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مقدمه
          کلــزا گیاهــي اســت از خانــواده براسیکاســیا )Brassicaceae( بــا نــام علمي  براســیکاناپوس) 
Brassica napus (کــه در شــرایط آب و هوایــي مســاعد بــه صــورت یکســاله رشــد مــي نمایــد. 
ایــن گیــاه بــه عنــوان ســومین گیــاه روغنــی مهــم دنیــا شــناخته شــده اســت . بــه دلیــل خصوصیــات 
خــوب ماننــد مقاومــت بــه کــم آبــی، شــوری، ســرما، ارزش تناوبــی زیــاد، مقاومــت نســبی بــه بافــت 
خــاک و قابلیــت بــاال بــرای رقابــت بــا علــف هــای هــرز هــم اکنــون در ســطح وســیعی از مــزارع 
جهــان در تنــاوب بــا محصــوالت مختلــف بــه ویــژه غــالت کشــت مــی شــود. دو فــراورده حاصــل از 
دانــه کلــزا، روغــن و کنجالــه مــي باشــد، دانــه کلــزا حــاوي 45-40 درصــد روغــن اســت. بــا توجــه 
ــق واردات  ــي روغــن هــاي خوراکــي کشــور از طری ــش از 90 درصــد مصــرف داخل ــه اینکــه بی ب
تامیــن مــي گــردد، بــه ایــن لحــاظ لــزوم برنامــه ریــزي بلنــد مــدت و منســجم بــا هــدف نیــل بــه خــود 
کفایــي در تولیــد روغــن غیــر قابــل انــکار خواهــد بــود. افزایــش تولیــد روغــن هــاي خوراکــي را 
مــي تــوان عــالوه بــر بهبــود شــیوه هــاي کشــت و اصــالح ارقــام پــر روغــن از طریــق معرفــي گیاهــان 

روغنــي کــه مناســب کشــت در منطقــه مــي باشــند نیــز تامیــن نمــود.
ــراي اســتفاده در  ــوده و ب ــن ب ــده نیزسرشــار از پروتئی ــي مان ــه باق پــس از اســتحصال روغــن، کنجال

ــه دام مناســب مــي باشــد .  تغذی

شکل1- مزرعه در مرحله گلدهی  شکل2- در مرحله غالف بندی شکل3- در مرحله رسیدگی            

كاشت، داشت و برداشت )عمليات زراعي(
خاك:

 کلــزا در محــدوده وســیعي از خــاک هــا رشــد مــي کنــد، ولــي مناســب تریــن اراضــي بــراي کشــت 
کلــزا خــاک هایــي بــا بافــت متوســط، زهکــش مناســب، مــواد آلــي کافــي  وpH  )اســیدیته( حــدود 
6/5  مــي باشــد. کلــزا در شــرایط ایســتایي، ســیالبي و زهکشــي ضعیــف زمیــن و pH پاییــن تــر از 5/5 

نبایــد کشــت شــود.
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تناوب:
ــل  ــعه عوام ــد و از توس ــذر را بده ــب ب ــتر مناس ــه بس ــازه تهی ــه اج ــي ک ــر محصول ــاوب ه ــزا در تن  کل
بیمــاري زاي خاکــزي جلوگیــري کنــد، رشــد مــي نمایــد؛ بــه ویــژه در تنــاوب بــا غــالت عکــس العمــل 
مطلوبــي نشــان مــي دهــد. ایــن تنــاوب باعــث کنتــرل بیمــاري هــا، آفــات و علــف هــاي هــرز کلــزا مــي 
ــاد نشــان داد کــه عملکــرد گنــدم پــس  گــردد. نتایــج تحقیقــات تنــاوب گنــدم - کلــزا در حاجــی آب
از کلــزا حــدود 15تــا20 درصــد بیشــتر از عملکــرد گنــدم پــس از آیــش بــوده اســت. کاشــت متوالــي 
کلــزا در یــك زمیــن یــا کشــت آن در تنــاوب بــا ســایر گیاهــان جنــس براســیکا باعــث تشــدید بیمــاري 
هــاي کلــزا مــي گــردد. چــرا کــه در ایــن حالــت عوامــل بیمــاري زا مــي توانــد در ســال هــاي متوالــي 
در خــاک و روي گیــاه میزبــان باقــي بمانــد و جمعیــت خــود را افزایــش دهــد. بنابرایــن هنــگام انتخــاب 
ــه تنــاوب زراعــي منطقــه بســیار مهــم اســت. زراعــت هــاي  ــزا، توجــه ب ــراي تولیــد کل یــك منطقــه ب
ــده و  ــاي عم ــت ه ــت زراع ــدول)1( لیس ــد. ج ــزا دارن ــا کل ــترک ب ــاري مش ــه بیم ــتند ک ــددي هس متع

فاصلــه زمانــي بیــن تولیــد آنهــا بــا کشــت کلــزا را نشــان مــي دهــد.

جدول)1(- راهنماي انتخاب محصوالت در تناوب با کلزا

مالحظاتتناوبمحصول

هیچ بیماري مشترکي وجود ندارد. این گیاهان مي توانند قبل یا بعد از کلزا 0گندم، یوالف و جو
کشت گردند

در مناطقي که آترازین براي کنترل علف هرز استفاده مي شود، اگر باقي مانده 1ذرت و سورگوم
علف کش قابل مالحظه نباشد

سیب زمیني، شبدر، لوبیا 
بیماري مشترک ریزوکتونیا و  فوزاریوم ریشه1و پنبه

بیماري مشترک ریزوکتونیا، فوزاریوم ریشه و پوسیدگي اسکلرو تینیایي ساقه2یونجه وسویا

3آفتاب گردان و کلزا
بیماري مشترک ریزوکتونیا، فوزاریوم ریشه و پوسیدگي اسکلروتینیایي ساقه، 

براي جلوگیري از افزایش بیماري ها، آفات و  علف هاي هرز، کلزا نباید بیش از 
یك مرتبه در یك دوره چهار ساله کشت گردد.

شکل4- مزرعه کلزا در تناوب با گندم
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انتخاب رقم
ارقام کلزا از نظر تیپ رشد با توجه به ریخته ارثي به سه گروه عمده تقسیم مي شوند:

1- ارقام کلزا با تیپ رشد بهاره:
ایــن ارقــام بــراي بــه گل رفتــن بــه درجــه حــرارت حــدود 3 درجــه ســانتي گــراد بــه مــدت یــك هفتــه 

نیــاز دارنــد.
2- ارقام کلزا با تیپ رشد بینابین:

ایــن ارقــام جهــت بهــاره ســازي یــا شــروع رشــد زایشــي بــه درجــه حــرارت حــدود 3 درجــه ســانتي 
گــراد و کمتــر بــه مــدت یــك مــاه نیــاز دارنــد. تیــپ رشــد بینابیــن نیــز بــه دو زیــر گــروه تیــپ رشــد 

بینابیــن زودرس و بینابیــن متحمــل بــه ســرما تقســیم مــي شــود.
3- ارقام کلزا با تیپ رشد زمستانه:

ایــن گــروه تحمــل بــه ســرماي بســیار خوبــي داشــته و جهــت شــروع رشــد زایشــي بــه درجــه حــرارت 
حــدود 3 درجــه ســانتي گــراد و کمتــر بــه مــدت یــك و نیــم مــاه نیــاز دارنــد.

مشخصات ارقام كلزاي مناسب  براي كشت در منطقه هرمزگان
  ( Hyola(  401هيبرید هایوال

   دوره رویــش 150 تــا 180 روز، درصــد روغــن دانــه 44 تــا 47 درصــد، وزن هــزار دانــه حــدود 3/5 
ــه خوابیدگــي، از ارقــام دو صفــر،  ــادا، داراي تیــپ رشــد بهــاره، مقــاوم ب گــرم، منشــأ آن کشــور کان

داراي رســیدگي یکنواخــت بــا عملکــرد دانــه بیــش از 3 تــن در هکتــار مــي باشــد.
)RG(003رقم آرجی

از ارقــام بــا گــرده افشــانی بــاز، متوســط عملکــرد 2/5 تــن در هکتــار، دوره رویــش 155 تــا 185 روز، 
ــه حــدود 3/5 گــرم، منشــأ آن کشــور آلمــان،  ــا 45 درصــد، وزن هــزار دان ــه 42 ت درصــد روغــن دان
ــه  ــام دو صفــر، از ویژگــی خــاص رشــد اولی ــه خوابیدگــي، از ارق ــاوم ب داراي تیــپ رشــد بهــاره، مق

ســریع.
ــاال و  ــودن پتانســیل عملکــرد ب ــه دلیــل دارا ب بایــد توجــه نمــود کــه هیبریــد هایــوالی )401 و 308( ب
زود رســی بــا اســتفاده از مکانســیم فــرار از خشــکی، از گرمــا و خشــکی انتهــای فصــل اجتنــاب نمــوده 

و عملکــرد دانــه باالیــی تولیــد مــی نماینــد.

