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  :مقدمه
كلزا به عنوان يكي از مهمترين گياهان دانه روغني در سطح جهـان مطـرح   

بـا توجـه بـه    . است% 40ميزان روغن موجود دردانه كلزا بيش از . مي باشد
نياز كشور به روغن و حجم باالي واردات آن،  برنامه كشت اين محصول در 

توجـه بـه جديـد بـودن كشـت ايـن        بـا  .شروع گرديد 1378ايران از سال 
هاي اجراي طرح هر ساله بـر ميـزان سـطح كشـت و      در طي سال محصول

از ويژگي هاي ديگر كلـزا عـالوه بـر درصـد      .عملكرد كلزا افزوده شده است
    روغن باالي دانه مي توان به پاييزه بودن آن اشاره نمـود كـه آنـرا از سـاير    

يا و كنجد كـه گياهـاني تابسـتانه    دانه هاي روغني همچون آفتابگردان، سو
كشــاورزاني كــه بداننــد كلــزا چگونــه رشــد             .هســتند، متمــايز مــي ســازد

مي كند و عمليات زراعـي چـه تـاثيري بـر مراحـل رشـد آن مـي گـذارد،                
    . مي توانند مديريت موثرتري در زراعت آن اعمال كنند

  :گياهشناسي
 كلزا داراي طيـف سـازگاري وسـيع و    .لهكلزا گياهي است پهن برگ و يكسا
كـه نـوع پـاييزه آن در منـاطق      مي باشد داراي دو تيپ رشد بهاره و پاييزه

 .سرد و معتدل سرد و تيپ بهاره آن در مناطق گرمسـير كشـت مـي شـود    
ارقام پاييزه را نمي توان در مناطق گرمسير كشت نمود زيرا به گل نخواهـد  

با توجـه   ارقام بهاره ت اما امكان كشتداش درفت و فقط رشد رويشي خواه
ريشـه راسـت در    .در مناطق معتدل وجود دارد به عدم نياز سرمايي در آنها

سـانتيمتر   80كلزا در صورت نفوذ پذير بودن خاك قادر خواهد بود تا عمق 



 6

در خاك نفوذ نمايد و به اين ترتيـب مقاومـت گيـاه را در شـرايط خشـكي      
سـانتيمتري خـاك    35كلزا عمدتاً در عمق  ريشه هاي جانبي. افزايش دهد

كلزا گياهي است كه ابتدا داراي يك رشـد بوتـه اي اسـت    . توسعه مي يابند
با گـرم شـدن هـوا    . و تا اواخر زمستان ادامه دارد كه روزت ناميده مي شود

با رشد ساقه اصلي و . گياه از حالت روزت خارج شده و توليد ساقه مي كند
، رشد ساقه هاي فرعي آغاز مي شود كـه بـه گـل    پس از به گل نشستن آن

تعداد شاخه هاي فرعي به نـوع رقـم تـراكم كاشـت و     . آذين ختم مي شود
  .       وجود مواد غذايي كافي در خاك بستگي دارد

  :كلزا زراعتمزاياي 
تحقيقات داخلي و خارجي و همچنين تجربه هاي شخصي كشاورزان نشان 

ب با گندم و جو عالوه بر پايداري و افزايش داده است كه كشت كلزا در تناو
.محصول داراي مزاياي متعددي به شرح ذيل مي باشد  

با كشت كلزا در تنـاوب بـا گنـدم    : كنترل علفهاي هرز باريك برگ - ١
مي توان علفهاي هرز باريك برگ همچون يوالف وحشي و جو دره 
را كه در مزرعه گندم به سختي كنتـرل مـي شـوند بـه آسـاني در      

عه كلزا كنترل نمود به اين ترتيب كه با انجـام آبيـاري قبـل از    مزر
كشت كلزا علفهاي هرز باريك بـرگ و گنـدم ريزشـي از كمبـاين     

ضمناً چنانچه به دالئلي . سبز شده و با انجام شخم از بين مي روند
زمين مورد نظر قبل از كشت آبياري نشود مي توان بـا اسـتفاده از   

هرز باريك برگ همچون سوپر گاالنـت  علفكشهاي موثر بر علفهاي 
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به طور موثر در مزرعه كلزا مبارزه نمـود و از تـراكم علفهـاي هـرز     
  .باريك برگ در زراعت گندم كاست

كاهش عملكرد ناشي از اين بيمـاري  : كاهش بيماري پاخوره گندم - ٢
ايـن  . درصـد گـزارش شـده اسـت     30تا  10در مزارع گندم كشور 

خشك شدن خوشه در مزارع گنـدم   بيماري به صورت لكه اي و با
يكي از روش . گسترش يافته و تا قبل از ظهور خوشه عالئمي ندارد

هاي موثر در كنترل اين بيماري كشت كلزا در تنـاوب بـا گنـدم و    
تحقيقات انجام شـده  نشـان داده اسـت كـه     . ساير غالت مي باشد

 ايو بقايـ  ترشح تركيبات شيميايي به نام ايزو تيوسيانات از ريشـه 
كلزا مانع از رشد و توسعه قـارچ عامـل بيمـاري پـاخوره گنـدم در      

 . مي شود خاك
برگهـاي كلـزا بـا شـروع مرحلـه رسـيدن       : افزايش ماده آلي خاك - ٣

برگهاي كلزا ريزش يافته به دليل داشـتن  . خشك شده و مي ريزند
و  شـده بافت اسفنجي در تماس با خاك مرطوب به سرعت تجزيـه  

از مواد غذايي جذب شده از خاك مجدداً به به اين ترتيب مقداري 
 .خاك بر مي گردد

بر اساس بررسي هاي انجام شده عملكرد گندم كشت شده پـس از   - ۴
درصد افزايش مي يابد و با افـزايش توليـد    20تا  15كلزا به ميزان 

 .  محصول درآمد كشاورزان نيز ارتقاء خواهد يافت
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زينـه توليـد در   مصرف بذر در كاشت كلـزا كـم بـوده در نتيجـه ه     - ۵
 . مقايسه با زراعت گندم كمتر خواهد بود

با توجه به قيمت خريد و عملكرد كلزا اين محصول قابليت رقابت  - 6
  .اقتصادي با محصوالت پاييزه را دارد

  
  گندم - تناوب كلزا -1شكل

  
  افزايش عملكرد گندم بعد از كلزا - 2شكل 
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  :كشت كلزاآماده سازي زمين و
. وال در تناوب با غالت پاييزه و بعد از گندم قرار مـي گيـرد  زراعت كلزا معم

