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 مهمقد

درصند    24-54درصد روغن  و    54-54یكی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی  (.Brassica napus L)کلزا     

پروتئی  می باشد. روغ  کلزا بدلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع و درصد پایی  اسیدهای چرب اشنباع هماننند   

یه دام و طیور استفاده منی شنود.   های خوراکی است. پروتئی  موجود در کنجاله نیز در تغذ زیتون جزء با کیفیت تری  روغ 

های زمستانه جهت بروز گلدهی نیاز به زمستان گذرانی دارند. در  است که تیپ زمستانه وای  گیاه دارای دو تیپ رشد بهاره 

اقلیم های معتدل سرد و سرد، ارقام با تیپ رشد زمستانه ، در مناطق گرم و مرطوب شمال، گرم جنوب و معتدل گرم، ارقنام  

گینرد و تققیقنات    پاییزه انجام منی  با تیپ رشد بهاره کشت می شوند. کشت کلزا تقریباً در تمام اقلیم های کشور به صورت

داخلی و خارجی و همچنی  تجربه های شخصی کشاورزان نشان داده است که کشت کلزا در تناوب با گندم و جو عالوه بر 

مزایایی نظیر کاهش جمعیت علف های هرز و کاهش آفات و بیماریهای گندم باعث افزایش و پایداری عملكرد داننه گنندم   

گذشنته منی باشند باعنث استقصنال       تورالعمل تولید کلزا که نتیجه کارهای تققیقناتی در طنی سنالیان    می شود. رعایت دس

 پتانسیل عملكرد دانه  ارقام توصیه شده کلزا در هر منطقه خواهد شد.

 اقلیم بندي مناطق كشور  

 بندی نمود: توان مناطق کشت کلزا را به صورت زیر طبقه براساس متوسط دمای ده ساله می

 درجه سانتیگراد(. 24منطقه گرم : ) بیش از  -1

 درجه سانتیگراد(.  11-24منطقه معتدل گرم : ) -2

 درجه سانتیگراد(. 15-11منطقه معتدل سرد : ) -5

 درجه سانتیگراد(. 15منطقه سرد : )کمتر از  -5

 

 نیازهاي غذايی

میزان کود  شود. مطلوب گیاه را نیز موجب میمصرف بهینه کودهای شیمیایی عالوه بر افزایش عملكرد مقصول، کیفیت 

ست آوردن یك مقصول با بد برایزمی  مورد نظر توصیه گردد.  یشناس خاک های یشمورد نیاز بهتر است پس از انجام آزما

باید به نیازهای غذایی آن توجه نمود. بیشتری  نیاز مواد غذایی در شروع رشد گیاه و در  ،از کلزا  کیفیت و کمیت مناسب



باشد. با  بعد از زمستان گذرانی و اوایل بهار می مرحله اصلی نیاز کودی کلزا (.1511)حجازی، دهی است بهار تا زمان گل

  افتد. ی کلزا در بهار زودتر از غالت سردسیری اتفاق میده شود. ساقه دهی گیاه آغاز می بهار، مرحله ساقه شدن مقیط در  گرم

نی  به دلیل عدم وجود پذیرد و همچمیا در ایران که بصورت آبیاری صورت به لقاظ شرایط خاص کشت کلز (:Nازت )

روزت ی مرحلهازاز ازت تا بعدمرحله کالً ا که در ای  اروپای رشد اولیه کلزا ازگیاه قبلی)برخالف الزم بربقایای ازت 

شود( می بایست مقداری کود ازت بعنوان پایه به گیاه داده شود. کلزا نیاز کودی زیادی برای ادامه رشد بعد از استفاده نمی

ی به کلزا داده شود. بطور رایج تقسیط کودی ازت سه مرحله بعد از مرحله روزت دارد. باید دقت نمود که ازت به اندازه

مرحله افزایش  5ی کاشت ای  تقسیط به همرا با کود پایه با اضافه کردن کود ازت در مرحله باشد ولی در ایرانروزت می

 –دهی کیلوگرم در غنچه 144 -دهیکیلوگرم شروع ساقه144 –کیلوگرم همراه با فسفر، پتاس، گوگرد 44)شاملیابد که می

