
 بذر برنج ارقام پرمحصول و محلی ملی تولیداستاندارد های 

 

 مزرعه –بذر برنج ارقام پرمحصول و محلی تولید استاندارد الف( 
 

 گواهی شده مادری )الیت( پایه )سوپر الیت( عنوان استاندارد

 1 1 1 سال(حداقل ) *تناوب

 فاصله ایزوالسیون )حداقل متر(
 )حداقل متر(

10 10 3 

 1000/2 5000/1 10000/1 و خارج از تیپ )حداکثر تعداد بوته(سایر ارقام 

 5000/1 10000/1 0 سایر محصوالت )حداکثر تعداد بوته(

 0 0 0 (تعداد بوته -حداکثر) **علف های هرز

بیماریهای 
بذرزاد 
)تعداد 
 سنبله(

 0 0 0 سیاهک دروغی

 0 0 0 پوسیدگی فوزاریوم

 1000/2 10000/1 0 بالست خوشه

 1000/1 10000/1 0 جیبرال

 - - - ) تعداد بذر( ***لکه قهوه ای

، در بترنج  ، تناوب حد القل یک سال رعایت شود. و برای کشتت نشتایی   برنج الف(  در طبقه گواهی شده برای کشت مستقیم *
 ، تناوب اختیاری می باشد. رقم سال قبل کاشته شود  صورتی که در زمین اصلی،

کی از ارقام پر محصول پس از یکی از ارقام محلی پتا بلنتد کته اختتالت احتمتالی در  ن بته راحتتی قابتل         ب(  در صورتی که ی
 ، کشت متوالی بالمانع می باشد.است کاشته شود،  با نظر کارشناس تشخیص

متادری و  بوته درمزارع بذر برنج  طبقه  20حداکثر   Echinochloa  crus-galli** با توجه به فراوانی علف هرز سوروف 
 بوته در طبقه گواهی شده در هکتار مجاز شمرده می شود. 30

*** جهت بیماری لکه قهوه ای برنج به  علت عدم دسترسی به اطالعات و تحقیقات مکفی ، فعال  استانداردی جهت مزرعته و  
  زمایشگاه این بیماری تعیین نگردید.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  زمایشگاه –بذر برنج ارقام پرمحصول و محلی  استاندارد تولیدب( 
 

 گواهی شده مادری )الیت( پایه )سوپر الیت( عنوان استاندارد

 98 98 98 حداقل خلوص فیزیکی )درصد(

 2 2 2 صد()درحداکثر مواد جامد 

 - - - تعداد بذر( -سایر ارقام )حداکثر

 0 0 0 درصد( -تعداد -سایر محصوالت )حداکثر

 عدد( 70/3) گرم  0 (درصد –) حداکثر تعداد  *هرز علف های
 70/7) گرم 

 عدد(

 75 75 80 حداقل درصد جوانه زنی استاندارد

 14 14 14 حداکثر درصد رطوبت

بیماریهای 
بذرزاد 
)درصد 
 لودگی 

 بذور(

 0 0 0 (تعداد اسپور در گرم بذرسیاهک دروغی )

 5/0 0 0 (تعداد بذر) **پوسیدگی فوزاریومی طوقه

 5/0 0 0 (درصد -) تعداد بذربالست خوشه  

 5/0 0 0 جیبرال

 - - - لکه قهوه ای ) تعداد بذر(

، وزن نمونته هتای   2012انجمن بین المللی بذر( در ستال  ) * با توجه به تغییر وزن نمونه کاری برنج  در زمایشگاه از طرف ایستا
عدد بذر علتف   7یابد و حداکثر مقدار بذر علف هرز در طبقه گواهی شده گرم افزایش می  700صد گرم به  400 زمایشگاهی، از 

 گرم بذر برنج مجاز می باشد. 70هرز در 
 .F. verticilliodes  ،   F، مربتوت بته گونته هتای       بترنج  ** استتاندارد تعیتین شتده جهتت   بیمتاری  فتوزاریم      

subglutinance  و F. monilliform.می باشد 
 
 
 


