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  مقدمه

توانند در مراحل رشد رویشی و زایشی، سبب افت کمی و آفات مختلفی بسته به نوع و تراکم جمعیت می

هاي مختلف کلزا تحت عنوان امدر این راستا، وجود گروهی از ترکیبات ثانویه در اندکیفی محصول کلزا شوند. 

شود. بدین ترتیب، مزارع کلزا زا به سمت این گیاهان میها سبب جلب برخی حشرات خسارتگلوکوزینوالت

شود. در برخی موارد نیز ترکیبات یک منبع مهم تغذیه و تولید مثل براي آفات خانواده چلیپائیان محسوب می

ده حشرات عمل کرده و از خسارت وارده به گیاه زراعی کلزا گلوکوزینوالت به عنوان یک عامل بازدارن

ها به عنوان محرك و جلب کننده حشرات، کند. به هر حال، عملکرد اختصاصی گلوکوزینوالتجلوگیري می

 که در زیر به مواردي از .متمایز با دیگر محصوالت زراعی سبب پیدایش آفات ویژه در مزارع کلزا شده است

هاي گیاهان خانواده چلیپائیان یکی از عوامل مهم همچنین، بیماري شود.ارع کلزا اشاره میمهمترین آفات مز

شوند که بسته به نوع بیماري از طریق خاك، بذر، هوا محدود کننده کشت گیاه روغنی کلزا در دنیا تلقی می

رقم، شرایط اقلیمی  تواند بر حسب نوعها میشوند. میزان خسارت آنو بقایاي محصوالت آلوده منتشر می

منطقه، پراکنش عوامل بیماریزا، میزان آلودگی مزرعه و مرحله رشد گیاه متفاوت باشد. به طور کلی از آفات 

  توان به موارد ذیل اشاره نمود:زا در گیاه روغنی کلزا میهاي مهم و خسارتو بیماري

  کلزامهم آفات و بیمارهاي 

  :و روشهاي کنترل آنها الف) آفات کلزا

 )Aphids( هاشته

توانند در می Myzus persicaeو  Brevicoryne brassica L ،Lipaphis erysimi نظیرها سه گونه از شته      

در صورت شیوع و افزایش  فوقهر سه گونه  .زا باشندخسارت هاي روغنی خانواده چلیپائیاندانهزراعت 

سبب کنند و از طریق مکیدن شیره گیاهی، ر محصول وارد ب زیادي را به طور مستقیمتوانند خسارت جمعیت می

  شوند.کلزا کاهش بنیه و تغییر شکل گیاه 
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ترین آفات کلزا، شلغم، کلم و خردل وحشی یکی از مهم) .Brevicoryne brassica L(شته مومی کلزا        

هاي روغنی عمل ورت آفت دانهکه اغلب به عنوان آفت سبزیجات خانواده چلیپائیان و گاهی به ص رودبشمار می

تواند به طور غیرمستقیم  خسارت این آفات را افزایش دهد. عوامل محیطی به ویژه درجه حرارت میکند. می

خسارت  به همین دلیل،. یابدها در آب و هواي گرم و مرطوب افزایش میچون، تولیدمثل و ازدیاد نسل شته

در برابر سرماي زمستان باالست شته مومی مقاومت  است.ال کشور مزارع کلزا در شم محدود بهعمده این آفت 

از برگ، ساقه، گل و  این آفتشود. گراد شروع میدرجه سانتی 5با رسیدن دماي محیط به ولد آن زاد و و 

. برخی عملیات )2و  1هاي (شکل انهدام کامل گیاه شود سببهاي کلزا تغذیه کرده و ممکن است خورجین

براي مبازره با  توانند خسارت آفات را افزایش دهند.میکاربرد زیاد کودهاي نیتروژنه و آبیاري زیاد زراعی نظیر 

تار)، کلیتر در ه 2تا  5/1لیتر در هکتار)، اکاتین ( 5/1کش نظیر متاسیستوکس (از سموم شته توانمی شته مومی

. بهتر نمودروز استفاده  17تا  15فاصله سمپاشی لیتر در هکتار) و پریمور (یک لیتر در هکتار) با  5/0دیماکرون (