ضروري است پس از برداشت، كاه و كلش زراعت قبلي از زمين خارج شـده  
و با استفاده از ديسك سنگين شرايط براي پوسيدن بقايـا در خـاك فـراهم    

 و انجام آبيـاري  به خاك كيلوگرم در هكتار كود اوره 50اضافه كردن . شود
وجود حجم زياد كاه و كلش نپوسيده در  .بقايا را تسريع مي نمايدپوسيدن 

خاك موجب افزايش تخلخل خاك شده و به اين ترتيب مانع از تماس بـذر  
با توجه به ريز بودن انـدازه بـذر   . كلزا با ذرات خاك و آبگيري بذر مي گردد

         كلزا، تهيـه بسـتر بـذر مناسـب از اقـدامات اوليـه درحصـول عملكـرد بـاال         
قبل از آماده سازي خاك مزرعه، چنانچه پس از برداشت زراعـت  . مي باشد

ــا آبيــاري انجــام نگرفتــه ضــروري اســت                قبلــي بــه منظــور پوســيدن بقاي
آبياري قبـل از  . زمين مورد نظر را آبياري نمود ،روز قبل از كشت 20تا  15

ـ    كاشت كلزا داراي دو مزيت عمده      ا تـامين رطوبـت  مي باشد يكـي اينكـه ب
 نيـز  از تشـكيل كلوخـه   ، گاوآهن به عمق خاك نفوذ كرده وبه هنگام شخم

مي گردد و ديگر آنكه دانه هاي گنـدم   جلوگيري شده و خاك به خوبي نرم
هاي هرز پس از آبيـاري سـبز    ريخته شده از زراعت قبلي و ساير بذور علف

موالً ديگـر نيـازي بـه    به طوريكه مع .مي شوند شده و با انجام شخم كنترل
با توجه بـه  . هاي هرز باريك برگ نخواهد بود سمپاشي مزرعه بر عليه علف

توسعه عمقي ريشه اصلي كلزا بايستي شخم به صورت عميق و يكنواخت با 
پس از انجام تسطيح زمين كودهـاي فسـفره و    .گاوآهن برگرداندار زده شود
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در سـطح   يكنواخت صورت كامل و به به طور سولفات پتاسترجيحاً  پتاسه
  .پخش شده و با ديسك با خاك مخلوط گردد مزرعه

 
 
 
 
  

  :تاريخ كاشت كلزا
تاريخ كاشت مهمترين و تاثيرگذارترين عامل بر عملكرد و توليد دانـه كلـزا   
مي باشد به طوريكه كاهش رشد بوته ناشي از تاخير كشت به سختي قابـل  

 8تـا   6اي زمستان بايسـتي داراي  بوته كلزا قبل از شروع سرم. جبران است
برگ باشد بنابراين تاريخ كشت توصيه شده براي كلزا در مناطق معتـدل و  

مهرماه و در منـاطق گرمسـير اسـتان نيمـه      5شهريور تا  15سرد استان از 
بايستي به اين نكته توجه نمـود كـه در فصـل پـاييز بـا      . اول آبان مي باشد

انجام  آبياري قبل از آماده سازي زمين و رويش بذور علفهاي هرز و گندم  - 3شكل
 خودرو حاصل از ريزش كمباين
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تـه و در صـورت تـاخير در كاشـت از     گذشت زمان به تدريج دما كاهش ياف
و گياه قادر نخواهد بـود   سرعت رشد گياهچه كلزا به شدت كاسته مي شود

  .   به اندازه كافي رشد نمايد
  : بذر و عمق كاشت

با توجه به ريزي بـذر  . بذركارهاي غالت آبي امكان پذير است كاشت كلزا با
ه طـور سـطحي و در   كلزا بايستي بذركار طوري تنظيم شود كه بذور كلزا ب

كشـت عميـق عـالوه بـر كـاهش       .سانتيمتري خاك قرار گيرند 2تا 1عمق 
ميـزان  . سطح سبز در مزرعه موجب رشد رويشي ضعيف در كلزا مي گـردد 

. بذر مصرفي و عمق كاشت از طريق تنظيم دقيق بذركار فـراهم مـي شـود   
بهـاره        و هيبريـد  كيلـوگرم   4 پـاييزه  ميزان بذر مصرفي براي ارقام هيبريـد 

كيلـوگرم در   6 )آزاد گـرده افشـان  ( در هكتار و براي ساير ارقامكيلوگرم  5
       از داليـل كـاهش ميـزان بـذر مصـرفي در ارقـام هيبريـد       . هكتار مي باشد

مي توان به درشتي بذر و وزن هزار دانه بيشتر در مقايسه بـا سـاير ارقـام و    
بيشتر در ارقام هيبريـد   همچنين يكنواختي سبز شدن و قدرت شاخه زايي

مصرف زياد بذر موجب افـزايش حساسـيت بـه سـرما در كلـزا       .اشاره نمود
كاهش شاخه زايي و افزايش ورس در سطح مزرعه شده و عملكـرد كـاهش   

بوتـه در مترمربـع و    50تـا   40تراكم مطلوب براي ارقـام هيبريـد    .مي يابد
   .شدبوته در متر مربع مي با 80تا  60براي ساير ارقام 
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  حساسيت به سرماافزايش زياد و طويل شدن ساقه در پاييز و تراكم  - 4شكل

  

  
  تراكم مطلوب  - 5شكل
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  :آبياري
بـه منظـور نـرم    . انجام مـي گيـرد   اولين آبياري ،بالفاصله پس از بذركاري 

 روز پـس از  5تـا   4شدن سله و تسهيل در خروج گياهچه كلـزا از خـاك،    
ضروري است آبيـاري  . م دومين آبياري اقدام گرددآبياري اول نسبت به انجا

در صـورت آبيـاري   اول و دوم كلزا به آرامي و با حوصله كافي انجام شده تا 
گل و الي و رسوبات از شسته شدن بذور و مدفون شدن بذر در زير غرقابي 

  . جلوگيري بعمل آيد

  
  خروج گياهچه مي گردددر صورت عدم انجام دومين آبياري سله سطح خاك مانع از -  6شكل
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  : كلزا عوارض مهم در مرحله جوانه زني و سبز شدن   
  مالحضات  علت  عارضه

