای هوا و شـدت 

تشعشـع به علـت پیـری و ریـزش برگ هـای گیاه کاهـش می یابد )شـکل 16(. 
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شکل 16- تعیین نیاز آبی با استفاده از الیسیمتر

جدول 9- نیاز آبی و دور آبیاری کلزا در منطقه حاجی  آباد هرمزگان

دههماه
نیاز آبی

 )میلی متر 
در روز(

دور آبیاری
 )روز(

نیاز آبی
 )میلی متر در هر 

نوبت آبیاری(
1۴30- 2/3313سومآبان

آذر

1736 - 2/2716اول

1835 - 2/0317دوم

2031 - 1/6318سوم

دی

2238 - 1/8120اول

2۴۴8 - 2/1022دوم

2۴۴7 - 2/0522سوم
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دههماه
نیاز آبی

 )میلی متر 
در روز(

دور آبیاری
 )روز(

نیاز آبی
 )میلی متر در هر 

نوبت آبیاری(

بهمن
20۴9 - 2/5819اول
53 18 - 16 3/1۴دوم
16۴7 - 3/111۴سوم

اسفند
12۴6 - ۴/1510اول
 1155 - 5/519دوم
955 - 6/888سوم

فروردین
8۴1 - 5/817اول
732 - 5/336دوم
621 - ۴/265سوم

تغذيه
عوامـل متعـددي در تولید کشـاورزي دخیل انـد؛ اما از حاصلخیزي خـاک به عنوان عاملی 
کلیـدي در برقـراري امنیـت غذایـی و کشـاورزي پایـدار نام بـرده می شـود و مهم ترین عامل 

افزایـش حاصلخیـزي خاک، کاربرد کودهاي شـیمیایی و آلی اسـت.
بـرای تغذیـه مناسـب هـر گیاهی باید ابتـدا از وضعیت تغذیـه ای آن گیـاه ارزیابی دقیقی 
داشـت. راه هایـی علمـی بـرای رسـیدن به این منظـور وجـود دارد که به طور خالصه در سـه 
روش خالصـه می شـود: آزمایـش خـاک، آزمایـش گیـاه و ارزیابـی از طریـق مشـاهده ظاهـر 

گیـاه و بررسـی عالئم ایجادشـده بـر روی اندام هـای گیاه.
از بین سـه روش گفته شـده آزمایش خاک قبل از کشـت مناسب ترین روش برای گیاهان 
زراعـی همچـون کلزاسـت؛ زیـرا با کمک ایـن روش ارزیابی وضعیت خاک بسـتر کشـت گیاه 
از نظـر حاصلخیـزی و کمبودهـای احتمالـی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مشـخص می شـود. 

ادامه جدول 9- نیاز آبی و دور آبیاری کلزا در منطقه حاجی  آباد هرمزگان
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شناسـایی کمبـود عناصـر غذایـی در ایـن مرحلـه )قبـل از اینکه گیاهی کشـت شده باشـد(، 
ایـن مزیـت را دارد کـه هنوز خسـارتی به گیاه به دلیـل کاهش حاصلخیزی خاک وارد نشـده 
اسـت و کشـاورز فرصـت کافی بـرای برطرف کردن کمبودهـای احتمالی عناصـر غذایی خاک 
دارد. امـا در مـورد دو روش ارزیابـی دیگـر وضعیـت تغذیـه ای گیـاه )یعنـی آزمایـش گیـاه و 
ارزیابـی از طریـق مشـاهده ظاهـر گیـاه و بررسـی عالئم ایجادشـده بـر روی اندام هـای گیاه( 
ممکـن اسـت در برخـی مـوارد، کمبـود عنصـر غذایـی بـر رشـد یـا عملکـرد گیـاه خسـارت 
وارد کـرده باشـد و حتـی در صورتـی  کـه کشـاورز نیـز بـرای رفـع کمبود اقـدام کنـد، تأثیر 

مثبـت چندانی بر رشـد یـا عملکـرد گیاه نخواهد داشـت.
بـدون شـک یکـی از نـکات مهـم و کلیـدی در ارزیابـی وضعیـت حاصلخیـزی خـاک، 
نمونه بـرداری صحیـح خـاک مزرعـه اسـت. از آنجـا کـه نمونـه تهیه شـده بایـد نماینـده 
سـطح مـورد نظـر باشـد و نیـز بیش تریـن خطاهـاي احتمالـي در آزمـون خـاک معمـوالً در 
همیـن مرحلـه نمونه بـرداری بـه وقـوع مي پیوندد، از ایـن روي نکاتـي را بایـد در این مرحله 

رعایت کـرد.

