
  استانداردهاي ملی بذر آفتابگردان

  

  

  

  

  آفتابگردان آزاد گرده افشان مزرعه استانداردهاي ) الف

گواهی شده   عنوان استاندارد  پایه  الیت

یک سال یک سال   )سال ( حداقل تناوب زراعی  یک سال

متر 1000 متر 2000   )متر (ایزوالسیون  فاصله  حداقل  متر 2000

1000/5 1000/2 بوته با ،  بوته چند شاخه شامل *حداکثر تعداد بوته خارج از تیپ  1000/1

  ...)و  بوته با دانه سفید، ساقه بنفش

  )متر مربع 100در (  **حداکثر تعداد علفهاي هرز  2  5  10

  )مترمربع 1000در (  )پالسموپارا(بیمار بوته حداکثر تعداد   صفر   2  5

  . بوته مجاز می باشد 1000/1حداکثر تعداد بوته چند شاخه در کلیه طبقات بذري * 

  .باشدبوته مجاز می 30بوته و طبقه گواهی شده  10الیت وصفردر یک هکتار براي طبقات پایه  Orobanche Sppحداکثر تعداد علفهاي هرز گل جالیز ** 

  

  

  

  



  

  

  

  آفتابگردان هیبرید مزرعه استانداردهاي ) ب

  گواهی شده  پایه  عنوان استاندارد

  سال 1  سال 1  )حداقل سال(تناوب زراعی 

  متر 2000  متر 2000  )حداقل متر(ایزوالسیون   

  *)حداکثر تعداد(بوته خارج از تیپ 

  خطوط مادري اد بوته گرده دار درحداکثر تعد 

نسبت به مادري  حداکثر تعداد بوته خارج از تیپ

  **حداکثر سایر ارقام

  )CMS(والد مادري 

1000/4  

5000/1  

5000/1  

  )Restorer(والد پدري 

-  

5000/1  

5000/1  

  )CMS(والد مادري 

1000/4  

5000/1  

5000/1  

  )Restorer(والد پدري 

-  

5000/1  

5000/1  

  بوته 10  بوته 2  *** )متر مربع 100در ( حداکثر تعداد علفهاي هرز

  بوته 5  صفر  )پالسموپارا(بیماریها 

  . دو برابر استانداردهاي مصوب فوق می باشد) 1386-88(تعداد بوته هاي خارج از تیپ براي طبقات پایه و گواهی شده هیبرید تولید داخل براي سه سال زراعی *

.بوته مجاز می باشد 1000/1ه طبقات بذري حداکثر تعداد بوته چند شاخه در کلی. بوته با ساقه بنفش، بوته با دانه سفید ،بوته چند تعداد شاخه -شامل تیپ وحشی **

.بوته در هکتار می باشد 30براي طبقات پایه صفر و براي طبقه گواهی شده  Orobanche Spp حداکثر تعداد علفهاي هرز گل جالیز ***

    



  

  

  

استانداردهاي آفتابگردان آزاد گرده افشان و هیبرید ) ج

گواهی شده   عنوان استاندارد   پایه  الیت

98%  98%   )درصد( حداقل خلوص فیزیکی  98%

  )درصد( حداقل قوه نامیه  85%  85%  85%

  )درصد( حداکثر مواد جامد   2%  2%  2%

  )در یک کیلوگرم( حداکثر تعداد بذر سایر محصوالت  2  2  12

  )در یک کیلوگرم( حداکثر تعداد بذر سایر ارقام  2  2  12

  )کیلوگرم  در یک( حداکثر تعداد بذر گل جالیز  صفر  صفر  صفر

--- --- --- بیماریها 
*

  

  )درصد(حداکثر رطوبت   9  9  9


