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مقدمه
گلرنگ گیاهی از تیره کاسنی است که به دلیل داشتن ریشه هایی طویل که توان 
جذب از بخش های عمیق تر خاک را دارند، نوعی دانه روغنی مقاوم به خشکی به 
شمار می آید. این گیاه در مناطق سردسیر و خاک های کم حاصلخیز می تواند به خوبی 
رشد و نمو کند؛ در نتیجه، استفاده از گلرنگ در شرایط نامناسب محیطی به جای 
گیاهانی مثل کلزا، پنبه و سویا می تواند نقش مهمی در تأمین روغن مورد نیاز کشور، 
رعایت تناوب زراعی و الگوی کشت داشته باشد. همچنین استفاده از گل های گلرنگ 
به عنوان دمنوش، برای استخراج رنگ، و برای اهداف دارویی و پزشکی، این گیاه را 
به منبع درآمد جدیدی برای کشاورزان تبدیل کرده و آن را در میان گیاهان زمستانه 
دیگر متمایز کرده است. سازگاری با مناطق گرم و خشک، مناسب بودن آن در تناوب 
با غالت و همچنین افت کم تِر تولید این گیاه در قیاس با سایر گیاهان روغنی تحت 
شرایط خشکی و بارندگی کم در اقلیم های مختلف، طی سال های اخیر سبب توسعه و 
افزایش کشت این گیاه در کشور از جمله در استان سیستان و بلوچستان شده است. 
خشک سالی، شورشدن اراضی و کاهش کیفیت منابع آب و خاک، در کنار مقاومت خوب 
این گیاه در برابر شوری و نیاز آبِی اندک و ارزش اقتصادِی زیاد ناشی از فروش گلچه 
آن در بازارهای داخلی و خارجی از جمله عوامل افزایش سطح زیر کشت گلرنگ است.
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اهمیت  کشت زمستانه گلرنگ
محوریت کشت های پاییزه در کشاورزی منطقه، ضرورت تقویت نظام زراعی موجود 
بر مبنای کشاورزی حفاظتی از منظر پایداری تولید، و توجه به این نکته که رها سازی 
آب به منظور کشت های پاییزه بر اساس تاریخ کاشت گندم از اواخر آبان تا اواسط 
دی ماه صورت می گیرد، ضروری می نماید که گیاهانی همراه و سازگار در کشت پاییزه و 
زمستانه )از جمله گلرنگ و کلزا( در تناوب زراعی با گندم )به عنوان محصول مهم 
منطقه( معرفی شوند )شکل 1(. وجود گلرنگ در چرخه تناوب با گیاهان دارای ریشه 
سطحی از قبیل گندم، ذرت و به طور کلی غالت سبب اصالح ساختمان خاک و افزایش 
عملکرد محصوالت بعدی در چرخه تناوب می شود. همچنین به دلیل سازگاری این 
گیاه با کم آبی، با رعایت کردن مسائل به زراعی )از جمله تهیه بستر، انتخاب تاریخ 
کاشت و رقم مناسب( امکان دستیابی به عملکرد پایدار و قابل قبول تحت شرایط 
ناپایدار کم آبی را تضمین می کند. گلرنگ به عنوان زراعت اصلی در الگوی کشت منطقه 
در حال گسترش است، به طوری که افق قابل پیش بینی به منظور توسعه و افزایش 
سطح زیر کشت این گیاه در سطح منطقه و استان تا مرز 2000 هکتار، در تناوب زراعی 
با گندم است. عالوه بر مزیت های اکولوژیکی و اقلیمی، دو منظوره بودن گلرنگ از نظر 
برداشت دانه و گلچه از جمله عوامل تأثیرگذار در افزایش رغبت میان کشاورزان به 
کشت و توسعه بیش تر این گیاه در سطح استان است؛ در همین راستا، برداشت گلچه 

به دلیل ارزش اقتصادی زیاد آن در جنوب استان از اهمیت بیش تری برخوردار است.
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شکل 1- تناوب زراعی گلرنگ با گندم 