نکات مهم در مرحله نمونه برداری

- نمونـه گرفته شـده بایـد نماینـده واقعـی زمینی باشـد که قرار اسـت در آن کشـت کلزا 
انجـام شـود. در  صورتـی  کـه رنـگ خاک، شـیب، شـوری، مقدار سـنگ ریزه در زمیـن مورد 
نظـر در همـه جـای زمیـن یکسـان نباشـد، بایـد از هر بخشـی کـه متفـاوت اسـت، جداگانه 

نمونه برداشـت.
- بـرای افزایـش دقـت در ارزیابـی حاصلخیـزی خاک و کاهـش هزینه آزمایشـگاه توصیه 
می شـود نمونه بـرداری به صـورت مرکـب انجـام شـود و در نهایـت یـک نمونـه خـاک حدود 

یـک کیلوگرمـی به آزمایشـگاه منتقل شـود.
- عمـق نمونه بـرداری خاک بـرای گیاهان زراعـی مانند کلزا تا 30 سـانتی متری )منطقه 

گسـترش عمده ریشه( است.
- محل نمونه برداری نباید آغشته به کودهای شیمیایی یا دامی باشد.

- نمونه بـرداری نبایـد از حاشـیه زمیـن، کنـار جوی هـای آب، نزدیـک به محل انباشـت 
انجام شـود. کود 
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- بهتریـن رطوبـت در هنـگام نمونه بـرداری رطوبـت در حالـت گاورو شـدن )ظرفیـت 
اسـت. مزرعه( 

- بهترین زمان نمونه برداری برای کشت گیاهان زراعی قبل از کشت است.
- قبـل از ارسـال نمونـه بـه آزمایشـگاه حتمـاً مشـخصات نمونـه محـل نمونه بـرداری، 
مالـک مزرعـه، تاریـخ نمونه برداری، عمـق نمونه بـرداری، نام نمونه بـردار و در صـورت امکان 

مختصـات محـل نمونه بـرداری بـر روی نمونـه نوشـته شـود.
همان گونـه کـه اشـاره شـد یکی دیگـر از روش هـای ارزیابـی حاصلخیزی خـاک و تغذیه 
گیـاه اسـتفاده از آزمایـش گیاه اسـت. در این روش بخش های معینی از گیـاه، در زمان معین 
نمونه برداری شـده و پس از آن عناصر غذایی در گیاه در آزمایشـگاه تعیین می شـود. بهترین 
بخـش بـرای نمونه بـرداری در گیـاه کلـزا برگ اسـت )البتـه باید ایـن بـرگ کامل ترین برگ 
جـوان گیـاه باشـد(. زمـان نمونه بـرداری در ابتـدای گل دهی اسـت. پـس از نمونه بـرداری و 
تعییـن غلظـت عنصـر مـورد نظر، بـا مراجعه بـه جدول اسـتاندارد بهینـه عناصر غذایـی کلزا 

)جـدول 10( وضعیـت تغذیه گیاه مشـخص خواهد شـد. 

جدول 10- حدود بهینه عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در برگ کاماًل توسعه یافته بر روی ساقه اصلی

عناصر غذایی 
پرمصرف 
)درصد(

گوگردمنیزیمکلسیمپتاسیمفسفرنیتروژن

0/۴ - 5/50/3 - 0/50/3 - ۴/50/1 - 2/20/1 - 0/20/5 - 0/7

عناصر غذایی 
کم مصرف 
)میلی گرم 
در کیلوگرم 
ماده خشک(

مولیبدنبورمسرویمنگنزآهن

100 - 20050 - 100۴0 - 705 - 1020 - ۴00/5 - 0/7

همچنیـن می تـوان غلظـت عنصـر مـورد نظر را بـا غلظت عنصـر در یک مزرعـه مطلوب 
مقایسـه کـرد و از ایـن طریـق وضعیـت عنصر مورد نظـر در مزرعـه خـود را ارزیابی کرد.

روش دیگـر ارزیابـی وضعیـت تغذیـه ای گیاه کلزا مشـاهده عالئـم کمبود عناصـر غذایی 
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بـر روی گیـاه اسـت. از آنجـا کـه هریک از عناصـر غذایي وظایـف خاصي را در گیـاه به عهده 
دارنـد، کمبـود هرکـدام در گیـاه سـبب مي شـود کـه آن وظایـف به خوبـي انجـام نگیـرد و 
بسـته بـه شـدت کمبود، اختالالتـي در گیاه به وجـود آید. عالئـم کمبود عمدتاً روي سـاقه و 
بـرگ گیاهـان ظاهـر مي شـود. در  صورتي  که ایـن عالئم به موقـع و با دقت کافي تشـخیص 

داده شـوند، تخمیـن ارزیابـي حاصلخیـزي خـاک بر اسـاس آن ها امکان پذیر اسـت.
از طـرف دیگـر ایـن روش داراي مشـکالت و محدودیت هـاي زیـادي از جملـه نیـاز بـه 
تخصـص و تجربـه بـراي تشـخیص عالئـم، اختصاصي نبـودن بعضـي عالئـم و امـکان اشـتباه 
در تشـخیص، ظاهرنشـدن عالئـم کمبودهـاي ضعیف )گرسـنگي پنهـان( و... اسـت. در اغلب 
مواقـع عالئـم کمبـود زمانـی بـروز می کنـد کـه معمـوالً فرصـت کافي بـراي جبـران کمبود 
وجـود نـدارد. همچنین عالئم خسـارت برخـی از آفـات و بیماری ها نیز ممکن اسـت با عالئم 

کمبـود عناصر اشـتباه شـود.

