رقم جدید گندم دوروم آبی آران مناسب برای كشت در اقلیم گرم و خشک جنوب كشور
نام رقم

آران

سال معرفی

1396

عادت رشدی

بهاره

میانگین تعداد روز تا ظهورسنبله

114

میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

158

میانگین ارتفاع بوته (سانتی متر)

96
مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

زرد کهربایی

رنگ دانه

42

میانگین وزن هزار دانه (گرم)

13/6

میانگین درصد پروتئین

58

سختی دانه
میانگین عملکرد در آزمایشات سازگاری(کیلوگرم در هکتار)
واکنش به بیماری زنگ زرد

7660
نیمه مقاوم تا نیمه حساس
مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

استان های خوزستان ،سیستان و بلوچستان،

مناطق مناسب کشت

ایالم و مناطق گرم استانهای کرمان،
لرستان ،کرمانشاه ،کهگیلویه و بویر احمد
و فارس

1

رقم جدید گندم نان آبی تیرگان مناسب برای كشت در اقلیم گرم و مرطوب شمال كشور
نام رقم

تیرگان

سال معرفی

1396

عادت رشدی

بهاره
 105سانتی متر

میانگین ارتفاع بوته
میانگین وزن هزار دانه

 44گرم

مقاومت به خوابیدگی

نیمه مقاوم
مقاوم

ریزش دانه

متوسط رس

گروه رسیدگی

12/2

میانگین درصد پروتئین دانه

خیلی خوب

کیفیت نانوایی
واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

مقاوم
مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه مقاوم

واکنش به بیماری فوزاریوم سنبله

اقلیم شمال کشور شامل استان های

مناطق مناسب کشت

گلستان ،مازندران و دشت مغان

2

رقم جدید گندم نان آبی زرینه مناسب كشت در اقلیم سرد كشور
نام رقم

زرینه

سال معرفی

1396

عادت رشدی

زمستانه
 94سانتیمتر

میانگین ارتفاع بوته (سانتی متر)
واکنش به خوابیدگی بوته

مقاوم

رنگ دانه

قرمز

میانگین وزن هزار دانه (گرم)

40

میانگین درصد پروتئین

12

سختی دانه (درصد)

52

میانگین عملکرد دانه در آزمایشات سازگاری

7740

(کیلو گرم در هکتار)
واکنش به بیماری زنگ زرد

مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به بیماری زنگ قهوه ای

نیمه حساس تا حساس

واکنش به بیماری زنگ سیاه

نیمه حساس تا حساس
اراضی آبی واقع در استانهای اقلیم سرد کشور

مناطق مناسب کشت

* در صورت شیوع بیماری در بعضی از سال ها نیاز به کنترل شیمیایی ضروری می باشد.

3

رقم جدید گندم نان آبی طالیی جهت كشت در مناطق معتدل گرم و مواجه با تنش رطوبتی
آخر فصل
نام رقم

طالیی

سال معرفی

1396

عادت رشد

بهاره

میانگین عملکرد دانه در مجموع شرایط بهینه و تنش آزمایش سازگاری

 7121کیلوگرم در هکتار

میانگین عملکرد دانه در شرایط تنش آزمایش سازگاری

 6385کیلوگرم در هکتار

میانگین عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط بهینه

 9583کیلوگرم در هکتار

میانگین عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط کم آبیاری

 8042کیلوگرم در هکتار
 97سانتی متر

میانگین ارتفاع بوته
میانگین وزن هزار دانه شرایط بهینه

 46گرم

میانگین وزن هزار دانه شرایط تنش

 41گرم

مقاومت نسبت به زنگ زرد

مقاوم

مقاومت نسبت به زنگ قهو ه ای

مقاوم

مقاومت نسبت به زنگ سیاه (نژاد ) Ug99

حساس

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

نیمه مقاوم

وضعیت رسیدن

زودرس
12/5

میانگین درصد پروتئین دانه
میانگین درصد گلوتن مرطوب

32

میانگین سختی دانه

55
خوب

کیفیت نانوایی

مناطق معتدل گرم و
مواجه با تنش رطوبتی

مناطق مناسب کشت

آخر فصل

4

رقم جدیدگندم نان سارنگ مناسب برای كشت در اقلیم گرم و خشک جنوب
سارنگ

نام رقم
سال معرفی

1396

تیپ رشد

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

93سانتی¬متر

رنگ دانه

زرد کهربایی

میانگین وزن هزار دانه

43گرم

واکنش به خوابیدگی

متحمل
نیمه مقاوم تا مقاوم

واکنش نسبت به زنگ زرد
واکنش نسبت به زنگ قهوهای

نیمه حساس

میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله

113

میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

156

واکنش به ریزش دانه

مقاوم
12/7درصد

میانگین میزان پروتئین دانه

48

میانگین سختی دانه

بسیار خوب

کیفیت نانوایی
مناطق مناسب کشت

مناطق شمالی و جنوبی استان خوزستان،
مناطق جنوبی استان فارس ،سیستان و
بلوچستان ،مناطق گرم استان لرستان ،کرمان
و کرمانشاه و ایالم

5

رقم جدید گندم نان آبی كالته مناسب جهت كشت در مناطق كم باران اقلیم گرم و مرطوب
شمال كشور
نام رقم

کالته

سال معرفی

1397

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 100سانتی متر

رنگ دانه

زرد کهربایی
 41گرم

میانگین وزن هزار دانه

 5/920تن در هکتار

عملکرد دانه در آزمایشات سازگاری
مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم
متوسط رس