توصیه های به زراعی در کشت زمستانه گلرنگ

تاریخ کاشت 
تاریخ کاشت مناسب چه در کشت پاییزه و چه در کشت زمستانه می تواند در افزایش 
عملکرد کّمی و کیفی گیاه و به حداقل رساندن تأثیرات منفی تنش های زنده و غیرزنده 
نقش مهمی داشته باشد. تأخیر در کاشت زمستانه موجب می شود زمان های مناسب 
برای رشد گیاه از دست بروند، عملکرد و اجزاء عملکرد کاهش یابند و گیاه به ظرفیت 
واقعی خود نرسد. از این رو، به منظور استفاده حداکثر و بهینه از نهاده ها و شرایط 
محیطی و نیز افزایش دوره رشد رویشی و زایشی، توجه به بهترین تاریخ کاشت ضروری است. 
بر اساس نتایج تحقیقاتی مشخص شد درصورت فراهم نشدن شرایط کشت به موقع 
گلرنگ در پاییز از 20 آبان تا 15 آذر، امکان کشت زمستانه گلرنگ به دلیل داشتن 
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صفر فیزیولوژیک مشابه گندم و طوالنی بودن فصل رشد آن وجود دارد، به طوری که با 
هدف رعایت تناوب زراعی با گندم کشاورز با کشت زمستانه گلرنگ در اوایل دی ماه تا 
اول بهمن ماه نسبت به کشت های با تأخیر بیش تر در اواخر بهمن و اسفند ماه حدود 
36 درصد افزایش در تولید دانه را خواهد داشت. هرچند، در قیاس با کشت پاییزه در 
 آبان، کشت زمستانه به دلیل ازدست دادن زمان های مناسب برای رشد بهتر اجزای 
عملکرد، افت عملکرد حدوداً 30 درصدی دارد که با درنظرگرفتن محدودیت های موجود 
در ابتدای فصل )نبود یا تأخیر در تأمین به موقع آب و تداخل کشت با محصوالت مهم( 
نتیجه ای قابل قبول است. در کشت زمستانه اوایل دی، در صورت کاهش دما به زیر 

صفر، بذرها دیرتر سبز می شوند؛ اما سبز و استقرار بوته با موفقیت انجام می گیرد. 

تحمل سرما 
 گلرنگ پس از سبزشدن و تولید برگ در مرحله روزت بیش ترین مقاومت به
 سرما و یخ بندان را نشان می دهد. اگر کشت گلرنگ طوری تنظیم شود که بوته ها

قبل از سرمای شدید زمستان به حالت روزت رسیده باشند، از سرمای شدید که 
تا 10- درجه سانتی گراد نیز در شمال استان گزارش شده است، خسارت کم تری 
می بینند. گلرنگ در مرحله طویل شدن ساقه )شکل 2( به سرما بسیار حساس است. 
 دمای کم تر از 4- درجه سانتی گراد در مرحله رشد طولی ساقه و دماهای حدود 
صفر درجه سانتی گراد یا کم تر در مرحله گل دهی )شکل 3( به گلرنگ آسیب می رساند. 
اگر کشت پاییزه در تاریخ مناسب آبان و کشت زمستانه از اوایل تا اواخر دی در 

شرایط منطقه انجام شوند، مراحل حساس فوق به سرما برخورد نمی کنند. 
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شکل 2- مرحله ساقه رفتن و اثر سرما بر ارقام حساس

 

شکل 3- مرحله گل دهی در گیاه گلرنگ
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ارقام مناسب 
 ارقام زودرس و بی خار مانند گلدشت )شکل 4(، فرامان )شکل 5( و پرنیان )شکل 6( 
 دارای سرعت رشد زیادی هستند و می توانند نسبت به ارقام دیررس از رشدی مناسب تری

در تاریخ کاشت های زمستانه برخوردار باشند. برخی خصوصیات زراعی این ارقام 
در جدول 1 آورده شده است. 

جدول 1- برخی خصوصیات ارقام مناسب گلرنگ

پرنیانفرامانگلدشتنام رقم

بهاره متحمل به سرمابهارهبهاره متحمل به سرماتیپ رشد

سفیدقرمزقرمزرنگ گل

نسبتاً زودرسزودرسنسبتاً زودرسمدت زمان رسیدگی

125-115100 -10090 -80ارتفاع )برحسب سانتی متر(

مقاوممقاوممقاومواکنش به خوابیدگی و ریزش

40-3538-4030-37وزن هزار دانه )گرم(

 میانگین عملکرد دانه
250023002700)کیلوگرم در هکتار(

25-2823-2525-23محتوی روغن )درصد(

این ارقام عالوه بر تحمل خوب و ظرفیت تولید مناسب در شرایط کم آبیاری، می توانند 
ظرفیت باالی خود را در شرایط آبیاری مناسب نیز نشان دهند؛ به طوری که از نظر 
عملکرد دانه و روغن در شرایط منطقه، از دیگر ارقام گلرنگ موجود در کشور برتر 
بودند. این ارقام بی خارند و برداشت دستی گلچه ها منبع درآمد اضافی را، عالوه بر 