بـا توجـه بـه مطالـب گفته شـده، آزمایـش خـاك قبـل از كشـت 
بهتریـن روش بـرای ارزیابـی حاصلخیـزی خـاك مزرعـه كلزاسـت.

توصیه كودی كلزا
کلـزا نیـز ماننـد گیاهـان دیگر برای رشـد و تولید عملکـرد مطلوب نیاز به تغذیه مناسـب 
دارد. تاکنـون 17 عنصـر غذایـی بـرای رشـد گیاهان ضروری تشـخیص داده شـده اسـت. اما 
همـه ایـن عناصـر بـه خـاک اضافـه نمی شـوند، زیـرا برخـی از آن هـا از طریـق هـوا و برخی 
دیگـر از طریـق آب و تعـدادی نیـز بـه مقـدار کافـی در خـاک وجـود دارنـد و نیـاز نیسـت تا 
به طـور دسـتی بـه خـاک اضافـه شـود. البتـه اینکـه کـدام عنصـر نیـاز اسـت تـا بـه خـاک 
اضافه شـود، از طریـق روش هایـی کـه در قسـمت قبلی گفته شـد، قابل تشـخیص اسـت؛ اما 
معمـوالً عناصـری همچون نیتروژن، فسـفر، پتاسـیم و برخی از عناصر ریزمغـذی )آهن، مس، 
روی و منگنـز( از جملـه عناصـری هسـتند کـه در شـرایط خاک های اسـتان نیاز اسـت تا به 

خـاک مزرعه کلـزا اضافه شـوند.
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عناصـر پرمصـرف )نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم(: بـا توجه به مقـدار این عناصـر در خاک و 
همچنیـن عملکـرد مـورد انتظـار کلـزا، جدولی از مقادیـر این عناصـر که باید مصرف شـوند، 
توسـط مؤسسـه تحقیقـات خـاک و آب تهیه شـده اسـت که به  نظر می رسـد اسـتفاده از آن 
در اسـتان هـم کارایـی الزم دارد، مگـر در شـرایط ویـژه ای مانند شـوربودن خاک یـا آب و... 
کـه در ایـن صـورت ممکن اسـت توصیه های گفته شـده کارایی الزم را نداشـته باشـد و الزم 
اسـت توصیـه کـودی در این گونـه مـزارع بـا نظر کارشناسـان محلی کـه تجربه کافـی دارند، 
صـورت گیـرد. مقادیـر توصیه شـده کودهـای محتـوی عناصـر گفته شـده در جدول های زیر 

آورده شـده است:

كود نیتروژنی

به طـور  کلـی نیتروژن مورد نیاز کلزا بهتر اسـت در سـه نوبـت پایه، ابتدای سـاقه رفتن و 
قبـل از مرحله گل دهی مصرف شـود )جدول 11(.

جدول 11- توصیه کودی اوره )محتوی نیتروژن( برای کلزا در اقلیم گرم )کیلوگرم در هکتار( 

عملکرد مورد انتظار 
)كیلوگرم در هکتار(

درصد كربن آلی خاك 

0/1-0/30/3-0/60/6-0/90/9-1/21/2-1/51/5-1/8

1000230-2۴0215-230200-215185-200170-185155-170

1۴002۴0-280230-2۴0215-225200-210185-200170-180

1800280-3202۴0-280225-235210-220200-205180-190

2200320-360280-310235-260220-230205-215190-200

2600360-۴00310-360260-300230-2۴0215-225200-210

3000۴00-۴20360-۴00300-3۴02۴0-280225-235210-220

<3۴00۴20-۴80۴00-۴۴03۴0-380280-320235-260220-230
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كودهای فسفری

کودهـاي فسـفری بیش تریـن قابلیـت اسـتفاده بـرای گیـاه را بالفاصلـه بعـد از کاربـرد 
دارنـد. کلـزا در مراحـل اولیه  رشـد به سـرعت ایـن عنصر را جـذب می کند و تا هشـت هفته 
ایـن جـذب ادامـه دارد. بنابرایـن کـود فسـفر بایـد هم زمان با کاشـت مصـرف شـود. کاربرد 
نـواري و در زیـر بـذر ایـن کودهـا در خاک هاي آهکي بسـیار مفید اسـت؛ زیرا سـطح تماس 
کـود و خـاک را می کاهـد و سـرعت تبدیـل فسـفر بـه ترکیبـات بـا حاللیـت کـم را کاهـش 
مي دهـد. در ایـن حالـت میـزان مصـرف را مي تـوان تا نصف کاهـش داد. در غیـر این صورت 

پخـش سـطحی و دیسـک زدن بهترین روش مصرف اسـت )جـدول 12(.