شکل5- مزرعه ارقام کلزا 
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آماده سازي زمين
       مجموعــه شــرایطي اســت کــه ســرعت جوانــه زنــي و ایجــاد پوشــش ســریع و یکنواخــت را فراهــم 
ــه  ــه ســرما و عملکــرد دان مــي ســازد وباعــث بهبــود کنتــرل علــف هــاي هــرز و افزایــش مقاومــت ب
مــي شــود. بســتر بــذر بایــد نســبتاهموار باشــد و تــا عمــق مناســبي رطوبــت کافــي داشــته باشــد. ســطح 
خــاک بایــد داراي دانــه بنــدي خوبــي بــوده و حــاوي 30 تــا 45 درصــد ذرات ریــز و مقــداري کلوخــه 
کوچــك جهــت جلوگیــري از فرســایش باشــد. اگــر بســتر بــذر حــاوي دانــه هــاي ریــز زیــادي باشــد، 
رطوبــت خــاک از دســترس خــارج  مــي شــود، بســتر بــذر ســله مــي بنــدد و ســطح بســیار محکمــي 
را ایجــاد مــي کنــد کــه ایــن موضــوع باعــث اســتقرار ضعیــف گیاهچــه هــا و اتــالف رطوبــت مــي 
گــردد. بنابرایــن جهــت بســتر بــذر مناســب ضمــن دقــت در انتخــاب مزرعــه معموالعملیــات آمــاده 
ســازي زمیــن شــامل شــخم، دیســك و مالــه انجــام مــي شــود. پــس از شــخم عمیــق بــراي از بیــن بردن 
کلوخــه هــاي خــاک دو بــار دیســك عمــود بــر هــم ضــروري مــي باشــد. در ایــن مرحلــه مــي تــوان 
علــف کــش پیــش از کاشــت ماننــد ترفــالن را نیــز بــا خــاک مخلــوط نمــود، همچنیــن از کودهــاي 
شــیمیایي پایــه مــورد نیــاز نیــز اســتفاده کــرد. جهــت اســتفاده از علــف کــش ترفــالن، تهیــه زمیــن و 
بســتر کاشــت بایــد بــه نحــو مطلوبــي انجــام پذیــرد. در زمیــن هایــي کــه داراي کلوخــه هســتند و یــا 
خشــك کاري مــي شــوند، ایــن علــف کــش تأثیــر الزم را نخواهــد گذاشــت. زیــرا ایــن علــف کــش 
ــدي  ــا ح ــاک ت ــد خ ــن بای ــد. بنابرای ــي کن ــرل م ــرز را کنت ــاي ه ــف ه ــي، عل ــه زن ــه  جوان در مرحل
مرطــوب بــوده و علــف کــش در عمــق 10 ســانتي متــري خــاک قــرار گیــرد. پــس از دیســك زدن، 
از مالــه نیــز جهــت تســطیح زمیــن و کمــك بــه ســبز شــدن یکنواخــت مزرعــه اســتفاده  مــي گــردد.

تاریخ كاشت
ــا شــرایط خــاص از نظــر موقعیــت جغرافیایــي و       در شــرایط محیطــي مختلــف و در هــر منطقــه ب
اقلیمــي تاریــخ کاشــت مــي توانــد مختلــف باشــد. بنابرایــن جهــت پوشــش مناســب مزرعــه و رشــد 
ــخ کاشــت مناســب  ــخ مناســب کشــت گــردد. تاری ــد در تاری ــزا بای ــوب و افزایــش عملکرد،کل مطل

کلــزا در منطقــه حاجــي آبــاد از اول تــا بیســتم آبــان مــاه مــي باشــد.

شکل6- مزرعه کلزا در تاریخ کاشت های مختلف
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ميزان بذر و تراكم بوته
ــا 10  ــرف 4 ت ــه مص ــي ک ــن معن ــازگاري دارد. بدی ــه س ــم بوت ــیعي از تراک ــه وس ــزا در دامن       کل
ــا 80  ــه 60 ت ــه ایجــاد نخواهــد کــرد. تراکــم بوت ــي در عملکــرد دان ــار، تفاوت ــذر در هکت کیلوگــرم ب
بوتــه در متــر مربــع  مناســب مــي باشــد. تراکــم بوتــه کمتــر از 20 بوتــه در متــر مربــع باعــث افزایــش 
خوابیدگــي و حساســیت بــه ســرما و نهایتــا” کاهــش عملکــرد دانــه مــي گــردد. تراکــم بوتــه مطلــوب 
ــازک ایجــاد شــده، راحــت  باعــث زودرســي و یکنواختــي در رســیدگي مــي گــردد و ســاقه هــاي ن
تــر برداشــت مــي شــوند. بــه هــر حــال تراکــم هــاي بوتــه بــاال نیــز نــه تنهــا عملکــرد دانــه را افزایــش 
نمــي دهــد، بلکــه ممکــن اســت خطــر وقــوع  ورس و بیمــاري را افزایــش دهنــد. عــالوه بــر ایــن باعــث 
ضعیــف و کوچــك شــدن بوتــه هــا و نهایتــا” موجــب افزایــش خطــر ســرما زدگــي در زمســتان مــي 
ــرم در  ــا 7 کیلوگ ــب، 5 ت ــذر مناس ــتر ب ــود بس ــورت وج ــي در ص ــذر مصرف ــزان ب ــن می ــوند. میانگی ش
ــه مــی  ــاش توصی ــار در روش دســت پ ــا 12کیلوگــرم در هکت ــار در روش کشــت ردیفــي و 10ت هکت

شــود.. 

شکل7- مزرعه کلزا با تراکم مطلوب
عمق و ابعاد كشت

بــذر کلــزا را بــه دلیــل ریــز بــودن بایــد در عمــق کــم کشــت کــرد. عمــق کاشــت معمــوال”    
بیــن 1 تــا 3    ســانتي متــر بــا توجــه بــه نــوع رقــم، بافــت و ســاختمان خــاک، رطوبــت خــاک و اقلیــم 
منطقــه در نظــر گرفتــه مــي شــود. بذرهــاي کوچــك کلــزا در شــرایط ایــده آل بایــد بــا خــاک پوشــانده 
شــوند، امــا در مناطــق خشــك الزم اســت بــذر کمــي عمیــق تــر کاشــته شــود تــا بــا اطمینــان بیشــتري بــا 
رطوبــت خــاک در تمــاس باشــد. حفــظ رطوبــت بــراي جوانــه زدن ســریع الزم اســت. عمــق کاشــت 
ــل  ــوده و تکام ــف نم ــذر را ضعی ــه ب ــه، بنی ــر انداخت ــه تأخی ــي را ب ــه زن ــر، جوان ــانتي مت ــش از 4 س بی
گیاهچــه را در پاییــز بــه تعویــق مــي انــدازد. فاصلــه خطــوط کاشــت مــي توانــد بــر روي کنتــرل علــف 
ــی و در نهایــت عملکــرد  ــزان مصــرف آب وکــود نیتروژن ــه خوابیدگــي، می هــاي هــرز، حساســیت ب
دانــه اثــر داشــته باشــد. فاصلــه خطــوط 15 تــا 35 ســانتي متــر کــه در اغلــب بذرکارهــاي غــالت دانــه 
ریــز قابــل تنظیــم اســت، بــراي کشــت کلــزا مناســب مــي باشــد. فاصلــه بوتــه هــا روي ردیــف هــم 3 تــا 

4 ســانتي متــر در نظــر گرفتــه مــي شــود.
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روش كاشت
ــذر  ــزان ب ــه می ــاش ب ــت پ ــت دس ــد. در کش ــي کارن ــزه م ــاش و مکانی ــت پ ــه دو روش دس ــزا را ب کل
بیشــتري نیــاز خواهــد بــود. در ایــن روش بســتر بــذر بایــد کامــال” صــاف شــود و پــس از پخــش بــذر، 
یــك دیســك یــا غلتــك بســیار ســبك زده شــود تــا تمــاس کافــي بیــن بــذر و خــاک ایجــاد گــردد. 
آبیــاري بایــد بــه دقــت زیــاد انجــام شــود تــا از شســته شــدن بــذر و عــدم یکنواختــي در بســتر مزرعــه 
جلوگیــري گــردد. در روش کشــت مکانیــزه مــي تــوان بــا خطــي کار غــالت، عمــل کاشــت را انجــام 
داد. در هنــگام اســتفاده از بــذر کار غــالت بایــد تنظیــم دســتگاه را بــا توجــه بــه عمــق مناســب کاشــت 
ــت 30  ــوط کش ــه خط ــت فاصل ــر اس ــطح، بهت ــت مس ــر داد. در روش کش ــوب تغیی ــذر مطل ــزان ب و می
ســانتي متــر در نظــر گرفتــه شــود و در روش ردیفــي، فاصلــه ردیــف هــا 60 ســانتي متــر و در روي هــر 
ردیــف، دو خــط کشــت در نظــر گرفتــه مــي شــود. در ایــن شــرایط بهتــر اســت از بــذرکار همدانــي 

اســتفاده شــود.

