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  كليات .1

لگوم هاي علوفه اي  برخي از يا كارت خلوص فيزيكيگواهي شده ارائه شرايط احراز برچسب بذراين رويه به منظور 

و مبتني بر استانداردهاي موسسه تحقيقات ثبت و گواهي  4و اسپرس، شبدر برسيم  3، شبدر الكي2قرمز، شبدر1يونجه شامل

  . بذر و نهال تهيه شده است

، فراوريتوليد، مراحل  تماميدر  مندرج،دستورالعمل و استانداردهاي  اينرويه كه بر مبناي اي  بذور لگوم هاي علوفه

بذر ، برچسب مورد تاييد موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر قرارگيرند ،بذر تجزيه و برداري نمونه، كيسه گيري و پارت چيني

   .خواهند كرد يا كارت خلوص فيزيكي دريافت و گواهي شده

در پيوست  ،دريافت مي كنند شده گواهيبرچسب بذر بر مبني اين رويهكه علوفه اي از لگوم هاي  يا توده هايي ارقام نام

اي يا ساير ارقام و همچنين بذر ارقام با منشاء تاييد نشده،  لگوم هاي علوفهاين رويه شامل بذور ساير . آمده است )1(شماره 

پس از تاييد موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و  ارقام قابل گواهي هر ساله بررسي و تغييرات آنم و يا لگوليست  .گردد نمي

   .اعالم مي گردد نهال

  طبقات بذري .2

  (Breeder Seed)بذر اصالحگر  -1-2

 (Pre basic seed)بذر پيش پايه  -2-2

 اصالح يا روش هاي ا استفاده ازبذري باين طبقه ):   (Pre basic or Foundation Seedطبقه بذر مادري - 2- 3

  مورداستفادهو براي توليد بذر گواهي شده  تكثيرو توسط مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر تهيه شده  خالص سازي

  .گيرد قرار مي

بذري است كه از تكثير بذر مادري حاصل مي شود و طبقه اصلي بذر : (Certified Seed) بذر گواهي شده - 2- 4

 و كه از طرف مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذرپيمانكاراني توليد اين طبقه بذري توسط  .شود تجارتي كشور محسوب مي

  .نهال پروانه توليد را دريافت نموده اند صورت مي گيرد

  

                                                           
١- Alfalfa or Lucerne  

٢- Red Clover 

٣- Crimson Clover 

٤- Sainfoin 
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   مراحل كنترل و گواهي بذر .3

و زمين معرفي شده از سوي او  ضيايط متقاشر ،در زمان انتخاب پيمانكار توليد بذر: و عقد قراردادانتخاب پيمانكار  - 3- 1

قطعه يا قطعات  با ذكر، فرد متقاضي در صورت داشتن شرايط الزم .توسط موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر بررسي مي شود

  .براي عقد قرارداد توليد بذر به مراجع ذيصالح معرفي مي گرددتاييد شده وي زمين 

ي توليد بذر لگوم هاي علوفه اي بايد شرايط زير را احراز نمايد تا به عنوان پيمانكار كشاورز متقاض :شرايط پيمانكار -3- 1-1

  :اي انتخاب گردد توليد بذر يكي از لگوم هاي علوفه

  داشتن حسن شهرت و اخالق حرفه اي) الف

  توليد بذر  و يا بهره بردن از كارشناس فني يكي از لگوم هاي علوفه ايسال سابقه كشت و كار  4حداقل  داشتن) ب

  در اختيار داشتن ماشين آالت و ادوات كاشت، داشت و برداشت مورد نياز توليد بذر ) ج

  توانايي مالي مناسب براي در اختيار گرفتن كارگران ماهر موردنياز خالص سازي مزرعه) د

  دسترسي يا در اختيار داشتن امكانات فراوري بذر لگوم هاي علوفه اي) اه

  

تا براي توليد  شده براي توليد بذر لگوم علوفه اي بايد شرايط زير را داشته باشد يزمين معرف :ن توليد بذرشرايط زمي -3- 2-1