جدول 12- توصیه کود سوپرفسفات تریپل )حاوی فسفر( مورد نیاز کلزا 
برای اقلیم گرم )کیلوگرم در هکتار(

عملکرد مورد 
انتظار )كیلوگرم 

در هکتار(

فسفر قابل استفاده خاك به روش اولسن )میلی گرم در كیلوگرم(

1-33-77-1111-15

100090-11050-90500-50
1۴00110-1۴070-11050-700-50
18001۴0-17090-1۴050-900-50
2200170-200110-17070-11050-70
2600200-2201۴0-20090-1۴050-90
3000220-2۴0170-220110-17070-110

<3۴002۴0-260200-2۴01۴0-20090-1۴0

كودهای پتاسیمی

کودهـای پتاسـیمی نیـز ماننـد کودهـای فسـفری قبـل از کاشـت اسـتفاده می شـوند 
)جـدول 13(.
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جدول 13- توصیه کود سولفات پتاسیم )حاوی پتاسیم( مورد نیاز کلزا 
در اقلیم گرم)کیلوگرم در هکتار(

عملکرد 
مورد انتظار 
)كیلوگرم در 

هکتار(

پتاسیم قابل استخراج توسط روش استات آمونیوم )میلی گرم در كیلوگرم(

>۴0۴0-8080-120120-160160-200<200

100012090-12060-9020-6010-۴00

15001۴5115-1۴585-115۴0-7520-500

20001701۴0-170110-1۴060-9530-600

2500195165-195135-16580-115۴0-700

3000220190-220160-190100-13550-800

35002۴5215-235180-205120-15560-900

≤۴0002702۴02101601000

 

گوگرد

گوگـرد چهارمیـن عنصـر غذایـي مـورد نیـاز کلزاسـت کـه بـراي رشـد کافـي و مناسـب 
کلـزا ضـروري اسـت. هـر تن کلـزا ۴ تـا 5 برابر گنـدم گوگرد از خـاک خارج مي کنـد. مقدار 
کافـي گوگـرد بـه شکل سـولفات در خـاک به صورت چشـمگیری رشـد رویشـي و تولید ماده 
خشـک را افزایـش مي دهـد و باعـث افزایش تعـداد خورجین و عملکـرد بذر بـا افزایش مقدار 

پروتئیـن در بذرها مي شـود.
کودهـاي مختلـف گوگـردي درحال حاضـر قابل اسـتفاده اسـت. ترکیبـات سـولفاتی را 
مي تـوان هنـگام کاشـت مصرف کـرد. اما شـکل گوگرد عنصري باید توسـط ریزجانـداران در 
خـاک بـه شکل سـولفات درآینـد تا قابل اسـتفاده گیاه شـوند. تبدیل گوگرد عنصـري معموالً 

نیـاز بـه چندیـن هفته شـرایط گرم و رطوبت مناسـب خـاک دارد.
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در  صورتـی  کـه کـود سـولفات آمونیـوم در دسـترس باشـد، می تـوان 100 کیلوگـرم در 
هکتـار کـود سـولفات آمونیـوم را در مرحله کاشـت جایگزین 50 کیلوگرم در هکتـار کود اوره 
کـرد. البتـه بایـد توجـه داشـت در  صورتـی  که بـرای جبـران کمبـود عناصر در خـاک مثل 
پتاسـیم، منیزیـم، روی، منگنـز، و مس از شکل سـولفات این عناصر اسـتفاده شـود، می تواند 
تأمین کننـده گوگـرد مـورد نیـاز گیاه نیز باشـد. بررسـی های موجود نشـان داده کـه کاربرد 
گوگـرد بـه مقـدار 250 تـا 500 کیلوگـرم در هکتـار به  همـراه تیوباسـیلوس، باعـث واکنش 

مثبـت گیـاه و افزایـش معنی دار عملکرد کلزا شـده اسـت.

عناصر كم مصرف

در مـواردی کـه کمبود شـدید عناصـر کم مصرف به ویژه عنصر روی وجود داشـته باشـد، 
مصـرف خاکـی و محلول پاشـی هـر دو بایـد انجـام گیرد. محلول پاشـی بـا غلظت 3 تـا 5 در 
هـزار سـولفات روی می توانـد در دو مرحلـه خـروج از روزت و قبـل از گل دهـی انجام گیرد و 

مصـرف خاکـی آن 30 کیلوگرم در هکتار اسـت.