شکل8- مزرعه کلزا با روش کشت خطی
تغذیه كلزا

قبــل از تهیــه بســتر بــذر بایــد تجزیــه خــاک انجــام شــود. بــه ایــن منظــور بایــد از دو عمــق 0-30 
ــژه  ــه وی ــیمیایي آن ب ــي و ش ــای فیزیک ــود و ویژگی ه ــري ش ــاک نمونه گی ــانتی متری خ و 60-30 س
ــزي  ــه حاصلخی ــه ب ــردد. توج ــن گ ــاز تعیی ــر کم نی ــرد و عناص ــیم، گوگ ــفر، پتاس ــروژن، فس ــزان نیت می

ــاه،  اهمیــت زیــادی دارد. خــاک در کــود دهــي و تغذیــه گی
 نيتروژن

    کلــزا نیــاز فراوانــي بــه  نیتــروژن دارد و اســتفاده از کــود  نیتروژنــی بــراي افزایــش عملکــرد ضــروري 
مــي باشــد. کلــزا بــراي تولیــد هــر تــن دانــه، 60 تــا70 کیلوگــرم نیتــروژن خالــص از  خــاک جــذب 
مــي کنــد. ایــن میــزان نیتــروژن بــه صــورت یــك ســوم در هنــگام کاشــت ) نیتــروژن پایــه( و دو ســوم 

بــه میــزان مســاوي در دو مرحلــه از رشــد بــه صــورت ســرک مصــرف مــي شــود. 
ــه هــا  ســرک اول پــس از خاتمــه مرحلــه روزت در زمانــي کــه دمــاي هــوا هنــوز پاییــن اســت و بوت
در مرحلــه شــروع خــروج از خــواب زمســتانه هســتند بایــد انجــام گیــرد. اگــر  نیتــروژن ســرک خیلــي 
زود مصــرف شــود، ممکــن اســت قبــل از جــذب بــه هــدر رفتــه و اگــر دیــر مصــرف شــود، حداکثــر 

عملکــرد حاصــل نخواهــد شــد. 
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ــاد   ــه گل دهــي اعمــال مي شــود. مصــرف زی ــش از مرحل ــه غنچــه دهــي و پی ســرک دوم در مرحل
نیتــروژن باعــث کاهــش درصــد روغــن و افزایــش پروتئیــن دانــه کلــزا مــي گــردد. کمبــود  نیتــروژن 
ــه طــوري کــه  ــي شــود، ب ــا م ــرگ ه ــل ب ــا و کاهــش کلروفی ــه ه ــدن بوت ــاه مان ــه کوت ــز منجــر ب نی
رنــگ شــاخ و بــرگ از ســبز تیــره بــه ســبز کــم رنــگ تــا زرد مــي گرایــد. از آنجــا کــه کودهــاي  
ــي از  ــه یک ــزا ک ــاز کل ــورد نی ــرد م ــن گوگ ــم در تأمی ــولفات آمونی ــر  س ــولفاتی نظی ــی – س نیتروژن
عناصــر مؤثــر در عملکــرد دانــه آن اســت   مــي توانــد مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، بهتــر اســت کــود 
ســرک اول در هنــگام خــروج از روزت از نــوع ســولفات آمونیــم باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه در اثــر 
بارندگــي هــاي پاییــزه و زمســتانه، امــکان شســته شــدن و خــروج نیتــروژن از دســترس ریشــه وجــود 
ــروژن  ــزان مصــرف  نیت ــادي برخــوردار اســت. اگــر می ــت زی ــه از اهمی ــروژن پای ــن  نیت دارد، بنابرای
پایــه کــم باشــد، رشــد رویشــي بوتــه هــا کــم بــوده و گیــاه بــا روزت مناســب وارد مرحلــه زمســتان 
گذرانــي نمــي شــود و در نتیجــه خســارت ناشــي از ســرما افزایــش مــي یابــد. چنانچــه نیتــروژن پایــه 
بیــش از حــد مــورد نیــاز مصــرف شــود، رشــد رویشــي بوتــه هــا زیــاد می شــود و ممکــن اســت گیــاه 
از مرحلــه روزت خــارج گــردد و در اثــر ســرماي زمســتان خســارت زیــادي ببینــد. بنابرایــن، مصــرف  
نیتــروژن پایــه بــه میــزان کافــي در زراعــت کلــزا جهــت حصــول بــه روزت مناســب و تحمــل ســرماي 
ــورت  ــه ص ــد ب ــروژن بای ــود  نیت ــرف ک ــد. مص ــي باش ــوردار م ــزایي برخ ــه س ــت ب ــتان از اهمی زمس

پخــش ســطحي و یــا بــه صــورت نــواري در کنــار بــذر باشــد.
ــف،  ــبزینه ای ضعی ــد س ــف، رش ــه ضعی ــد اولی ــورت رش ــه ص ــزا ب ــروژن در کل ــود نیت ــم کمب عالی
ارغوانــی شــدن تمامــی بــرگ هــا و رگبــرگ هــا و در کمبــود شــدید، زرد شــدن برگ هــای پیــر و 

مــرگ آنهــا میباشــد )شــکل 9 تــا11(.

     
شکل 9 -  عالئم کمبود پیشرونده نیتروژن در کلزا     شکل 10-   گیاه کلزا بدون کمبود نیتروژن 

در چپ و مبتال به کمبود در است
شکل 11- خورجین بدون کمبود نیتروژن درچپ و دارای کمبود در راست

ــزان  ــزا براســاس عملکــرد مــورد انتظــار و می ــاز کل ــه مقــدار کــود اوره مــورد نی در جــدول 2 توصی
ــه شــده اســت ) توضیحــات در جــدول( :  ــی خــاک ارائ ــن آل کرب
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جدول 2- توصیه کودی اوره برای کلزا در اقلیم گرم )کیلوگرم در هکتار(

عملکرد 
مورد انتظار 

)کیلوگرم در 
هکتار(

درصد کربن آلی خاک 
0/1-0/30/3-0/60/6-0/90/9-1/21/2-1/51/5-1/8

1000230-240215-230200-215185-200170-185155-170

1400240-280230-240215-225200-210185-200170-180

1800280-320240-280225-235210-220200-205180-190

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

2600360-400310-360260-300230-240215-225200-210

3000400-420360-400300-340240-280225-235210-220

<3400420-480400-440340-380280-320235-260220-230

فسفر
    فســفر یکــي از عناصــر اصلــي مــورد نیــاز گیــاه اســت. ایــن عنصــر در تمــام فرآیندهــاي بیوشــیمیایي 
ــالوه  ــه ع ــت دارد. ب ــرژي دخال ــال ان ــمهاي( انتق ــازوکارهای )مکانیس ــرژي زا و در س ــات ان در ترکیب
ــن هســته ســلول،  ــي از پروتئی ــوان جزئ ــه عن ــژه اي ب ــوده و نقــش وی ــن ســلول ب ــي از پروتئی فســفر جزئ
غشاءســلولي ونوکلئوتیدهــا ایفــا میکنــد. کمبــود فســفر ســبب ضعیــف شــدن ریشــه و قســمت هوایــی 
ــا انشــعابات کــم و برگهــای باریــك از عالیــم کمبــود فســفر اســت و  گیــاه مــی شــود. ســاقه هایــی ب
ــا لکــه هــای ارغوانــی از عالیــم ظاهــری ایــن کمبــود میباشــد. همچنیــن  ــه آبــی ب رنــگ ســبز مایــل ب
در شــرایط کمبــود فســفر بــرگ هــا بــه ویــژه در حاشــیه هــا و نــوک بــرگ بنفــش مــی شــود. البتــه در 

ــد باعــث ارغوانــی شــدن برگهــا گــردد )شــکل 12(. مناطــق ســرد در زمســتان نیــز ســرما میتوان

شکل 12- کمبود فسفر در برگ کلزا
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 )P2O5(ــفر ــار فس ــرم در هکت ــا 15 کیلوگ ــدود 12 ت ــه ح ــن دان ــر ت ــد ه ــه ازاي تولی ــزا ب ــاه کل گی
ــر  ــزي تحــت تأثی ــه مقــدار بســیار ناچی ــزا ب ــن و روغــن کل ــد. مقــدار پروتئی از خــاک جــذب مــي کن
مصــرف فســفر قــرار مــي گیــرد. فســفر بــه دلیــل تحــرک کــم بایــد قبــل از کاشــت بــا خــاک مزرعــه 
ــه  ــازي ب ــرم، نی ــر کیلوگ ــفر ب ــرم فس ــی گ ــش از  15 میل ــا بی ــي  ب ــوالً خاک های ــود. معم ــوط ش مخل
ــم  ــزا در اقلی ــاه کل ــد گی ــرای تولی ــه کــودی فســفر ب ــه منظــور توصی ــد. ب مصــرف کــود فســفری ندارن
گــرم، می تــوان از جــدول 3 اســتفاده کــرد. جــدول 3- توصیــه کــود فســفری مــورد نیــاز کلــزا بــرای 

ــار(:  ــل در هکت ــفات تریپ ــرم سوپرفس ــرم )کیلوگ ــم گ اقلی
) توضیحات در جدول( : 

فسفر قابل استفاده خاک  به روش اولسن)میلیگرم در کیلوگرم(عملکرد مورد انتظار )کیلوگرم در هکتار(

1-33-77-1111-15
100090-11050-90500-50
1400110-14070-11050-700-50
1800140-17090-14050-900-50
2200170-200110-17070-11050-70
2600200-220140-20090-14050-90
3000220-240170-220110-17070-110
3400240-260200-240140-20090-140

پتاسيم
    کلــزا مقــدار زیــادي پتاســیم از خــاک جــذب مــي کنــد، لــذا در صــورت کمبــود پتاســیم در خــاک 
بایــد قبــل از کاشــت و یــا هنــگام کاشــت، کــود پتاســیمی بــه زمیــن داده شــود.  کمبــود ایــن عنصــر 
بــه صــورت کاهــش رشــد گیــاه، برگهــای کوچــك و ســاقههای باریــك، ظاهــر می شــود. در کمبــود 
شــدید حاشــیه برگهــا زرد و خشــك شــده ولــی همچنــان بــر روی ســاقه باقــی مــی مانــد )شــکل های 

13 و 14(.