در سطح  مشاهده شته به محضو  دگردها از سموم سیستمیک استفاده کشاست براي باال بردن کارایی شته

  شود. انجام بایستی سمپاشیعملیات  مزرعه،

  

  
  )راست(رحله شروع گلدهی در م کلزا ساقهو  )چپبرگ ( رويبر  شتهآفت  شیوعآثار  - 1شکل 
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  (راست) هاي کلزاخورجین) و چپدر مرحله رشد رویشی (مومی شته  خسارت - 2شکل 

  

   (Phyllotrata cruciferae)کک چلیپائیان 

 دنشومی خواندهکک  عنوانب، هاي ریزي هستند که به واسطه داشتن قدرت جهندگیسوسک ،هاکک 

ا گرم کنند و در بهار برت حشره کامل در زیر خاك و بقایاي گیاهی سپري میها زمستان را به صو. کک)3(شکل 

هاي کلزا و دیگر گیاهان میزبان و از برگ کوتیلیدونی بوته شوندمیخارج  گاه زمستانی خودشدن هوا از پناه

در پائیز  کهود شگیري حشرات نر و ماده نسل جدیدي تولید میبه دنبال جفت .کنندخانواده چلیپائیان تغذیه می

هاي کلزا الرو کک چلیپائیان غالبا ریشه و ساقه گیاهان میزبان و حشرات بالغ این آفت، برگ شوند.زا میخسارت

ها بر روي برگ آن هاي متعدددهند و سبب ایجاد سوراخو دیگر گیاهان خانواده چلیپائیان را مورد حمله قرار می

   .)4(شکل  شوندمی
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  (راست) Phyllotreta striolataو گونه  )چپ( Phyllotreta cruciferae گونهپائیان کک چلی - 3شکل 

  

  
  کلزا در زراعتکک چلیپائیان حشره کامل خسارت  - 4شکل 

لیتر در هکتار) قابل  1لیتر در هکتار) و کنفیدور ( 1- 5/1براي مبارزه با کک چلیپائیان سموم شیمیایی دیازینون (

گرم در کیلوگرم  12تا  8کش نظیر گائوچو (مچنین، ضدعفونی بذور کلزا با برخی سموم قارچباشند. هتوصیه می

تواند براي مبارزه با کک چلیپائیان و کاهش خسارت آنها در آغاز گرم در کیلوگرم بذر) میمیلی 7بذر) و کروزر (

  فصل زراعی مفید واقع شود.

     (Entomoscelis adonidis pallas)سوسک منداب 

انجام  این آفت به صورت تخم گذرانیزمستان ).5(شکل سوسک منداب نام دارد  ،کلزادیگر از آفات مهم  یکی

گیرند. و تغذیه خود را از پارانشیم برگ گیاه میزبان از سر میشوند ایل بهار الروها تفریخ می. در اوشودمی

توسط حشرات کامل و در مرحله کند و خسارت عمده آن سوسک منداب فقط یک نسل در سال تولید می
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توانند خسارت قابل توجهی به محصول شود و میروزت بر روي کلزا و دیگر گیاهان خانواده چلیپائیان ایجاد می

  باشد.درصد براي مبارزه با این آفت در مزارع کلزا قابل توصیه می 60کش دیازینون وارد کنند. کاربرد حشره

    
  خسارت آن بر روي برگ کلزا سوسک منداب و نحوه - 5شکل 

  

  (.Meligethes spp)خوار کلزا هاي گردهسوسک

در طی و الروها پس از تفریخ و  کنندمیریزي ها تخمبالغ در داخل عنچه )6(شکل خوار هاي گردهسوسک

قه سا. در صورت افزایش تراکم جمعیت الروها، دهندهاي گل را مورد تغذیه قرار میپرچم مراحل اولیه خود

و  Epicometis hirts خوار شاملهاي گردهاز سوسک دو گونهد بود. ها مصون نخواهآنحمله از گیاهان نیز 

Oxythyrea cinctella  توانند خسارتانتشار دارند و در مواردي نیز می سطح کشوردر اکثر مزارع کلزا در 

  شدیدي به محصول کلزا وارد کنند.

