
  جواستانداردهاي ملی بذر 

  جواستاندارد مزرعه تولید بذر ) الف

  2 گواهی شده  1 گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  1  1  1  2  )سال(حداقل تناوب 

  3  3  3  5  ) متر(حداقل ایزوالسیون 

  400/1  1000/1  2000/1  4000/1  )سنبله به سنبله(هاي  سایر ارقام بوتهحداکثر 

  500/1  4000/1  8000/1  20000/1  )سنبله به سنبله( گونه هاهاي سایر بوتهحداکثر 

  400  200  100  0  * )بوته در هکتار(: غیرمجاز هاي هرزحداکثر علف

  )سنبله به سنبله( :هاي بیمارحداکثر بوته

  
      

  

  

  10000/2  10000/2  10000/1  100000/1  )پنهان(سخت جو آلوده به سیاهک       

  10000/4  10000/4  10000/2  10000/1  *آلوده به سیاهک آشکار      

  -  -  -  -   لکه نواري جوآلوده به       

 1/0 باشد در صـورتی کـه آلـودگی بیشـتر از    سیاهک آشکار داشته از مزارع همجوار که آلودگی به  3فاصله ایزوالسیون در طبقه پرورشی *

  .باشدمتر می150درصد است؛ برابر  5/0شده در صورتی که آلودگی بیشتر از  درصد است و در طبقات مادري و گواهی

  جواستانداردهاي بذر ) ب

  2 گواهی شده  1 گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  97  98  98  98  )درصد(حداقل خلوص بذر 

  3  2  2  2  )درصد(حداکثر مواد جامد 

  )گرمی1000در نمونه (سایر بذور حداکثر 

  

        

  سایر محصوالت    

  

2  12  24  80  

  **سایر ارقام     

  

4  16  32  100  

  32  16  8  0  ***هاي هرز غیرمجاز علف

  :هاي بذرزاد، بذر آلوده بهيبیمار

تعداد تلیوسپور در گرم (یا پنهان  سیاهک سخت
        

  )تلیوسپور در گرم بذر(یا پنهان  سیاهک سخت    

  
100  700  1000  1000  

)درصد(سیاهک آشکار جو     

  
05/0  1/0  2/0  2/0  

  -  -  -  -  **** لکه نواري جو    

  85  85  85  85  )درصد حداقل(جوانه زنی 

  12  12  12  12  )درصد حداکثر(رطوبت بذر 

  .  شمول استاندارد سایر ارقام شدجو سیاه و جو بدون پوشینه م **

Avena) وحشی هاي هرز غیرمجاز یوالفبذر علف *** fatua, A. ludviciana) ه  رو جود(Hordeum spontaneum)  در طبقه

  .باشدشده بیشتر از تعداد نصف عدد استاندارد مجاز نمیمادري و گواهی

  .نشد اي و بذري به دلیل مبهم بودن آستانه زیان اقتصادي استانداردي تعریفبراي بیماري لکه نواري جو در استانداردهاي مزرعه ****



  1394براي سال  هاي هرز غیرمجاز در مزارع تولید بذر گندم و جوکشورعلف) ج

  خانواده  نام علمی  فارسینام 

Hordeum spontaneumPoaceae  جودره

Secale cerealePoaceaeچاودار وحشی

  Avena  fatua , A. luduvicianaPoaceaeیوالف وحشی

Acroptilon repensAsteraceaeتلخه

Glycyrhiza glabraFabaceae  شیرین بیان

Vicia villosaFabaceaeماشک

Lathyrus ciceraFabaceaeخلر

Malva sylvestrisMalvaceaeپنیرك

Convolvulus arvensisConvolvulaceaeپیچک

Turgenia latifoliaApiaceae  ماستونک

Lisaea heterocarpaApiaceae  باسک دندان

  

   