عدم سبز بر روي يك 
ــورت   ــه ص ــف ب ردي

  تكراري

بسته بودن بعضي از لولـه هـاي   
  سقوط بذركار در زمان كاشت

در زمــان كشــت وضــعيت 
كارنــده هــا و ريــزش بــذر 

  .مرتباً بررسي شود
عدم سبز به صـورت   

  كه ايل
 از بين رفتن بو ته ها به وسيله -

آفات، همچـون الرو   پرندگان و
   ...و سوسك قهوه اي و كك

تماس نامناسب بذر با خاك به  -
دليل كلوخـه اي بـودن بسـتر    
  كشت و وجود كاه و كلش زياد

ــاك در   - ــطح خ ــاهمواري س ن
  آبياري غرقابي

ــان   - ــديد در زم ــاد ش وزش ب
  آبياري باراني

  
  خاك سله بستن سطح -
  خشكي خاك -

ــا  ــر خــاك و كلوخــه ه زي
  .بررسي شود

  
مديريت بقايـاي گيـاهي و   

  تهيه بستر مناسب
  

  تسطيح خاك
  

ــاراني در   ــاري ب ــام آبي انج
ساعاتي كـه سـرعت وزش   

  باد كمتر است
روز  5تـا   4تكرار آبيـاري  

   پس از آبياري اول
  

ــل   ــبز در ك ــدم س ع
  مزرعه

تمـاس   -تهيه بستر ضـعيف   -
  اكنامناسب بذر با خ

بقاياي بعضي از علفكش ها كه  -
  .قبالً استفاده شده اند

  بذركاري عميق -
  قدرت رويش ضعيف بذر -
  

وضعيت خاكدانه ها بررسي 
  شود

توجه به ماندگاري علفكش 
  در خاك

كنترل مداوم عمق كاشـت  
  در زمان بذركاري
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  : مرحله روزت
سـتان ادامـه   كه تا اواخر زممرحله روزت دوره اي از رشد رويشي كلزا است 

مي يابد در طي مرحله روزت گياه قادر خواهد بود در صورت رعايت تـاريخ  
 15ريشـه كلـزا تـا عمـق      نمـوده و برگ ايجـاد   8تا  6كشت مناسب تعداد 

ضـخامت طوقـه گيـاه كـه     در اين شـرايط   .سانتيمتري در خاك نفوذ نمايد
 يمتـر ميل 8بـه   است، محل ذخيره سازي تركيبات فتوسنتزي و مواد غذايي

در صورت تامين رشد كافي گياه و روزت كامـل بوتـه كلـزا قـادر      .مي رسد
 .     درجـه سـانتيگراد را تحمـل نمايـد     -18خواهد بود بدون پوشش بـرف تـا   

بوته كلزا با استفاده از انرژي اوليه و مـواد   دراواخر زمستانبا گرم شدن هوا 
بـه   سـبز روشـن  ذخيره شده در طوقه، برگهاي جوان مركزي گياه به رنـگ  

وارد مرحله به ساقه  گياه ،شروع به رشد نموده و با طويل شدن ساقه تدريج
  . رفتن مي گردد

  
  مرحله روزتكلزا در -7شكل
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  :كلزا عوارض مهم در مرحله روزت
  مالحضات علت عارضه
  قرمز شدن برگ ها

  
  
  
  
  
  

سفيد رنگ شدن بوته، جوانه 
  مركزي و مرگ گياه 

  
  

و از  برگ ها تيره رنگ شـده 
  لبه برگ خشك مي شوند

بارندگي شديد و آبشـويي   -
  ازت

زير خاك كردن كاه و كلش  -
  بدون مصرف كود ازت

غرقاب شـدن و فشـار در    -
  محيط ريشه

  
  يخ زدگي -
  
  
  
ــول   - ــدگي در ط ــدم بارن ع

در . زمستان و خشكي خـاك 
اين شرايط خسـارت سـرما   

  .تشديد مي شود
  

تغذيه نا مناسب به ويژه ازت 
مصرف بـه موقـع    و ضرورت

سـرما بـر    -كود ازته سـرك 
  .شدت اين پديده مي افزايد

  
  
  

تراكم زيـاد بوتـه در واحـد    
كشت تاخيري و عدم  -سطح

  .تكميل رشد در مرحله روزت
  

در صورت لزوم انجام آبياري 
در ساعات گـرم روز در طـي   

  .زمستان

  
  :به ساقه رفتن كلزا

اواخـر زمسـتان، رشـد     و گرم شدن تـدريجي هـوا در  با تغيير دماي محيط 
. مجدد كلزا شروع شده و گياه با توليد ساقه از مرحله روزت خارج مي شود

ساقه اصلي كلزا توليد گل و شاخه هاي گل دهنده مي نمايد كه طول ساقه 
و قدرت شاخه دهي آن بستگي زيادي به تاريخ كشت، ميزان رشـد پـاييزه   
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رزه بـا آفـت شـته و    و رعايـت زمـان مبـا   ) تعداد برگ هـاي مرحلـه روزت  (
اقدامات ضروري در اين مرحله بـه شـرح    .همچنين مصرف كود سرك دارد

  .ذيل مي باشد
ميزان كود سرك در اين مرحلـه كـه    ):سرك اول(كود ازته مصرف )الف

زمان مصرف آن در مناطق گرمسير در اواخر بهمـن و در منـاطق سـرد در    
 .كتار كود اوره مي باشدكيلوگرم در ه 200اواخر اسفند ماه است، به ميزان 

رعايت زمان دقيق مصرف كود سرك كه همزمان با مراحل اوليـه بـه سـاقه    
  .رفتن كلزا است نقش مهمي در رشد و عملكرد كلزا دارد

پس از پخش كود سرك بايسـتي در اسـرع وقـت نسـبت بـه       :آبياري )ب
در طـي بـه سـاقه رفـتن در      مصـرفي ازتـه   آبياري مزرعه اقدام نمود تا كود

   .ختيار گياه قرار گرفته و توان رشد و باروري گياه افزايش يابدا
  

  : مرحله غنچه دهي
       پس از به ساقه رفتن كلزا با ظهـور غنچـه هـا مرحلـه غنچـه دهـي شـروع       

  .اقدامات ضروري در اين مرحله به شرح ذيل مي باشد.مي شود
ز در مرحله اوج غنچـه دهـي و قبـل ا    ):سرك دوم(مصرف كود ازته)الف