   
شکل 13-  عالئم کمبود پتاسیم در کلزا         شکل 14-  خورجین بدون کمبود پتاسیم

                                                                    در چپ و خورجین های دارای کمبود در سمت راست
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ــدول 4  ــوان از ج ــرم، می ت ــم گ ــزا در اقلی ــاه کل ــد گی ــرای تولی ــیم ب ــودی پتاس ــه ک ــور توصی ــه منظ ب
ــدول( :  ــات در ج ــرد.  ) توضیح ــتفاده ک اس

جــدول 4- توصیــه کــود پتاســیم مــورد نیــاز کلــزا بــرای اقلیــم گــرم )کیلوگــرم سوپرفســفات تریپــل 
ــار( در هکت

عملکرد مورد 
انتظار )کیلوگرم 

در هکتار(

پتاسیم قابل استخراج توسط روش استات آمونیوم )میلیگرم در کیلوگرم(

>4040-8080-120120-160160-200>200

100012090-12060-9020-6010-400
1500145115-14585-11540-7520-500
2000170140-170110-14060-9530-600
2500195165-195135-16580-11540-700
3000220190-220160-190100-13550-800
3500245215-235180-205120-15560-900
≤40002702402101601000

ــي  ــد کاف ــراي رش ــه ب ــد ک ــزا مي باش ــاز کل ــورد نی ــي م ــر غذای ــن عنص ــرد چهارمی ــرد: گوگ گوگ
ــش  ــبب کاه ــود آن س ــود، کمب ــر ش ــود ظاه ــم کمب ــه عالئ ــل از آن ک ــت. قب ــروري اس ــب ض و مناس
ــا نیتــروژن بــوده و  ــه طــور کلــی عالئــم کمبــود گوگــرد بســیار مشــابه ب شــدید عملکــرد مي گــردد. ب
در مراحــل غنچــه دهــي و گلدهــي دیــده مي شــود زیــرا نیــاز گیــاه بــه گوگــرد در طــي ایــن دوره بــاال 
مي باشــد. عالئــم کمبــود برعکــس نیتــروژن ابتــدا در برگهــاي باالیــي ظاهــر مي شــود. لــذا در برگهــاي 
جدیــد، گلهــا و در نــوک خورجینهــا، کمبــود مشــاهده میگــردد. شــاخه هاي در حــال رشــد بیشــتر از 
بــرگ هــاي پیــر در معــرض کمبــود گوگــرد قــرار دارنــد. کمبــود گوگــرد ســبب زرد شــدن برگهــاي 
ــد.  ــرفت مي کن ــا پیش ــه برگه ــه هم ــج ب ــه تدری ــدگي ب ــن زردش ــده و ای ــي ش ــل ابتدای ــوان در مراح ج
آزمــون بافــت نیــز مي توانــد در شــناخت کمبــود گوگــرد اســتفاده شــود. نســبت نیتــروژن بــه گوگــرد 
ــا  ــرد برگه ــدید گوگ ــود ش ــت. در کمب ــم اس ــود مه ــخیص کمب ــز در تش ــی نی ــت گیاه )N/S( در باف
رشــد ضعیفــي داشــته و در بخشــهاي فوقانــي گیــاه بصــورت فنجانــی شــکل در آمــده و رنــگ ارغوانــي 
ــند  ــي مي باش ــت طبیع ــر از حال ــگ پریده ت ــب رن ــز اغل ــا نی ــود. گله ــاهده مي ش ــا، مش ــت برگه در پش

)شــکل 15(. 
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شکل 15- کمبود گوگرد در برگ کلزا                           
بــرای برطــرف کــردن کمبــود گوگــرد اســتفاده از گوگــرد عنصــری  در حالــت پــودری توصیــه 
ــش  ــا پی ــن کوده ــرد. ای ــتفاده ک ــز اس ــه نی ــی گرانول ــرد آل ــوان از گوگ ــی ت ــالوه م ــه ع ــود. ب می ش
ــرایط  ــت ش ــری می بایس ــرد عنص ــتفاده از گوگ ــورت اس ــد. در ص ــی گردن ــرف  م ــت مص از کش
الزم بــرای اکسیداســیون آن در خــاک فراهــم گــردد. در ایــن صــورت کاربــرد گوگــرد بــه همــراه 
ــوم در دســترس  ــه مــی شــود. در صورتــی کــه کــود ســولفات آمونی باکتریهــای تیوباســیلوس توصی
باشــد، مــی تــوان 100 کیلوگــرم در هکتــار کــود ســولفات آمونیــوم را در مرحلــه کاشــت جایگزیــن 
ــران  ــرای جب ــه بایــد توجــه داشــت در صورتــی کــه ب ــار کــود اوره نمــود. البت 50 کیلوگــرم در هکت
کمبــود عناصــر در خــاک مثــل پتاســیم، منیزیــم، روی، منگنــز، و مــس از شــکل ســولفات ایــن عناصر 
اســتفاده گــردد، میتوانــد تأمیــن کننــده گوگــرد مــورد نیــاز گیــاه نیــز باشــد. بررســیهای موجــود نشــان 
ــل داراب،  ــی مث ــار در مناطق ــرم در هکت ــا 500کیلوگ ــدار 250 ت ــه مق ــرد ب ــرد گوگ ــه کارب داده ک
ــه  ــار ب ــرم در هکت ــرد 1000 کیلوگ ــم کارب ــل ق ــه ای مث ــدران و در منطق ــهرکرد و مازن ــول ، ش دزف
همــراه تیوباســیلوس، باعــث واکنــش مثبــت گیــاه و افزایــش معنــی دار عملکــرد کلــزا شــده اســت.

منيزیــم: کمبــود منیزیــم ابتــدا بصــورت لکه هــای کلــروزه )لکــه هــای زرد( در برگها دیده مي شــود 
کــه توســعه یافتــه و بــه رگبرگهــا متصــل شــده و ممکــن اســت بــه رنــگ نارنجــي یــا نارنجــي مایــل بــه 
قرمــز تغییــر یابــد. عالئــم کمبــود معمــوالً ابتــدا از برگهــاي مســن تر شــروع شــده و ســپس بــه بــرگ 
ــد. در حالــت کمبــود شــدید برگهــا خشــك شــده و پیــش از رســیدن  هــاي جــوان گســترش مي یاب

مي ریزنــد )احمــدي و جاویدفــر، 1378(.

2-3-2- عالئم كمبود عناصر غذایی كم مصرف
روي )Zn(: عالئــم کمبــود روی در کلــزا در شــکل 16 نشــان داده شــده اســت. کمبــود روی در 

برگهــای جــوان باعــث رنــگ پریدگــی و کوچــك شــدن برگهــا میگــردد. 
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6- كمبود روی در كلزا
ــه صــورت کوتاهــي میــان گره هــا، ضخیــم و چــوب پنبــه اي شــدن  ــور )B(: عالئــم کمبــود بــور ب ب

ــکل 17(.  ــود )ش ــر مي  ش ــکیل گل ظاه ــد و تش ــالل در رش ــاقه ها و اخت س

  
شکل 17-  کمبود بور )شکل راست ( و سمیّت بور )شکل چپ( در کلزا

مــس )Cu( : کمبــود مــس در گیــاه کلــزا در برگهــای جــوان ظاهــر شــده و معمــوالً رنــگ پریدگــی 
و لکــه هــای ســوختگی در بخشــهایی از بــرگ از نشــانه هــای آن مــی باشــد )شــکل 18(. 

شکل 18- کمبود مس در کلزا )رنگ پریدگی و لکه های سوختگی در قسمت هایی از برگ(
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ــع  ــدیدتر مان ــوارد ش ــرده و در م ــدود ک ــاخه  بندي را مح ــد و ش ــز رش ــود منگن ــز )Mn( : کمب منگن
ــن  ــوختگی بی ــاي س ــورت لکه ه ــه ص ــوان ب ــاي ج ــدا در برگه ــود ابت ــم کمب ــود. عالئ ــي مي ش گلده
ــام  ــاً تم ــا بیشــتر شــده و در نتیجــه تقریب ــدازه لکه ه ــداد و ان ــر مي شــود و ســپس تع ــا ظاه ــرگ ه رگب

ــکل 19(.  ــود )ش ــرگ زرد مي ش ــز رگب ــه ج ــرگ ب ــطح ب س

شکل 19- كمبود منگنر در كلزا )رنگ پریدگی برگ و سبز ماندن رگبرگ ها(

ــن  ــروز بی ــه صــورت کل ــا ســایر محصــوالت ب ــزا مشــابه ب ــود آهــن در کل ــم کمب ــن)Fe( : عالئ آه
ــروز آهــن نخســت در برگهــای  ــن صــورت کــه کل ــد. بدی رگبرگهــا در برگهــای جــوان اتفــاق میافت
جــوان در نــوک شاخســاره بــه وجــود آمــده و رنــگ برگهــا بــه زردی مــی گرایــد. امــا رگبرگهــا ســبز 

ــا بافتهــای مــرده در صــورت کمبــود شــدید اتفــاق مــی افتــد.  ــد. لکــه هــای قهــوه ای ی باقــی می مان
در مــواردی کــه کمبــود شــدید عناصــر کــم مصــرف بــه ویــژه روی وجــود داشــته باشــد، مصــرف 
ــا پنــج در هــزار  ــا غلظــت ســه ت ــرد. محلــول پاشــی ب ــد انجــام گی خاکــی و محلــول پاشــی هــر دو بای
ــرف  ــرد و مص ــام گی ــی انج ــل از گلده ــروج از روزت و قب ــه خ ــد در دو مرحل ــولفات روی میتوان س

ــار میباشــد.  خاکــی آن 30 کیلوگــرم در هکت
بــرای کنتــرل کمبــود منگنــز اگــر چــه مصــرف ســولفات منگنــز بــه خــاک مي توانــد مؤثــر واقــع 
شــود امــا محلول پاشــي آن کارایــي بیشــتری دارد. معمــوالً محلول پاشــي 5-3 در هــزار ســولفات منگنــز 
ــود  ــوارد کمب ــا در م ــت، ام ــي اس ــند کاف ــانده باش ــن را پوش ــد زمی ــا 30 درص ــه بوته ه ــي ک در هنگام

شــدید منگنــز در زراعتهــاي پاییــزه، محلول پاشــي در اوایــل بهــار ممکــن اســت ضــروري باشــد.