خوار (اواسط هاي گردهدل کشور، مصادف شدن زمان ظهور سوسکدر بیشتر مناطق بویژه مناطق معت

دهی ارقام کلزاي تیپ بهاره سبب شده است گیاه زراعی کلزا کمتر فروردین تا اواسط خرداد) با اتمام دوره گل

 کامال دهی ارقام کلزاي تیپ زمستانهگل ،ولی در مناطق سرد و معتدل سرد .مورد حمله این حشرات قرار گیرند

هاي بیشتري را تحمل ارقام پائیزه کلزا سوسک ،و بدین ترتیب خوار تطابق داردهاي گردهزمان ظهور سوسک با
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  .کنندمی

لیتر  5/2سموم شیمیایی فوزالون (هاي مختلف سرد و معتدل، در اقلیم خوارهاي گردهسوسکبراي مبازره با 

با رعایت کلیه اصول ایمنی براي  درصد 35 یا تیودان لیتر در هکتار)، زولون 5/3تا  3در هکتار)، آندوسولفان (

آفت نیز با  استا کنترل بیولوژیک. در این ردنباشقابل توصیه میزنبوران عسل  به ویژهافشان حفظ حشرات گرده

پذیر به نظر امکان Beuveria bassianaو قارچ  Nosema meligethiبه نام  ايیاختهاستفاده از نوعی حشره تک

 .رسدمی

    
  (.Meligethes spp)خوار کلزا گرده سوسک - 6شکل 

  

   (.Pieris brassica L)سفیده بزرگ کلم 

شره به گذرانی این حکند. زمستانباشد که به کلزا هم خسارت وارد میاین حشره یکی از آفات مهم کلم می

در اوایل بهار )که 7(شکل به صورت پروانه است سفیده بزرگ کلم حشره بالغ  شود.صورت شفیره انجام می

سفیده بزرگ کلم گذارد. عدد تخم می 150گیري پروانه ماده به طور متوسط تعداد . پس از جفتدشومیظاهر 

نسل در سال دارد و ممکن است مبارزه با این آفت بر حسب منطقه در چندین مرحله ضرورت  4تا  2تعداد 

و به طرف داخل مزارع پیش از حاشیه مزارع آغاز گذاري تخمروز پس از  10الی  7خسارت الروها داشته باشد. 
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حتی از  الرو این آفت .گذارندها را باقی میو رگبرگ خورندمی کامالرا  گیاه میزبانهاي و پارانشیم برگرود می

رزه با براي مبا .دآوروارد میآن د و خسارت قابل توجهی به محصول کنتغذیه می میزبان هاي انتهایی گیاهجوانه

و  درصد 80تر در هکتار)، سوین لی 5/2تا  5/1کش فوزالون یا نواکرون (حشرهبا سمپاشی باید این آفت، 

 انجام شود.  مزارعبه سمت داخل  از حاشیه درصد 60دیازینون 

    
  (.Pieris brassica L)سفیده بزرگ کلم  - 7شکل 

  

   (Ceuthrhynchus assimilis) دانهسرخرطومی 

دهند و دهی و یا پس از آن مورد حمله قرار میها را در طول دوره گلخورجینآفت،  این لکام حشرات

(شکل  کنندتغذیه میکلزا از بذور در حال نمو تفریخ و الروها پس از کنند میریزي ها تخمدر داخل خورجین

اي و شیوع الروهید آلودگی شد ).9شکل (کنند ایجاد می ي کلزاهاهایی را در داخل خورجینو داالن )8

 دهد.کاهش درصد  30تا  20کلزا حدود دانه عملکرد تواند سرخرطومی دانه در مزارع کلزا می
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  حشره کامل سرخرطومی بذر کلزا (راست) و  الرو سرخرطومی در داخل خورجین کلزا (چپ) - 8شکل 

  
  )راستحشره کامل ( ) وچپ( خسارت دانه کلزا به وسیله الرو سرخرطومی بذر کلزا - 9شکل 

  

   (.Lygus spp)هاي لیگوس سن

و در مراحل مختلف  هاي گیاهیاي از خانوادهدر دامنه گستردههاي مختلفی دارد و گونه هاي لیگوسسن

ها هاي کنترل آناي، یافتن روشبه دلیل وجود تنوع گونه .)11و  10 (شکل زا باشندتوانند خسارتمی رشد گیاه

و  مکندمیگیاه را  نموينقاط شیره کنند و برخی دیگر تغذیه می هاخورجیناز  هااین گونهاز  برخیدشوار است. 