دانه، برای کشاورزان در اختیار می گذارد.
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شکل 4- رقم گلدشت

 

شکل 5- رقم فرامان
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شکل 6- رقم پرنیان

آماده سازی بستر
به منظور سبز یکنواخت بودن و ایجاد تراکم بوته کافی، بستر بذر باید مناسب و بدون 
کلوخه با رطوبت کافی باشد؛ زیرا خردکردن کلوخ های بزرگ ضمن افزایش کارایی 
بذرکارها بر ظهور گیاهچه و سبزشدن آن اثر می گذارد. در زراعت گلرنگ به آسانی 
می توان از مکانیزاسیون معمول در غالت بهره برد، اما به دلیل وجود ریشه عمیق، 
 شخم زدن با گاوآهن های قلمی و زیرشکن برای شکستن طبقات نفوذ ناپذیر رس یا 
 الیه های جانبی در ناحیه ریشه برای کشت زمستانه در اوایل پاییز توصیه می شود. 
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در ادامه و در اواسط آذر تسطیح و آبیاری صورت می گیرد. سپس زمین مد نظر 
برای کشت زمستانه گلرنگ را باید در دهه سوم آذر آبیاری کرد. پس از گاوروشدن، 
 کودهای شیمیایی پایه )NPK( را با دیسک با خاک مخلوط کنید و پس از تسطیح، 
با بذر کارهای خاص حبوبات یا ردیف کارهای گندم که کارنده های آن یک در میان 
مسدود شده باشد، اقدام به کشت کنید. قبل از کاشت و برای کنترل بهتر علف های هرز 
توصیه می شود از علف کش  ترفالن به میزان 2/5 لیتر در هکتار به صورت یکنواخت در 
سطح مزرعه استفاده کنید و آن را با دیسک تا عمق 10 تا 12 سانتی متر خاک مخلوط 
کنید. پس از کاشت هم برای مبارزه با علف های هرز نازک برگ از سم گاالنت سوپر 

)700 سی سی در هکتار( استفاده کنید )شکل های 7 و 8(. 

 

شکل 7- زیرخاک کردن بقایای محصول قبلی 
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شکل 8- پخش کود، تسطیح و آماده سازی زمین 

روش کاشت و میزان بذر مصرفی 
برای کشت گلرنگ به ابزار خاصی نیاز نیست و بذر کارهای خاص حبوبات یا 
ردیف کارهای گندم که کارنده های آن یک در میان مسدود شده باشد، مناسب هستند. 
با این روش فاصله بین خطوط کاشت 40 سانتی متر و روی ردیف بین 5 تا 10 سانتی متر 
خواهد بود که می تواند در کنترل بهتر علف های هرز، خوابیدگی و کوددهی تأثیر 
داشته باشد. مناسب ترین مقدار بذر مصرفی در کشت مکانیزه و در کشت پاییزه که از 
اواسط آبان تا اواسط آذر انجام می شود، 20 تا 25 کیلوگرم در هکتار، و در کشت زمستانه 
)اوایل دی( تا 30 کیلوگرم در هکتار است. در صورت کشت دیرتر تا اواخر دی، به دلیل 
کوتاه ترشدن دوره رشد برای دستیابی به حداکثر سطح برگ و عملکرد بیش تر به 
تراکم بوته بیش تری نیاز است، لذا مقدار بذر می تواند تا 40 کیلوگرم نیز افزایش یابد.

میزان کودهای مورد استفاده
مقدار مصرف کود در گلرنگ به عواملی مانند عملکرد مورد انتظار، گیاه کشت شده 
قبلی، رطوبت در دسترس خاک و تاریخ کاشت بستگی دارد. در کشت زمستانه به دلیل تأخیر 
 در کاشت، افزایش سرعت رشد و کوتاه ترشدن مراحل فنولوژیکی نسبت به کشت پاییزه
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توصیه می شود 250 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنه )اوره( به صورت سرک و تقسیط در 
 سه مرحله هم زمان با کشت، ساقه دهی )پایان مرحله روزت(، و مرحله گل دهی استفاده 
شود. پاسخ گلرنگ به فسفر و پتاسیم ضعیف است. ریشه گلرنگ توانایی جذب فسفر 
از اعماق پایین تر خاک را دارد. از این رو مصرف مقدار کمی فسفر به صورت نواری در 
زمان کاشت در رشد سریع اولیه مؤثر است و وضعیت عمومی گیاه را بهبود می بخشد. 
به طور معمول مصرف 100 تا 150 کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات تریپل و مصرف 
150 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در شرایط منطقه هم زمان با کشت توصیه می شود. 