براي مقابله با کمبود آهن مي توان از شیوه هاي زیر سود جست:
 انتخاب ارقام مقاوم در برابر کلروز آهن	- 
ــرد کالت آهــن در طــي کشــت توصیــه مي گــردد. از جملــه 2-   در مناطــق دچــار کمبــود کارب

ــن  ــی ای ــا گران ــد. ام ــاک مي باش ــن( در خ ــترین آه ــود سکوس ــتفاده از کالت )ک ــا اس ــن روش ه ای
ــن  ــولفات آه ــون س ــز همچ ــری نی ــواد دیگ ــازد. م ــی س ــدود م ــرف آن را مح ــی مص ــای کالت کوده
ــی ایــن کــود در خاکهــای آهکــی،  ــه عــدم کارای ــا توجــه ب ــا ب ــل اســتفاده مي باشــد، ام در خــاک قاب
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ــه نمــی شــود. مصــرف آن توصی
 محلــول پاشــي ترکیبــات حــاوي آهــن نیــز در رفــع کلــروز مؤثــر مــي باشــد. محلــول پاشــي 	- 

ــول چهــار در هــزار ســولفات آهــن  ــا محل ــه 15 روز ب ــا فاصل ــت ب ــروز در 3-2 نوب گیاهــان دچــار کل
بســیار مؤثــر اســت. یعنــی 4 کیلوگــرم ســولفات آهــن در 1000 لیتــرآب حــل شــده و ســپس اســتفاده 
گــردد. اســتفاده از غلظتهــاي باالتــر اغلــب ســبب ســوختگي برگهــا میشــود. افــزودن عوامــل مرطــوب 
ــی اســت در صــورت  ــول پاشــی، الزام ــش از محل ــع ظرفشــویي پی ــد قطــره مای ــا چن ــده تجــاري ی کنن
ــود  ــروز کمب ــورت ب ــرد و در ص ــام گی ــور زردي انج ــل از ظه ــتي قب ــی بایس ــول پاش ــرورت محل ض
چندیــن بــار بایســتي محلــول پاشــي نمــود. همچنیــن بایســتي در صبــح یــا غــروب هنگامــي کــه درجــه 

ــاد آرام اســت، انجــام گیــرد.  ــاال و ب حــرارت پاییــن اســت و رطوبــت ب
مصرف ماده آلی در كشت كلزا

مــاده آلــی نــه تنهــا تامیــن کننــده بخشــی از نیــاز گیــاه بــه عناصــر غذایــی میباشــد بلکــه بــا تشــدید 
فعالیــت زیســتی در خــاک بــه چرخــش بهتــر مــواد غذایــی کمــك میکنــد، از ســویی، مصــرف مــواد 
آلــی در خــاک، منجــر بــه بهبــود وضعیــت فیزیکــی خــاک نیــز میگــردد کــه ایــن امــر بــه نوبــه خــود 
بــه رشــد و نمــو بهتــر گیــاه کمــك میکنــد. کودهــای آلــی بخشــي از عناصــر غذایــي برداشــت شــده 
ــي از  ــروج عناصرغذای ــت و خ ــدر رف ــه ه ــد هم ــا نمي توانن ــد ام ــاک برمي گردانن ــه خ ــاک را ب ازخ
ــا  ــق ب ــي ممکــن اســت مطاب ــي در کــود دام ــن نســبت عناصرغذای ــد. هــم چنی ــران نماین مزرعــه را جب
نیــاز گیــاه نباشــد. در چنیــن حالتــي کشــاورز بایســتی عناصــر غذایــی تکمیلــي را از طریــق کودهــاي 
ــر  ــزان عناص ــیدگی، می ــه پوس ــه درج ــتگی ب ــی بس ــود آل ــرف ک ــزان مص ــد. می ــن نمای ــیمیایي تأمی ش
غذایــی ، نســبت کربــن بــه نیتــروژن و نــوع آن دارد. اگــر کــود آلــی نپوســیده باشــد بهتــر اســت چنــد 
مــاه جلوتــر بــا خــاک مخلــوط و بــا اعمــال رطوبــت مناســب پوشــانده شــود. اگــر کــود آلــی درجــه 
رســیدگی کافــی داشــته باشــد میتــوان همزمــان بــا کشــت آن را مصــرف نمــود.  بهتــر اســت کــود 

آلــی در عمــق موثــر ریشــه بــا خــاک کامــال مخلــوط شــود.
 

كاربرد كودهای زیستی در زراعت كلزا 
ــا در برخــی مــوارد ژلــه ماننــد  ــاً پــودري(، مایــع و ی ــه مــواد جامــد )عمدت کودهــاي زیســتی ب
گفتــه میشــود کــه قــادر اســت جمعیــت انبــوه از یــك یــا چنــد نــوع ارگانیســم مفیــد خاکــزي و یــا 
فــرآورده متابولیــك آنهــا را روی یــك مــاده نگاهدارنــده یــا حامــل از زمــان تولیــد تــا زمــان مصــرف 
نگهــداری نمایــد. ایــن دســته از کودهــا بــه منظــور تأمیــن عناصــر غذایــی مــورد نیــاز گیاهــان و یــا 
افزایــش رشــد وعملکــرد آنهــا اســتفاده مــی شــوند. انــواع متفاوتــی از کودهــاي زیســتی امــروزه در 

دنیــا معرفــی شــده اســت کــه توســط زارعیــن بــراي کشــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.
 

كودهای زیستی حاوی باكتریهای محرك رشد گياه در كلزا
کودهــای زیســتی حــاوی باکتریهــای محــرک رشــد گیــاه از مهمتریــن انــواع کودهــای زیســتی 
ــوم، باســیلوس،  ــد ســودوموناس، فالوباکتری ــی مانن ــزا میباشــند. باکتریهای ــل اســتفاده در کشــت کل قاب
ازتوباکتــر و آزوســپیریلوم از انــواع شــناخته شــده باکتریهــای محــرک رشــد گیــاه میباشــند. باکتري هاي 
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محــرک رشــد گیــاه بوســیله مکانیســم هــاي مختلــف، بطــور مســتقیم و یــا غیــر مســتقیم رشــد گیاهــان 
ــد. ــش مي دهن را افزای

مقــدار و نحــوه مصــرف کودهــای زیســتی محــرک رشــد گیــاه بســتگی زیــادی بــه نــوع 
ــه صــورت  ــه نــدرت ب ــا پــودری و ب ــه شــکل مایــع و ی فرموالســیون آنهــا دارد. ایــن کودهــا عمومــا ب
گرانــول تولیــد میشــوند. برحســب نــوع فرموالســیون هــر کــود نحــوه مصــرف آن بــه شــرح زیر میباشــد.

الف- كودهای زیستی محرك رشد گياه با فرموالسيون مایع
ــه میشــود. ســپس  ــذر داخــل ظــرف مناســب تمیــزی ریخت ــی از ب ــدا مقــدار معین ــال: ابت ــذر م 1- ب
ــه  ــد دقیق ــرای چن ــده و ب ــه ش ــه آن اضاف ــع ب ــك مای ــود بیولوژی ــی، ک ــذر مصرف ــدار ب ــا مق ــب ب متناس
محتویــات ظــرف بــه خوبــی تــکان داده میشــود تــا از آغشــته شــدن کلیــه بــذور بــه کــود بیولوژیــك 
اطمینــان حاصــل گــردد. اکنــون بذرهــا بــرای کاشــت آمــاده هســتند. در صــورت آمــاده نبــودن شــرایط 
ــور مســتقیم خورشــید و ترجیحــا هــوای ســرد و  ــزی )دور از ن ــکان مناســب تمی ــا درم کاشــت، بذره
خشــك( نگهــداری میشــوند. نگهــداری بــذور در ایــن شــرایط بیــش از 24 ســاعت توصیــه نمــی شــود. 