و  دکنمیریزي دهی بر روي کلزا تخمدر طول دوره گلسن لیگوس  برند.هاي هوایی گیاه را از بین میاندام

شود. مبارزه چروکیده میهاي ضعیف با بذور خورجینهاي کلزا سبب تشکیل خسارت به گلوارد نمودن ضمن 

هاي زراعی از قبیل نابود رود. روشبشمار می هابیولوژیک با استفاده از شکارگرهاي طبیعی بهترین راه کنترل آن
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زیر خاك کردن  و حواشی مزارع بر علیه خردل وحشی و ارنهاکردن گیاهان وحشی خانواده چلیپائیان، سمپاشی 

 توانند موثر واقع شوند.مینترل این آفت بقایاي گیاهان در ک

  
 Lygusسن لیگوس  حشره کامل و ) چپبر روي تربچه ( Bagrada hilaris)هاي لیگوس (سنخسارت  - 11شکل 

lineolaris  راستهاي کلزا (بر روي غنچه(  
  

  انواع کنه ها

و کنه  (Halotydnus destructor)توان کنه پا قرمز زمینی از دیگر آفات کلزا و گیاهان خانواده چلیپائیان می       

خروج از از  از گیاهچه کلزا پسرا نام برد که ) 13(شکل  .Bryobia spکنه ) و 12(شکل  Blue oat mite پا قرمز 

هاي گیاه بالغ کلزا را مورد کنه پا قرمز برگ. کنندی تغذیه میهاي کوتیلدونبرگ ظهور زنی وبذور در حال جوانه

هاي به گیاهچه .Bryobia spحمله کنه  ).14کند (شکل هایی را بر روي آن ایجاد میدهد و سوراختغذیه قرار می

  
  (راست)  Lygus lineolarisسن لیگوس  و  (چپ) Bagrada hilaris   هاي لیگوسسن  -10
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  .)15شود (شکل هاي کوتیلیدونی کلزا میکلزا نیز سبب فنجانی شدن برگ

    
با بدن آبی   Blue oat mite (چپ) و کنه پا قرمز با بدن تیره رنگ  (Halotydnus destructor) قرمز زمینی کنه پا - 12شکل

  (راست) تیره و لکه هاي نارنجی در ناحیه پشتی

    
  .Bryobia spکنه  - 13شکل 

  

  
  هاي کلزاخسارت کنه پا قرمز بر روي برگ - 14شکل 
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  (فنجانی شدن) کلزاکوتیلیدونی هاي برگ بر روي .Bryobia spکنه ناشی از حمله خسارت  - 15شکل 

  

  :کلزاهاي کنترل آن در مزارع روش و هابیماريب) 

   (Sclerotini stem rot)بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه 

. باشدمی Sclerotinia sclerotiorum ی به نامنیایی ساقه قارچبیماري پوسیدگی اسکلروتیمولد عامل 

گسترش و شیوع این بیماري در مناطق معتدل بیشتر از مناطق دیگر است. در مناطق مرطوب ساحلی با 

رطوبت نسبی باال و مناطق گرم و مرطوب اغلب کشورهاي جهان نظیر آلمان، فرانسه، دانمارا، سوئد و هند، 

دهی کلزا شدیدتر با گل بیماريشیوع شدن دف ادلیل مصه سیدگی اسکلروتینیایی ساقه بخسارت بیماري پو

هاي مهم قارچ عامل مولد بیماري از میزبان آفتابگردان، انواع لوبیا و سویازراعی کلزا، خردل، گیاهان . است

