
 در تخصصی طور به را خود فعالیت فدک بذر تولیدی کارخانه
 تالش ها سال از پس ذرت جو، گندم، بذور انواع تولید زمینه
 برترین به رسیدن و تجربه و اطالعات آوری جمع جهت

 استان استاندار و کشاورزی جهاد وزیر حضور با تولید کیفیت
 ذرت بذر فرآوری و تولید کارخانه نخستین عنوان به مرکزی

 ذرت بذر تولید کارخانه سومین و زرندیه شهرستان در
  مساحت به زمینی در 1392 سال در کشور در شده فرآوری

 مورد سرمایه گذاری ریال میلیارد 60 با مترمربع هزار 3
 .گرفت قرار بهره برداری

 بذر رقم دو تولید به میتوان شرکت این موفقیتهای جمله از
 وشر مارتن تحقیقات موسسه نظر زیر گازدا و ماکسیما ذرت

 رقم گندم و بهرخ و 03 ریحان جو رقم دو تولید و مجارستان
 و بذر گواهی و ثبت تحقیقات، موسسه نظارت تحت سیروان

 .برد نام کشور نهال
  جهانی، استانداردهای کردن دنبال و محصوالت این تولید با
 کشور بذر کننده تولید های شرکت بزرگترین از یكی به ما

 .ایم شده تبدیل
 بر بودن مبتنی و کشاورزی های فعالیت ساختار در تغییر

  یكی کیفیت افزایش جهت در کارآمد و فعال انسانی نیروهای
 های استراتژی .است بوده شرکت این کار در موثر موارد از

  با محصوالتی تولید براساس فدک شرکت آینده برای کارا
  مندی رضایت تولید، خط بودن روز به و باال کیفیت

 ماهر نیروهای داشتن ارتباط با انسانی نیروی  آموزش مشتری،
 گروه در را ما که است عواملی مجرب کارشناسان و مدیریتی
 .است داده قرار بذر تولید های کارخانه بهترین
 داشتن در که است هایی عامل بهترین از یكی مستمر کنترل
 جهت در را خود تالش تمام ما و است موثر عالی کیفیت
 از و بریم می کار به محصوالت در باال کیفیت بودن مستمر
 کارگیری به و مجهز آزمایشگاه اندازی راه و ایجاد طریق

  و ISO 22000، HACCP مانند المللی بین های استاندارد
ISO 9001  ایم رسیده مهم این به. 

 
  -شیخ بهایی شمالیخیابان -خیابان مالصدرا -تهران: آدرس

 4پالک  -بن بست صبا
  021-83507326: فنیتلفن واحد 
 021-83507301: فروشتلفن واحد 



 اقلیم اکثر در و است محیطی دشوار شرایط به مقاوم گیاهی جـــو
 زراعت سابقه ایران، در .باشد می رشد قابل کشور هوایی و آب های
 و اراضی دیمزارها، وجود آب، کمبود .است طوالنی بسیار محصول این
  فراهم جو زراعت ترویج برای را زمینه کشور در نامتعارف های آب

 خوراک یک عنوان به دیرباز از جو سبز علوفه و کاه دانه، .است نموده
 به و بوده کشور دامپروری صنعت توجه مورد دسترس قابل و مناسب
  و دامداران برای خوبی کار مدد آبی، کم و خشكسالی هنگام

 در جو زراعت اهمیت به توجه با شده می مــحسوب کــشاورزان
 توجه لزوم جامعه نیاز مورد پروتئین تامین نهایت در و دام تغذیه
 کشاورزی بخش فعاالن اصلی های دغدغه از اساسی گیاه این به بیشتر

 .باشد می

 به نسبت مقاومت علت به گیاه این جو ای علوفه ارزش بر عالوه
 بیشتر در آب به کم نیاز سبب به نیز و خاک شوری خشكی،