مراحل آبیاری 
کمبود آب می تواند تأثیر سوء بر عملکرد داشته باشد، ولی این تأثیر به رقم، مرحله 
رشدی و مقاومت گیاه به خشکی بستگی دارد. نتایج تحقیقات دربارۀ گلرنگ نشان 
داده است که اگر محدودیت آب وجود نداشته باشد، برای دستیابی به توان واقعی 
در گلرنگ کشت زمستانه نیز مشابه کشت پاییزه آبیاری در مراحل مختلف رشد 
توصیه می شود: خاک آب، 5 تا 7 روز بعد پی آب )فقط در کشت خشکه کاری و 
مناطق با بافت سبک – در کشت هیرم کاری پس از خاک آب به مدت 25 تا 30 روز 

از آبیاری گلرنگ خودداری شود(، ساقه دهی، قوزه دهی، گل دهی و پرشدن دانه. 
در آبیاری گلرنگ، توجه به چند نکته زیر بسیار مهم است:

این تصور درست نیست که گلرنگ نیز مانند هر گیاه دیگر برای دستیابی به عملکرد  �
مطلوب به آبیاری کافی نیاز دارد؛ زیرا این گیاه به خشکی مقاوم است و بهتر است میزان 

آبیاری آن کم تر باشد. 
گلرنگ به شرایط غرقابی حساس است و استقرار آب به مدت طوالنی موجب ابتالی  �

آن به بیماری فیتوفترا می شود، لذا ترجیحاً آبیاری به صورت فارویی انجام شود.
در کشت کرتی و آبیاری غرقابی به منظور جلوگیری از ایجاد حالت ماندابی، از  �

نفوذ پذیری باالی خاک و امکان خروج آب از انتهای مزرعه مطمئن شویم.
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علف های هرز در گلرنگ
رشد اولیه گلرنگ آهسته و کند است، لذا علف های هرز می توانند بدون رقابت و 
با سرعت توسعه یابند. به همین دلیل تهیه بستر عاری از علف هرز و کنترل علف های هرز 
قبل از کاشت ضرورت دارد. به طور معمول در کنترل علف های هرز از روش های زراعی، 

مکانیکی، شیمیایی یا تلفیقی استفاده می شود )جدول 2(.

جدول 2- روش های کنترل علف های هرز در گلرنگ و توضیحات آن

توضیح روش کنترلروش کنترل

کنترل زراعی

شخم، آبیاری قبل از کاشت، استفاده از تناوب زراعی مناسب به خصوص 
تاریخ  با رشد سریع، کشت در  ارقام سازگار و  انتخاب  با غالت و آیش، 
مناسب، میزان بذر مناسب، روش کاشت و کوددهی از جمله روش های 

زراعی است که برای کنترل علف های هرز به کار گرفته می شود.

کنترل مکانیکی

تا  اولیه  رشد  شروع  از  گلرنگ،  مزارع  هرز  علف های  با  مکانیکی  مبارزه 
مرحله ای که گیاه به ارتفاعی حدود 10 تا 15 سانتی  متری می رسد، از 
اهمیت بسیاری برخوردار است. از وجین علف  های هرز با دست گرفته تا 
عملیات شخم با استفاده از کولتیواتور در بین ردیف ها در کاشت مکانیزه 

جزو این روش قلمداد می شوند.

کنترل شیمیایی

»علف کش  پخش  گلرنگ  مزارع  هرز  علف های  با  شیمیایی  مبارزه  در 
ترفالن« به میزان 2/5 لیتر در هکتار به همراه 300 تا 500 لیتر آب به  طور 
یکنواخت قبل از کاشت، استفاده از سموم پس  رویشی نظیر »گاالنت« به 
میزان 2 لیتر در هکتار و »گاالنت سوپر« به میزان 700 سی سی تا 1 لیتر 
برای کنترل  از »کلرسولفورن«  استفاده  و  باریک  برگ ها  برای  در هکتار 
علف  های هرز پهن  برگ در مرحله سه  برگی تا قبل از ساقه  رفتن آن ها در 