  د.که نباید در تناوب زراعی با کلزا قرار بگیرن باشندپوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه می

 ،حادث شودشیوع این بیماري در مزارع کلزا در مرحله قبل از گلدهی گیاه روغنی کلزا چنانچه 

خسارت  ،دهیآلودگی مزارع در مراحل انتهایی گل . ولیدرصد برسد 30تواند به بیش از میخسارت وارده 

   ).18و  17هاي (شکل داشتنخواهد به همراه اقتصادي 

دهی کلزا توان از مصادف شدن شروع مرحله گلبا انتخاب تاریخ کاشت مناسب در مناطق مختلف می

تراکم فت عملکرد را به حداقل رساند. با آزاد شدن آسکوسپورهاي قارچ جلوگیري نمود و میزان آلودگی و ا
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زایش تراکم بوته در واحد افتواند در کنترل بیماري تاثیرگذار باشد. به طوري که بوته در واحد سطح نیز می

روشهاي  د.شوتوسعه این بیماري می ها ویکروکلیماي مرطوب در زیر بوتهمایجاد خوابیدگی و سبب ، سطح

زراعی دیگر نظیر استفاده از بذور سالم و غیرآلوده به اسکلروت، استفاده از ارقام متحمل به بیماري و مقاوم 

تواند نقش بسزایی در کنترل هاي بلند مدت زراعی میبهاي هرز و رعایت تناوبه ورس، کنترل علف

کاربرد زیاد کودهاي نینروژنه سبب افزایش  وتینیایی ساقه کلزا داشته باشند.بیماري پوسیدگی اسکلر

حساسیت گیاه و کاربرد عنصر غذایی بور به مقدار مورد نیاز سبب افزایش مقاومت کلزا در برابر این بیماري 

  شود.می

تواند گام مهمی در جهت کنترل ارج کردن بقایاي محصول از مزرعه و سوزاندن آن می، خهمچنین

ها زنده هستند، غرقاب کردن مزارع بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه باشد. به عالوه، چون اسکلروت

اشته تواند از طریق کاهش اکسیژن نقش بارزي در کنترل این بیماري دروز می 10آلوده به مدت بیش از 

توان استفاده کرد. براي براي مبارزه با بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه از روش شیمیایی نیز می باشد.

هاي کلزا براي کنترل بیماري پوسیدگی اسکلروتینیایی این منظور یک بار سمپاشی در مرحله ریزش گلبرگ

هایی نظیر فولیکور (یک کشبا قارچد مجدسمپاشی بایستی در غیر این صورت  .رسدساقه کافی به نظر می

  .انجام گیردلیتر در هکتار) و بنومیل (یک کیلوگرم در هکتار) 

  
  نمونه هایی از خسارت بیماري اسکلروتینیایی ساقه کلزا -17شکل 
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  )راست) و مرحله پر شدن دانه ها (چپآلودگی بیماري اسکلروتینیایی ساقه در مرحله گلدهی ( -18شکل 

  

  )Phyllody of flowers( سبزیا گلبیماري فیلودي 

وسیله یک نوع زنجره با نام  شود و بهتوسط ارگانیسمی شبیه میکوپالسما ایجاد میبیماري فیلودي 

شود. اجزاي به گیاهان روغنی کلزا، کنجد، گلرنگ و آفتابگردان منتقل می Ciculifer haematocepsعلمی 

ها گیرند و فاصله میانگرهبه این بیماري سبز مانده و شکل برگ به خود میهاي کلزاي آلوده گل در بوته

میزان آلودگی به این بیماري  .)19(شکل  شودکاهش یافته و مادگی به جسمی حجیم و کیسه مانند تبدیل می

 است. تا کنون شایعهاي جنوبی کشور (استان فارس) در اغلب نقاط به ویژه استانو درصد  80تا  5حدود 

عی هاي زرابرخی روشبا این توصیف، روش شیمیایی خاصی براي مقابله با این بیماري ارایه نشده است. 