در ايـن   كـود سـرك اوره    .كيلوگرم در هكتـار  100ميزان به باز شدن گلها 
. به منظور حفظ و توسعه سطح برگ و شاخه بندي مصرف مي گـردد زمان 
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عدم مصرف كود سرك در اين زمان موجب كوتاه شدن دوره گلدهي و نيز 
  .عدم تشكيل غالف در قسمت باالي گل آذين مي شود

ه آبياري بالفاصله پس از مصـرف كـود سـرك    چهارمين مرحل :آبياري) ب
تا كود ازته مصرفي در دسترس گياه در طي مرحلـه گلـدهي    مي شودانجام 

  . قرار گيرد
با توجه به لزوم كاربرد ريز مغذي ها و تـامين نيـاز غـذايي     :كود مايع) پ

گياه ضروري است در مرحله غنچه دهي نسبت به مصـرف كـود مـايع بـه     
  .روي برچسب ظرف كود مايع، اقدام گرددميزان توصيه شده بر 

با مشورت كارشناسان و انتخاب سم مناسب بايسـتي در  : مبارزه با شته) ج
اوايل بهار و با ظهور غنچه ها نسبت سم پاشي مزرعه و مبارزه با شته اقدام 

در صورت بال مانع بودن اختالط حشره كش با كود مايع مي توان بـه  . نمود
        ليد، مبارزه با شته و مصـرف كـود مـايع را همزمـان    منظور كاهش هزينه تو

  .انجام دادبا هم 
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  :عوارض مهم در مرحله به ساقه رفتن كلزا

  مالحضات  علت  عارضه
قرمز شدن برگ هـا در اوايـل

  .بهار
  
  
  

زرد شدن پهنك برگ، رگبرگها 
  .سبز باقي مي مانند

  
  

  كوتولگي بوته
  
  

  خميدگي و تغيير شكل ساقه
  
  
  

  اف طولي روي ساقهشك

تغذيه نامناسب اصـوالً ازت-
ــاك  ــا    –در خ ــاكورزي ن خ

-مطلوب و عدم توسعه ريشـه 
غرقاب شـدن و فشـار محـيط    

  ريشه
عـدم   -كمبود مواد غـذايي  -

 -بارندگي زيـاد  -توسعه ريشه
  سرماي ناگهاني در بهار 

  
 تهخسارت ش – ركمبود فسف -
  علفهاي هرز يا تراكم بااليو
  
بـه بقايـاي    آلودگي سمپاش -

ــوني   ــاي هورم ــش ه  -علفك
بادبردگي علفكش هورموني از 

  مزارع غالت مجاور
ــي  -ســرمازدگي - رشــد خيل

  سريع در بهار

كود سرك بهاره ديـر مصـرف   
  شده است

  
  
  

كود مايع و تركيبات گوگردي 
  .در بهار مصرف شود

  
  

محلــول پاشــي كــود مــايع و 
 بررسي وضعيت شته در مزرعه 
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  :تغذيه گياهي
اما بخش زيادي از مواد غذايي . كلزا به مواد غذايي بيشتر از گندم استنياز 

بيشترين نياز . به خاك برمي گردد از طريق بقاياي كلزا جذب شده از خاك
و جذب ازت از خاك در مرحله شروع به ساقه رفتن در كلزا اتفاق مي افتـد  

و سـپس   و در مرحله اواخر غنچه دهي و اوائل گلدهي به اوج خود مي رسد
نياز به نيتروژن كاهش مي يابد كه نشان دهنده زمان مناسب مصـرف كـود   
سرك ازت در ابتداي ساقه به رفـتن و اوج غنچـه دهـي و قبـل از گلـدهي      

جـذب  . از خاك جذب مي كنـد  را كلزا بيشتر از هر گياه ديگر گوگرد. است
يشـتر از  كلـزا ب . برابر مي باشد 3تا  2گوگرد توسط كلزا در مقايسه با گندم 

جذب مي نمايد و در صورت كمبـود ايـن عنصـر    از خاك گندم عنصر بر را 
در كشت دير هنگام كارايي مصـرف كـود   . عملكرد محصول كاهش مي يابد

و بهتر است زود بكاريم تا اينكـه ديـر بكـاريم    . و كاهش مي يابد بوده پايين
    .نمائيمبخواهيم با مصرف كود بيشتر تاخير در رشد را جبران 

  
به هر يك  كلزا براي تشخيص كمبود مواد غذايي و ميزان نياز مزرعه :نكته

از عناصر غذايي، ضروري است قبل از هر گونه توصيه كودي، نتيجه آزمـون  
  . خاك مورد توجه قرار گيرد
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  :عوارض مهم كمبود غذايي
  مالحضات  علت  عارضه

 كوتولگي بوته با برگهاي كوچك
  
  

ياله اي شـدن  رنگ پريدگي گلبرگها و پ
 -ارغــواني شــدن پشــت بــرگ -بــرگ

افزايش  -ارغواني يا سفيد شدن رگبرگها
برگها در در طول بـرگ   -ضخامت برگ

رگبرگ اصلي –به طرف داخل لوله شده 
  به سمت باال خم مي شود
  تعداد دانه كم در غالف

  
  

رنگ پريدگي برگهـا و ارغـواني شـدن    
  حالت عمودي در برگها -برگهاي مسن

  
خشك شده به رنگ سـفيد تـا   لكه هاي 

 -صورتي كـم رنـگ در حاشـيه بـرگ    
برآمده شدن پهنك برگ در فواصل بـين  

خم  -افزايش ضخامت برگ -رگبرگ ها
  شدن رگبرگ مياني به سمت عقب

 كمبود فسفر-
  
  
  كمبود گوگرد -
  
  
  
  
  
دانه گرده ناقص و  - 

تلقيح ضعيف گلها به 
  علت كمبود بر

  كمبود ازت - 
  
  
   كمبود پتاسيم - 

رنگ و شكل برگ شـبيه بوتـه   
 هاي سالم و فاقد كمبود است

و يا حالت ارغـواني شـدن در   
   حاشيه برگها

  
  
  
  
  

مصرف كود مـايع در مرحلـه   
  غنچه ضروري است

  
قرمــز شــدن برگهــا ناشــي از 
كمبود ازت بـا سـرما تشـديد 

  مي شود
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   :   كلزا دهي مرحله گلدهي و غالف
و به سمت باال ادامه پيدا كرده و به تدريج باز شدن گل ها از پايين بوته 

روز ادامه  28معموالً دوره گلدهي در كلزا تا . غالف ها ظاهر مي شوند
گل هايي كه از روز بيستم به بعـد ظـاهر مـي شـوند شـانس      . مي يابد

