
 
 

 

 

 



 
  

 
 

 :عنوان

 

 گزارش کارایی چسب غالف کلزا تولیدی شرکت کیمیا سبز آور در زراعت کلزا

 

 

 

 

 
 

 

 

 :مجریان 

 

 مهندس احسان کرمی نژاد،  شرکت کیمیا سبزآور  -احمدیه سینامهندس 

  های روغنی جهاد کشاورزی استان خوزستان کارشناس دانه –مهندس مکوندی 

 

 

 0011فروردین 



    

 
 

 سپاسگزاری

 

 جناب آقای ، استان خوزستان های روغنی جهاد کشاورزی کارشناس دانه  مکوندی مهندسجناب آقای  از

 اداره  مدیر  نژادیانی جناب آقای مهندس  قمر ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول مهندس زارعی

کز مر دیر م  جناب آقای مهندس خدابخششهرستان دزفول، مدیریت جهاد کشاورزی تولیدات گیاهی 

 شهرستان دزفول  دهقان خدمات کارشناس مرکز    نمهندس بابامندیا دهقان شهرستان دزفول،  خدمات

در اجرای  همراهی  گونه مساعدت، همکاری  و جهت همه     جناب آقای علی بخشیو کشاورز پیشرو 

 . نماییم صمیمانه تشکر می شهرستان دزفولدر ا راضی   آزمایش کاربرد چسب غالف کلزا

که ما را در   (کارشناس ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی) سرکارخانم مهندس پریسا سعیدی نیاشکر ویژه از ت

 .انجام  عملیات  فنی  و همچنین گردآوری پروژه همیاری کردند



 صفحه   

 
 

 فهرست

 مطالب 

 0......................................................................................................................................................................مقدمه 

 

 2 .................................................................................................... .……اجرا روش-0

پذیری بسیار خوب در آب و  انحالل)پاشی غالف کلزا به منظور محلول سازی چسب آماده نحوه-0-0شکل 
 2(.نشینی بدون ته
 

 یپاش محلول منظور به  پهپاد – کلزا شده یآور جمع یها دانه شمارش منظور به 01×01 کادر -2-0 شکل
 3 کلزا غالف چسب
 

) متر یسانت 01×01 کادر داخل برداشت، هنگام کرده زشیر کلزا یها دانه یآور جمع -0-0 جدول

 3 .……شده یپاش محلول

 
 نمونه) متر یسانت 01×01 کادر داخل برداشت، هنگام کرده زشیر کلزا یها دانه یآور جمع -2-0 جدول

 3 …………(شاهد

 
 0 ..................................................................................................... حاتیتوض -0-2

 0 ............................................................... :یسودآور و یاقتصاد نهیهز برآورد زانیم -0-3

 6 ................................................................................................. :یریگ جهینت -0-0

 غالف چسب با شده یپاش محلول مزرعه( تناژ)هکتار در لوگرمیک زانیم یا سهیمقا نمودار – 3-0 شکل
 6 ..............................................................................................................................................شاهد مزرعه و کلزا

 
پاشی شده با چسب  مزرعه محلول هکتار در لوگرمیک دانه زشیر زانیم یا سهیمقا نمودار -0-0 شکل

غالف کلزا و مزرعه 
 6 .........................................................................................................................................................شاهد
 
 7 .................................................................................................. : شنهاداتیپ -0-0
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  شرکت کیمیا سبزآور بررسی کارایی چسب غالف کلزا

 

       :قدمهم

 

ی استراتژیک برای تأمین بخشی از روغن خووراکی در ایوران در   ععنوان یکی از محصوالت زرا  به کلزا      

است، یکوی   دانیم میزان عملکرد محصوالت کشاورزی به عوامل متعدد وابسته سطح وسیع کشت شده و می

غالف بوده که باعو  کواهش   دلیل بازشدن  ها هنگام برداشت به دی در کلزا ریزش دانهراز این عوامل عملک

 . شود شدید عملکرد می

برای جلوگیری از بازشدن غالف و کاهش عملکرد در زمان برداشت از  نظر به اهمیت این موضوع و      

  . شود با محیط زیست سازگار بوده استفاده می هایی که بر روی دانه اثر منفی نداشته و چسب

چسب  "، آزمایشدزفولدر شهرستان  دات گیاهی استان خوزستاننظر اداره تولیدر همین راستا زیر     

کاهش  درصدی 70موجب در سطح وسیع صورت گرفت، که  "آور غالف کلزا تولیدی شرکت کیمیا سبز