 هاست. رشد کم و رنگ سبز روش  ساقه و برگ در گیاه کلزا عالمت کمبود ازت بارزتری  ها(.کیلوگرم ظهور گل144

شود و مقدار ی کوتیلدونی از مقدار فسفر قابل جذب در خاک تأمی  میمقدار فسفر مورد نیاز کلزا در مرحله : (Pفسفر)

برا اساس آزمایشات  گیرد.فسفری که در زمان کاشت به خاک اضافه شده در مراحل بعدی رشد مورد استفاده قرار می

کیلوگرم  144کیلوگرم فسفر خالص تقریبا معادل  14درهكتار کلزا نیاز به ت  5.4برای رسیدن به عملكرد  صورت گرفته

کلزا دانه مقدار پروتئی  و روغ   شود.فسفات آمونیوم یا سوپرفسفات تریپل نیاز دارد که همزمان با تهیه زمی  خاک داده می

کمبود هستند ابتدا به رنگ سبز متمایل به آبی تیره ها وساقه گیاهانی که دچار . برگمی گیردفات قرار مصرف فسیر تقت تأث

تقرک کم باید قبل  ها به دلیل فسفات. کم می شود  ریشهتوسعه  وارتفاع گیاه کاهش یافته  آیند.  می و بعد ارغوانی رنگ در

 د.ناز کاشت به خاک اضافه شو

 کیلوگرم در هكتار 244( تقریبا معادل k2o ) کیلوگرم در هكتار پتاس خالص 144کلزا حدوداً به گیاه روغنی :  (Kپتاسیم )

 شود.% آن توسط بقایای گیاهی کلزا به خاک برگردانده می14پتاسیم نیاز دارد که بعد از برداشت حدود کود سولفات

 14رود. معموالً مهمتری  کود شیمیایی در زراعت کلزا بشمار میازت یاز مبرم به گوکرد دارد و بعد از کلزا ن (:Sگوگرد)

باشد مصرف دهی میکیلوگرم گوگرد خالص همزمان با تقسیط مرحله دوم کود ازت که معموالً در مرحله تشكیل آغاز غنچه

در واقع  باشد.ها به وضوح قابل تشخیص میشود. کمبود گوگرد در زمان گلدهی با کمرنگ شدن رنگ زرد گلبرگمی

به علت دخالت گوگرد در فتوسنتز، کمبود آن موجب کاهش کلروفیل  گوگرد باعث افزایش کارایی جذب ازت می شود.

شوند.  های چروکیده پر می معموالً کوچك مانده و به طور ناقص با دانهو کندیباها  غالفو توسعه زرد ها  برگ رنگ  شده،

 عملكرد دانه دارد.و  گوگرد اثر مستقیمی بر روی کیفیت، رشد

ی های شنی و فقیر و اسیدی پس از انجام آزمون خاک بعد از مرحلهصورت مقلولپاشی و فقط در خاکای  کود به (:Bبور)

 شود.زمستان گذرانی مصرف می

ظهور های آنزیمی الزم است. نشانه کمبود آن  و تعداد زیادی از واکنش رنگیزه های فتوسنتزیبرای تولید  :(Mn)منیزيم

 باشد. های نارنجی تا ارغوانی می آمیخته با رگه ها و ساقه است که معموالً های زرد در برگ لكه

 بایست از مولیبدن استفاده نمود.در صورت اسیدی بودن خاک می (:MOمولیبدن )

 تعیین نیاز ازت در مرحله ساقه دهی

روش تعیی  وزن  براساسدر گیاه کلزا  بعد از مرحله روزت مورد نیاز را برای فرانسه، مقدار ازت  1میتی امرکز تققیقات س

براساس ای  روش قبل از مرحله روزت و  تعیی  نمود. براساس انتظار عملكرد در واحد سطحبرگ قبل از روزت و بوته تر 
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دوره یخبندان مقدار برگ سبز موجود در کادر یك مترمربعی را در چندی  نقطه از مزرعه بصورت تصادفی از سطح زمی  

 تعداد تقسیط ازت در مراحل رشد گیاه و مقدار آن را تعیی  و توصیه می نمایدت نموده و پس از توزی  آن برداش

 114کیلوگرم در مترمربع باشد،  2/1ت  دانه در هكتار اگر وزن تر برگها حدود  4/5ثال: برای عملكرد برای م .(1)جدول

 214ت   4/5کیلو و  244ت  در هكتار باشد  5واحد ) کیلوگرم( ازت خالص باید مصرف گردد. اگر عملكرد مورد انتظار 

 کیلوگرم ازت خالص مورد نیاز زراعت است. 