 جوانه برای حرارت درجه حداقل .شود می کشت جهان کشورهای
 باروری، و رشد برای جو .باشد می گراد سانتی درجه 4 تا 2 آن زدن
 ترجیح مرطوب و گرم هوای و برآب را مرطوب و خنک هوای و آب
 درجه اگر و باشد می گندم از تر حساس سرما درمقابل جو .دهد می

 زمین و باشد گراد سانتی درجه- 16 زیر زیادی مدت محیط حرارت
  .رفت خواهند بین از جو های بوته تمام تقریباً باشد، برف پوشش فاقد

  افزایش از باالئی درصد مناسب، ژنتیكی کیفیت دارای شده اصالح بذر
 بر تاکید دلیل همین به میدهد اختصاص خود به را محصول و عملكرد
 پائین پتانسیل دارای بومی بذور بجای شده اصالح بذور از استفاده

 .باشد می وتحقیقات اجراء بخش تاکیدات از یكی

 سموم توصیه شده زمان مبارزه
نام آفات، بیماری ها و 

 گندمعلفهای هرز 

دلتامترین در مراحل  
مبارزه با سن مادر و  

 پوره
فنیتروتیون در مرحله  

 مبارزه با سن مادر

دلتامترین  )دسیس 
EC2.5%) 

فنیتروتیون )سومیتیون 
EC50%) 

 سن گندم

مرحله ظهور حشرات 
 کامل و الروها

اکسی  )متاسیستوکس 
 (EC25%دیمتون متیل 

 EC75%ماالتیون 
 تریپس گندم 

درصد 80زمانی که 
بوته ها به مرحله  

 .گلدهی رسیدند

پروپیكونازول  )تیلت 
EC25%) 

سایپروکونازول  )آلتو 
SL10%) 

تبوکونازول  )راکسیل 
EW25%  ) 

 سیاهک هندی

به محض مشاهده 
کانون آلودگی و در 
صورت اپیدمی در 

 مرحله خوشه  

سایپروکونازول  )آلتو 
SL10%) 

پروپیكونازول  )تیلت 
EC25%) 

تبوکونازول  )راکسیل 
EW25%) 

+  سایپروکونازول)آرتئا 
 (EC33%پروپیكونازول 

 زنگ های گندم

به محض مشاهده عالئم  
 بیماری

پروپیكونازول  )تیلت 
EC25%) 

 (سطحی)سفیدک پودری 

به محض مشاهده عالئم  
 بیماری

+  سایپروکونازول)آرتئا 
 (EC33%پروپیكونازول 

 سپتوریوز برگی گندم

از زمان پنجه زنی تا  
تشكیل ساقه گندم 

بصورت پس رویشی،  
برگی شدن 2-4مرحله 

 علف های هرز

  

 علفهای هرز پهن برگ
ام  +توفور دی )کمبی 46یو

 (+SL67.5%سی پی آ 
تری بنورون متیل  )گرانستار 

DF75%) 

علف های هرز نازک  
یوالف، علف خونی،  :برگ

چچم، دم روباهی، جو دره،  
 چاودار

علفهای هرز پهن  
خردل وحشی، تربچه  :برگ

وحشی، شلمی، ماشک، بی  
تی راخ، خلر وحشی، کنگر 
وحشی، سلمک، پیچک 

صحرایی، پنیرک، شیرین  
 بیان

به صورت پس رویشی 
بسته به تراکم علف  
های هرز با رعایت 

تناوب با سایر علفكش  
 ها

 دومنظوره
مت  +سولفوسولفورون)توتال 

سولفورون متیل 
WG80%) 



 مشخصات زراعی رقم بهرخ

 (گرم) وزن هزار دانه 50-48

 میانگین ارتفاع بوته سانتی متر 90

 تیپ رشد بهاره

 تیپ رسیدگی نیمه دیررس 

 تعداد ردیف دو ردیفه

 مقاومت به خوابیدگی مقاوم

 واکنش نسبت به بیماری ها متحمل

 
 کشور معتدل مناطق در کاشت تاریخ ترین مناسب :کاشت تاریخ

 شود انجام تاریخی در باید کشت و باشد می ماه آبان اول نیمه در
 .آید در روزت یا برگی 3-4 حالت به گیاه سرما بروز از قبل که

