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ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:

رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق معتدل گرم و گرم کشور

رقــم ال جــى آکــورازادو از جملــه ارقــام ثبــت شــده شــرکت لیماگریــن فرانســه مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد ســال گذشــته 
اقــدام بــه واردات بــذر مــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثیــر و توزیــع مــى نمایــد. ایــن رقــم داراى تیــپ رشــدى بهــاره بــوده و مناســب کشــت در 
مناطــق معتــدل گــرم و گــرم و خشــک کشــور میباشــد. از خصوصیــات زراعــى برجســته ایــن رقــم مــى تــوان بــه عملکــرد خــوب و مناســب، زود رســى، 
تحمــل نســبتا خــوب آن بــه گرمــاى پایــان فصــل، ســنبله ریشــک دار، دانــه ســخت (زمخــت)، کیفیــت تولیــد آرد فــوق العــاده بــاال ، مقــاوم بــه نژادهــاى 
زنــگ زرد موجــود در ایــران و نــژاد هــاى جدیــد اروپایــى، مقــاوم بــه نژادهــاى اروپایــى زنــگ برگــى (زنــگ قهــوه اى) کــه در ایــران شناســایى نشــده 
اند، TW (وزن تســت) باال، مقاومت باال به شــرایط غرقابى (ماندابى) در آبیاریهاى نشــتى اشــاره کرد. در ســال زراعى 98-99 که بیمارى زنگ خســارت 
فراوانــى را در اســتان خوزســتان ایجــاد کــرد، رقــم ال جــى آکــورازادو نســبت بــه ســایر ارقــام رایــج منطقــه مقاومــت بســیار باالیــى در برابــر بیمــارى 
زنــگ از خــود نشــان داد. کشــت ایــن رقــم در مناطــق معتــدل گــرم ســواحل خــزر و گــرم و خشــک جنــوب کشــور بــه ویــژه در مناطقــى کــه بیمــارى 

زنگ محدود کننده و خسارت زا مى باشد، توصیه مى شود.     

 تیپ رشد                                                                                           بھاره
 میانگین ارتفاع بوته                                                              متوسط تا بلند

رنگ دانه                                                                                       زرد تیره
 میانگین وزن ھزار دانه                                                              ٤٣-٤٠
 مقاومت به خوابیدگی                                                                   مقاوم
 مقاومت به زنگ زرد                                                                    مقاوم
مقاومت به زنگ قھوھای                                                              مقاوم
مقاومت به زنگ سیاه نژاد ug٩٩                                                مقاوم
میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوزیک                        ١٥٠ روز
وضعیت ریزش دانه                                                                     مقاوم
کیفیت نانوایی                                                                                عالی

ال جی آکورازادو

برخی مشخصات زراعی و برجسته رقم فرانسوی گندم آکورازادو:



www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:

رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

رقــم نــودل از جملــه ارقــام ثبــت شــده شــرکت لیماگریــن فرانســه مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد ســال گذشــته اقــدام بــه 
واردات بــذر مــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثیــر و توزیــع مــى نمایــد. ایــن رقــم داراى تیــپ رشــدى بینابینــى (زمســتانه زودرس) بــوده و مناســب 
کشــت در مناطــق معتــدل و معتــدل ســرد کشــور میباشــد، همچنیــن داراى میانگیــن عملکــرد بــاال مــى باشــد. ســنبله ریشــک دار، رنــگ زرد کهربایــى، 
دانــه ســخت (زمخــت)، کیفیــت بــراى تولیــد آرد مناســب تولیــد نــان، متحمــل بــه نژادهــاى زنــگ زرد موجــود در ایــران و نــژاد هــاى جدیــد اروپایــى، 
مقاومــت نســبى بــه نژادهــاى اروپایــى زنــگ برگــى (زنــگ قهــوه اى) کــه در ایــران شناســایى نشــده انــد، TW (وزن تســت) بســیار بــاال، مقاومــت نســبى 

به شرایط غرقابى (ماندابى) در آبیاریهاى نشتى که از خصوصیات برجسته این رقم مى باشد.