مهمتـرين اقـدامات در ايـن    . كمتري براي تبديل شدن به غالف دارنـد 
  .  مرحله يه شرح ذيل مي باشد

. پنجمين آبياري مزرعه كلزا در اين مرحلـه انجـام مـي گيـرد    : آبياري) الف
انجام آبياري در اين مرحله باعث طوالني تـر شـدن دوره گلـدهي و گـرده     
افشاني شده و تعداد غالف را افزايش مي دهد و با افـزايش تعـداد غـالف    

حساسـترين مرحلـه رشـد كلـزا بـه تـنش        .عملكرد نيز افزايش مي يابد
  . توليد دانه مرحله غالف دهي مي باشدخشكي براي 

در مرحله گلدهي از به كار بردن هرگونه مواد شيميايي همچـون كـود   ) ب
سرك، كود مايع و سموم شيميايي به دليل ايجـاد تـنش در گيـاه و كـاهش     

در صورت لزوم با كارشناسـان جهـاد كشـاورزي    . عملكرد خودداري گردد
  . مشورت شود
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 غالف دهي كلزا وگلدهي مرحله  - 8شكل 

  
  و ريزش برگها) مرحله غالف و پر شدن دانه(پايان گلدهي كلزا  -9شكل
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  :كلزا غنچه دهي و گلدهي احلعوارض مهم در مر

  مالحضات  علت  عارضه
خشك شـدن سـاقه و غنچـه

  همراه با عالئم گزيدگي
خشك شدن غنچه بدون عالئم 

  گزيدگي
تغيير رنـگ و رنـگ پريـدگي    

  گلبرگ ها
  

  لريزش گ
  
  

توقف رشد گـل آذيـن و بـه    
  تاخير افتادن شكفتن گل ها

  
سوختگي گل ها و تغيير رنـگ  

  گل آذين
  

 سوسك گرده خوار-
  
  سرمازدگي -
  
  كمبود گوگرد -
  
  
ــان   - ــاد در زم ــدگي زي  بارن

  باز شدن گل ها
  
مسموميت ناشي از علفكش  -

  هاي هورموني
  
استفاده از حشـره كـش در    -

  مرحله گلدهي

  از تلهاستفاده 
  
  
  

ــه   ــاد و توجــه ب ــدگي زي بارن
ــل از   ــايع قب ــود م مصــرف ك

  گلدهي
  
  
  

بادبردگي علفكش يا آلـودگي  
سمپاش به بقاياي علفكش هاي 

  هورموني
بــه كــار بــردن حشــره كــش 
نامناســب در مرحلــه شــكفتن 
گلها موجب خسارت به مزرعه 

  و كاهش عملكرد مي شود
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  :كلزا مرحله غالف و پرشدن دانه

هـا ريختـه و دانـه هـاي داخـل       ه گلدهي پايان يافته و گلبرگدر اين مرحل
در اين زمان برگ هاي كلـزا   .هستند و درشت شدن غالف در حال پرشدن

شروع به ريزش كرده و نقش اصلي در جذب نور خورشيد و فتوسـنتز بـر   
بنابراين حفظ و توسعه غـالف هـا از   . عهده غالف هاي سبز رنگ مي باشد

اقـدامات ضـروري در ايـن مرحلـه بـه      . مي باشد اهميت خاصي برخوردار
  .شرح ذيل مي باشد

دومين مرحله سمپاشـي بـر عليـه شـته بعـد از پايـان        :مبارزه با شته) الف
انجـام سمپاشـي دوم   . گلدهي و در شروع مرحله غـالف انجـام مـي گيـرد    

        در افـزايش عملكـرد   آن برعليه شته در ايـن زمـان عـالوه بـر تـاثير مثبـت      
  .موثر باشد سنك كلزا نيز اوليه ند بر كنترل جمعيتمي توا

ششمين مرحله آبياري كلزا زماني كه دانه هاي داخل غالف در  :آبياري) ب
حساسـترين مرحلـه رشـد     .حال پرشدن هستند بايستي به موقع انجام گيرد

  .كلزا به تنش خشكي به منظور توليد بذر مرحله پر شدن دانه مي باشد
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  :مرحله غالف و پرشدن دانه كلزاعوارض مهم در 
  مالحضات  علت  عارضه

ــر روي قســمتي از   ــالف ب غ
  گل آذين خشك مي شود

عدم وجود غالف و زرد شدن 
  غالف در قسمتي از گل آذين

  
  

  تغيير شكل غالف
  

غالف ها كامالً پر نشده اند و 
  خالي هستند

  
  شكاف طولي ساقه

 خوابيــدگي ســاقه از ناحيــه
  طوقه

  

  مومي خسارت شته -
  
  
كمبود موقت مـواد   -سرما -

  غذايي همچون ازت و گوگرد
  
  خسارت شته مومي - 

  
تغذيــه نامناســب ازت و   -

كـاهش   -گوگرد و كمبود بور
  دما

  
  كمبود بور -

  مصرف بيش از حد كود ازته 
  تراكم زياد روي رديف 

  شكستن ساقه از سطح زمين
  ريشه اصلي رشد نكرده است

  بيماري فوما

تهـاي مرحلـه   سمپاشي در ان
  .گلدهي و غالف انجام شود

  
بارندگي شديد يا وجود هواي 
خنك در مرحله غنچه دهـي  

  و قبل از گلدهي
  
  

وجود دوره خنك همـراه بـا   
بارندگي در مرحله به سـاقه  

  رفتن
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   در بخشي از گل آذين عدم تشكيل غالف - 10شكل 
  

  :مرحله رسيدن دانه كلزا
اي داخل غالف به اندازه كافي درشت شده و رنگ غالف در اين زمان دانه ه

هفتمـين و   در ايـن مرحلـه   .ساقه اصلي شروع به زرد شدن مي كند بر روي
آبيـاري در ايـن زمـان موجـب     . آخرين آبياري مزرعه كلزا انجـام مـي شـود   
در صورت عدم آبيـاري غالفهـا   . افزايش وزن دانه و افزايش عملكرد مي شود

   . ي شوند و وزن دانه كاهش مي يابدبه صورت سبز خشك م
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  مرحله رسيدن دانه كلزا - 11شكل

  
  :كنترل علفهاي هرز

  :بهترين زمان مبارزه با علف هاي هرز چه موقع است
بسياري از گياهان زراعي در طول زنـدگي خـود در طـي دوره اي قـادر بـه      