 

 
 

 داری تصادفی جهت تعیی  وزن تر برگنمونه بر -1شكل 

 

 تعیی  مقدار نیتروژن مورد نیاز -1جدول 

 آبیاري

-شاخص .تاس روبرو آن با آینده در کشور کشاورزی توسعه که باشد یم ییها چالش ی تر بزرگ از خشكسالی و آب کمبود

 کشور غذایی نیازهای تامی  برای زمی  و آب منابع که دهد یم نشان میالدی 2421 سال برای غذایی نیازهای و آماری های

 مناسب الگوهای ارتقای منظور به اقداماتی کوتاه زمان مدت در که آن شرط به باشند، یم موجود داخلی تولید طریق از

 و مزرعه مدیریت بهبود برداشت، از پس ضایعات کاهش آبیاری، بازده افزایش و سطح واحد در عملكرد افزایش کشت،

 رساندن حداقل به منظور به آب منابع تلفیقی مدیریت و خشكسالی با مقابله آمادگی استراتژی موارد، ای  تمام بر عالوه

به  مرحله حساس پنجبه طور کلی  (.1531شود )حیدری شریف آباد،  اتخاذ آب بقران از جلوگیری و خشكسالی خسارت

خشكی در کلزا وجود دارد که در صورت کمبود آب در هر کدام از ای  مراحل، کاهش زیادی در عملكرد دانه ایجاد 

مرحله غالف  ،مرحله گلدهی ،مرحله ساقه رفتن ،مرحله جوانی و رشد اولیه گیاهچهاز :. ای  مراحل عبارتندشود یم

 .شدن دانهر مرحله پ ،بندي

. شود یمدهی، باعث کوتاه ماندن گیاه و در نتیجه کاهش تعداد گل و شاخه در بوته ساقهکمبود آب در مرحله شروع 

و دانه  ها غالف. کمبود آب در ای  مرحله موجب کاهش تعداد باشد یمزمان برای آبیاری، مرحله گلدهی کلزا   یتر حساس

و می بایست ی دارد. ا ژهیو. زمان آخری  آبیاری در کلزا اهمیت گذارد یمنامطلوبی بر عملكرد کلزا  ریتأثبندی شده و 



های ساقه اصلی، عمل آبیاری انجام شود. در صورت تأخیر در آن، نه تنها عملكرد درصد رسیدن غالف 24حداکثر تا زمان 

ر حال حاضر که دی جانبی، برداشت مقصول با مشكل مواجه خواهد شد. ها شاخهیابد، بلكه به دلیل ایجاد افزایش نمی

توان کمبود منابع آبی مواجه است، استفاده از تكنولوژی هیبریدها که قدرت رویشی اولیه آنها باالست میکشورمان با بقران 

مناسب باشد تعداد گردد هرچقدر میزان بذر مصرفی حداقل یك یا دو نوبت در آبیاری صرفه جویی نمود بنابرای  توصیه می

نیاز کودی و آبی آن نیز کمتر و بازده اقتصادی آن بیشتر خواهد بود. کلزا گیاهی است که گاهاً  و ببوته در واحد سطح مناس

در مراحل اولیه رشد برای توسعه ریشه دارد که در ای  صورت ریشه برای رسیدن به رطوبت کافی در آبی  نیاز به یك تنش

تر و گیاه های اولیه سریعتر باشد قدرت تشكیل برگسبتر و قطر آن مناعمق خاک نفوذ کرده و هر چقدر طول ریشه عمیق

های احتمالی خشكی در زمان گلدهی مقاومت آن افزایش خواهد یافت. مصرف آب اضافی گیاه را در برابر یخبندان و تنش

کند و گیاه در مقابل سرما مقاومت کمتری از خود نشان خواهد داد )در شرایط هوای و رشد ریشه را کند میتنبل نموده 

 سرد بهتر است آب در اطراف ریشه کلزا نباشد(. 