علف هاي هرز مزارع كلزا

علف هاي هـرز نه تنهـا در مصـرف آب، نـور و مـواد غذایـی بـا کلـزا رقابـت می کننـد، 
بلکـه اختـالط بـذور بـا هم خانـواده  کلـزا، باعـث پایین آمـدن کیفیـت روغـن و کنجالـه نیز 
می شـوند. بنابرایـن بـرای بهبـود کمیـت و کیفیـت محصـول کلـزا، مبـارزه بـا علف هاي هرز 
امـري اجتناب ناپذیـر اسـت. وجـود علف هاي هـرز هم خانـواده  کلـزا از مشـکالت مهـم ایـن 
محصـول اسـت. مهم تریـن علف هـای هـرز مـزارع کلـزای منطقـه عبارت انـد از:  پنیـرک، 

شـبدر، خـردل وحشـی، علـف شـور، سـلمه تره و اویارسـالم )شـکل های 17 تـا 22(.
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شکل 17- شبدر

شکل 18- پنیرک
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شکل 19- علف شور

شکل 20- خردل وحشی 
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شکل 21- سلمه تره

شکل 22- اویارسالم
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روش هاي مهار علف هاي هرز كلزا

مهار مکانیکی علف هاي هرز

اعتقـاد بـر ایـن اسـت که مهـار مکانیکـی علف هاي هرز روشـی علمـی و مؤثر اسـت؛ ولی 
ایـن تأثیـر بسـتگی به شـرایط فیزیکی خـاک، نـوع و تراکم علف هاي هـرز و نـوع ادوات مورد 
اسـتفاده دارد. مهـار مکانیکـی علف هاي هـرز بـا اسـتفاده از ادوات کششـی تراکتـوري عالوه 
بـر اعمـال شـخم سـطحی، علف هاي هـرز کوچـک را مهـار می کنـد. البتـه برهـم زدن خاک 
می توانـد باعـث تحریـک جوانه زنـی و اسـتقرار بـذر علف هاي هـرزي شـود کـه بـا شـرایط 
رطوبتـی بعـد از وجیـن مکانیکـی سـازگاري دارنـد. به هر حال ایـن گیاهان در فاصلـه  زمانی 
نسـبتاً دیرتـري بعـد از اسـتقرار محصـول سـبز می شـوند و تـوان رقابـت ندارنـد. روش هاي 
مکانیکـی مؤثـر باعـث دفـن سـطحی گیاهچه هـاي علـف  هـرز می شـوند. در ایـن حالـت 
ردیف هـاي کاشـت بایـد به انـدازه  کافـی از هـم فاصلـه دار باشـند تـا خـاک ورزي در بیـن 

ردیف هـا امکان پذیـر باشـد.
خـاک ورزي، سـاختار بسـتر بـذر را ایجـاد می کنـد، به طـوري  کـه در خـواص فیزیکـی 
بقایـاي گیاهـی یـا فضـاي احاطه کننـده بـذر مؤثـر اسـت. تمـاس کافـی و مناسـب بـذر بـا 
خاک، شـرط الزم براي جوانه زنی سـریع و اسـتقرار خوب گیاه اسـت. جوانه زنی زود، سـریع، 
یکنواخـت و کامـل بذور، باعث سبزشـدن مطلوب و رشـد اولیه و سـریع گیاه زراعی می شـود. 
رشـد اولیـه سـریع در مراحـل اولیـه، قابلیـت رقابت گیـاه زراعی بـا علف هاي هـرز را افزایش 
می دهـد. بهتریـن دفـاع بـراي مقابله بـا علف هاي هـرز پهن بـرگ در زراعت کلـزا، جوانه زنی 
سـریع، اسـتقرار و رشـد محصول است. کاشـت سـطحی و یکنواخت همراه با رطوبت مناسب، 
بـذر را قـادر می سـازد که سـریع تر جوانـه  بزند و قابلیت رقابـت با علف هاي هـرز را پیدا کند.

مهار زراعی علف هاي هرز

فاصلـه  ردیـف کشـت بـر تراکـم و زیسـت توده علف هاي هـرز تیـره  شـب بو و گندمیـان 
)به خصـوص در فاصلـه  بیـن ردیف 35  سـانتی متري( قابل توجه اسـت. روش ماخـار مزرعه 
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کلـزا )آبیـاري30 روز قبل از کاشـت( و زدن شـخم به عنوان یک راهکار زراعـی براي مدیریت 
موفـق علف هاي هـرز در کلـزا توصیه شـده اسـت. تناوب زراعی بـا محصوالتـی مانند گندم و 
جـو می توانـد بـه کنتـرل علف هاي هـرز به خصوص آن هایـی که هم خانـواده  کلزا هسـتند، 
کمـک کنـد؛ زیـرا در ایـن محصـوالت امـکان مصـرف علف کش هـاي مؤثـر گیاهـان تیـره 
شـب بو فراهـم می شـود. یکـی دیگـر از راه هـاي مؤثر بـرای مهـار علف هاي هـرز در مدیریت 
تلفیقـی علف هاي هـرز، اسـتفاده از ارقامـی اسـت کـه قـدرت رقابت پذیـري باالیـی دارنـد. 
اسـتفاده از ایـن ارقـام ضمـن کاهـش قـدرت رقابـت علف هاي هـرز، مصـرف علف کش هـا، 
هزینه هـاي کارگـري و ماشـین آالت را نیـز کاهـش می دهـد. رقمـی کـه توانایـی رقابـت آن 
باالسـت، بایـد ضمـن حفـظ عملکرد خـود، رشـد و تولید بـذر علف هـرز را نیز کاهـش دهد. 
در آزمایش هـاي متعـددي کـه انجـام گرفته مشـاهده شـده اسـت کـه ارقام هیبرید نسـبت 
بـه ارقـام خودگرده افشـان به دلیـل قدرت دورگـه، قابلیت رقابـت و عملکرد باالتري داشـتند. 
ایـن برتـري به دلیـل سـرعت باالي توسـعه برگ، تجمـع اولیه بیش تـر ماده خشـک در اندام 

هوایـی و بسته شـدن سـریع تر کانوپی گزارش شـده اسـت.