ده تحمل علف هاي هرز هستند و آن زماني است كه به اندازه كافي رشد كر
كـه معمـوال در اوايـل     و بر علف هاي هرز چيره مي گردند و در زماني نيـز 

در . علف هاي هرز حسـاس هسـتند   به شدت به حضور دوره رشد مي باشد
    ، كنتـرل و توليـد محصـول   براي جلـوگيري از كـاهش عملكـرد   اين شرايط 

دوره بحراني كنترل علف هاي هرز براي كلـزا،  . علف هاي هرز ضروري است
رشـد بـه دليـل كوچـك بـودن      از در اين مرحله . برگي است 4تا  2له مرح
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گياهچه كلزا و سرعت رشد كند آن در صورت حضـور علـف هـاي هـرز بـه      
به اين ترتيب بوته جوان . شدت از رشد كلزا كاسته شده و ضعيف مي گردد

كلزا قادر نيست قبل از بروز سرماي زمستان به اندازه كـافي رشـد نمايـد و    
برگي برساند در نتيجه از سرماي زمستان آسـيب   8تا  6   ه مرحلهخود را ب

و شـاخه بنـدي   مي بيند و در صورت زنده ماندن در بهار نيز با ارتفاع كوتاه 
     به گل رفته و تعداد دانـه در بوتـه كلـزا و عملكـرد مزرعـه كـاهش       كمتري
  . مي يابد
   :هاي كنترل علفهاي هرز در زراعت كلزا روش
  :پيشگيري   - 1
ترين روش براي كنتـرل تمـامي گونـه هـاي      ترين، ارزانترين و ساده اساسي

علف هرز از  باشد و مفهوم آن جلوگيري از ورود يك علف هرز پيشگيري مي
. باشـد  غيـر آلـوده مـي    طريق رعايت بهداشت زراعي به داخل يـك منطقـه  

 هاي موثر و قابل دسترس و وجود علفكش، امروزه با افزايش و وسعت مزارع
در دسترس بودن . شود روشهاي كنترل ، كمتر بر پيشگيري تاكيد مي ساير

توان همـواره بعـد از    كند كه مي وسايل مؤثر و ارزان اين گمان را تقويت مي
اينكه علفهاي هرز استقرار پيدا كردند آنها را كنترل نمود، اين ممكن اسـت  

لفكـش يـا   در بعضي از موارد صحيح باشد، اما اگر يك گونـه متحمـل بـه ع   
ــه ــت    گون ــه راه ياف ــه مزرع ــرل ب ــاال و ســخت كنت ــت ب ــدرت رقاب ــا ق           اي ب

   .هاي كنترل گردد و افزايش هزينه تواند سبب افت عملكرد مي
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  : كلزا آماده سازي به منظور كشتقبل از  زمين آبياري -2
      كشـت كلـزا يكـي از بهتـرين    آمـاده سـازي و   انجام آبياري زمـين قبـل از   

از آن جهت . ي كنترل علف هاي هرز باريك برگ در كلزا مي باشدروش ها
بعـد از برداشـت    كه عمدتاً كلزا در تناوب با گندم كشت مي شود و معموالً

مقدار زيادي دانه گندم به علت تنظيم نبودن كمباين روي زمين مي ريـزد  
لـذا  . مي تواند مشكل جـدي در زراعـت كلـزا ايجـاد نمايـد      كه رويش آنها 

ين و ارزانترين روش براي كنترل گنـدم هـاي خـودرو در مزرعـه كلـزا      بهتر
بـه ايـن    .است آماده سازي خاك و كاشتانجام آبياري زمين يكماه قبل از 

گندم هاي ريخته شده بر روي خاك سـبز شـده و بـا انجـام      ترتيب تمامي
عالوه بر گندم هاي خودرو علـف هـاي هـرز باريـك     . شخم از بين مي روند

فاقـد  بـذر آنهـا    همچون جودره و تا حدودي يوالف وحشي كه برگ ديگري
سـبز شـده و در    ،قرار داشته باشدنيز در نزديكي سطح خاك  و خواب بوده

مزاياي آبياري زمين قبـل  از ديگر . زمان آماده سازي خاك از بين مي روند
  .مي توان به موارد ذيل اشاره نمود از كاشت كلزا

  روشي اقتصادي و ارزان است - 1
بـه خـوبي   و جو خـودرو  ف هاي هرز باريك برگ خصوصاً گندم عل - 2

       كنترل شـده و ديگـر نيـازي بـه مصـرف علفكـش هـاي مـوثر بـر         
علف هاي هرز باريك برگ نيست در نتيجـه ضـمن حفـظ محـيط     

 .  زيست، هزينه هاي توليد كاهش مي يابد
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به دليل انجام آبياري قبل از كاشت آماده سازي خـاك بـه خـوبي     - 3
ده و با توجه به ريزي بـذر كلـزا كلوخـه هـا خـرد شـده و       انجام ش

خاكدانه ها از قطر مناسـب برخـوردار شـده و سـطح سـبز مزرعـه       
 .يكنواخت تر مي گردد

سرعت رشد رويشي كلزا به دليل حذف علف هاي هرز در مراحـل   - 4
اوليه رشد افزايش يافته و گياهچه كلـزا قـادر خواهـد بـود قبـل از      

 . ندازه كافي رشد نمايدسرماي زمستان به اشروع 
به دليل عدم حضور      با توجه به استقرار مطلوب گياهچه كلزا - 5

و ايجاد بوته هاي قوي با سطح علف هاي هرز در اوايل دوره رشد 
برگ كافي و عدم رقابت علف هاي هرز عملكرد محصول افزايش 

  .خواهد يافت

  
ي زمين و رويش بذور علفهاي هرز و گندم انجام  آبياري قبل از آماده ساز - 11شكل  

 خودرو حاصل از ريزش كمباين



 32

  :تناوب زراعي -3
ريزي و مـديريت علـف هـاي هـرز در     هاي مناسب در برنامه  يكي از روش

تنـاوب زراعـي نقـش مهمـي در      .مزارع به كار بردن برنامه تناوبي مي باشد
گندم يك برنامه  –تناوب كلزا . كاهش آفات، بيماريها و علف هاي هرز دارد

 عملكرد گندمدرصدي در  25مي باشد زيرا عالوه بر افزايش  تناوبي مطلوب
بتـوان   به كشت كلزا اختصاص مي يابـد موجب مي شود در سالي كه زمين 