بهتــر اســت از مرطــوب نمــودن بیــش از حــد بذرهــا اجتنــاب گــردد. 
مقــدار کــود بیولوژیــك مایــع مصرفــی بســتگی بــه میــزان و نــوع بــذر دارد. درمــورد کلــزا بــه ازای هــر 

یــك کیلوگــرم بــذر، کاربــرد 100 میلــی لیتــر از مایــه تلقیــح مایــع توصیــه میگــردد.
ــا اســتفاده از نشــاء نیــز انجــام میشــود. در ایــن شــرایط  2- نشــاء: در شــرایط خــاص، کشــت کلــزا ب
و در هنــگام انتقــال نشــاء بــه مزرعــه، مجموعــه هــای از چندیــن بوتــه جــدا شــده و ریشــه هــای آن بــه 
خوبــی شســته میشــود تــا اثــری از ذرات خــاک وجــود نداشــته باشــد. ســپس ریشــه گیــاه بــه مــدت 20 
ــی بســتگی  ــول کــود نگهــداری شــده و بعــد کشــت میگــردد. مقــدار کــود مصرف دقیقــه داخــل محل

زیــادی بــه حجــم ریشــه گیــاه مــورد نظــر دارد. 
ب- كودهای بيولوژیک محرك رشد گياه با فرموالسيون پودری:

ــن  ــذر دارد. همچنی ــوع ب ــزان و ن ــه می ــتگی ب ــز بس ــودری نی ــتی پ ــای زیس ــرف کوده ــزان مص می
ایــن کودهــا بــرای اســتقرار بهتــر بــر روی بــذر نیازمنــد بــه اســتفاده از یــك مــاده چســباننده میباشــند. 
بعضــی از شــرکتهای معتبــر در فرموالســیون خــود از مــواد چســباننده اســتفاده کــرده انــد و در نتیجــه 
در خصــوص ایــن کودهــا نیــازی بــه مــاده چســباننده وجــود نــدارد، ولــی عمومــا تولیدکننــده هــا یــا 
ــاده  ــتفاده از م ــه اس ــده را ب ــا مصــرف کنن ــرارداده و ی ــاده چســباننده را ق ــن م ــار کــود خــود ای در کن

ــد. ــی میکنن چســباننده راهنمای
ــب  ــرف مناس ــل ظ ــه داخ ــاز ب ــورد نی ــذر م ــدا ب ــودری ابت ــای پ ــا کوده ــذر ب ــح ب ــور تلقی ــه منظ ب
تمیــزی منتقــل میشــود. ســپس متناســب بــا مقــدار بــذر درون ظــرف، مقــدار مشــخصی از محلــول مــاده 
چســباننده بــه آن اضافــه شــده و بــه خوبــی بــه هــم زده میشــود. پــس از اطمینــان کافــی از چســبناک 
بــودن کلیــه بــذور، کــود زیســتی اضافــه شــده و مجــددا بــه خوبــی بهــم زده میشــود. در صــورت امــکان 
بهتــر اســت قبــل از کشــت، بذرهــا اندکــی هــوا خشــك شــده )در ســایه و در ســطح تمیــز( و ســپس 
کشــت شــوند. بــرای چســبناک کــردن بــذور از مــواد متعــددی اســتفاده میشــود. محلــول 40 درصــد 
صمــغ عربــی، 20 درصــد شــکر، 4 درصــد متیــل اتیــل ســلولز نمونهــای از ایــن مــواد میباشــند. مقــدار 
مــواد چســباننده مصرفــی بســیار مهــم میباشــد چــرا کــه اگــر مــاده چســباننده بیــش از نیــاز اضافــه گــردد، 
موجــب چســبیدن بذرهــا بــه یکدیگــر شــده و در حالتــی کــه کمتــر از نیــاز اضافــه گــردد مقــدار کــود 
اندکــی را بــر روی خــود جــای خواهــد داد. در مــورد کلــزا کاربــرد 40 میلــی لیتــر محلــول چســباننده 

و حــدود 50 گــرم مایــه تلقیــح پــودری توصیــه میگــردد.
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آبياري
کمبــود آب اثــر ســویي بــر عملکــرد دانــه کلــزا مــي گــذارد. تاخیــر در آبیــاري دوم موجــب تاخیــر در 
رشــد اولیــه و نرســیدن کلــزا بــه روزت مناســب  و کاهــش مقاومــت آن بــه ســرما مــي گــردد. حســاس 
تریــن زمــان بــراي آبیــاري، مرحلــه گل دهــي و اوایــل کپســول بنــدي مــي باشــد و کمبــود آب در ایــن 
مرحلــه موجــب کاهــش تعــداد کپســول و دانــه بنــدي و نیــز کوچــك مانــدن دانــه هــا و کاهــش درصــد 
 روغــن دانــه مــي گــردد. در بیشــتر مناطــق، 2 تــا 3 نوبــت آبیــاري در پاییز و 3 تــا 4 نوبت آبیــاري در بهار 
ــوع  ــن موض ــت. ای ــاز اس ــه ( موردنی ــدن دان ــي و پرش ــول ده ــي، کپس ــي، گل ده ــاقه ده ــل س ) مراح
بســتگي بــه شــرایط محیطــي، میــزان نــزوالت آســماني، دمــاي محیــط و میــزان تبخیــر دارد. در صورتــي 
کــه در طــول دوره رشــد و نموگیــاه، حــدود 25 تــا 30 میلــي متــر نــزوالت جــوي بــه طــور یــك جــا 
نــازل شــود، مــي تــوان آن را بــه عنــوان یــك نوبــت آبیــاري قلمــداد نمــود. مصــرف بیــش از حــد آب 
در پاییــز نــه تنهــا مفیــد نیســت بلکــه باعــث ســطحي شــدن ریشــه هــا، افزایــش حساســیت بــه ســرما در 
ــا از دســترس  ــي و خــارج شــدن آنه ــن شســته شــدن موادغذای ــدل ســرد و همچنی مناطــق ســرد و معت
ــي  ــوردار م ــزایي برخ ــه س ــت ب ــزا از اهمی ــت کل ــاري در زراع ــن آبی ــان آخری ــردد. زم ــي گ ــه م ریش
ــاي  ــان 20 درصــد رســیدگي کپســول ه ــا زم ــاري ت ــن آبی ــر آخری ــي شــود حداکث ــه م باشــد و توصی
ــش  ــث افزای ــا باع ــه تنه ــان ن ــن زم ــر در ای ــورت تاخی ــن ص ــر ای ــرد. در غی ــورت پذی ــي ص ــاقه اصل س
عملکــرد دانــه نمــي شــود بلکــه موجــب تحریــك رشدرویشــي و ایجــاد شــاخه هــاي جانبــي جدیــد و 
عــدم رســیدگي یکنواخــت محصــول مــي گــردد، برداشــت محصــول را بــا مشــکل مواجــه مــي کنــد و 

کیفیــت آن را شــدیدا کاهــش مــي دهــد.  

علف های هرزوآفات مهم كلزا
الف(علفهای هرز کلزا یکی از مشکالت جدی این محصول می باشد

ــرگ  ــن ب ــی،...( په ــی،گندم،جو، دم روباه ــاق،ارزن وحش ــازک برگ)قی ــرز : ن ــای ه ــف ه ــواع عل ان
ــرک، ( ــی، پنی ــر وحش ــی، کنگ )خــردل وحش

روشهای کنترل:

ــای  ــا  3-اســتفاده از علفکــش ه ــن ردیفه ــور زدن بی ــاوب  2- مکانیکــی : کولتیوات زراعــی: آیش-تن
ــه یــك علفکــش مختلــف جهــت عــدم مقاومــت علفهــای هــرز ب

کنترل شیمیایی

ــه علفهــای  ــه هــای اولی ــع خــروج و رویــش جوان ــا علفکــش هــا:  ترفــالن: قبــل کشــت- مان کنتــرل ب
هــرز مــی شود)خشــکه کاری اثــر ایــن علفکــش را کاهــش مــی دهــد( روی خــاک پاشــیده مشــود و 

بــه فاصلــه 2 تــا 3 ســاعت بایــد بــا خــاک مخلــوط گــردد.
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علفکشهای نازک برگها :
گاالنــت ســوپر    3 تــا 6 برگــی    1 لیتــر در هکتــار، فوکــوس  3 تــا 6 برگــی     2 لیتــر در هکتــار      نابــواس  3 تــا 6 برگــی     3 لیتــر در 

هکتــار

ب( آفات كلزا

مدیریــت تلیقــی آفــات: عبارتســت از اســتفاده از کلیــه روشــهای کنتــرل اعــم از زراعــی، بیولــوژک، 
مکانیکــی، شــیمیایی، جهــت بــه تعــادل رســاندن جمعیــت آفــات در مزرعــه

1( شــته مومــی کلــزا: از مرحلــه چهــار برگــی در جوانــه هــای انتهــای کلــزا مشــاهده میشــود  چنانچــه 
در فاصلــه 7 تــا 10 روز کنتــرل نشــود خســارت فــراوان وارد مــی کنــد.  حساســترین مرحلــه رشــد کلــزا 

بــه ایــن آفــت مرحلــه تشــکیل غنچــه گل، بــاز شــدن گلهــا و غــالف دهــی کلــزا میباشــد.

 کنتــرل: زراعــی: کنتــرل علفهــای هــرز )خــردل وحشــی،تربچه وحشی،کیســه کشــیش، شــلمبیك( ایــن 
علفهــای هــرز میزبــان شــته مــی باشــند. حــذف علفهــای هــرز حاشــیه مــزارع جمعیــت تشــکیل دهنــده 

کانــون آفــت را بــه تاخیــر مــی انــدازد.

ــو گــرم در  ــا شــته کشــهای اختصاصــی معمــوال انجــام میشــود 1- پریمــور 1 کیل ــرل شــیمیایی: ب کنت
ــوات ــار،  3- دیمت ــر در هکت ــتوکس 1 لیت ــار،2- متاسیس هکت

2( سرخرطومی های ساقه : داخل ساقه تونل حفر نموده و آفت زمستانی کلزا در اروپا هستند. 