 . است های کلزا نسبت به شاهد گردیده ریزش دانه

 

 نکته مهم  

 :زمان مصرف چسب غالف کلزا کیمیا سبز آور

 

روز قبل از برداشت، یعنی تقریباً  01تا  0زمان استفاده از چسب غالف کلزا شرکت کیمیا سبزآور تقریباً 

درصد مزرعه تغییر رنگ داده در این حالت سبزی مزرعه رو به زرد شدن رفته، غالف های باالیی  31

توان با دو انگشت غالف های قسمت باالی بوته را خم  هنوز باز نشده اند و قابلیت انعطاف را دارند و می

 .که شکسته نشوند بطوری ،کرد
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 شرکت کیمیا سبزآوربررسی کارایی چسب غالف کلزا 

  

 روش اجرا -0

 

، در  T  16با استفاده از پهپاد 01والدر رقم کلزا های، 01/0/0011این آزمایش کاربردی در تاریخ       

 . صورت پذیرفت ،شهرستان دزفول منطقه امامزاده فراش مرکز خدمات دهقان، مزرعه آقای علی بخشی

هکتار  3پاشی و  آور محلول هکتار آن با چسب غالف کیمیا سبز 2هکتار که  0مساحت زمین مورد آزمایش 

میزان مصرف چسب غالف در . گیرد لیترآب حجم می 16T ،06 هپادپ. عنوان شاهد درنظرگرفته شد  ن بهآ

 :یعنی. انجام شدبصورت متوالی لیتر، که طی دو مرحله پاشش  0هکتار به میزان   0

 (لیترآب  06جمعاً = لیتر آب  0/03+ لیتر چسب غالف کیمیا سبزآور 0/2)

ف در یک هکتار با دومرحله لیتر چسب غال 0تکرار شد که بصورت متوالی هکتار این فرمول دو بار  0در 

. انجام شد 01/0/0011روز قبل از برداشت در روز  01پاشی حدود  عملیات محلول. پاشش  استفاده شد

ها در  آوری آن با جمعریزش دانه منظور بررسی تعداد  به 21/0/0011در تاریخ  و برداشت  برداری نمونه

انجام (  پاشی نشده محلول) قایسه با بخش شاهد پاشی شده و م در بخش محلول ،متر سانتی 01×01کادر 

 .  است ثبت شده (2-0)و ( 0-0)ولادر جد هلنتایج حاص. پذیرفت

و با دقت باال  GPS پاشی با پهپاد صورت گرفته، میزان سطح مورد آزمایش، توسط محلولجایی که  از آن

 . است شده انتخاب

پذیری بسیار خوب در  انحالل) پاشی ور محلولسازی چسب غالف کلزا به منظ آماده  نحوه -0-0شکل 
 (نشینی آب و بدون ته
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 شرکت کیمیا سبزآور بررسی کارایی چسب غالف کلزا

پاشی  منظور محلول به پهپاد  –آوری شده کلزا  های جمع منظور شمارش دانه به 01×01 کادر  -2-0کل ش
 چسب غالف کلزا 

 

 

 

 

 

 

 

             متر سانتی 01×01داخل کادر ،های کلزا ریزش کرده هنگام برداشت آوری دانه جمع -0-0جدول 

 (پاشی شده محلول) 

 آوری شده داخل کادر تعداد دانه جمع شماره کادر تیمار

 70 0 پاشی شده  محلول

 011 2 پاشی شده  محلول

 40 3 پاشی شده  محلول

 10 0 پاشی شده  محلول

 41 میانگین تعداد دانه در یک کادر 

 

 

 

نمونه )ر مت سانتی 01×01ا ریزش کرده هنگام برداشت، داخل کادر های کلز آوری دانه جمع -2-0جدول 

 (شاهد

 آوری شده داخل کادر تعداد دانه جمع شماره کادر تیمار

 0100 0 شاهد  

 0020 2 شاهد  

 0030 3 شاهد  

 0100 0 شاهد  

 0141 میانگین تعداد دانه در یک کادر 
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 شرکت کیمیا سبز آوربررسی کارایی چسب غالف کلزا 

 توضیحات  -0-2

پاشی با چسب غالف کلزا صورت گرفته،  در قسمتی که محلول. گرم است 0/3وزن هزاردانه کلزا حدود 

عدد  و وزن   361 مربع عدد که در یک متر  41 متر مربع  سانتی 01×01میانگین تعداد دانه در کادر 