گروه رسیدگی
میانگین درصد پروتئین دانه

12/3

میانگین درصد گلوتن مرطوب

31/5
55

میانگین سختی دانه

خوب-خیلی خوب

کیفیت نانوایی

مقاوم

واکنش به زنگ زرد

مقاوم تا نیمه حساس

واکنش به زنگ قهوه ای
واکنش به زنگ سیاه

حساس

واکنش به فوزاریوم سنبله

حساس
مناطق کم باران اقلیم گرم و مرطوب شمال کشور

مناطق قابل کشت

(شمال استان گلستان ،جنوب دشت مغان و جنوب
استان مازندران)

6

رقم جدید گندم نان آبی معراج مناسب برای كشت در اقلیم گرم و مرطوب شمال كشور
نام رقم

معراج

سال معرفی

1397

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته

 105سانتی متر

رنگ دانه

زرد کهربایی
 40گرم

میانگین وزن هزار دانه

 5/887تن در هکتار

عملکرد دانه در آزمایشات سازگاری

نیمه مقاوم

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

متوسط رس

گروه رسیدگی
میانگین درصد پروتئین دانه

12/3

میانگین درصد گلوتن مرطوب

33/5
54

میانگین سختی دانه

خوب تا خیلی خوب

کیفیت نانوایی
واکنش به زنگ زرد

مقاوم تا نیمه مقاوم

واکنش به زنگ قهوه ای

مقاوم تا نیمه مقاوم

واکنش به زنگ سیاه

مقاوم تا نیمه مقاوم
نیمه مقاوم

واکنش به فوزاریوم سنبله

اقلیم شمال کشور شامل

منطق قابل کشت

استان های گلستان،
مازندران و دشت مغان

7

رقم جدیدگندم نام آبی ستاره مناسب كاشت تاخیری دراقلیم گرم و خشک جنوب كشور
نام رقم

ستاره

سال معرفی

1397

عادت رشدی

بهاره

میانگین ارتفاع بوته (سانتی متر)

74

میانگین وزن هزار دانه (گرم)

42

مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

مقاومت نسبت به زنگ زرد

حساس

مقاومت نسبت به زنگ قهوه ای

نیمه حساس

واکنش به سپتوریوز

نیمه حساس

واکنش به زنگ سیاه نژاد Ug99

نیمه مقاوم تا نیمه حساس

میانگین تعداد روز تا ظهور سنبله

105

میانگین تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک

148

وضعیت ریزش دانه

مقاوم

میانگین درصد پروتئین دانه

12/2
47

میانگین سختی دانه
کیفیت نانوایی
مناطق قابل کشت

خوب
مناطق شمالی و جنوبی استان خوزستان ،مناطق جنوبی استان
فارس ،سیستان و بلوچستان ،مناطق گرم استان های لرستان،
کرمان و کرمانشاه و ایالم

8

رقم جدیدگندم نان آبی ترابی جهت كشت در مناطق معتدل گرم و مواجه با تنش رطوبتی
آخر فصل
نام رقم

ترابی

سال معرفی

1397

عادت رشدی

بهاره

متوسط عملکرد دانه در شرایط بهینه آزمایش سازگاری

 7205کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد دانه در شرایط تنش آزمایش سازگاری

 6516کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط بهینه

 8637کیلوگرم در هکتار

متوسط عملکرد دانه در مزارع زارعین شرایط کم آبیاری

 5671کیلوگرم در هکتار

میانگین ارتفاع بوته

 100سانتی متر

رنگ دانه

زرد کهربایی
 45گرم

میانگین وزن هزار دانه در شرایط نرمال
مقاومت به خوابیدگی

مقاوم

وضعیت ریزش دانه

مقاوم
زودرس

وضعیت رسیدگی فیزیولوژیک
مقاومت نسبت به بیماری زنگ زرد

مقاوم

مقاومت نسبت به بیماری زنگ قهوه ای

مقاوم

میانگین درصد پروتئین دانه

12

میانگین درصد گلوتن مرطوب

27

میانگین سختی دانه

55
خوب

کیفیت نانوایی

مناطق معتدل گرم و مواجه با تنش رطوبتی

مناطق قابل کشت

آخر فصل

9

رقم جدیدگندم نان برزگر متحمل به شوری جهت كشت در مناطق با تنش شوری خاك
وآب در اقلیم معتدل
نام رقم

برزگر

سال معرفی

1397

تیپ رشد(تیپ عادت گلدهی)

بهاره

میانگین عملکرد دانه در آزمایشات سازگاری(تن در هکتار)

4/642

عملکرد دانه (تن در هکتار) در شرایط زارعین (تن در هکتار)

4/381

ارتفاع بوته )(cm

73

خوابیدگی

مقاوم

ریز ش دانه

مقاوم

رنگ سنبله (گلوم)

سفید

وزن هزار دانه

37

تعداد روز تا گلدهی(اززمان کاشت)

151
11/80

درصد پروتئین (میانگین)
میانگین سختی دانه

47

میانگین درصد گلوتن مرطوب

25
نیمه مقاوم تا نیمه حساس

واکنش نسبت به زنگ زرد (در مکانهای مختلف)
واکنش نسبت به زنگ قهوهای(در مکانهای مختلف)

نیمه حساس

واکنش نسبت به نژاد  Ug99زنگ سیاه

نیمه حساس
کشت در مناطق با تنش شوری خاك و

مناطق قابل کشت

آب در اقلیم معتدل

10