این زراعت می تواند مؤثر باشد.
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آفات گلرنگ 
مگس گلرنگ

مگس گلرنگ از جمله مهم ترین آفاتی است که به گلرنگ حمله می کند. مبارزه 
شیمیایی علیه این آفت همیشه مؤثر نیست )شکل 9(. زمانی که الروها درون غوزه به 
سر می برند، با سم پاشی نمی توان آن ها را نابود کرد. بهترین زمان سم پاشی قبل از 
رسیدن به حداکثر جمعیت مگس های بالغ است. معموالً سموم نفوذی مانند اکاتین 
کارایی مناسبی دارند؛ زیرا عالوه بر حشرات بالغ، روی تخم ها و الروهای جوانی که 
هنوز به داخل غوزه نفوذ نکرده اند نیز مؤثر است. سموم تماسی مانند دورسبان نیز اگر 
در موقع مناسب مصرف شوند، مگس های بالغ را کنترل می کنند. بهترین زمان مبارزه 
است طی  بهتر  و  است  مزرعه  به محض مشاهده مگس در  و  در مرحله غنچه دهی 
 دو نوبت با فاصله 10 تا 15 روز از سموم سیستمیک نظیر متاسیستوکس )2 در هزار(  و

دیازینون )2 در  هزار( استفاده شود. چون رنگ زرد برای مگس گلرنگ جلب کننده 
است، با استفاده از تله های چسبی زردرنگ می توان زمان های ظهور و مکان های 
حداکثر جمعیت مگس را تعیین کرد و سپس اقدام به سم پاشی با سموم مناسب کرد.

 

شکل 9- مگس گلرنگ
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الرو غوزه خوار گلرنگ 
 پروانه غوزه خوار گلرنگ از جمله شب پره هایی است که در سنین مختلف الروی 
به بوته های گلرنگ خسارت می زند )شکل 10(. الروهای این پروانه که تازه از تخم 
خارج شده اند، از پارانشیم برگچه های غوزه و برگ های جوان شروع به تغذیه می کنند؛ 
بدین ترتیب برگچه های جوان را سوراخ سوراخ می کنند، تا حدی که اگر شدت حمله 
 زیاد باشد، فقط رگ برگ ها باقی می مانند. خسارت عمده مربوط به الروهای سنین بعدی 
است که به غنچه ها و غوزه ها حمله می کنند. این آفت عالوه بر گلرنگ در آفتاب گردان 
و اکثر گیاهان خانواده کاسنی فعالیت دارد. برای کنترل این آفت شخم عمیق بالفاصله 
پس از برداشت محصول، یخ آب زمستانه، و استفاده از سموم نام برده در جدول 3 

توصیه می شود. 

جدول 3- سموم قابل استفاده برای کنترل الرو غوزه خوار گلرنگ

میزان قابل استفادهنام سم
)برحسب کیلوگرم در هکتار(

 DF80% )تیودیکارپ )الروین
 یک نوبت به میزان

1- 0/75 کیلوگرم در هکتار

WP85% )3 کیلوگرم در هکتارکارباریل )سوین
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شکل 10- الرو غوزه خوار گلرنگ

سوسک گرده خوار 
حشرات بالغ به گل های خانواده کاسنی و شب بو به ویژه گلرنگ و کلزا حمله می کنند و 
از گرده گل های این گیاهان تغذیه می کنند )شکل 11(. آلودگی در حاشیه مزارع 
بیش تر از داخل مزارع است. این سوسک ها در اوایل فصل بهار ظاهر می شوند و در 
مراحل غنچه دهی و گل دهی به گیاه حمله می کنند و با ازبین بردن گلچه ها و تغذیه از 
گرده گل ها، گرده افشانی و تشکیل کپسول را مختل می کنند و باعث کاهش عملکرد دانه 
می شوند. برای کنترل شیمیایی باید از سمومی مانند سم های معرفی شده در جدول 4 
استفاده کرد که روی زنبورعسل و حشرات گرده افشان اثر کشنده کم تری دارند. 

سم پاشی هنگام غروب و شب انجام شود.

جدول 4- سموم قابل استفاده برای کنترل الرو غوزه خوار گلرنگ

میزان قابل استفاده )برحسب لیتر در هکتار(نام سم

2/5 لیتر در هکتارفوزالون

3-3/5 لیتر در هکتارآندوسولفان
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شکل 11- سوسک گرده خوار گلرنگ

برداشت گلرنگ
برداشت در گلرنگ با دو منظور برداشت »دانه« و »گلچه« انجام می شود.