 6/02پاشی شده  های ریزش کرده پس از برداشت در بخش محلول میزان دانه .خواهد بود گرم 26/0

 01×01آوری شده در کادر  تعداد دانه جمع( پاشی نشده محلول) در قسمت شاهد. کیلوگرم محاسبه شد

گرم و میزان ریزش دانه در  26/70 و وزن  عدد 21361عدد که در یک متر مربع  0141مترمربع  سانتی

 . داده شده است گیری نشان درقسمت نتیجه(  0-0)که درشکل  باشد کیلوگرم می 703 هکتار

درصدی  70لیتر در هکتار باع  کاهش  0سبزآور با دوز شرکت کیمیا د چسب غالف کلزا به عبارتی کاربر

.ریزش دانه کلزا گردیده است
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  شرکت کیمیا سبز آور الف کلزابررسی کارایی چسب غ

  : و سودآوری میزان برآورد هزینه اقتصادی -0-3

 

 تومان  000111  :ید هر کیلوگر م دانه کلزا   قیمت خر

 

 مانتو  2010111:     پاشی با پهپاد در یک هکتار محلولهزینه 

  تومان  0110111(: هدف استفاده از میزان آب بیشتری است)پاشی در یک مرحله  دوبار محلولهزینه 

 

 تومان 2010111:        (010111×لیتر 0)هزینه چسب غالف برای یک هکتار

 تومان  7010111:                                           ها جمع هزینه

 

 3311:  (مزرعه شاهد) کت کیمیا سبز آورراستفاده از چسب غالف کلزا ش میزان تناژ در هکتار بدون

 کیلوگرم 

 

 کیلوگرم   0111:  میزان تناژ در هکتار با استفاده از چسب غالف کلزا شرکت کیمیا سبز آور

 

)  ( شاهد) پاشی نشده پاشی شده با  چسب غالف کلزا و محلول اختالف کیلوگرم در هکتار منطقه محلول

 کیلوگرم 711 (: ریسودآو

711×(قیمت هر کیلوگرم کلزا)000111=707110111  

-7010111=604010111تومان  :                                                    سود خالص در هر هکتار

707110111 
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 شرکت کیمیا سبز آوربررسی کارایی چسب غالف کلزا 

 : نتیجه گیری -0-0

دهد استفاده از  ایج حاصل نشان میدلیل محدودیت زمان، در یک مرحله اجرا گردید و نت این آزمایش به      

درصدی ریزش  70روز قبل از برداشت موجب کاهش  01ب غالف کلزا شرکت کیمیا سبزآور  در بازه زمانی سچ

 . در مقایسه با شاهد بسیار مؤثر بوده استدانه کلزا 

پاشی شده با چسب غالف کلزا و  مزرعه محلول ،کیلوگرم در هکتار محصول (تناژ) برداشت میزانای  نمودار مقایسه – 3-0شکل 
 مزرعه شاهد

 
 

 
 پاشی شده با چسب غالف کلزا و مزرعه شاهد مزرعه محلول ای میزان ریزش دانه کیلوگرم در هکتار نمودار مقایسه -0-0شکل 
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 شرکت کیمیا سبز آوربررسی کارایی چسب غالف کلزا 

 : پیشنهادات  -0-0

 

نحوه پاشش بسیار مهم   چسب غالف کلزا شرکت کیمیا سبز آورپاشی  ر محلولالزم به یادآوری است  د     

 . آید هرچه میزان آب بیشتری استفاده شود نتیجه بهتری بدست می. است

نتیجه بسیار بهتری بدست ( در هکتارمتوالی پاشی  دو بار محلول) شود استفاده می T25یا  T20اگر از پهپاد       

 کلزا شرکت کیمیا لیتر چسب غالف 0 از برای استفاده ، مثالًفاده از آب بیشتری استهدف میزان است .آید می

 0/22لیتر چسب غالف با  0/2بار شود دوبار مخزن پر شود و هر استفاده می 25Tهکتار اگر از پهپاد  0در  سبزآور

 .پاشی شود لیترآب محلول

روز و مرحله بعدی یک هفته قبل از  01ل مرحله او: پاشی در دو مرحله محلول شود همچنین پیشنهاد می

 . برداشت صورت پذیرد

. کمباین مناسب برداشت بسیار اهمیت دارد، در بیشتر مناطق برداشت کلزا همزمان با برداشت گندم است

 . تنظیم دور و باد در هنگام  برداشت کلزا بسیار مهم است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم با احترام

 

 

 

 