 :انتخاب گرددگواهي شده لگوم هاي علوفه اي بذر 

هرپيمانكار توليد بذر (  .استيك هكتار و براي شبدر و اسپرس  دوبراي يونجه  توليد بذر قطعه مزرعهوسعت حداقل  )الف

  .)تواند بيش از يك قطعه توليد بذر را مديريت نمايد مي

سال براي توليد بذر در طبقه بذر پايه و به مدت يكسال براي توليد بذر در طبقه 2در زمين معرفي شده حداقل به مدت  )ب

ود و مزارع پيمانكار ملزم به ارائه اطالعات مربوط به سابقه كشت مزرعه خ .لگوم مشابه كشت نشده باشد بذر گواهي شده،

نقشه و اطالعات كشت ساير مزارع مي تواند اطالعاتي  .باشد بوده ومسول صحت اطالعات داده شده مي) درصورت نياز(مجاور 

  .در اختيار بازرس قراردهد ،هاز منابع آلوده كننده در اطراف مزرع

  

زمين هايي كه در تناوب . كار غالت باشدبه منظور مديريت زراعي سس در مزرعه توليد بذر لگوم، زمين موردنظر بايد جا )ج

براي توليد بذر لگوم هاي  ،داي مانند چغندرقند و سيب زميني نداشته ان سال گذشته خود كشت محصوالت زراعي دولپه2

  . دارند برترياي  علوفه

عه بذر گواهي شده يونجه و متر و براي مزر140براي مزرعه توليد بذر پايه همه لگوم ها مزارع توليد بذر فاصله ايزوالسيون ) د

درصورت نقض شرايط ايزوالسيون در  .رعايت باشدقابل متر 100متر و براي مزرعه بذر گواهي شده اسپرس  50شبدرها 

 .حذف خواهد شدقطعات خارج از فاصله استاندارد ايزوالسيون  ، شودهرمرحله از توليد كه بر كيفيت بذر توليدي لطمه وارد 

  .قيقات ثبت و گواهي بذر مرجع تشخيص نقض شرايط ايزوالسيون استفني موسسه تح بازرس
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كنترل علف هاي هرز بودن اقتصادي و  مسطح بودن، يكنواختيشرايط خاك مزرعه از نظر بافت و ساختمان، حاصلخيزي، ) اه

  .را داشته باشد

مزرعه معرفي  ، الزم استرشناسان فنيكا مداوم به مزرعه و نيز انجام بازرسي انجام عمليات زراعي، سركشيبراي سهولت ) و

  .مرجع تصميم گيرنده در اين خصوص كارشناس فني موسسه است .مناسب باشد و پيراموني شده داراي دسترسي جاده اي

  

تأييد پيمانكار و زمين از سوي و  5اخذ مجوز توليد بر اساس مدارك پيوست شماره پس از :  انعقاد قرارداد توليد بذر -3- 3-1

) كشاورز يا شركت(سان موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، قرارداد توليد بذر ميان فرد حقيقي يا حقوقيكارشنا

   .بعنوان پيمانكار و مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذرونهال بعنوان ناظر فني منعقد مي گردد

  

مانكار بوسيله دستگاه مكان ياب مشخصات جغرافيايي و كروكي محل مزرعه پي :مساحي و نقشه برداري زمين -3- 4-1

 ).4پيوست شماره (توليد بذر لگوم هاي علوفه اي ثبت مي شود فرم بازديد و انتخاب زمين تعيين و در ) GPS(جغرافيايي

 

 مزرعهكنترل و نظارت  - 2-3

بازرسي قرار مورد  كشت، داشت، برداشت و فراوري بذربار در مراحل  4حداقل ، دوره توليديك مزرعه بذري در طول  هر

مهم ترين كار در بازرسي مزرعه، كنترل بوته ها براي . تا از درستي كار توليد بذر در هر مرحله اطمينان حاصل شود گيرد مي