 تیپ رشد                                                                               زمستانه زود رس
 میانگین ارتفاع بوته                                                              متوسط تا بلند
رنگ دانه                                                                                    زرد کھربایی

 میانگین وزن ھزار دانه                                                              ٤١-٣٨
 مقاومت به خوابیدگی                                                              نیمه مقاوم

 مقاومت به زنگ زرد                                                                    متحمل
مقاومت به زنگ قھوھای                                                              متحمل
مقاومت به زنگ سیاه نژاد ug٩٩                                                متحمل
میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوزیک                        ١٩٠ روز
وضعیت ریزش دانه                                                                     مقاوم

کیفیت نانوایی                                                                       فوق العاده عالی

نودل

برخی مشخصات زراعی و برجسته رقم فرانسوی گندم نودل:
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:

رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقــم آناپورنــا از جملــه ارقــام ثبــت شــده شــرکت لیماگریــن فرانســه مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد ســال گذشــته اقــدام بــه 
ــن رقــم شــامل: تیــپ رشــدى زمســتانه  ــات زراعــى ای ــن خصوصی ــد. مهمتری ــع مــى نمای ــر و توزی ــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثی ــذر م واردات ب
متوســط تــا دیــررس، ســنبله ریشــک دار، مقــاوم بــه ورس، پتانســیل عملکــرد بــاال، مقاومــت خیلــى خــوب بــه ســرما و ریــزش دانــه، مقــاوم بــه بیمــارى 

هاى زنگ زرد و قهوه اى مى باشد. رقم آناپورنا براى مناطق معتدل سرد و سرد کشور توصیه مى گردد.

 تیپ رشد                                                                                        زمستانه
 میانگین ارتفاع بوته                                                                        بلند

رنگ دانه                                                                                         زرد تیره
 میانگین وزن ھزار دانه                                                                ٤٥-٤٠
 مقاومت به خوابیدگی                                                                    مقاوم
 مقاومت به زنگ زرد                                                                     مقاوم

مقاومت به زنگ قھوھای                                                          نیمه مقاوم
مقاومت به زنگ سیاه نژاد ug٩٩                                           نیمه مقاوم

میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوزیک                        ٢٢٠ روز
وضعیت ریزش دانه                                                                     مقاوم

کیفیت نانوایی                                                                       فوق العاده عالی

آناپورنا

برخی مشخصات زراعی و برجسته رقم فرانسوی گندم آناپورنا:
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:

 تیپ رشد                                                                                         زمستانه
 میانگین ارتفاع بوته                                                                متوسط تا بلند                                                                                      باال

 میانگین وزن ھزار دانه                                                                     باال
 مقاومت به خوابیدگی                                                               نسبتا مقاوم

 مقاومت به زنگ زرد                                                                      متحمل
مقاومت به زنگ قھوھای                                                           کمی حساس

مقاومت به زنگ سیاه نژاد ٩٩gu                                                   مقاوم
میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوزیک                           ٢٣٠ روز

وضعیت ریزش دانه                                                                        مقاوم
میانگین درصد پروتئین دانه                                                         باال

کیفیت نانوایی                                                                                    باال    

ال جی آپیلکو

برخی مشخصات زراعی و برجسته رقم فرانسوی گندم ال جی آپیلکو:

رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

در آدینــه  ســبز  آرمــان  شــرکت  کــه  باشــد،  مــى  فرانســه  لیماگریــن  شــرکت  شــده  ثبــت  جدیــد  ارقــام  جملــه  از  آپیلکــو  جــى  ال  رقــم 
تیــپ داراى  رقــم  ایــن  نمایــد.  مــى  توزیــع  و  تکثیــر  کشــور  در  و  نمــوده  آن  مــادرى  بــذر  واردات  بــه  اقــدام  زراعــى  اخیــر  ســال 
عملکــرد داراى  رقــم  ایــن  میباشــد.  کشــور  ســرد  معتــدل  و  ســرد  مناطــق  در  کشــت  مناســب  و  بــوده  زمســتانه  رشــدى 
پــودرى ســفیدك  و  زرد  زنــگ  نژادهــاى  بــه  مقــاوم  ریشــک،  بــدون  ســنبله  ورس،  بــه  مقــاوم  ســرما،  بــه  مقــاوم  مناســب، 
شــود. مــى  توصیــه  کشــور  ســرد  و  ســرد  معتــدل  مناطــق  در  رقــم  ایــن  کشــت  باشــد.  مــى  اروپایــى  هــاى  نــژاد  و  ایــران  در  موجــود 



رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق معتدل گرم و گرم کشور

رقــم ال جــى آکــورازادو از جملــه ارقــام ثبــت شــده شــرکت لیماگریــن فرانســه مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد ســال گذشــته 
اقــدام بــه واردات بــذر مــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثیــر و توزیــع مــى نمایــد. ایــن رقــم داراى تیــپ رشــدى بهــاره بــوده و مناســب کشــت در 
مناطــق معتــدل گــرم و گــرم و خشــک کشــور میباشــد. از خصوصیــات زراعــى برجســته ایــن رقــم مــى تــوان بــه عملکــرد خــوب و مناســب، زود رســى، 
تحمــل نســبتا خــوب آن بــه گرمــاى پایــان فصــل، ســنبله ریشــک دار، دانــه ســخت (زمخــت)، کیفیــت تولیــد آرد فــوق العــاده بــاال ، مقــاوم بــه نژادهــاى 
زنــگ زرد موجــود در ایــران و نــژاد هــاى جدیــد اروپایــى، مقــاوم بــه نژادهــاى اروپایــى زنــگ برگــى (زنــگ قهــوه اى) کــه در ایــران شناســایى نشــده 
اند، TW (وزن تســت) باال، مقاومت باال به شــرایط غرقابى (ماندابى) در آبیاریهاى نشــتى اشــاره کرد. در ســال زراعى 98-99 که بیمارى زنگ خســارت 
فراوانــى را در اســتان خوزســتان ایجــاد کــرد، رقــم ال جــى آکــورازادو نســبت بــه ســایر ارقــام رایــج منطقــه مقاومــت بســیار باالیــى در برابــر بیمــارى 
زنــگ از خــود نشــان داد. کشــت ایــن رقــم در مناطــق معتــدل گــرم ســواحل خــزر و گــرم و خشــک جنــوب کشــور بــه ویــژه در مناطقــى کــه بیمــارى 

زنگ محدود کننده و خسارت زا مى باشد، توصیه مى شود.     
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ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:

رقم آلمانی جو شش ردیفه آبی مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

 جــو شــش ردیفــه رقــم واکســیما یکــى از مهــم تریــن ارقــام ثبــت شــده شــرکت دیکمــان آلمــان مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد 
ســال اخیــر اقــدام بــه واردات بــذر مــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثیــر و توزیــع مــى نمایــد. از مهــم تریــن خصوصیــات زراعــى ایــن رقــم: تیــپ 
زمســتانه، عملکــرد دانــه بــاال، زمــان ظهــور ســنبله متوســط تــا دیــر، ریشــک بلنــد، طــول ســنبله کوتــاه تــا متوســط و ســنبله بــا تراکــم متوســط مــى 

باشد. این رقم جهت کشت در مناطق سرد و معتدل و سرد توصیه مى شود.

 تیپ رشد                                                                                         زمستانه
 میانگین ارتفاع بوته                                                                متوسط تا بلند                                                                                      باال

 رنگ دانه                                                                                       زرد روشن
 میانگین وزن ھر دانه                                                                        باال

 مقاومت به خوابیدگی                                                                      متحمل
مقاومت به زنگ زرد                                                                 نسبتا مقاوم
مقاومت به زنگ قھوه ای                                                           نسبتا مقاوم

مقاومت به زنگ سیاه نژاد ٩٩gu                                                   مقاوم
میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوزیک                           ٢٢٠ روز
وضعیت ریزش دانه                                                                        مقاوم

                                                      
                                                                          

واکسیما

برخی مشخصات زراعی و برجسته جو شش ردیفه آلمانی رقم واکسیما:



رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق معتدل و معتدل سرد کشور

رقــم نــودل از جملــه ارقــام ثبــت شــده شــرکت لیماگریــن فرانســه مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد ســال گذشــته اقــدام بــه 
واردات بــذر مــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثیــر و توزیــع مــى نمایــد. ایــن رقــم داراى تیــپ رشــدى بینابینــى (زمســتانه زودرس) بــوده و مناســب 
کشــت در مناطــق معتــدل و معتــدل ســرد کشــور میباشــد، همچنیــن داراى میانگیــن عملکــرد بــاال مــى باشــد. ســنبله ریشــک دار، رنــگ زرد کهربایــى، 
دانــه ســخت (زمخــت)، کیفیــت بــراى تولیــد آرد مناســب تولیــد نــان، متحمــل بــه نژادهــاى زنــگ زرد موجــود در ایــران و نــژاد هــاى جدیــد اروپایــى، 
مقاومــت نســبى بــه نژادهــاى اروپایــى زنــگ برگــى (زنــگ قهــوه اى) کــه در ایــران شناســایى نشــده انــد، TW (وزن تســت) بســیار بــاال، مقاومــت نســبى 

به شرایط غرقابى (ماندابى) در آبیاریهاى نشتى که از خصوصیات برجسته این رقم مى باشد.

www.adinehgroup.com

ARMAN SABZ ADINEH

ASA

توضیحات:

رقم اتریشی جو دو ردیفه آبی مناسب برای کشت در مناطق معتدل گرم و گرم و خشک کشور

 جــو دو ردیفــه رقــم ویلمــا یکــى از مهــم تریــن ارقــام ثبــت شــده شــرکت ســاتباولینز اتریــش مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد 
ســال اخیــر اقــدام بــه واردات بــذر مــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثیــر و توزیــع مــى نمایــد. از خصوصیــات مهــم ایــن رقــم مــى تــوان بــه تیــپ 
رشــدى بهــاره، زودرس بــودن، ارتفــاع متوســط و تراکــم مناســب 280 تــا 350 بوتــه در مترمربــع و پتانســیل عملکــرد دانــه بــاال، درصــد 
پروتئیــن بــاالى دانــه و وزن مخصــوص مناســب، مقاومــت خــوب نســبت بــه ورس و داراى ســاقه قــوى، مقاومــت خــوب بــه بیماریهــاى قارچــى و زنــگ 

ها به خصوص لکه برگى اشاره نمود. کشت این رقم در مناطق معتدل گرم و گرم و خشک کشور توصیه مى شود.

 تیپ رشد                                                                                           بھاره
 میانگین ارتفاع بوته                                                                     متوسط 

رنگ دانه                                                                                       زرد روشن                                                                                      باال
 میانگین وزن ھزار دانه                                                                   باال

 مقاومت به خوابیدگی                                                                نیمه مقاوم
 مقاومت به زنگ زرد                                                                      مقاوم
مقاومت به زنگ قھوھای                                                                 مقاوم
مقاومت به زنگ سیاه نژاد ٩٩gu                                                   مقاوم
میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوزیک                           ١٥٠ روز
وضعیت ریزش دانه                                                                        مقاوم

                                                                                                                                       

ویلما

برخی مشخصات زراعی و برجسته جو دو ردیفه آلمانی رقم ویلما:



رقم فرانسوی گندم نان آبی مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل سرد کشور

رقــم آناپورنــا از جملــه ارقــام ثبــت شــده شــرکت لیماگریــن فرانســه مــى باشــد، کــه شــرکت آرمــان ســبز آدینــه طــى چنــد ســال گذشــته اقــدام بــه 
ــن رقــم شــامل: تیــپ رشــدى زمســتانه  ــات زراعــى ای ــن خصوصی ــد. مهمتری ــع مــى نمای ــر و توزی ــادرى آن نمــوده و در کشــور تکثی ــذر م واردات ب
متوســط تــا دیــررس، ســنبله ریشــک دار، مقــاوم بــه ورس، پتانســیل عملکــرد بــاال، مقاومــت خیلــى خــوب بــه ســرما و ریــزش دانــه، مقــاوم بــه بیمــارى 

هاى زنگ زرد و قهوه اى مى باشد. رقم آناپورنا براى مناطق معتدل سرد و سرد کشور توصیه مى گردد.