برداشت دانه
زمان رسیدگی گلرنگ پس از برداشت گندم است. بسته به شرایط آخر فصل، 
زمان برداشت در کشت زمستانه با زمان برداشت گلرنگ در کشت پاییزه یک هفته تا 
10 روز تفاوت دارد. در هر دو وضعیت کشت، گلرنگ زمانی برای برداشت دانه آماده 
است که بوته به طور کامل خشک شود، ولی شکننده نباشد. در این حالت براکته های 
اطراف غوزه قهوه ای رنگ می شوند. به منظور اطمینان از رسیدگی کامل دانه، باید یک 
غوزه گلرنگ را بین انگشتان دست گرفت و آن را فشار داد؛ اگر دانه ها به راحتی از غوزه 
جدا شوند، زمان برداشت فرا رسیده است. زمان برداشت در شرایط منطقه سیستان 
با استفاده از ارقام توصیه شده مانند گلدشت و فرامان مصادف با اوایل خرداد است. 
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گلرنگ توان عملکردی بیش تر از 4 تن در هکتار را نیز دارد، اما عملکرد باالی 2 تن 
در هکتار عملکرد مطلوب به شمار می رود.

برداشت گل 
برداشت گلچه در گلرنگ به عنوان یک منبع درآمد جدید، توجه کشاورزان را به خود 
جلب کرده است. بهترین زمان برداشت گلچه در گلرنگ 3 روز پس از شروع گل دهی هر 
غوزه و تداوم و تکرار آن تا پایان گل دهی است. در شرایط منطقه سیستان و با استفاده 
از ارقام توصیه شده مانند گلدشت و فرامان، این زمان مصادف با اوایل اردیبهشت است و 
به مدت 20 روز به طول می انجامد. برداشت گلچه تأثیر منفی بر عملکرد دانه ندارد. 
برای حفظ رنگ و کیفیت رنگدانه ها، گلچه های برداشت شده باید در سایه خشک 
شود. بسته به رقم و شرایط کشت امکان برداشت حدود 150 تا 250 کیلوگرم گلچه 

در هکتار وجود دارد )شکل 12(.
 

شکل 12- گلرنگ برداشت شده
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نتیجه گیری
به سبب طوالنی بودن فصل رشد گلرنگ عالوه بر کشت پاییزه، کشت زمستانه آن 
)اوایل دی تا اوایل بهمن( نیز امکان پذیر است، به طوری که فرصت الزم برای ایجاد 
بوته قوی و برخوردار از ماده خشک باال برای ورود به مرحلۀ زایشی فراهم می شود. 

لذا توصیه برای کشت زمستانه گلرنگ از چند جنبه مهم است:
در این زمان با کشت محصوالت مهم منطقه تداخل ندارد. ضمن اینکه تراکم کار . 1

در مزرعه برای کشاورز کم است.
در این زمان چه از طریق رها سازی آب از مخازن چاه نیمه و چه از طریق آورد . 2

رودخانه و نزوالت جوی و بارندگی، امکان فراهم کردن آب وجود دارد. 
با کشت گلرنگ در زمستان با حذف یک تا دو مرحله از مراحل آبیاری، صرفه جویی . 3

در مصرف آب و کاهش هزینه های کنترل علف های هرز و جلوگیری از صدمات ناشی 
از خشکی ابتدای فصل صورت خواهد گرفت.

 امکان تداوم برداشت علوفه از محصوالت علوفه ایی کشت شده در تابستان تا. 4
اواخر آذر و فرارسیدن سرما فراهم خواهد شد. 

وقتی تاریخ کاشت مناسب را در آبان به دالیلی نتوانیم انجام دهیم، با کشت ارقام . 5
زودرس گلرنگ مانند گلدشت و فرامان در این زمان، امکان رعایت تناوب زراعی و 

قرارگرفتن این محصول در تناوب با گندم میسر می شود.
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وزارت جهاد کشاورزى
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزى

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزى

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزى و منابع طبیعى

استان سیستان و بلوچستان

1398

استفاده از گل هاى گلرنگ براى تولید دمنوش و استخراج رنگ و 
همچنین کاربردهاى دارویى و پزشکى سبب شده است 

این گیاه به منبع درآمد جدیدى براى کشاورزان تبدیل شود. 
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