 

 گلدهی دوره  

از های تولید شده و مهمتر از آن جلوگیری کند. در ای  مرحله تعداد گلواقع مرحله گلدهی عملكرد تولید را تعیی  میدر               

کلزا گیاهی رشد نامقدود است و عملكرد آن تابع تراکم،  ها تضمی  کننده عملكرد مزرعه کلزا است.حمله آفات و بیماری

تری   ها، حساس باشد. مرحله گلدهی و تشكیل خورجی  ها می تعداد خورجی  در گیاه، تعداد دانه در خورجی  و وزن دانه

پژوهش های متعدد نشان  می دهد که تأمی  آب کافی در طی مراحل انتهایی شود. نتایج  مراحل به تنش آبی مقسوب می

-درجه سانتی های کلزا تا صفرگل .باشد ای می رشد زایشی برای دستیابی به عملكرد باالی دانه و روغ  دارای اهمیت ویژه

 جنی  و مختل افشانی گرده کمتر ادگردرجه سانتی 12 از ولی کنند می تقمل گراد دما راسانتی درجه -4 تا هاغالف گراد و

عملكرد گیاه کلزا تابع تراکم، تعداد خورجی  در  ( گزارش کردند1531نعیمی و همكاران ).شوند نمی تلقیح هاگل و سقط ها

تری  مراحل به  ها، حساس باشد. همچنی  مرحله گلدهی و تشكیل خورجی  ها می گیاه، تعداد دانه در خورجی  و وزن دانه

شود. نتایج ای  پژوهش نشان داد که تأمی  آب کافی در طی مراحل انتهایی رشد زایشی برای  خشكی مقسوب میتنش 

که بیشتری   ( نشان دادند1532باشد. فنایی و کیخا ) ای می دستیابی به عملكرد باالی دانه و روغ  دارای اهمیت ویژه

دهی اری در تمام مراحل رشد( و تیمار قطع آب در مرحله ساقهترتیب مربوط به تیمار شاهد )آبی عملكردهای دانه کلزا به

 بررسی تیمارهای در دهی و پر شدن دانه تعلق داشته است.تری  عملكرد دانه به تیمار قطع آب در مرحله غالف بوده و کم

 آبی تنش که شد مشاهده ارقام کلزا روی دهی( بر گل مرحله و رویشی رشد رویشی، اواخر رشد ابتدای در آبی )تنش تنش

 تعداد تری  کم داد. کاهش را دانه و عملكرد خورجی  هر در دانه تعداد گیاه، هر در تعداد خورجی  داریمعنی طور به

(. بر اساس 1531بود )دانشمند و همكاران،  دهی گل  مرحله در دیده تنش گیاهان به مربوط خورجی  در دانه و خورجی 

عملكرد دانه زمانی رخ داد که در فصل بهار فقط یك بار آبیاری انجام گرفت و بیشتری  های دیگر بیشتری  کاهش  آزمایش

هنما ر)عملكرد دانه زمانی بدست آمد که آبیاری در سه مرحله  قبل از رشد رویشی، گلدهی و دانه بندی صورت پذیرفت

 .(2441 ،بخشندهو

 هاي هرز علف

علف هرز دارد، ولی در یك زراعت خوب از مرحله روزت به بعد اکثر کلزا در مراحل اولیة رشد قدرت رقابتی کمتری با 

آب، نور  علف های هرز نه تنها در مصرف (.1511علف های هرز قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود )احمدی و جاوید فر، 



ئی  آمدن کیفیت روغ  های هرز هم خانواده کلزا، باعث پا کنند، بلكه اختالط بذور علف و مواد غذایی با کلزا رقابت می

های هرز  شود. کلزای پائیزه، در شرایطی که مدیریت مناسبی در مزرعه اعمال شود، قادر است از رشد اکثر علف وکنجاله می

که  مشكل ساز می شودهای هرز بهاره در شرایطی  علفها را از صقنه رقابت خارج نماید.یك ساله جلوگیری کرده و آن

هایی از مزرعه عاری از پوشش گیاهی مطلوب باشند. در هر صورت باید مزارع عاری از  یا بخشکلزا رشد ضعیفی داشته و 