تواند در و سوزاندن آنها میاز مزرعه هاي آلوده و خارج کردن بوته درآوردن نظیر استفاده از ارقام مقاوم،

  .پیشگیري از توسعه این بیماري مفید واقع شوند
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  )Phyllody of flowersسبز (فیلودي یا گلبیماري  -19شکل 

   (Stem canker)یا شانکر ساقه  (Black leg)بیماري ساق سیاه 

 روددر اغلب کشورهاي جهان بشمار می کلزاهاي از مهمترین بیماريبیماري ساق سیاه یا شانکر ساقه 

هاي ده، بقایاي آلوده و علفاز طریق بذور آلو این بیماري. استع ایهاي شمالی کشور نیز شدر استان که

عالئم  تواند عملکرد کلزا را به طور چشمگیري کاهش دهد.در صورت شیوع میباشد و انتقال میقابل هرز 

هاي گیاهی را ولی تمام اندام .شودها ظاهر میبیماري ساق سیاه یا شانکر ساقه کلزا ابتدا بر روي کوتیلیدون

. این بیماري ممکن است بخشی از پوست ساقه را )21 و 20هاي (شکل تواند مورد حمله قرار دهدمی

پوست دور تا  اگرولی  .یابددر چنین شرایطی سرعت جریان شیره پرورده در گیاه کاهش می .تخریب کند

همچنین، کند. و گیاه ورس می شودمیانتقال شیره پرورده متوقف  ،دور ساقه را مورد تخریب قرار دهد

- خورجینشود و حمله این بیماري به ها میآذین سبب سوختگی در گلآلوده کردن گل بیماري ساق سیاه با

شود و ممکن است بذور قوه نامیه خود را از دست هاي کلزا منجر به تولید بذور آلوده و چروکیده می

  بدهند.

 زراعیبهمدیریت  ،همچنین طور چشمگیري قابل کنترل است.ه این بیماري با استفاده از ارقام مقاوم ب

روز،  10به مدت  حداقل نظیر انجام شخم عمیق و زیر خاك نمودن بقایاي محصول، غرقاب کردن مزارع

آوري و سوزاندن بقایاي گیاهی در خارج از مزرعه، انتخاب بهترین تاریخ کاشت، رعایت فاصله جمع
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هاي موثر نظیر کشبا قارچ ایزوالسیون بین مزارع سالم و آلوده، رعایت تناوب زراعی، ضدعفونی بذور کلزا

- هاي هرز خانواده چلیپائیان میبنومیل، تمیز کردن ادوات کشاورزي قبل از ورود به مزرعه و کنترل علف

  .بسیار موثر واقع گرددتواند در کنترل بیماري 

  
  کلزا برگ بر روي خسارت بیماري ساق سیاهنحوه  -20شکل 

  

  
کلزا ساقهبر روي خسارت بیماري ساق سیاه ه نحو -21شکل   

  

   (Alternaria blight)بیماري سوختگی آلترناریائی 

هاي اغلب شیوع شدید این قارچ در سال .باشدعامل بیماري سوختگی آلترناریائی سه نوع قارچ می

تا از طریق کاه عمدیا . قارچ آلترنارشوددیده می زراعی در آخر فصلو گرم و شرایط آب و هوایی مرطوب 
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به صورت  نیز هاي هزرفعلبقایاي برخی  بر روي و شودمنتشر می بذرتوسط  بعضاو کلش کلزا و 

 .تواند در سال بعد عامل مولد بیماري در گیاه زراعی باشدو می کندمیگذرانی زمستانساپروفیت زندگی و 

- هاي فوقانی را مورد حمله قرار میبرگ هاي تحتانی و سپسعوامل بیماري ابتدا برگ ،در مراحل اولیه رشد

شود. ها ظاهر میخورجینهاي ناشی از شیوع این بیماري بر روي ساقه و دهند و در مراحل بعدي رشد لکه

را فرا گیرد و منجر به پوسیدگی دانه در داخل  خورجینهاي سیاه متصل به هم ممکن است تمام لکه

   .)22 (شکل شود خورجین

هاي پیشگیرانه کنترل بیماري رعایت فاصله زمانی و فضایی با محصوالت آلوده ن روشترییکی از مهم

کنترل این بیماري با کشت بذور سالم و عاري از بیماري، اجراي تناوب زراعی بلند مدت و  ،به عالوه است.

