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 بنام خداوند بخشنده مهربان
 مناسب کاشت  مناطق

روز)بـراي کشـت در   65الـی  55این رقم با عنایت به توانایی تولید علوفـه قصـیل در کوتـاه مـدت (     

مناطقی چون زابل ،کرمان،یزد،خوزستان، مازندران ،گیالن،خراسان شمالی و خراسان جنوبی و گلستان 

 د.توصیه می شومناسب و

 تحمل به بیماري  

 .در مدت زمان انجام بررسی هاي تحقیقی و ترویجی بیماري خاصی مشاهده و گزارش نشده است

 تولید

 2و  30متوسط عملکرد علوفه قصیل و دانه این رقم ارزن دم روباهی در شرایط تحقیقاتی بـه ترتیـب  

تـن در    40وب زراعـی رکـورد    در شرایط مطل ضمن اینکه در بعضی از سالها و .باشد می تن در هکتار

 .تن در هکتار دانه نیز ثبت شده است 5/3هکتار قصیل و 

 باستانمشخصات زراعی و مورفولوژیک ارزن 

 دوره رسیدن
 .شود از نظر تولید دانه الینی متوسط رس محسوب می

 .، الینی زودرس است قصیلاز نظر تولید 
 روز 60حدود  طول مدت تا گلدهی

 متمایل به کرم زرد رنگ دانه 
 .تا زمان برداشت قصیل تحمل بسیار مطلوبی دارد واکنش به ورس

 ریشک بسیار کوتاهاستوانه اي، قطور بلندو شکل خوشه
 کامال ایستاده و تقریبا قطور ساقهفرم 

 عدد 4500 میانگین تعداد دانه در پانیکول
 گرم 3 میانگین وزن هزار دانه

 ترسانتیم 22 میانگین طول خوشه
 سانتیمتر 100 میانگین ارتفاع بوته

 تن در هکتار 2 میانگین عملکرد دانه
 تن در هکتار 4 میانگین عملکردعلوفه خشک

 تن در هکتار 30 میانگین عملکرد قصیل
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 کاشت -1

 خاك  -1-1 

، کلـی بطـور   .باشد به خاکهاي لوم ولومی شنی سازگار می دم روباهی نظیر سایر ارقام ارزن باستان ارزن

خصوصاً زمانی که در آبیاري دقت کافی نشـود   ،در خاکهاي سنگین  (small millet)ارزن هاي ریز

مشـکل جـدي روبـرو    سـبز شـدن را با   با مشکل سله روبـرو خواهـد شـد کـه بـا عنایـت بـه ریـزي بـذر          

  ساخت.خواهد

 تاریخ کاشت -2 – 1

.کشـت  شت ایـن الیـن وجـود دارد   امکان ک ،در جه باشد 15الی  14در زمانی که درجه حرارت خاك 

 .یر امکان پذیر استزبه شرح در مناطق مختلف کشور الیناین 

 اواخر اردیبهشت تانیمه اول خرداد مناطق سرد:

 اوایل تا اواسط اردیبهشت مناطق معتدل:

اواسط فروردین تا اوایل اردیبهشت در کشت اول واواخر مرداد تا اوایل شهریور در کشت  مناطق گرم:

 دوم

 آماده سازي زمین -3- 1

بایسـتی  آماده شـود و   مطلوبضروري است تا زمین به نحو  ،باستانبا توجه به اندازه کوچک بذر ارزن 

 از هر گونه کلوخ باشد.عاري 

 میزان کود مصرفی  - 4 – 1

میزان مصرف انواع کود شیمیایی براساس آزمون خاك تعیین می گردد. بطور کلـی  در شرایط فاریاب 

کیلـو گـرم در دو    200کیلو گرم قبل از کاشت و کوداوره بـه میـزان    250کود فسفات آمونیوم به میزان

، الزم اسـت بـه خـاك    کیلو گرم قبل از ساقه رفتن گیـاه)  100کیلو گرم همزمان با کشت و  100نوبت(
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 افزوده شود.

 میزان بذر  - 5 – 1

 لو گرم در کشت دستیکی 20الی  15کیلو گرم در کشت ماشینی و  15الی  10  

 فاصله ردیف و عمق کاشت   -1-6

 می باشد.سانتیمتر  3الی  2 مناسب سانتیمتر و عمق کاشت  50ها از همدیگر ردیف مطلوب فاصله

 است. هزار بوته درهکتار 400الی 300مطلوب،  تراکم کاشت

 آبیاري - 7 – 1

در دور ارزن باسـتان  انجـام گـردد.    کافی در آبیـاري اول و دوم (تـا سـبز شـدن بـذر)      دقت الزم است  

 روز باالترین تولید را دارا خواهد بود. 10الی  7آبیاري 

تـامین   در هکتـار  هـزار بوتـه   400الی  300تراکم حدود  الزم است ضمن اینکه توصیه ضروري کاشت:

 در آبیاري اول و دوم دقت کافی اعمال گردد.  بایستی شود

 داشت – 2

مطلب، آبیاري و دفع علـف هـاي هـرز مزرعـه در مراحـل اولیـه رشـد ارزن        در مر حله داشت مهمترین 

یرد کـه بـه بـاال رفـتن     گاست. در صورت آبیاري مطلوب، رشد وتوسعه ریشه به نحو مطلوب انجام می 

تـا در مراحـل بعـدي     ،باعث مـی گـردد   هرز نیزهاي  راندمان آب مصرفی می انجامد .دفع بموقع علف

 امکان رشد وگسترش علف هرز نباشد .، ازي گیاهبا توجه به سایه اند ،رشد

برگـی) از کولتیواتـور بـراي دفـع      8تا  6شود قبل از ساقه دهی گیاه(  توصیه می توصیه ضروري داشت:

 خاك داخـل جـوي بـه کنـار پشـته      ،و در ادامه به وسیله فاروئرگردد علف هرز و تهویه خاك استفاده 

 (پاي بوته) هدایت شود.

 برداشت – 3



 ٥ 

  زمان برداشت علوفه سبز(قصیل) - 1- 3

برداشت مناسبترین زمان  در شرایط کنونی کشوراین نوع استفاده از ارزن توصیه ارجح بخش می باشد و

 بندي حاصل شده باشد). درصد بوته ها، دانه 50باشد (در  بندي گیاه می هنگام دانهبصورت علوفه سبز 

 زمان برداشت دانه - 2- 3

برداشت در زمانی انجام گیرد که رنگ خوشه هـا   ،شود توصیه می ،نه ارزن باشداگر هدف برداشت دا 

 و برگ هاي مسن به زردي گراییده باشند.
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