توان خردل  های هرز کلزا می تری  علف (. از مهم1531راد و دهشیری،)شیرانید های هرز په  برگ انتخاب شون علف

را نام  و دم روباهی کنگر وحشی ،سیزاب، بابونه وحشی ،، یوالف وحشی، سلمه تره، تاج خروس گندمك، شاتره ،وحشی

 .برد

 

 مديريت علف هاي هرز

-های هرز خردلی کلزاست، خصوصاً علفهای هرز هم خانوادهیكی از مشكالت اساسی توسعه کلزا در ایران وجود علف

 از که مقصوالتی) GMOوحشی و تربچه وحشی. نظر به اینكه در ایران در حال حاضر نمی توان با استفاده از تكنولوژی 

ها های هرز و سایر په  برگآیند(، برای کنترل اینگونه علف می دست به ارگانیسم یك های ژن اصالح و مهندسی طریق

توانند به ی آنهاست که میخصوصیات بارز هیبریدهای فرانسوی قدرت رشد رویشی اولیهبنابرای  یكی از استفاده نمود

های هرز از نظر رشدی علفش دهند و از آنجایی که سایر بذور پوش سرعت سطح مزرعه را با تشكیل و توسعه برگ

قدرتی همانند هیبریدها را ندارند بنابرای  در اثر عدم نورکافی بخاطر سایه اندازی و توان رقابتی کم، از بی  خواهند رفت. 

ها ها( و بعضی از په  برگیك برگهای هرز گرامینه ) بارها می توان نسبت به کنترل علفالبته با استفاده از بعضی علفكش

 (از طریق شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  توزیع می گردد) بوتیزان استار کش سوپرگاالنت، لونترل، ترفالن واقدام نمود برای مثال علف

  استفاده نمود.

 كنترل زراعی -الف

های هرز می باشد. زراعی کنترل علف تناوب زراعی : استفاده از تناوب زراعی مناسب به خصوص با غالت، بهتری  روش -1

های موجود به راحتی های هرز په  برگ درمزارع غالت با علف کشهای هرز نازک برگ در مزرعه کلزا و علفکنترل علف

 های هرز را در مزارع کلزا به حداقل می رساند .امكان پذیر است . تناوب کلزا با مقصوالت وجینی تراکم علف

های هرز شده و کنترل جمعیت آنها به وسیله دیسك آبیاری مزرعه قبل از کشت کلزا موجب سبز شدن علفماخار کردن:  -2

 های عمومی فراهم می شود. ضمنا خسارت ناشی از سله بست  با ای  روش به حداقل می رسد.یا علفكش

یا به صورت وجی  دستی میسر ها توسط کولتیواتور سبك های هرز مزرعه در بی  ردیفکنترل مكانیكی : کنترل علف -5

 است.

 كنترل شیمیايی -ب

کش ترفالن های قبل از کشت: پس از انجام عملیات شخم و دیسك، قبل از کاشت، مزرعه توسط علفکشاستفاده از علف -1

 لیتر آب به طور 544-444های سنگی ( در هكتار به همراه لیتر در خاک 4/2-2های سبك و لیتر در خاک 4/1به میزان )

کش بهتر است خاک یكنواخت سم پاشی و بالفاصله توسط دیسك سبك با خاک مخلوط گردد. جهت افزایش اثر علف

های هرز نازک برگ و کش قسمت عمده علفمرطوب بوده و سمپاشی در هنگام صبح یا غروب انجام گیرد. ای  علف

 کنترل می کند.های هرز هم خانواده را % علف24ها و حدود طیف وسیعی از په  برگ



 4/2به میزان درصد سوسپانسیون ( 1/51)کش بوتیزان استارها بعد از کشت و قبل از سبز شدن : علفکشاستفاده از علف -2

های هرز نازک برگ و په  برگ هكتار بعد از کاشت و قبل از سبز شدن کلزا می تواند در کنترل طیف وسیعی از علفدرلیتر

 نواده کلزا موثر واقع شود.های هرز هم خابه ویژه علف

لیتر  2های گاالنت )کشهای هرز نازک برگ استفاده از علفکش های بعد از سبز شدن : برای کنترل علفاستفاده از علف -5

