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ARMAN SABZ ADINEH

ASA(Architect) رقم                                                                                   آرشیتکت                      
(Limagrain) شرکت تولید بذر                                                        لیماگرین فرانسه         

             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه
                رسیدگی                                                                                           میان رس
            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠
         سایر ویژگی ھا                                       مقاومت به ورس، ارتفاع بوته متوسط تا بلند، سرعت رشد مناسب در پاییز،

                                                                                                             مقاومت به ریزش غالف، مقاومت به فوما

(� � � � � � � � � کلزای زمستانه آرشیتکت (
�� � � � � � � � � � آرشیتکت�

(Anniston) رقم                                                                                   آنیستون                      
(Limagrain) شرکت تولید بذر                                                        لیماگرین فرانسه         

             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه
                رسیدگی                                                                                           میان رس
            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠
         سایر ویژگی ھا                                       مقاومت به ورس، ارتفاع بوته متوسط تا بلند، مقاومت به ریزش غالف، 
                                                                              مقاومت به فوما، گلدھی زودھنگام در بھار، رشد نسبتا سریع در پاییز

(� � � � � �  � کلزای زمستانه آنیستون (
(� � � � � � 
 � آنیستون (

Architect

Anniston
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA(Angelico) رقم                                                                                      انجلیکو                      
(Limagrain) شرکت تولید بذر                                                        لیماگرین فرانسه         

             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه
                رسیدگی                                                                                           میان رس
            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠
         سایر ویژگی ھا                              منعطف به تاریخ کاشت (مناسب کاشت کرپه)، ارتفاع بوته بلند، مقاومت به ورس،

                                                                 ارتفاع بوته متوسط تا بلند، مقاومت به ریزش غالف، مقاومت به فوما، وزن ھزار دانه باال

(� � 	 � � � �  کلزای زمستانه انجلیکو (
(Angelico) انجلیکو

(Rohan) رقم                                                                                       روھان                      

         شرکت تولید بذر                                                                       NPZ  آلمان 

             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه

                رسیدگی                                                                                           میان رس

            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠

         سایر ویژگی ھا                                                گلدھی زود ھنگام، مقاومت باال به ورس و سیستم ریشه قوی

 (�  � � � کلزای زمستانه روھان(
رقم کلزای روھان

Angelico
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA(Garou) رقم                                                                                           گارو                      
         شرکت تولید بذر                                                                        NPZ  آلمان

             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه
                رسیدگی                                                                                           میان رس
            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠
         سایر ویژگی ھا                                       گلدھی زود ھنگام، مقاومت باال به ورس، زمستان گذرانی بسیار مطلوب، 

                                                                                          مناسب برای ھراکشت، مقاومت مطلوب به استرس خشکی

(	 � �  � کلزای زمستانه گارو (
(	 � � 
 � رقم کلزای گارو (

(Trapper) رقم                                                                                          تراپر                      

         شرکت تولید بذر                                                                         NPZ  آلمان

             تیپ رشدی                                                                                        بھاره

                رسیدگی                                                                                        بسیار زودرس

            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٦٠-٥٠

         سایر ویژگی ھا                                                            ارتفاع کوتاه تا متوسط- مقاومت باال به ورس

                                                                                                     مقاومت به فوما-مقاومت به رویش غالف

                                                                              

(� � � � � � � کلزای بھاره تراپر (
(� � � � � � � رقم کلزای تراپر (
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA(Marathon) رقم                                                                                      ماراتن                      
         شرکت تولید بذر                                                                        DSV آلمان
             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه
                رسیدگی                                                                                           میان رس
            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠
         سایر ویژگی ھا                                               زمستان گذرانی بسیار مطلوب- مقاومت نسبی به استرس خشکی

                                                                                                           سرعت رشد اولیه باال- مقاومت به ورس

کلزای زمستانه ماراتن 
(� � � � � � 
 � رقم کلزای  ماراتن (

(Deffusion) رقم                                                                                    دفیوژن                      

         شرکت تولید بذر                                                                        DSV آلمان

             تیپ رشدی                                                                                   زمستانه

                رسیدگی                                                                                           میان رس

            عملکرد دانه                                                                                               خیلی زیاد

تراکم مطلوب بوته در متر مربع                                                                            ٥٠-٤٠

         سایر ویژگی ھا                                                  زمستان گذرانی بسیار مطلوب-  مقاومت باال به استرس خشکی

                                                                                                             انشعاب دھی زیاد-مقاومت به ورس

کلزای زمستانه دفیوژن 
(� � � � � � 
 � رقم کلزای دفیوژن (




