
ارقام جو پر محصول

واردات و توزیع توسط

 اتریش و آلمان



اهمیت زراعی جو:
ــه شــرایط دشــوار محیطــی اســت و در  ــاوم ب ــو گیاهــی مق جـــ
ــی باشــد.  ــل رشــد م ــی کشــور قاب ــاي آب و هوای ــم ه ــر اقلی اکث
در ایــران، ســابقه زراعــت ایــن محصــول بســیار طوالنــی اســت. 
ــور  ــب در کش ــی نامناس ــا و اراض ــود دیمزاره ــود آب، وج کمب
زمینــه را بــراي ترویــج زراعــت جــو فراهــم نمــوده اســت. 
ــوان  ــه عن ــاز ب ــل( از دیرب ــو )قصی ــبز ج ــه س ــه، کاه و علوف دان
ــت  ــه صنع ــورد توج ــترس م ــل دس ــب و قاب ــوراك مناس ــک خ ی
ــی،  ــم آب ــگام خشکســالی و ک ــه هن ــوده و ب ــروري کشــور ب دامپ
مــدد کار خوبــی بــراي دامــداران و کــــشاورزان مــــحسوب مــی 
شــده بــا توجــه بــه اهمیــت زراعــت جــو در تغذیــه دام و در نهایت 
تامیــن پروتئیــن مــورد نیــاز جامعــه لــزوم توجــه بیشــتر بــه ایــن 
گیــاه اساســی از دغدغــه هــاي اصلــی فعــاالن بخــش کشــاورزي 

مــی باشــد.
ــت  ــت مقاوم ــه عل ــاه ب ــن گی ــو ای ــه اي ج ــر ارزش علوف ــاوه ب ع
نســبت بــه خشــکی و شــوري خــاك و نیــز بــه ســبب نیــاز کــم بــه 
آب در اغلــب مناطــق خشــک و کــم آب و لــب شــور کــه زراعــت 
ــاز  ــوان از زراعــت جــو کــه نی ــدم دچــار مشــکل اســت مــی ت گن
آبــی کمتــری داشــته و بــه شــوری متحمــل تــر و زود رس تــر از 
گنــدم اســت اســتفاده کــرد. حداقــل درجــه حــرارت بــراي جوانــه 
ــل  ــراد مــی باشــد. جــو درمقاب ــا 4 درجــه ســانتی گ زدن آن 2 ت
ســرما حســاس تــر از گنــدم مــی باشــد. در مناطــق مرطــوب بایــد 
از کشــت زود هنــگام جــو بــه علــت بیمــاری ســفیدك خــودداری 

شــود. 
مزیت استفاده از بذر اصالح شده جو:

بــذر اصــاح شــده داراي کیفیــت ژنتیکــی مناســب، درصــد باالئــی 
ــه خــود اختصــاص میدهــد  از افزایــش عملکــرد و محصــول را ب
بــه همیــن دلیــل تاکیــد بــر اســتفاده از بــذور اصــاح شــده بجــاي 
بــذور بومــی داراي پتانســیل پائیــن یکــی از تاکیــدات بخــش 

اجــراء وتحقیقــات مــی باشــد. 

سم های توصیه شده





آبیاری مزارع جو:
آبیــاری در مراحــل حســاس رشــدی در صــورت نبــودن رطوبــت 
ــد  ــاری عبارتن ــرای آبی ــدی ب ــاس رش ــل حس ــود. مراح ــام ش ــی انج کاف
از : شــروع طویــل شــدن ســاقه، زمــان شــروع گلدهــی و اوایــل تشــکیل 

ــه. دان
روش کاشت جو:

بررســی نتایــج حاصــل از کاشــت جــو در طــی چندیــن ســال، بیانگــر 
ــن روش کاشــت، اســتفاده از خطــي کار  ــه بهتری ــت اســت ک ــن واقعی ای

ــد. ــر مي باش ــه فاروئ ــز ب مجه
آفات، بیماری ها و علف های هرز مزارع جو:

ــودره،  ــاق، ج ــه قی ــوان ب ــی ت ــو م ــزارع ج ــم م ــرز مه ــای ه ــف ه از عل
ــت هــای  ــود. از آف ــوالف وحشــی اشــاره نم ــان و ی پیچــک، شــیرین بی
ــگ زرد،  ــرد. زن ــاره ک ــن اش ــه س ــوان ب ــی ت ــز م ــو نی ــم ج ــیار مه بس
ســیاهک پنهــان، ســیاهک آشــکار جــو و ســفیدک پــودری جــو از بیماری 

ــزارع جــو هســتند. ــم م هــای مه
برداشت جو:

ــه  ــت دان ــه رطوب ــت ک ــی اس ــو وقت ــت ج ــت برداش ــب جه ــان مناس زم
ــاس  ــام حس ــورد ارق ــد. در م ــیده باش ــد رس ــی 15درص ــن 14 ال آن بی

ــرد.  ــام گی ــر انج ــدري زودت ــت ق ــات برداش ــد عملی ــزش بای ــه ری ب
کاربــرد ماشــین آالت برداشــت کمبایــن یــا دروگــر  ســبب 

ــی آن  ــی و کم ــود کیف ــول و بهب ــت محص ــریع در برداش تس
مــی شــود. نکتــه قابــل تامــل در کاربــرد ایــن ماشــین آالت 

توجــه و دقــت کافــی در برداشــت و کاهــش ضایعــات در 
ــد. ــی باش ــور م ــتفاده از ادوات مذک اس

رابطه اقلیم و زمان کاشت مناسب در زراعت جورابطه اقلیم و زمان کاشت مناسب در زراعت جوعلف های هرز٬ بیماری ها و آفت مهم مزارع جو

:آبیاری مزارع جو
امانجکافیرطوبتنبودنصورتدررشديحساسمراحلدرآبیاري

طویلشروع:ازعبارتندآبیاريبرايرشديحساسمراحل.شود
.دانهتشکیلاوایلوگلدهیشروعزمانساقه،شدن

:روش کاشت جو
نایبیانگرسال،چندینطیدرجوکاشتازحاصلنتایجبررسی
هبمجهزکارخطیازاستفادهکاشت،روشبهترینکهاستواقعیت
.می باشدفاروئر
:، بیماری ها و علف های هرز مزارع جوآفات

پیچک،جودره،قیاق،بهتوانمیجومزارعمهمهرزهايعلفاز
وجمهمبسیارهايآفتاز.نموداشارهوحشییوالفوبیانشیرین

سیاهکپنهان،سیاهکزرد،زنگ.کرداشارهسنبهتوانمینیز
.هستندجومزارعمهمهايبیماريازجوپودريسفیدكوجوآشکار

:برداشت جو
14بینآندانهرطوبتکهاستوقتیجوبرداشتجهتمناسبزمان

بایدریزشبهحساسارقاممورددر.باشدرسیدهدرصد15الی
داشتبرآالتماشینکاربرد.گیردانجامزودترقدريبرداشتعملیات
ویفیکبهبودومحصولبرداشتدرتسریعسببدروگریاکمباین

ووجهتآالتماشیناینکاربرددرتاملقابلنکته.شودمیآنکمی
مذکورادواتازاستفادهدرضایعاتکاهشوبرداشتدرکافیدقت
.باشدمی

رقمزمان مناسب کشتاقلیم

سرد داراي مناطق 
بارندگی هاي مناسب

هاي آبیزراعتو 
واکسیمانیمه دوم مهر

واکسیمامهرماه20اوایل مهرماه تا سرد
واکسیماآبان20آبان تا نیمه اول معتدل سرد

معتدل گرمسیر یا 
ویلمانیمه آذراوایل آذر تا گرم

     
 

 

       
 

 
            

 

             

 
          

 

   

 
        

 

 

             
 

 
 

علف های هرز، آفات و بیماری های مهم جو



ــه نیازهــای  ــا تامیــن کلی شــرکت آرمــان ســبز آدینــه مفتخــر اســت کــه ب
کشــاورزان گرامــی، توانســته اســت بــه جایگاهــی رفیــع در بازار کشــاورزی 
ــوژی روز  ــش و تکنول ــال دان ــزایی در انتق ــش بس ــد و نق ــت یاب ــران دس ای

کشــاورزی بــه میهــن عزیزمــان ایفــا نمایــد.
سبد محصوالت شرکت آرمان سبز آدینه عبارتند از:

1-انواع تراکتور های LS کره جنوبی
2-کــود هــای  ماکــرو و میکــرو، شــیمیایی و کودهــای ارگانیــک و بیولوژیــک 

حاصلخیــز کننــده خــاك از شــرکتهای معتبــر جهــان
3-سموم شیمیایی از شرکت های معتبر دنیا

4-ارقام مختلف بذور ذرت، گندم، جو، سبزی-صیفی و کلزا
5-ادوات و ابزار کشاورزی 

آدرس: تهران٬ خیابان مالصدرا٬خیابان شیخ بهایی شمالی
بن بست صبا٬ پالک 4

تلفن واحد فنی: 021-83507399 
تلفن واحد فروش: 021-83507307