مهار شیمیايی علف هاي هرز

علف كش هاي پیش از كاشت

علف کش هـاي انتخابـی تریفلورالیـن )ترفـالن( و اتـال فلورالیـن )سـوناالن( را به عنـوان 
سـموم پیـش از کاشـت کلـزا می تـوان مصـرف کـرد. علف کش هـاي عمومـی پاراکـوآت 
)گراماکسـون( و گلیفوسـیت )رانـداپ( را نیـز قبل از کاشـت کلزا به ویژه در کشـت مسـتقیم 
آن می تـوان مصـرف و در ردیـف علف کش هـاي قبـل از کاشـت قلمـداد کـرد؛ ولـی کاربـرد 
آن هـا در کشـت کلـزا بـا خـاک ورزي مرسـوم چنـدان متداول نیسـت. اعتقـاد بر این اسـت 
کـه علف هاي هـرز در حیـن عملیـات آماده سـازي بسـتر بـذر نابـود می شـوند. به هر حـال 
در اراضـی ای کـه قبـل از کاشـت کلـزا، زمین آیش بوده اسـت و مـورد هجـوم علف هاي هرز 
قـرار گرفته انـد )البتـه در صـورت وجـود فرصـت کافـی تـا زمان کاشـت( مصـرف علف کش 
عمومـی )بسـته بـه دوره زندگـی علف هاي هـرز موجـود( مفید اسـت. تیمـار ماخار همـراه با 
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مصـرف علف کـش پاراکـوآت بـراي مهـار مؤثـر علف هاي هـرز در کلـزا توصیـه شـده اسـت. 
نگرانـی کشـاورزان از بـروز تأثیـرات سـوء ناشـی از باقی مانـده ایـن علف کش هـا در خـاک 
بی دلیـل اسـت، زیـرا هـر دوي آن هـا به دلیـل ماهیت شـیمیایی خاص خود به شـدت جذب 

کلوئیدهـاي خاک می شـوند.
تریفلورالیـن )بـا نـام تجارتـی ترفـالن(: مقـدار مصـرف این علف کش بسـته بـه محتواي 
مـاده آلـی و رس خـاک بین 2 تـا 2/5 لیتر در هکتار اسـت. با اینکه ترفـالن طیف قابل قبولی 
از علف هاي هـرز کلـزا را مهـار می کنـد، ولـی به دلیل ناتوانـی از مهار علف هاي هـرز خانواده  
شـب بو و نخـود چنـدان مقبـول کشـاورزان نیسـت. در آزمایش هـای به عمل آمـده مصـرف 
2/5 لیتـر در هکتـار ترفـالن، بهتریـن تأثیر را در مهار علف هاي هرز پهن برگ داشـته اسـت. 
ترفـالن بـه تجزیـه نـوري و تصعیـد حسـاس اسـت و به همیـن علت، اختـالط به موقـع آن با 
خـاک نقـش تعیین کننـده اي در میـزان سـم باقی مانـده در خـاک و خـواص علف کشـی آن 

دارد. عمـق اختـالط ترفـالن با خـاک حدود 7 تا 10 سـانتی متر اسـت. 
اتـال فلورالیـن )بـا نـام تجارتـی سـوناالن(: مقـدار مصـرف ایـن علف کـش نیـز بسـته به 
محتـواي مـاده آلـی و رس خاک بین 3  تا 3/5 لیتـر در هکتار اسـت. گزارش هایی از تأثیرات 
سـوء سـوناالن بـر کلـزا وجـود دارنـد. به  طـور مثـال، سـوناالن به میـزان ۴ لیتـر در هکتـار 
به صـورت پیش کاشـت تـا حـدودي باعـث تنک شـدن کلـزا شـده اسـت. برتـري سـوناالن 
بـر ترفـالن مربـوط بـه قابلیـت ایـن علف کـش در مهـار علف هاي هرز خانـواده  سوالناسـه و 
دوام کم تـر آن در خـاک اسـت. علف هاي هـرز سوالناسـه در زراعـت کلـزا معمول نیسـتند و 
از طرفـی نیـز فاصلـه  زمـان مصـرف علف کـش تا کشـت بعدي بـه قدر کافـی زیاد اسـت. به 
ایـن ترتیـب، بـا توجـه به قیمـت باالتـر این علف کـش و تأثیـرات سـوء گزارش شـده لزومی 

بـراي جایگزینـی سـوناالن با ترفالن احسـاس نمی شـود.

