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کشت کلزا   :عنوان مماله 

ترین اراضی برای رشد کلزا ، خاکهایی با  کند، ولی مناسب کلزا در محدوده وسیعی از خاکها رشد می

کلزا در شرایط ایستابی، . باشد می ۶٫۵حدود  PH بافت متوسط، زهکشی مناسب، مواد آلی کافی و

ولی که کلزا در تناوب هر محص. نباید کشت شود ۵٫۵تر از  پایین PH سیالبی و زهکشی ضعیف زمین و

زی جلوگیری کند، رشد  زای خاک اجازه تهیه بستر مناسب بذر را داده و از توسعه عوامل بیماری

 .دهد العمل مطلوبی نشان می بویژه در تناوب با غالت، عکس. نماید می

کشت متوالی کلزا در یک زمین یا . گردد این تناوب باعث کنترل بیماریها ، آفت و علفهای هرز کلزا می

گردد، چرا که در این  کشت آن در تناوب با سایر گیاهان جنس براسیکا باعث تشدید بیماریهای کلزا می

بالی بماند و جمعیت خود تواند در سالهای متوالی در خاک و روی گیاه میزبان  زا می حالت عامل بیماری

بنابراین هنگام انتخاب یک منطمه برای تولید کلزا ، توجه به تناوب زراعی منطمه . را افزایش دهد

 .بسیار مهم است

 انتخاب رلم

 :شوند ارلام کلزا از نظر تیپ رشد با توجه به ریخته ارثی به سه گروه عمده تمسیم می

درجه  ۳این ارلام برای به گل رفتن به درجه حرارت حدود  :(Spring) ارلام کلزا با تیپ رشد بهاره

 .سانتیگراد به مدت یک هفته نیاز دارند

این ارلام جهت بهاره سازی یا شروع رشد زایشی به  :(Intermediate) ارلام کلزا با تیپ رشد بینابین

ینابین نیز به دو تیپ رشد ب. درجه سانتیگراد و کمتر به مدت یک ماه نیاز دارند ۳درجه حرارت حدود 

 .شود زیر گروه تیپ رشد بینابین زودرس و بینابین متحمل به سرما تمسیم می

این گروه تحمل به سرمای بسیار خوبی داشته و جهت  :(Winter) ارلام کلزا با تیپ رشد زمستانه

 .ارنددرجه سانتیگراد و کمتر به مدت یک و نیم ماه نیاز د ۳شروع رشد زایشی به درجه حرارت حدود 

 روش کاشت

پاش به میزان بذر بیشتری نیاز  در کشت دست. کارند پاش و مکانیزه می کلزا را به دو روش دست

در این روش، بستر بذر باید کامال صاف شود و پس از پخش بذر ، یک دیسک یا غلطک . خواهد بود

ا دلت زیاد انجام شود تا آبیاری باید ب. بسیار سبک زده شود تا تماس کافی بین بذر و خاک ایجاد گردد

 .از شسته شدن بذر و عدم یکنواختی در بستر مزرعه جلوگیری گردد



. توان با خطی کار غالت و هم بذرکار پنوماتیک، عمل کاشت را انجام داد در روش کشت مکانیزه هم می

یزان بذر در هنگام استفاده از بذرکار غالت باید تنظیم دستگاه را با توجه به عمك مناسب کاشت و م

این عمل کمی مشکل است زیرا که بذر کلزا نسبت به بذر غالت ریزتر بوده و عمك . مطلوب تغییر دارد

توان از موزع مخصوص کلزا و تثبیت کننده عمك در این  همچنین می. باشد تر می کاشت آن سطحی

 .دستگاهها استفاده نمود

اسب نبوده و تمامی بذور کلزای کشت شده از آنجایی که شرایط فیزیکی خاک در همه مناطك کشور من

باشند، بنابراین استفاده از دستگاه پنوماتیک بجز در مناطك خاص کشور توصیه  لادر به سبز شدن نمی

ای برخوردار است و عامل  در هر روش کاشت، استفاده از لولر لبل از کاشت از اهمیت ویژه. شود نمی

 .باشد ها می مهمی در سبز یکنواخت و آرایش مناسب بوته

 شروع کاشت و شناسایی مراحل رویش

ها در معرض  توانید کاری کنید که گیاه هر چه زودتر سبز شود تا از لرار گرفتن جوانه تا آنجا که می –

 .زاد جلوگیری شده و از تبدیل علفها به رلیب زراعت جلوگیری گردد بیماریهای خاک

 .رطوبت بکارید و یا مزرعه را بالفاصله آبیاری کنیدسانتیمتری و در  ۵٫۲تا  ۵٫۱بذر را در عمك  –

 .درجه سانتیگراد یا بیشتر باشد ۱۰دمای خاک برای سبز شدن حدالل باید  –

برگ کامل داشته و یک  ۸کلزای پاییزه را زمانی کشت کنید که لبل از رسیدن سرمای منطمه حدالل  –

 .رزت لوی تشکیل داده باشد

 .شده استفاده کنیداز بذرهای تمیز و گواهی  –

 .بذرهای چاق و به خوبی رسیده بخرید –

درصد لوه نامیه و یا درصد لوه نامیه باالتر استفاده کنید تا به سبز یکنواخت  ۹۵از بذرهایی با  –

 .برسید

 .کند کاشت خیلی عمیك بذر توسعه بیماریهای جوانه را تشدید می –

 

 

 


