
 گوجه فرنگیاستانداردهای ملی بذر 
 

 مزرعه – گوجه فرنگیآزاد گرده افشان بذر  تولید استانداردالف( 
 

 گواهی شده پایه پیش پایه عنوان استاندارد

 1 2 2 سال(حداقل ) تناوب

 متر( حداقل ) *ایزوالسیونفاصله 
 )حداقل متر(

300 300 100 

 1000/1 2000/1 0 (بوتهتعداد حداکثر و خارج از تیپ ) سایر ارقام

 0 0 0 سایر محصوالت )حداکثر تعداد بوته(

 - - - **علف های هرز

 بیماریهای
 بذرزاد

حداکثر تعداد )
 (بوته

 پروکاریوت ها
Ralstonia solanacearum 0 1000/2 1000/5 

Pseudomonas syringae pv. 

tomato  )ارزیابی روی میوه( 
1000/1 1000/2 1000/5 

 1000/5 1000/2 0 ***بذرزاد  عه عالیم بیماری ویروسیمجمو ویروسها

 قارچها

Fusarium oxysporum 
 

0 1000/1 1000/2 

Alternaria spp. ( ارزیابی)1000/1 0 0 روی میوه 

 50فاصله ایزوالسیون از مزارع غیربذری و سایر ارقام می باشد. مزارع بذری یک رقم از طبقات مختلف باید با فاصلله حلداقل   *
 متر باشند.

* توصیه فنی مزرعه در مورد همه نباتات وجینی، پاک بودن مزرعه از علفهای هرز و امکان بازرسی مزرعله بله سلهولی ملی     *
  مزارع بذری در کلیه طبقات باید عاری از آفات و بیماری های قرنطینه ای باشد. باشد.

 Tomato mosaic virus ،Tobacco mosaic virus ،Cucmber*** بیملاری هلای بلذرزاد ویروسلی شلامل      
mosaic virus ،Tomato yellow leaf curl virus  وArabis mosaic virus .می باشد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آزمایشگاه – بذر آزاد گرده افشان گوجه فرنگیتولید استاندارد ب( 
 

 گواهی شده پایه پیش پایه عنوان استاندارد

 98 98 99 صد(در) حداقل خلوص فیزیکی

 2 2 1 )در صد( مواد جامدحداکثر 

حداکثر مجموع بذر علف های هرز و سایر محصوالت در نمونه کاری )تعداد در 
 *گرم بذر( 70

0 1 1 

 75 75 75 درصد جوانه زنی استانداردحداقل 

 8 8 8 حداکثر درصد رطوبی

 بیماریهای
 بذرزاد

حداکثر تعداد )
 (بوته

 .Pseudomonas syringae pv پروکاریوت ها

tomato  
0 - - 

 - - 1/0 **بذرزاد  مجموعه عالیم بیماری ویروسی ویروسها

 - - Fusarium oxysporum 0 قارچها

 تعداد بذر علف های هرز غیرمجاز شامل گل جالیز و سس در تمام طبقات بذری باید صفر باشد.*
 تعداد بذر علفهای هرز قرنطینه ای در تمام طبقات بذری باید صفر باشد.* 

 Tomato mosaic virus ،Tobacco mosaic virus ،Cucmberبیملاری هلای بلذرزاد ویروسلی شلامل       **
mosaic virus ،Tomato yellow leaf curl virus  وArabis mosaic virus .می باشد 

 
 

 