علف كش هاي پیش از سبزشدن كلزا

به صـورت  علف هاي هـرز  مهـار  امـکان  بررسـی  بـراي  زیـادي  آزمایش هـای  تاکنـون 
پیش رویشـی صـورت گرفتـه اسـت. یکـی از ایـن علف کش ها کـه در کنتـرل علف هاي هرز 
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مـزارع کلـزا توصیـه می شـود، علف کـش اسـتامپ )پنـدي متالیـن( اسـت. ایـن علف کـش 
نیـز هماننـد ترفـالن متعلـق بـه خانـواده دي نیتـرو آنیلین هاسـت، ولـی نیـاز به اختـالط با 
خـاک نـدارد و بالفاصلـه پـس از کشـت کلزا به میـزان 3 لیتـر در هکتار بر روي سـطح خاک 

مصرف می شـود.
طبـق گزارش هـا، علف کـش بوتیـزان اسـتار کـه مخلوطـی از دو ترکیـب کوییـن مراک و 
متازاکلر اسـت، توانسـته اسـت علف هاي هرز تیره  شـب بو را در اسـتان تهران تا 100 درصد و 
خـردل وحشـی را در مازنـدران و خوزسـتان به ترتیب تا 9۴ و 51  درصد مهـار کند. در صورت 

مصـرف بوتیزان اسـتار، نیازي بـه مصرف لونتـرل نخواهد بود.

علف كش هاي پس از كاشت

علف كش های نازك برگ كش
گاالنـت سـوپر بـرای کنتـرل طیـف وسـیعی از علف هـای هـرز باریک بـرگ اسـتفاده 
می شـود و در مراحـل 3 تـا 6 برگـی به میـزان 1 لیتـر در هکتـار توصیـه می شـود. از گـروه 
نازک برگ کش هـا دو علف کـش مؤثـر دیگـر عبـارت اسـت از      فوکـوس در مرحلـه 3 تـا 6 
برگـی به میـزان 2 لیتـر در هکتـار و علف کـش نابـواس در مرحلـه 3 تـا 6  برگـی علف هـای 

هـرز، به میـزان 3 لیتـر در هکتـار.
علف كش پهن برگ كش 

کلوپیرالیـد: ایـن علف کـش در ایـران بـا نام تجـاری لونترل ثبت شـده کـه روی برخی از 
علف هـای هـرز پهن بـرگ کلـزا پـس از رویـش مؤثر اسـت. ایـن علف کش حـاوی 300 گرم 
مـاده مؤثـره در لیتـر اسـت و به میزان 600 سی سـی تا یک لیتـر در هکتار توصیه می شـود. 
البتـه در تراکم هـای بـاالی علـف  هـرز، تـا 1/5 لیتـر در هکتار هم ممکن اسـت بـه کار برده 
شـود. ایـن علف کـش دارای اثـر هورمونـی اسـت و بیش تـر روی علف های هرزی کـه از تیره 
آفتاب گـردان، یونجـه و هفت بنـد ماننـد کنگر  وحشـی، شـیر تیغک و خارشـتر هسـتند، اثر 
بسـیار خوبـی دارد و بـا علف کش هـای باریک برگ کـش نیـز قابلیـت اختـالط دارد. بهترین 
زمـان مصـرف ایـن علف کـش در مرحلـه 3 تـا ۴ برگـی علف هـای هـرز اسـت. دقـت کنیـد 
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کـه مصـرف دوز بـاالی این علف کـش و مانـدگاری آن در خـاک می تواند تأثیرات سـوء روی 
گیاهـان زراعـی کشت شـده در تنـاوب بـا کلـزا داشـته باشـد. بیش تریـن گیاه سـوزی ایـن 

علف کـش روی محصوالتـی ماننـد سـیب زمینی، پنبـه، لوبیا و جالیز اسـت.

زمان برداشت

زمـان مناسـب برداشـت بـرای دسـتیابي بـه عملکرد دانـه بیش تـر، اهمیت زیـادي دارد. 
برداشـت زودهنـگام مي توانـد کیفیـت محصـول را به علـت وجـود بذرهـاي کوچـک و نارس 
کاهـش دهـد. در صورتـي  کـه برداشـت به تأخیـر افتـد، ریزش کپسـول ها و دانه هـا افزایش 
می یابـد و باعـث کاهـش عملکـرد مي شـود. در عمـل، محصـول زمانـي مي رسـد کـه تمـام 
بـذور سـیاه رنگ شـده و رطوبـت بـذر بـه کم تـر از 15 درصـد رسـیده باشـد. بـرای کاهـش 
ریـزش بـذر، عمـل برداشـت بایـد در اوایـل صبـح یـا عصـر انجـام شـود. بـا توجـه بـه دوره 
رشـد کلـزا مي تـوان زمـان تقریبي برداشـت را تخمیـن زد. رسـیدن دانه ها از قسـمت پایین 
سـاقه شـروع می شـود و به سـمت بـاال گسـترش مي یابـد. البتـه در شـرایط باالبـودن دماي 
هـوا و نبـود رطوبـت کافي یـا وزش بادهـاي گـرم و بادزدگي، خشک شـدن کپسـول ها از باال 
شـروع می شـود و تعییـن زمان صحیح برداشـت را با مشـکل مواجـه مي کنـد. از آنجایي  که 
دانه هـاي ایـن گونـه کپسـول ها کوچک و سـبک هسـتند، معمـوالً از انتهـاي کمباین ریزش 
می کنـد و درصـد ریـزش مزرعـه را بـاال مي  بـرد. در نتیجـه بایـد زمان مناسـب برداشـت بر 

اسـاس کپسـول هاي سـالم تعیین شود. 