 5لیتر در هكتار( از مرحله  2لیتر در هكتار( و فوکوس )  5اس )-لیتر در هكتار(، نابومیلی 144در هكتار(، سوپرگاالنت )

 2تر از گراد و دماهای شبانه پایی درجه سانتی 14تر از شود. در دماهای روزانه پایی زت کامل کلزا توصیه میبرگی تا رو

ها است. جهت کنترل بعضی کشاس کمتر و سوپرگاالنت بیشتر از سایر علف-کش نابو گراد تاثیر کاربرد علفدرجه سانتی

وحشی، انواع کنگر، کاهو وحشی، بارهنگ، جعفری وحشی و انواع های هرز په  برگ نظیر ماشك، شبدر، یونجهاز علف

های هرز حدود لیتر در هكتار زمانی که علفمیلی 144-344کش لونترل به میزان شود که از علفعلف هفت بند توصیه می

 باشند، استفاده گردد. متر میسانتی 14

 

 اه آفات و بیماری

تری  آفات کلزا  کنند. از مهم میی را همراه هستند که ای  گیاه آفاتای از مجموعه روغنی های دانه لیدکننده تو مقدود عوامل 

ها، سرخرطومی خورجی  کلم، شب پره کلم و  کك ،کلمسفیده، گرده خوارهای توان به شته مومی کلزا، سوسك در ایران می

یا شانكر ساقه سوختگی  ساق سیاه، ائیپوسیدگی اسكلروتینی کلزا هایبیماریشاخص تری  اشاره کرد.  کرم طوقه بر

 می باشند. های گیاهچه ریشه گرزی و بیماری ،زنگ سفید ،سفیدک سطقی ، آلترناریائی، سفیدک کرکی

 

 

 

 

 

 خسارت شته -2شكل 

 

 كنترل آفات مهم كلزا 

  شته

با مكیدن شیره سلولی،  های در حال رشد کلزا حمله نموده واز جمله آفات مهمی است که به برگ، ساقه، گل وخورجی 

های سیتمیك نظیر گردد. جهت کنترل ای  آفت، استفاده از آفت کشباعث کاهش شدید رشد و ایجاد تغییر شكل می

کیلوگرم در هكتار (  1هكتار ( و پریمور )درلیتر 4/4لیتر در هكتار(، دیمكرون ) 2لیتر در هكتار(، اکاتی  ) 4/1متاسیستول )

شود، بهتر است از سم پریمور استفاده گردد. تاکید ها زنبور عسل پرورش داده میزارعی که اطراف آنشود. در متوصیه می

شود از همان مراحل اولیه رشد، مزرعه تقت کنترل قرار گرفته و نسبت به سمپاشی مزرعه اقدام شود. در صورت وجود می

ها از حاشیه مزارع باشد. از آنجایی که حمله شتهیشته، سمپاشی دوم به فاصله دو هفته بعد از سمپاشی اول ضروری م

های هرز اطراف مزارع بسیار مهم است. در صورت عدم سمپاشی مزرعه تا قبل از مرحله شود، از بی  بردن علفشروع می

ه در های کم باران کنترل شته بسیار دشوار خواهد بود. کنترل شتهای گرم و خشك و سالدهی کلزا به ویژه در سالساقه

 دهد. با سموم شیمیایی را کاهش می مرحله روزت در کاهش خسارت ای  آفات موثر بوده و نیاز به سمپاشی



 خوار سوسک گرده

ها باعث کاهش عملكرد دهی و گلدهی به گیاه کلزا حمله کرده و با از بی  بردن غنچهدر مراحل غنچه سوسك گرده خوار

ها به کندی صورت گرفته و دوره هایی که به علت سردی هوا، باز شدن گلسالگردد. خسارت ای  آفت بویژه در می

کش نظیر دیازینون یا شود بسیار چشمگیر است. در ای  صورت، سمپاشی مزرعه با یكی از سموم حشرهگلدهی طوالنی می

مل مزرعه نه تنها خسارت ای  ها و گلدهی کاشود. بعد از باز شدن اکثر غنچهلیتردرهكتار توصیه می 4/2زولون به میزان 

نماید. آستانه اقتصادی ای  آفت در مناطق سرد به طور متوسط افشانی نیز کمك موثری میآفت ناچیز است بلكه برای گرده