كـه كنتـرل    و جـو دره  همچون يوالف وحشي با علف هاي هرز باريك برگ
آبياري قبل از كشت و سپس  با آنها در زراعت گندم مشكل است به راحتي

همچنـين در سـالي كـه     .مبارزه نموداستفاده از سموم شيميايي  شخم و يا
  مي تـوان بـا علـف هـاي هـرز       نيززمين به كشت گندم اختصاص مي يابد 

پهن برگ همچون خردل وحشي كه در زراعـت كلـزا مبـارزه بـا آن بسـيار      
بـه سـادگي و بـا اسـتفاده از علفكـش هـاي        در مزرعه گنـدم  مشكل است

به اين ترتيب عالوه بر افزايش عملكرد ناشي از كاهش  .انتخابي مبارزه نمود
اي هرز در زراعت بعدي رقابت علف هاي هرز با محصول، از جمعيت علف ه

تناوب محصول اغلب به عنـوان يـك جـزء مهـم از     . نيز كاسته خواهد شد
علفهـاي هـرز در كشـت      شود معموالً تراكم مديريت علف هرز شناخته مي

  . متناوب نسبت به حالت تك كشتي، كمتر بوده و عملكرد نيز باالتر است
  
  



 33

  :علفكش ها
پهن بـرگ كـش و باريـك بـرگ     دو دسته  علفكش هاي مصرفي در كلزا به 

علفكش هاي مصرفي در كلزا در صورت رعايت مقدار  .كش تقسيم مي شوند
مصرف توصيه شده و همچنين رعايت زمان كاربرد صحيح علفكـش قادرنـد   

به گياه كلزا علف هاي  آسيب رساندنبه صورت انتخابي عمل نموده و بدون 
كشت كلزا در پاييز تدريجاً دمـا  با توجه به اينكه بعد از  .هرز را از بين ببرند

كاهش يافته و سرعت رشد كلزا نيز به تدريج كاسته مي شـود و بـا نزديـك    
متوقـف   كلزا عمالًرشد  )درجه سانتيگراد 5( يكي كلزاژبه صفر فيزيولوشدن 

حتـي در طـول زمسـتان     هاي هرز باريك برگ در حالي كه علف .مي گردد
بـا توجـه بـه اينكـه     . ا رقابت مـي كننـد  داده و با كلزبه رشد خود ادامه  نيز

مي شـود لـذا ضـروري     برگي ايجاد 4تا  2بيشترين خسارت كلزا در مرحله 
مبـارزه  در مزرعـه كلـزا   است در طول اين دوره با علفهاي هرز باريك بـرگ  

علف كش سوپر گاالنت علفكشي است كه با مقـدار مصـرف كمتـر در     .گردد
كارايي خوبي در كنترل علف هاي هـرز  مقايسه با ساير باريك برگ كشها از 
به منظور كاهش مصرف سموم شيميايي  .باريك برگ در كلزا برخوردار است

و همچنين كاهش هزينه توليد بايسـتي دقـت شـود در توصـيه علفكـش و      
ضرورت سم پاشي، علفهاي هرزي كه داراي قـدرت رقابـت بـاال هسـتند در     

اكم اينگونـه علفهـاي هـرز    اولويت قـرار گرفتـه و در صـورت بـاال بـودن تـر      
در زمان كاربرد علفش سوپر گاالنـت بايسـتي حـداقل     .سمپاشي انجام شود

درجه سانتيگراد نباشد و در روز نيز  2درجه حرارت محيط در شب كمتر از 
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در غير اينصـورت از كـارايي آن كاسـته    . درجه سانتيگراد نباشد 10كمتر از 
   .شد خواهد

  :نكات مهم در كاربرد علفكشها
در انتخاب نوع علفكش و زمان مصرف آن در مزرعه كلزا بايستي قبل از  - 1

 . مصرف با كارشناسان مراكز دهستان مشورت شود
آفات و تنش رطوبتي دچـار خسـارت    ،گرما ،در اثر سرمادر مزارعي كه  - 2

شده اند تحمل محصول اصلي در برابر علفكشـها كـاهش مـي يابـد لـذا      
  .مي از سمپاشي خودداري نمودبايستي تا عادي شدن شرايط اقلي

 .علفكش را به ميزان توصيه شده بكار ببريد - 3
نسبت به شستشوي بايستي قبل از هرگونه محلول پاشي در مزرعه كلزا  - 4

گياه كلـزا بـه شـدت بـه     . سمپاش با استفاده از مواد شوينده اقدام نمود
 .بقاياي توفوردي در داخل مخزن و شلنگهاي سمپاش حساس مي باشد

  

 خسارت كلزا ناشي از بقاياي علفكش توفوردي در سمپاش -12شكل  
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  :ته موميش
گيـاه و   موجـب ضـعف   كلـزا هـاي   كليـه قسـمت  شته بـا مكيـدن شـيره از    

پيچيدگي برگ، كوتاه ماندن ارتفاع گياه در لكه هاي آلوده، عدم تلقيح گلها، 
ريزي دانه، ديررسـي محصـول و اخـتالل در برداشـت مكـانيزه و همچنـين       

 جمعيـت شـته در صـورت آلـودگي    . انتقال بيماريهاي ويروسي اشـاره نمـود  
جمعيـت  . افزايش مي يابد از حاشيه به سمت داخل مزرعه مزرعه به سرعت

شته مومي در مناطق گرم و معتـدل از اسـفندماه و در منـاطق سردسـير از     
          در هنگـام سمپاشـي   .آيـد اواسط فروردين مـاه بـه حالـت طغيـان در مـي      

ـ  كنترل موثر آفت همچنين به منظور حفظ حشرات مفيد و زنبور عسل و ا ب
  .كارشناسان جهاد كشاورزي مشورت نمود

  
  در مرحله قبل از گلدهي آلودگي بوته كلزا به شته مومي- 13شكل 
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سمپاشـي   ،در صورت  مشاهده يك بوته آلوده به شته: زمان مبارزه با شته
قبـل از   يكبـار  ،ضرورت پيدا مي كند اما معموالً انجام دو مرحلـه سمپاشـي  

الزم به ذكر است در . هي ضرورت پيدا مي كندگلدهي و تكرار ان بعد از گلد
روز اول گلـدهي از بـه كـاربردن هرگونـه سـموم       14طول گلدهي خصوصـاً  

. شيميايي به دليل اثرات نامطلوب آن بر گلدهي و عملكرد خـودداري گـردد  
تكرار سمپاشي در اواخر دوره گلدهي عالوه بـر كنتـرل شـته مـي توانـد در      