روش برداشت 

کلزا به دو روش غیرمستقیم و مستقیم برداشت مي شود.

برداشت غیر مستقیم 

بـرای کاهـش ریـزش دانـه، برداشـت غیرمسـتقیم زمانـي انجـام می شـود کـه بعضـي از 
کپسـول ها یـا دانه هـا سـبز هسـتند. رنـگ دانـه در تعییـن مرحلـه بلـوغ مهم تـر از رنـگ 
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کپسـول اسـت. مرحلـه مناسـب برداشـت غیرمسـتقیم، بـا نمونه بـرداري از قسـمت میانـي 
سـاقه اصلـي و شـاخه فرعـي اولیـه تعییـن مي شـود و بـا شـمارش دانه هـاي سـیاه و سـبز، 
درصـد دانه هـاي سـیاه محاسـبه مي شـود. زمانـي  کـه ۴0 تـا 50 درصـد دانه هـا بـه رنـگ 
قهـوه اي روشـن تـا سـیاه در مي آینـد، محصـول باید برداشـت شـده و براي خشک شـدن به 
محـل خرمن کوبـي بـرده شـود. بـراي اجتنـاب از اتالف دانـه، محصـول برداشت شـده باید با 
دقـت بـه محـل خرمن کوبـي منتقل شـود و در وضعیت مناسـب رو به آفتاب قرار گیـرد تا در 
کوتاه تریـن زمان ممکن خشـک شـود. در اکثـر کشـورهاي تولیدکننده کلـزا، به طور معمول 
برداشـت غیرمسـتقیم انجـام مي شـود. در کانـادا تقریبـاً تمام انـواع کلزا توسـط کف برکردن 
)برداشـت غیرمسـتقیم( درو مي شـود. این موضوع باعث رسـیدگي زودتر و یکنواختي بیش تر 
محصـول مي شـود. همچنیـن بـا ایـن روش، ریـزش دانـه به علت وزش بـاد کاهـش مي یابد. 
در ایـن روش، محصـول از زیـر پایین ترین کپسـول یعنـي ارتفاع حدود 20 تا 25 سـانتي متر 
بریـده مي   شـود. بـراي دسـتیابی بـه نتایـج رضایت بخـش بایـد زمـان کف برکـردن مطابـق 
بـا رسـیدگي فیزیولوژیـک باشـد. خرمن کوبـي معمـوالً زمانـي انجـام مي شـود کـه رطوبـت 
دانـه 12 تـا 15 درصـد باشـد. هنگامي کـه گیاهان تا سـطح رطوبت مناسـب خشـک شـدند، 
خرمن کوبـي بـا اسـتفاده از کمبایـن انجـام مي گیـرد. محصولي که بـا کف برکردن برداشـت 
مي شـود، معمـوالً 5 تـا 7 روز بسـته به شـرایط آب و هوایي برای رسـیدگي دانه هاي سـبز بر 

روي بقایـاي کلـزا در مزرعـه به صـورت ردیفـي قرار داده مي شـوند.

برداشت مستقیم 

برداشـت مسـتقیم بـه هنـگام رسـیدگي یکنواخت محصول، چـه به صـورت طبیعي و چه 
به صـورت مصنوعـي )توسـط خشـک کننده ها( امکان پذیـر اسـت. هیبریدهاي کلـزا به دلیل 
رسـیدگي یکنواخت و زودرس بودن، براي برداشـت مسـتقیم مناسـب هسـتند. انتخاب زمان 
مناسـب براي برداشـت مسـتقیم، برای دسـتیابی به عملکرد باال بسـیار مهم اسـت. برداشـت 
زودهنـگام باعـث افزایـش بـذور سـبز مي شـود، در  حالـي  کـه برداشـت دیرهنـگام به دلیل 
ریـزش، باعـث کاهـش عملکـرد دانـه مي شـود. بنابراین وجـود 85 تـا 90 درصد بذور سـیاه، 
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ویژگـي کاربـردي برای شناسـایي بهترین زمان برداشـت اسـت. در برداشـت مسـتقیم 10 تا 
15 درصـد ریـزش گزارش شـده اسـت. بااین حـال در صـورت رعایت اصول صحیح برداشـت، 

ریـزش حـدود 5 درصد امري عادي اسـت )شـکل 23(.

شکل 23- مزرعه کلزا در مرحله رسیدگی و زمان برداشت مستقیم کلزا