ي توصیه شده روش شیمیایی به عنوان تنها راه کنترل موثر این بیمار .پذیر استهاي هرز امکانکنترل علف

تی هایی نظیر مانکوزب، زینب، کاپتان، رونیالن، رورال کشبار سمپاشی با قارچ 4الی  3است. به طوري که 

  کنترل این بیماري موثر واقع شود.تواند براي و کالیکسین میاس 

   
هاي کلزابر روي ساقه و خورجین خسارت بیماري آلترناریایی - 22شکل   
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  الیزاي گل جانگل ریشه

کشت مداوم  ،رود. بنابر ایناي گل جالیز بشمار میهاي انگل ریشهگیاه روغنی کلزا یکی از میزبان

- در تناوب زراعی با کلزا می گیاهان جالیزيگیاهان خانواده چلیپائیان در یک زمین زراعی و یا قرار گرفتن 

  .   دهد را افزایش) 23(شکل اي گل جالیز تواند خسارت انگل ریشه

  
  Orobanch spp. (Orobanchaceae)  اي گل جالیزانگل ریشه -23شکل 

  

  (Downy mildew)دروغی داخلی و یا سفیدك 

. شودمحسوب میروغنی جنس براسیکا در سراسر دنیا  گیاهانهاي شایع داخلی یکی از بیماري سفیدك

هاي جوان را بیشتر مورد حمله اهچهگی که باشدمی Peronapora parasitica ی به نامبیماري قارچاین عامل 

هاي سبب ایجاد لکهشود و هاي اولیه کوتیلیدونی ظاهر میویژه برگه هاي گیاهی بدر تمام اندامدهد و قرار می

و  شودها میهاي زرد با ظاهر سفید و گرانوله در سطح تحتانی برگها و لکهزرد نامنظم در قسمت فوقانی برگ

 .شودتشکیل می )25(شکل  و روي ساقه کلزا) 24(شکل  هار هر دو طرف پهنک برگهاي سفید رنگ دکلونی

زراعی، استفاده از بذور سالم و عاري از بیماري، معدوم کردن بقایاي کلزا و رعایت اصول صحیح بهمدیریت و 

  دهد. این بیماري را کاهشطغیان شیوع و تواند می و مانکوزب ، متاالکسیلزینب کشاستفاده از قارچ
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   برگ کلزا سطح تحتانیقابل رویت در  سفیدك داخلی یا دروغیعالئم بیماري  - 24شکل 

  

  
  )راست( کلزا دهنده) و ساقه گلچپبر روي ساقه اصلی (سفیدك داخلی یا دروغی قابل رویت  - 25شکل 

  

   (Powdery mildew)سفیدك پودري یا سطحی 

شود. عوامل اقلیمی نظیر ایجاد می Erysiphe cruciferarumدر اثر فعالیت قارچ  سفیدك پودري یا سطحی

بوته در واحد زیاد دماي متوسط و رطوبت باال و عوامل زراعی از قبیل مصرف زیاد کودهاي نیتروژنه و تراکم 

. )26(شکل  شوندمی هاي آردي در هر دو طرف برگلکه سطح سبب تشدید شیوع این بیماري و تشکیل

از  بایدشود و در صورت آلودگی شدید خسارت این بیماري در اکثر مناطق کشور به حاشیه مزارع ختم می

  کش گوگردي براي کنترل این بیماري استفاده نمود.سموم قارچ
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  (Powdery mildew)سفیدك پودري یا سطحی عالئم بیماري  - 26شکل 

  

  )Light leaf spotلکه برگی روشن (

خانواده  بسیاري از گیاهان در Pyrenopeziza brassica قارچ گونه ري لکه برگی روشن به وسیلهبیما      

از طریق بذور آلوده و انتشار از  . این بیماريشودایجاد می نظیر کلزا، کلم گل، کلم بروکلی و شلغم چلیپائیان