له سنك كلزا كه در اواخر دوره رشـد كلـزا   كاهش جمعيت ساير آفات از جم
  .در سطح مزارع ظاهر مي شود موثر باشد

   
  :سوسك گرده خوار

سوسك گرده خوار يكي از آفات كلزا است كه در مرحله ظهـور غنچـه و   
تراكم و خسارت اين آفت در سالهاي . گلدهي به گياه كلزا حمله مي نمايد

اين آفات به روشـهاي مبـارزه   با توجه به حساسيت . كم باران بيشتر است
غير شيميايي معموالً نيازي به سمپاشي نبوده و مي توان با استفاده از تله 

بـراي  آب  تلـه حـاوي   اسـتفاده از روش . جمعيت اين آفت را كنترل كرد
 درتوسـط نگارنـده    1384اولين بـار در سـال    كنترل سوسك گرده خوار

در روش مورد . ته شده استبه كار گرفشهرستان اسالم آباد ي ع كلزارامز
يك بار مصرف ترجيحـاً آبـي رنـگ بـه      با قرار دادن ظروفنظر مي توان 

متر مربـع يـك    100عنوان تله كه از آب پر شده اند و توزيع آن به ازاء هر 
عدد در سطح مزرعه بدون مصرف سموم شيميايي با كمترين هزينـه و بـا   

.  ه نحو مطلوب اقدام نمودحداقل نيروي انساني نسبت به كنترل اين آفت ب
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پس از قرار دادن ظروف در سطح مزرعه با توجه به تراكم آفت هـر چنـد   
هاي تله و آبگيري مجدد ظـروف   روز يكبار بايستي نسبت به تخليه ظرف

  .  كرداقدام 

  
  خسارت سوسك گرده خوار -14شكل 

  

  
  وسك گرده خوارساستفاده از تله براي كنترل  - 15شكل
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  :رداشتب
 با كمباين يك زمان بحراني محسوب مي شود زيرا فرصت ان برداشتزم

برداشت محصول با كمباين . در اختيار خواهد بود محدودي براي برداشت
رسيده و اكثر آنها  غالف ها% 90معموالً زماني صورت مي گيرد كه بيش از 

 12در اين حالت رطوبت دانه كمتر از . خشك شده باشندتقريباً زرد و 
باشد، دانه شكننده شده و % 8در صورتيكه رطوبت دانه كمتر از . استدرصد 

  .دانه مي شكنددر اثر ضربات كوبنده 
  

  
  برداشت كلزا- 15شكل

بهترين زمان برداشت از صبح زود تا قبل از گرم شدن هوا و حـدود سـاعت   
تـراكم  . صبح قبل از تبخير رطوبت كامل شبنم روي بوته ها خواهد بـود  10

و آلـودگي بـه شـته باعـث ديررسـي و عـدم رسـيدگي يكنواخـت         زياد بوته 
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مصرف زيـاد   عالوه بر تراكم باال،  .محصول شده و غالفها سبز باقي مي مانند
كود ازته نيز با افزايش ارتفاع گياه موجب خوابيدگي بوته كلزا مي گردد كـه  
اين وضعيت به دليل سايه اندازي بوته ها بر روي هم دانـه كوچـك مانـده و    

در زمان برداشـت انجـام تنظيمـات    . رداشت با كمباين نيز مشكل مي شودب
  .زير بر روي كمباين به منظور كاهش ريزش دانه ضروري است

 . برداشت چرخ فلك كمباين در صورت نداشتن هد مخصوص برداشت -
 .كيلومتر در ساعت 3تا  5/1كاهش سرعت حركت كمباين به  -
فرعي تا از ورود كاه و كلش اضافي تفاع برش از زير اولين ساقه تنظيم ار -

 .به داخل كمباين جلوگيري شود
سـرعت  . كم كردن سرعت كوبنده بـه نصـف سـرعت كوبنـده در غـالت      -

 .دور دقيقه است 650تا  450مناسب كوبنده براي برداشت كلزا 
 دور در دقيقه 350سرعت بادبزن  -
ي بدنـه كمبـاين و تريلـر حمـل دانـه      بستن خلل و فرج و شكستگي ها -

 .لزاك
  :خريد محصول  

در زمان تحويل محصول به مراكز خريد قيمت خريد از طريق تعيين 
درصـد رطوبـت   10درصد ناخالصي و 2افت محصول و بر اساس معيار 

 ميزان افت محصـول  يكي از عوامل تاثير گذار بر . مشخص مي گردد
وجود علف هاي هرز مي باشد كه عـالوه بـر كـاهش    در زمان خريد 
مـي توانـد موجـب    نيزبالً به آن اشاره شد بقايـاي آن  عملكرد كه ق
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در  با توجـه بـه اينكـه    ضمناًافزايش درصد ناخالصي محصول شده و
زمان برداشت كلزا اكثر علفهاي هرز سبز مي باشند وجود دانه هـاي  

 موجب افزايش رطوبـت  در دستگاه رطوبت سنجتر علفهاي هرز نيز 
بنـابراين  . ش مـي يابـد  و بدين ترتيب قيمت خريد كـاه  شده  دانه

كشاورزان عزيز بايستي به كنترل علفهـاي هـرز در زراعـت كلـزا            
  .به طور جدي توجه نمايند

  :خالصه مطالب
گياهي است پهن برگ و پاييزه كه بـه علـت نداشـتن آفـت و بيمـاري       كلزا

كشترك با گندم و ساير غالت، گياهي مناسب جهت قرار گرفتن در تنـاوب  
از مزاياي كلزا در تناوب مي توان به . م و جو محسوب مي شودزراعي با گند

كنترل بيماري پاخوره، كاهش جمعيت علفهاي هرز، افزايش ماده آلي خاك 
درصـد افـزايش    20تا  15اشاره نمود به طوريكه گندم بعد از كلزا داراي ... و

. مديريت زمان در زراعت كلزا بسيار حائز اهميـت اسـت  . عملكرد خواهد بود
رعايت تاريخ كشت از جمله عوامـل اصـلي در توليـد موفـق كلـزا محسـوب           

به كاربردن كود سرك، انجام آبياري و مبارزه با شته در زمان هاي . مي شود
علفهاي هرز از جمله عواملي هستند كه عالوه بـر  . توصيه شده ضروري است

  .    كاهش عملكرد موجب كاهش كيفيت محصول نيز مي گردند
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