ا توده درحال بذرگيري و نيز اطمينان از كنترل مناسب همه عواملي كه باعث كم شدن ياطمينان از خلوص ژنتيكي رقم 

 از بازديد را در هر مرحلهموارد زير بازرس موظف است براي دستيابي به اين منظور، . باشدكيفيت و خلوص فيزيكي بذر مي 

  . تاييد نمايد بصورت كتبي ارزيابي و درستي آن را

در هر مرحله از بازرسي در صورت نياز به نمونه برداري و ارزيابي مطابقت شرايط مزرعه با استاندارد  :روش نمونه برداري

به  شمارش يا نمونه برداريمحل  چنددر هر هكتار  .روش زير نسبت به تعيين محل نمونه اقدام مي شودبه  مزرعه بذري،

اي باشد كه  هاي تعيين شده بايد به گونه پراكندگي محل. تصادفي تعيين مي شودبصورت  زير تعداد ذكرشده در جدول

كرد و سپس وارد مزرعه  را ابتدا روي نقشه مزرعه پياده توان محل هاي نمونه برداري ازاينرو مي. دربرگيرنده كل مزرعه باشد

  .مترمربع است 25تا  20در كشت رديفي  OECDاندازه هر نمونه بر اساس استاندارد  .شد

  

  حداقل تعداد شمارش  )هكتار(وسعت مزرعه 

2-1  4  

4-3  8  

7-5  12  

10-8  16  
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  : كشت در مرحلهنظارت  -3- 1-2

و نيز روش زمان ميزان بذر مصرفي و  ،از موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر مادريدريافت بذر در اين مرحله بر 

به منظور رعايت مسايل به زراعي،  .كميل و تاييد مي شودنظارت و فرم مربوطه ت ارائه شده،كشت مطابق توصيه هاي فني 

و اسپرس  ، شبدر قرمزيونجه كشت توليد بذرساير مالحظات  و دستيابي به عملكرد مناسب بذر، كنترل آفات و علفهاي هرز

به منظور توليد بذر با كيفيت و عاري از  .توصيه مي شود و پاييزه صورت بهارهه دوالكي بكشت شبدرو پاييزه بصورت ترجيحا 

 .يردبذرگيري از چين دوم مزرعه يكساله يا بيشتر انجام مي گبجز درمورد شبدرالكي، علف هرز و داراي قوه ناميه مناسب، 

  .بذرگيري شبدرالكي از چين اول انجام مي شود

  

  :گلدهي مرحلهدر كنترل و نظارت -3- 2-2

هدف از خالص سازي مزرعه بذري، حذف بوته هاي : Offtype)( كنترل و نظارت بر حذف بوته هاي خارج از تيپ )الف

است بوته هاي مربوط به ساير ارقام و يا بوته اين بوته ها ممكن . خارج از تيپ از درون مزرعه پيش از شروع گرده افشاني است

مبناي حذف بوته هاي ناهماهنگ، ديسكريپتورهاي . هاي خارج از تيپ لگوم باشدكه با رقم يا توده كشت شده متفاوت است

دماي  در هنگام حذف بوته هاي خارج از تيپ، بايد به اثرات فاصله بوته،. مي باشد مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر

كنترل و گواهي بذر موظف است عالوه بر آموزش و  بازرسدر طي اين مرحله . هوا و رطوبت خاك بر رشد بوته ها دقت داشت

. شناساندن بوته هاي خارج از تيپ و بوته هاي ساير ارقام بر عمليات خالص سازي قطعه نظارت و كنترل دقيق داشته باشد

، بيشتر اند در ورودي مزرعه و مناطقي كه ماشين كارنده از آن نقطه وارد مزرعه شدهاحتمال آلودگي به بوته هاي خارج تيپ 

  :بطوركلي چهار مشخصه زير در شناسايي بوته هاي خارج از تيپ مورد استفاده قرار ميگيرد. ساير نقاط مزرعه استاز 