3( پروانــه هــای آفــت ماننــد شــب پــره پشــت نیــز در اروپــا بــه کــرات دیــده مــی شــوند ولــی در کانــادا 
ــزارع  ــداوم م ــد. الزم اســت کــه م ــرگ و غــالف هــا خســارت شــدیدی وارد مــی کنن ــه از ب ــا تغذی ب

جهــت وجــود ایــن آفــات پایــش شــوند.

بيماری های مهم كلزا
پوسيدگی اسکلروتينيایی )پوسيدگی سفيد ساقه(

در حــال حاضــر ایــن بیمــاری در اکثــر مناطــق کشــت کلــزا بــه ویــژه در مناطــق مرطــوب دیده می شــود. 
میــزان خســارت وارده در یــك منطقــه از ســالی بــه ســال دیگــر و از مزرعــه ای بــه مزرعــه دیگــر بســیار 
متفــاوت اســت و بســتگی بــه درصــد بوته هــای آلــوده و مرحلــه رشــد گیــاه در زمــان آلودگــی دارد. 
خســارت بــه صــورت کاهــش وزن هزاردانــه و پیــش رس شــدن غــالف هــا می باشــد. زمــان گســترش 
ایــن بیمــاری اواخــر فصــل و نخســتین عالئــم قابــل مشــاهده در دوره گلدهــی مــی باشــد. معمــوالً در 
ــای  ــورت لکه ه ــه ص ــاقه ب ــم روی س ــود. عالئ ــاهده می ش ــاقه مش ــی س ــتر آلودگ ــی بیش ــرایط طبیع ش
ــه صــورت پنبــه ماننــد روی آنهــا را می پوشــاند.  کشــیده آبســوخته ظاهــر می شــوند کــه بعــداً قــارچ ب
حلقــه هــای ســفید رنــگ دور تــا دور ســاقه را مــی گیرنــد و ســاقه در قســمت پاییــن حالــت لهیــده پیــدا 
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مــی کنــد؛ ســاقه توخالــی و خشــك مــی گــردد و در درون ســاقه انــدام هــای ســخت شــبیه بــه فضلــه 
مــوش بــه نــام اســکلروت )ســختینه( توســط قــارچ عامــل بیمــاری ایجــاد مــی شــود کــه در نهایــت در 

خــاک افتــاده و ســال بعــد باعــث ایجــاد آلودگــی مــی شــوند. 

كنترل بيماری:

1- جمــع آوری و ســوزانیدن تمــام قســمتهای آلــوده در محــل و مدفــون نمــودن بقایــاي گیاهــي بعــداز 
برداشــت بــرای از بیــن بــردن ســختینه ها پیشــنهاد می شــود.  2- شــخم زدن و تنــاوب زراعــی بــا میزبــان 
هــای غیــر حســاس و در صــورت امــکان غرقــاب کــردن خــاک، جمعیــت ســختینه هــا را در خــاک بــه 
حداقــل می رســاند.3- مدیریــت تاریــخ کشــت 4- کاهــش تراکــم بوتــه بــه منظــور جریــان یافتــن بهتــر 
هــوا و کاهــش رطوبــت 5- تغذیــه مناســب کــودي  6- برخــی از ارقــام مقاومــت بیشــتری نســبت بــه 

ایــن بیمــاری دارنــد.7-  اســتفاده از  از بــذر تمیــز و عــاری از ســختینه ها 

مبارزه شیمیایی: با استفاده از ترکیب آیپرودیون- کاربندازیم یك در هزار.

 بيماری ساق سياه كلزا

ایــن بیمــاري کــه گســترش جهانــي دارد. قــارچ عامــل آن در بــذور آلــوده، بقایــاي آلــوده و نیــز علــف 
هــاي هــرز )بــه عنــوان میزبــان واســط( دوام مــي آورد.  بیشــترین خســارت بیمــاری زمــان ســاقه دهــی 
ــه  ــل ب ــگ متمای ــه صــورت  لکــه هــای زرد کــم رن ــا ب ــرگ ه ــه روی ب ــم اولی ــی باشــد. عالئ ــزا م کل
خاکســتری و خرمایــی کــه در داخــل آنهــا نقــاط ســیاه رنــگ دیــده مــی شــود، مــی باشــد. عالئــم روی 
ســاقه و غــالف نیــز مشــاهده مــی شــود. روی ســاقه لکــه هــا ســفید مایــل بــه خاکســتری یــا قهــوه ای 

تیــره اغلــب بــا لبــه تیــره هســتند. مرحلــه گیاهچــه نیــز در ایــن بیمــاری مشــاهده مــی شــود.

كنترل بيماری

1- اســتفاده از بــذور گواهــی شــده و ضــد عفونــی شــده 2- از بیــن بــردن بقایــای گیاهــی یــا مدفــون 
کــردن بقایــا بــا شــخم عمیــق  3- آیــش و تنــاوب بــا گیاهــان غیرمیزبــان ماننــد غــالت، یونجــه،  شــبدر 
و حبوبــات 4- کنتــرل علــف هــای هــرز  5- اســتفاده از ارقــام مقــاوم 6- مبــارزه شــیمیایی: در صــورت 
لــزوم روی شــاخ و بــرگ بــا  قــارچ کــش هایــی ماننــد تیلــت )پروپیکونــازول( و کوادریس )آزوکســی 

اســتروبین( حــدوداً طــی مراحــل رشــدی 2-6 برگــی.

لکه سياه یا سوختگی آلترناریایی

یکــی از بیماریهــای قارچــی کلــزا میباشــد کــه در شــرایط مرطــوب و نســبتا گــرم شــایع اســت. اولیــن 
عالئــم بیمــاری بــه صــورت لکه هــای ســیاه روی بــرگ هــای اولیــه و پایینــی کلــزا تشــکیل شــود. در 
ــه تدریــج آلودگــی  ــزا ب ســال هایــی کــه در بهــار هــوا مالیــم و مرطــوب باشــد از زمــان گلدهــی کل
روی انــدام هــای مختلــف گیــاه از جملــه بــرگ هــا، ســاقه هــا، شــاخه هــا و غــالف هــا ایجــاد و عالئــم 
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بــه صــورت لکــه هــای ســیاه گــرد تــا کشــیده ظاهــر مــی شــود. رطوبــت و دمــاي بــاالي هــوا یــا دوره 
ــا مقــدار   هــاي بارندگــي متنــاوب، توســعه  بیمــاري را تقویــت مــي کنــد. میــزان آلودگــي غالفهــا ب
بارندگــي در طــي گلدهــي رابطــه ي مســتقیم دارد. در ارقــام دیــررس و یــا مــزارع دیرکاشــت معمــوال 
آلودگــی توســعه بیشــتری دارد. آلودگــی شــدید غــال فهــا ممکــن اســت منجــر بــه بــاز شــدن غــالف 

هــا و ریــزش دانــه هــا و نیــز نفــوذ قــارچ بــه بــذر و آلودگــی ســطحی آن شــود.

كنترل بيماری 

1- استفاده از بذور سالم و گواهی شده ضدعفونی بذور 

2- حذف بقایای آلوده و مدفون کردن آنها زیر خاک در کاهش بیماری موثر است.

3- کشت به موقع و استفاده از ارقام زودرس 

4-  تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان و کنترل علف های هرز 

ــتفاده  ــاری با اس ــم بیم ــن عالئ ــروع اولی ــا ش ــوان ب ــی ت ــیمیایی م ــرل ش ــه کنت ــاز ب ــورت نی 5-  در ص
از قــارچ کــش هایــی ماننــد فولیکــور )تبوکونــازول) یــك لیتــر در هکتــار، کلرتالونیــل )داکونیــل( 
ــار و  ــك کیلوگــرم در هکت ــی اس( ی ــم )رورال ت ــار، ایپرودیون+کاربندازی 2-1/5 کیلوگــرم درهکت
... اســتفاده نمــود. در صورتــی کــه در بهــار شــرایط بــرای توســعه بیمــاری مســاعد باشــد، نیــاز اســت 

کــه سمپاشــی تکــرار شــود.

برداشت 
میــزان روغــن دانــه کلــزا تــا 40 روز پــس از گــرده افشــاني، ســیر صعــودي دارد و پــس از آن بــا تغییــر 
ــا رونــدي  ــه نیــز تقریب ــد. وزن خشــك دان جزیــي و نامحســوس در یــك میــزان ثابــت باقــي مــي مان
مشــابه دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه حــدود 50 روز پــس از گــرده افشــاني، میــزان آن بــه حداکثــر مــي 
رســد.  وزن هزاردانــه تقریبــا تــا زمــان رســیدن کامــل دانــه هــا ســیر صعــودي داشــته و ایــن مســئله در 
برداشــت بــا کمبایــن کــه زمــان انجــام آن مصــادف بــا رســیدن کامــل دانــه هــا مــي باشــد، بســیار حائــز 
اهمیــت اســت. بنابرایــن اســتفاده از روش برداشــت دو مرحلــه اي، یعنــي بریــدن بوتــه هــا بــا رطوبــت 
بــاال، قــراردادن آنهــا بــراي خشــك شــدن در مزرعــه و کوبیــدن بوتــه هــا، بــه معنــاي چشــم پوشــي از 