 باشد. مشاهده سه حشره کامل بر روی بوته می

 سوسك منداب

های گیاه، باعث کاهش مقاومت به سرما و در برگباشد که با تغذیه از از آفات مهم کلزا در مرحله روزت و قبل از آن می 

لیتردرهكتار(، دیازینون  5-2کش از جمله فوزالون)شود. برای مبارزه با ای  آفت از سموم حشرهنهایت افت عملكرد گیاه می

 شود.لیتردرهكتار( استفاده می 4/1-2لیتردرهكتار( و اکامت ) 4/1-1)

 كک چلیپايیان 

های کرپه آفت در مراحل اولیه رشد )از مرحله کوتیلدون( در بعضی مناطق به ویژه در کشت خسارت ناشی از حمله ای 

-شود. برای کاهش خسارت باید اوال کشت به موقع صورت گیرد و ثانیا از بذور ضد عفونی شده با حشره کشمشاهده می

های مناسب نظیر کشود مزرعه با آفتشهایی نظیر کائوچو استفاده گردد. در صورت تراکم باالی جمعیت کك، توصیه می

 پاشی گردد. لیتردرهكتار سم 2دیازینون به میزان 

  پرندگان

خسارت ناشی از پرندگان در مراحل اولیه رشد کلزا و زمان دانه بست  در بعضی مناطق کشور به ویژه مناطق جنوبی و  

هایی نظیر ایجاد صدا و غربی کشور بسیار مشهود است. برای کاهش خسارت ایجاد شده می توان از کشت به موقع و روش

 کیلوگرم در هكتار در هر مرحله استفاده کرد. 24الی  14ها به میزان مترسك و پاشیدن گوگرد پودری روی برگ

  هاي مهم كلزاكنترل بیماري

 پوسیدگی سفید ساقه 

های پوسیدگی ساقه اسكلروتینیایی و حتی اسكلروتینیا معروف است. نشانه  بیماری زمانی قابل تشخیص است که به نام 

های فرعی، و حتی های سفید در ساقه اصلی، شاخهپوسیدگیفرصتی برای مبارزه وجود ندارد. در مزرعه به صورت 

ها دیده می شود. ساقه از داخل خالی شده و ورس و شكستگی ساقه و در نهایت زودرسی غیر عادی در مزرعه خورجی 

مان های مرطوب شمالی و نیز خوزستان اگر در زمشاهده می شود. برای مبارزه در مناطق آلوده و پر خطر از جمله استان

گراد باشد سمپاشی مزرعه با سمومی سانتی 14-12روز بی   4شروع گلدهی کلزا رطوبت هوا اشباع و دمای روزانه به مدت 

لیتر در هكتار( الزم خواهد بود. در نظر داشته باشید که درصد بیماری هر چه باشد  2-1مثل فولیكور به میزان توصیه شده )

 ها خواهد بود.میزان آلودگی بوتهکاهش خسارت عملكرد ناشی از آن نصف 

 

 ساقه سیاه

های عمیق ساقه که ها و شكافکند. ایجاد ترکهای شمالی ایجاد خسارت میبه نام بیماری فوما نیز مشهور است. در استان 

 برگی به 5-2ها منتهی می شود از عالیم بارز و خسارت اصلی بیماری است. بیماری در زمان به شكستگی و ورس بوته

های پر باران در ای  مقطع از رویش ها دیده می شود. در فصلها و لپههای گیاهچههای کرم رنگ روی برگصورت لكه



گیاه شدت بیماری نیز بیشتر خواهد بود. استفاده از سموم توصیه شده مانند فولیكور در ای  زمان می تواند خسارت بیماری 

 را کاهش دهد.