 کشت در هكتار در بذر کیلوگرم 130 تا 120 مصرف  :بذر میزان
 بستر تهیه نحوه به بسته مقدار این ولی شود می توصیه ماشینی

 .است متفاوت عوامل سایر و کاشت تاریخ خاک، نوع بذر،
 رقم این بالقوه عملكرد حداکثر آوردن بدست برای :کود میزان
 تعیین خاکشناسی آزمایشگاه توسط باید زراعت برای کود مصرف
 فسفات کیلوگرم120 میزان عمومی توصیه یک عنوان به .گردد

 کاشت هنگام کیلوگرم 100 نوبت دو در اوره کیلوگرم 150 و آمونیم
 .گردد می پیشنهاد سرک صورت به کیلوگرم 50 و

 برنامه غذایی پیشنهادی گندم و جو برای هر هکتار 

 مراحل نوع کود میزان مصرف زمان مصرف

 زمان کاشت

  

کیلو در  90

 هکتار
 اوره

 کاشت 
کیلو در  200

 هکتار

سوپر فسفات 

 تریپل

 همراه آبیاری

کیلو در  50

 هکتار
 اوره

بعد از پنجه 

لیتر در  10 زنی

 هکتار

اسید هیومیک 

 مایع

 همراه آبیاری
کیلو در  30

 هکتار

مونوپتاسیم  

 فسفات

اوایل رشد 

 ساقه

 وزاویوس در هزار 1.5 محلولپاشی
در طی 

 رشد ساقه

 همراه آبیاری

کیلو در  50

 هکتار
 اوره

پیش از 

تشکیل  

 خوشه
لیتر در  10

 هکتار

اسید هیومیک 

 مایع

 همراه آبیاری
کیلو در  15

 هکتار

سولفات 

 پتاسیم

زمان ظهور 

 خوشه



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انجام کافی رطوبت نبودن صورت در رشدی حساس مراحل در آبیاری
 طویل شروع : از عبارتند آبیاری برای رشدی حساس مراحل .شود

 دانه تشكیل اوایل و گلدهی شروع زمان ساقه، شدن

 این بیانگر سال، چندین طی در جو کاشت از حاصل نتایج بررسی
 به مجهز کار خطی از استفاده کاشت، روش بهترین که است واقعیت
 .می باشد فاروئر

 پیچک، جودره، قیاق، به توان می جو مزارع مهم هرز های علف از
 جو مهم بسیار های آفت از .نمود اشاره وحشی یوالف و بیان شیرین

 سیاهک پنهان، سیاهک زرد، زنگ .کرد اشاره سن به توان می نیز
هستند جو مزارع مهم های بیماری از جو پودری سفیدک و جو آشكار

 15 بین آن دانه رطوبت که است وقتی جو برداشت جهت مناسب زمان
  باید ریزش به حساس ارقام مورد در .باشد رسیده درصد 20 الی

 برداشت آالت ماشین کاربرد .گیرد انجام زودتر قدری برداشت عملیات
 و کیفی بهبود و محصول برداشت در تسریع سبب  دروگر یا کمباین

 و توجه آالت ماشین این کاربرد در تامل قابل نكته .شود می آن کمی
 مذکور ادوات از استفاده در ضایعات کاهش و برداشت در کافی دقت
 .باشد می

مناطق خیلی سرد کوهستانی  
دارای بارندگی های مناسب و  
تابستان های نسبتا خنک و 

 کوتاه

اواخر شهریور تا نیمه اول 
 مهرماه

 مهرماه 20اوایل مهرماه تا  خیلی سرد

 آبان 20نیمه اول مهر تا  معتدل سرد

گرمسیر یا نیمه گرمسیر با  
تابستان های گرم و خشک که 

 تا اواخر مهرماه ادامه دارد

 نیمه آبان تا نیمه آذر

     
 

 

       
 

 
            

 

           

 
          

 

   

 
        

 

 

             
 

 
 