مقــداري افزایــش عملکــرد طبیعــي اســت.  
زمان برداشت 

زمــان مناســب برداشــت جهــت دســت یابــي بــه عملکــرد دانــه بیشــتر اهمیــت زیــادي دارد. برداشــت 
زود هنــگام مــي توانــد کیفیــت محصــول را بــه علــت وجــود بذرهــاي کوچــك، نــارس و کلروفیــل 
دار کاهــش دهــد. در صورتــي کــه برداشــت بــه تاخیــر افتــد، ریــزش کپســول هــا و دانــه هــا افزایــش 
ــد  ــي رس ــي م ــول زمان ــي، محص ــر عمل ــه نظ ــردد از نقط ــي گ ــرد م ــان عملک ــه نقص ــر ب ــه و منج یافت
کــه تمــام بــذور ســیاه رنــگ شــده و رطوبــت بــذر بــه کمتــر از 15 درصــد رســیده باشــد. بــه منظــور 



23دستورالعمل کاشت ، داشت و برداشت کلزادراستان هرمزگان 

کاهــش ریــزش بــذر، عمــل برداشــت بایــد در اوایــل صبــح و یــا عصــر انجــام شــود. بــا توجــه بــه دوره 
رشــد کلــزا مــي تــوان زمــان تقریبــي برداشــت را تخمیــن زد. رســیدن دانــه هــا از قســمت پاییــن ســاقه 
شــروع شــده و بــه ســمت بــاال گســترش مــي یابــد، البتــه در شــرایط باالبــودن دمــاي هــوا و عــدم تامیــن 
رطوبــت کافــي یــا وزش بادهــاي گــرم و بادزدگــي، خشــك شــدن کپســول هــا از بــاال شــروع شــده و 
تعییــن زمــان صحیــح زمــان برداشــت را بــا مشــکل مواجــه مــي نمایــد. از آنجایــي کــه دانــه هــاي ایــن 
گونــه کپســول هــا، کوچــك و ســبك مــي باشــند، معمــوال از انتهــاي کمبایــن ریــزش نمــوده و درصــد 
ریــزش مزرعــه را بــاال مــي بــرد. در نتیجــه بایــد زمــان مناســب برداشــت براســاس کپســول هــاي ســالم 

تعییــن گــردد.  

روش برداشت 
کلزا به دو روش غیرمستقیم و مستقیم برداشت مي شود. 

برداشت غير مستقيم :
بــه منظــور کاهــش ریــزش دانــه، برداشــت غیرمســتقیم زمانــي صــورت مــي گیــرد کــه بعضي از کپســول 
هــا یــا دانــه هــا سبزهســتند. رنــگ دانــه در تعییــن مرحلــه بلــوغ مهــم تــر از رنــگ کپســول اســت. مرحلــه 
مناســب برداشــت غیرمســتقیم، بــا نمونــه بــرداري از قســمت میانــي ســاقه اصلــي و شــاخه فرعــي اولیــه 
تعییــن مــي شــود و بــا شــمارش دانــه هــاي ســیاه و ســبز، درصــد دانــه هــاي ســیاه محاســبه مــي گــردد. 
زمانــي کــه 40 تــا 50 درصــد دانــه هــا بــه رنــگ قهــوه اي روشــن تــا ســیاه در مــي آینــد، محصــول بایــد 
برداشــت شــده و بــراي خشــك شــدن بــه محــل خرمــن کوبــي بــرده شــود. بــراي اجتنــاب از اتــالف 
ــي منتقــل گــردد و در وضعیــت  ــه محــل خرمــن کوب ــا دقــت ب ــد ب ــه، محصــول برداشــت شــده بای دان

مناســب رو بــه آفتــاب قــرار گیــرد تــا در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن خشــك شــود. 
در اکثــر کشــورهاي تولیدکننــده کلــزا، بــه طــور معمــول برداشــت غیرمســتقیم انجــام مــي گــردد. در 
کانــادا تقریبــا تمــام انــواع کلــزا توســط کــف بــر کــردن درو مــي شــود ایــن موضــوع باعــث رســیدگي 
زودتــر و یکنواختــي بیشــتر محصــول مــي گــردد. همچنیــن بــا ایــن روش، ریــزش دانــه بــه خاطــر وزش 
بــاد کاهــش  مــي یابــد. در ایــن روش، محصــول از زیــر پاییــن تریــن کپســول یعنــي ارتفــاع حــدود 20 
تــا 25 ســانتي متــر بریــده مــي شــود. بــراي حصــول نتایــج رضایــت بخــش بایــد زمــان کــف بــر کــردن 
مطابــق بــا رســیدگي فیزیولوژیــك باشــد. خرمــن کوبــي معمــوال زمانــي انجــام مــي گیــرد کــه رطوبــت 
ــا  ــت مناســب خشــك شــدند، ب ــا ســطح رطوب ــا 15 درصــد باشــد. هنگامــي کــه گیاهــان ت ــه 12 ت دان
اســتفاه از کمبایــن، خرمــن کوبــي انجــام مــي گیــرد. محصولــي کــه بــا کــف بــر کــردن برداشــت مــي 
شــود، معمــوال 5 تــا 7 روز بســته بــه شــرایط آب و هوایــي جهــت رســیدگي دانــه هــاي ســبز بــر روي 

بقایــاي کلــزا در مزرعــه بــه صــورت ردیفــي قــرار داده   مــي شــوند. 

برداشت مستقيم 
برداشــت مســتقیم بــه هنــگام رســیدگي یکنواخــت محصــول، چــه بــه صــورت طبیعــي و چــه بــه صورت 
ــل رســیدگي  ــه دلی ــزا ب ــر اســت. هیبریدهــاي کل ــکان پذی ــا( ام ــده ه مصنوعــي ) توســط خشــك کنن
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ــراي برداشــت مســتقیم مناســب مــي باشــند. انتخــاب زمــان مناســب  ــودن، ب یکنواخــت و زودرس ب
ــگام  ــت زودهن ــت. برداش ــم اس ــیار مه ــاال بس ــرد ب ــول عملک ــت حص ــتقیم، جه ــت مس ــراي برداش ب
منجــر بــه افزایــش بــذور ســبز مــي شــود، در حالــي کــه برداشــت دیرهنــگام بــه دلیــل ریــزش، باعــث 
کاهــش عملکــرد دانــه  مــي گــردد. بنابرایــن وجــود 85 تــا 90 درصــد بــذور ســیاه، ویژگــي کاربــردي 
جهــت شناســایي بهتریــن زمــان برداشــت مــي باشــد. در برداشــت مســتقیم، 10تــا 15 درصــد ریــزش 
گــزارش گردیــده اســت. بــا وجــود ایــن در صــورت رعایــت اصــول صحیــح برداشــت، ریــزش حــدد 
ــه حداقــل  ــه و ب ــه دســت آوردن بیشــترین عملکــرد دان ــراي ب 5 درصــد، امــري عــادي مــي باشــد. ب

رســاندن ریــزش در برداشــت مســتقیم، تنظیمــات زیــر بایــد انجــام شــود :  
1- سرعت رو به جلو باید کم باشد )حدود دو سوم سرعت برداشت در غالف (

2- ارتفاع برش تا حد ممکن بلند باشد 
3- چــرخ و فلــك کمبایــن تــا حــد ممکــن در باالتریــن ســطح قــرار گیــرد، بــه طــوري کــه کپســول 

هــاي کلــزا را از پشــت بــه داخــل کمبایــن هدایــت کنــد 
4- سرعت چرخ و فلك تقریبا  15 درصد بیشتر از حرکت کمباین باشد

ــا 20 میلــي متــر و فواصــل در طرفیــن کامــال یکســان  5- ارتفــاع هلیــس از کــف پــالت فــرم، 12 ت
باشــد 

6- سرعت کوبنده بین 500 تا 700 دور در دقیقه باشد 
7- ســرعت کوبنــده و ضدکوبنــده در قســمت جلــو، 13 میلــي متــر و در قســمت عقــب، 7 میلــي متــر 

تنظیــم شــود 
8- سرعت باد بزن حدود 350 دور در دقیقه باشد 

ــوق  ــر ف ــن اث ــق کمبای ــم دقی ــان مناســب برداشــت و تنظی ــن زم ــت در تعیی در برداشــت مســتقیم، دق
ــه دارد. ــزش دان ــش ری ــاده اي در کاه الع

ــت و  ــر کمی ــن ب ــي پی ــوات و دي مت ــت، دي ک ــل گالیفوزی ــیمیایي از قبی ــاي ش ــده ه ــك کنن خش
کیفیــت دانــه تاثیــري نــدارد و مــي تواننــد بــراي یکنواختــي بوتــه هــا پیــش از برداشــت مورداســتفاده 
ــیدگي  ــه رس ــر ب ــد و منج ــي کنن ــف م ــاه را متوق ــد گی ــا، رش ــده ه ــك کنن ــن خش ــد. ای ــرار گیرن ق
یکنواخــت محصــول مــي شــوند. جهــت جلوگیــري از ریــزش، بــه کار گیــري موادشــیمیایي محکــم 
کننــده کپســول، از جملــه اســپود نــام بررســي شــده اســت. ایــن مــاده بــه مقاومــت کپســول در برابــر 

بازشــدن کمــك مــي کنــد. امــا اثــر آن بــر روي ارقــام، متفــاوت اســت. 
ــه در حــدود 8 درصــد یــا کمتــر  ــه هــا بایســتی دقــت نمــود رطوبــت دان در هنــگام انبــار کــردن دان
باشــد. رطوبــت بیــش از 8 درصــد موجــب فاســد شــدن ســریع دانــه هــای برداشــت شــده  مــی گــردد.