 

 لكه برگی آلترناریایی

های مرطوب شدت باالی بیماری را نشان می شود. استانای تیره تا روش  درمناطق دیده میهای مواج قهوهصورت لكهبه  

دهند. در صورت بروز شدید بیماری می توان از سموم توصیه شده استفاده کرد تا از کاهش شدید سطح برگ و به طبع آن 

ها نیز دیده شده و های مدور تیره در روی خورجی هعملكرد مقصول جلوگیری شود. در صورت شدت بیماری لك

تیرام یا رورال به میزان یك در هزار برای کاهش خسارت  –چروکیدگی بذرها را به دنبال دارد. سمومی مانند کربوکسی  

 .قابل توصیه هستند

 برداشت

غالباً دچار  هابوتهرسیدگی  یكنواختی در( بدلیل غیر op) ارقام قدیمی کلزا بخصوص ارقام با سیستم آزاد گرده افشان

ارقام هیبرید جدید مقاوم به ریزش هستند که ای  ژن از یك گونه تربچه سیاه به کلزا منتقل شده است. در . ندوشریزش می

ها و رسیدگی ساقه در ارقام هیبرید ها، دانهحال حاضر دو صفت مقاومت نسبت به ریزش دانه و رسیدگی یكنواخت غالف

درصد برسد مزرعه برای برداشت آماده است ای  مرحله با تغییر رنگ دانه از  54تا  54ها بی  ود دارد. اگر رطوبت ساقهوج

یابد. استفاده از ارقام زودرس در مناطقی که گرمای زودرس دارند سبز روش  به قهوه ای و در نهایت سیاه رنگ پایان می

درصد باشد تا  1های موجود در بوته رداشت مستقیم، باید میزان رطوبت دانهتر هستند. در ببرای برداشت مقصول مناسب

 15ها ها، هنگام برداشت باید رطوبت دانهبتوان دانه را برای مدت طوالنی نگهداری نمود. جهت جلوگیری از ریزش دانه

شود و با کمبای  دچار مشكل می درصد باشد 15تا  44ها بی  ها رطوبت داشته باشند و رطوبت ساقهدرصد باشد. اگر غالف

زمان مناسب گردد. ها از روی سرند میهای تر، سبب ریزش دانهبسته شدن منافذ سرندها توسط کاه و کلش و غالف

روش  یا  ای های اولیه به رنگ قهوه اصلی وشاخه  های ساقه درصد بذور غالف 44تا  54برداشت غیرمستقیم وقتی است که 

صبح و عصر باعث کاهش ریزش بذر  قصول در. برداشت مدرصد برسد 24ها به حدود رطوبت دانه تیره متمایل شوند

روز در شرایط مزرعه و در معرض آفتاب قرار گیرد تا بذور سبز به  4-1از برداشت، مقصول باید به مدت  گردد. پس می

درصد بذور  34-14رسند، وقتی  ت می. در مورد ارقام هیبرید که به طور یكنواخدرصد(12)رطوبت  رنگ تیره درآیند

، درصد(15)رطوبت دانه حداکثر  ای روش  یا تیره متمایل شوند های اولیه به رنگ قهوه های ساقه اصلی و شاخه غالف

 دتوان به طور مستقیم با کمبای  مقصول را برداشت نمود. در ای  حالت، تنظیمات کمبای  باید به درستی انجام شود. ه می

و  های کلزا را از پشت به داخل کمبای  هدایت کند حد ممك  در باالتری  سطح قرار گیرد، به طوری که غالفکمبای  تا 

درصد بیشتر از سرعت حرکت کمبای  باشد. همچنی  ارتفاع هلیس از  14. سرعت هد تقریباً ساقه کمتری وارد کمبای  شود

تا  544و سرعت ف   144تا  344و دور استوانه کوبنده  سان باشدفواصل در طرفی  کامالً یك متر ومیلی 12-24کف پالتفرم 

  (.1531و دهشیری،  راد )شیرانیدور در دقیقه تنظیم شود  544

 
 برداشت مزارع کلزا توسط کمبای  -5شكل 

 



  انباركردن

انبار تمیز با تهویه درصد رسید در یك  3جهت انبار کردن بذور باید ابتدا آنها را تمیز کرده و وقتی که رطوبت بذر به 

که رطوبت بذور باال باشد باید از خشك ک    های گلستان، مازندران، گیالن و مغان در صورتیمطلوب ذخیره کرد. در استان

گیری، نگهداری و کیسهاستفاده گردد. ضدعفونی کردن انبار و از بی  بردن حشرات قبل از عمل ذخیره سازی الزامی است.

 .شود درصد باعث فساد و از بی  رفت  دانه کلزا می12های باالی با رطوبت حتی حمل مقموله کلزا
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