در پشت و روي برگ ظاهر  کوچکهاي سفید رنگ به صورت کلونیکند و کوسپورهاي قارچ شیوع پیدا میآس

موثرترین  توانرا می استفاده از ارقام مقاوم). 27 (شکل شودمیاي و نکروزه و به تدریج بافت برگ قهوه شودمی

برقراري تناوب زراعی طوالنی مدت و مصرف پائیزه  ،همچنین .درشمرراه کنترل بیماري لکه برگی روشن ب

   .دنشوه میها براي کنترل این بیماري توصیکشقارچ

   
  کلزا در پشت و روي برگلکه برگی روشن  عالئم بیماري - 27شکل 
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  )White leaf spotلکه برگی سفید (

هاي سفید تا لکهشود و ایجاد می Mycosphaeella capsellae قارچ به وسیله لکه برگی سفید بیماري       

ها نیز توسعه پیدا روي ساقه و غالفبر جام آلودگی کند و سرانایجاد می ي کلزاهاخاکستري رنگ بر روي برگ

ایزوالسیون بین مزارع آلوده  فاصله هاي زراعی و رعایتاین بیماري از طریق برقراري تناوب .)28(شکل  کندمی

  .خواهد بودو سالم قابل کنترل 

  
  (راست) برگ کلزا متوسطآلودگی ) و چپکلزا به بیماري لکه برگی سفید ( شدید مزرعهآلودگی  - 28شکل 

  

  )Club root(گرزي بیماري ریشه

قادر است به صورت هاگ بقاء خود را بیش از  Plasmodiophora brassicae  بنام بیماري این قارچ مولد       

و  شودمیگیاه  توقف رشدسبب  ،ریشه بر رويتشکیل گال  این بیماري به واسطهسال در خاك حفظ کند.  10

 گیاهان. )29(شکل  شوددن گیاه از خاك رشد غیر طبیعی ریشه به وضوح مشاهده میدر صورت بیرون کشی

عالئم پژمردگی از خود نیز  یآبکمدر شرایط تنش متوسط ریشه، عملکرد اختالل در در اثر به این بیماري،  آلوده

و کاربرد شود میریشه گرزي کلزا مواد آلی و رطوبت خاك سبب شیوع بیماري  باال بودن درصد دهند.نشان می

از تناوب زراعی  و برقراري مزرعهزهکشی مطلوب ، 2/7تا بیش از  اسیدیته خاك و پودر آهک، افزایش کلسیم

کنترل و  افزایش مقاومت گیاه میزبان گرزي،هاي مهم زراعی در راستاي کاهش ابتالء به بیماري ریشهشاخص
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   د.نشومیمحسوب بیماري بهتر 

   
  کلزا هايبر روي بوته(چماقی)  گرزي ماري ریشهبیعالئم  - 29شکل 

  

  کلزا هاي ویروسیبیماري

 گل کلمو موزائیک  )Turnip mosaicموزائیک شلغم (به بیماري توان هاي ویروسی میترین بیمارياز شایع      

)Cauliflower mosaic( و رگه هاي گردها و ظهور لکهبیماري موزائیک شلغم سبب پیچش برگ. اشاره داشت -

بر روي  هاي زردسبب ایجاد رگهنیز بیماري موزائیک گل کلم . شودها کلزا میهاي زرد رنگ بر روي برگ

). 30(شکل  شودهاي نکروتیک همراه میو گاهی با لکهگرداند ود و رشد آن را متوقف میشهاي کلزا میبرگ

نقش نیز ها شتهو  کنندئیک شلغم عمل میهاي هرز به عنوان میزبان ویروس بیماري موزاطیف وسیعی از علف

 مبارزه جدي و به موقع با ،بدین ترتیب. دارند به گیاهان عاري از ویروس ي ویروسیهابارزي در انتقال بیماري

   .هاي ویروسی ضرورت داردبه منظور جلوگیري از ابتال به بیماريدر زراعت کلزا آفت شته  هاي هرز وعلف
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  گل کلم بر روي برگ کلزا (چپ) موزائیک ویروسی ري بیماعالئم  -30شکل 
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