
  استانداردهاي ملی بذر گندم

  استاندارد مزرعه تولید بذر گندم) الف

  گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  1  2  2  )سال(تناوب حداقل 

  3  5  5  ) متر(ایزوالسیون حداقل 

  1000/1  2000/1  4000/1  )سنبله به سنبله(Off-typeوهاي  سایر ارقام بوتهحداکثر 

20000/18000/14000/1  )بوته(محصوالت هاي سایر بوتهحداکثر 

  200  100  0  * )بوته در هکتار(: غیرمجاز هاي هرزعلفحداکثر 

  )سنبله به سنبله( :هاي بیماربوتهحداکثر 

  
      

  10000/1  100000/7  100000/4  آلوده به سیاهک پنهان        

  10000/2  10000/1  0  ***آلوده به سیاهک آشکار      

  100/5  100/5  100/2  ****م سنبله گندم وآلوده به فوزاری      

Polygonium( هفت بند: هاي هرزعلف*  convulvolus(یونجه زرد ،)Medicago indicus،Medicago officinalis

Raphanus)ترب یا تربچه وحشی )  raphanistrum)و شلمی یا شلغمی(Rapistrum rugosum)   به عنـوان علـف-

هاي هرز در مزرعه باعث اخالل در بازرسـی مزرعـه   هاي هرز و یا سایر علفباشند و چنانچه وجود این علفمزاحم میهاي هرز 

  .تواند نسبت به حذف مزرعه اقدام نمایدگردد، بازرس مزرعه می

  .گیردهایی که مشکل خاص دارند انجام میهاي آزمایشگاهی سالمت بذر براي بذور گندم در نمونهانجام تست**  

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

-متـر مـی  150درصد است؛ برابر  5/0شده در صورتی که آلودگی بیشتر از  درصد است و در طبقات مادري و گواهی 1/0بیشتر از

  .باشد

هـایی آلـوده بـه    سـنبله . باشدهاي آلوده در یک سنبله میمنظور تعداد سنبلچه: یوم سنبله گندمدرصد شدت بیماري فوزار**** 

گونه غالب عامل بیماري فوزاریوم سـنبله گنـدم در   . هاي آن آلودگی نشان دهددرصد از سنبلچه 5روند که حداقل تعداد شمار می

Fusariumایران  graminearum   هـاي   اسـت و گونـهF. culmorum ،F.proliferatum ,F.subglutinans در

  . گیرنددرجه بعدي اهمیت قرار می

  

  

  

  



  استانداردهاي بذر گندم) ب

  گواهی شده  مادري  )3پرورشی (پایه   عنوان استاندارد

  98  98  98  )درصد(خلوص بذر حداقل 

  2  2  2  )درصد(مواد جامد حداکثر 

        )بذر گرم1000در ( :هاسایر بذرتعداد حداکثر 

  16  8  0  هاي هرز غیرمجاز علف    

  12  6  2  سایر محصوالت    

        **:هاي بذرزاد، بذر آلوده بهيبیمار

  700  500  300  )تعداد تلیوسپور در گرم بذر( سیاهک پنهان گندم   

  1/0  05/0  0  )درصد( سیاهک آشکارگندم   

  5  5  2  )درصد( فوزاریم سنبله گندم   

  85  90  90  )درصد(جوانه زنی  حداقل

  12  12  12  )درصد(بذر رطوبت  حداکثر

  

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

  خانواده  نام علمی  نام فارسی

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

  

   