  . زمان گلدهي متفاوتي دارندبوته هايي كه  �

  . وت باشندبوته هايي كه داراي تيپ كانوپي متفا �

  . بوته هايي كه داراي شاخ و برگ متفاوت باشند �

  . بوته هايي كه داراي رنگ گل متفاوت باشند �

. در مزرعه بذري هر يك از لگوم ها نبايد بيشتر از ميزان استاندارد طبقه بذري باشدتعداد بوته هاي بوته هاي خارج تيپ 

هاي خارج از تيپ با  عه، بازرس بايد نسبت به ارزيابي دقيق ميزان بوتهخارج از تيپ در مزر هدر صورت مشاهده تعداد زياد بوت

در صورتي كه در دوره گرده افشاني تعداد بوته هاي خارج از تيپ مشاهده . اقدام نمايد) 3-2روش بندبا (انجام نمونه برداري 

  . رت كتبي به پيمانكار اعالم مي گردددر مزرعه بيش از حد استاندارد مزرعه بذر لگوم باشد، مزرعه بذري حذف و مراتب بصو

با توجه به خسارتي كه علفهاي هرز و بويژه علفهاي هرز غير مجاز  بر كيفيت : غيرمجازنظارت بر كنترل علفهاي هرز  ) ج

نظارت بر كنترل  ،در مرحله داشتلگوم يكي از مهمترين مراحل كنترل و گواهي مزارع توليد بذر و كميت بذر توليدي دارند، 

جداسازي بذور آسيب جدي به مزرعه توليد بذر وارد مي نمايد و يا كه  غيرمجاز علف هرزي است علف هرز .استعلفهاي هرز 
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كنترل و  بازرسلذا  .از بذر يونجه، شبدر و اسپرس به سختي انجام مي شودهاي شكل، وزن و اندازه آنها بدليل مشابهت 

ليست . به صورت وجين دستي ارائه دهدحتي غير مجاز به حذف علف هرز توصيه و دستورات الزم براي گواهي بذر بايد 

تراكم علفهاي هرز موجود در مزرعه در پايان مرحله داشت، چنانچه  .آمده است )2(علفهاي هرز غير مجاز در پيوست شماره

 بازرسب بصورت كتبي بوسيله مرات ه وتشخيص داده شدبيشتر از استانداردهاي مزرعه توليد بذر باشد، مزرعه غير قابل گواهي 

پيش از ذكر اين نكته ضروري است كه كنترل علفهاي هرز از مرحله رويشي تا  .گردد كنترل و گواهي بذر به پيمانكار اعالم مي

  .پذير استانجام  برداشت

ه هر تعداد بر اساس استاندارد بذر لگوم هاي علوفه اي، وجود بذر سس در توده بذري ب: نظارت بر كنترل انگل سس) د

غيرقابل قبول بوده و توده بذري را در معرض خطر حذف قرارمي دهد، ازاينرو الزم است پيمانكار توليد بذر لگوم هاي 

اي تالش نمايد هرگونه آلودگي مزرعه به سس را پيش از آنكه باعث توسعه آن در مزرعه و حذف مزرعه گردد،  علوفه

داشت مزرعه و كنترل ماشين آالت، كنترل علفهاي هرز حاشيه اي و بازرسي مداوم خوشبختانه درصورت رعايت به. نابودنمايد

 نقضآلودگي وسيع و مشاهده در صورت  .وجود داردانگل اين %  100امكان كنترل مبارزه مكانيكي و شيميايي مزرعه و انجام 

  .رسيدخواهد تبي به اطالع پيمانكار و مراتب بصورت ك كنترل و گواهي بذر حذف بازرساستاندارد، مزرعه مربوطه با نظر 

دگرگشن  انيگياه و اسپرس ، شبدر برسيمشبدرالكي يونجه، شبدرقرمز، :عوامل كمكي گرده افشانياستفاده از ) اه

با افزايش درصد خودگشني . نيازمند دگرگشني مي باشند ،توليد بذر داراي بيشترين كميت و بهترين كيفيت و براي ندسته

 مي تواند اين كار ،دچون گل بايد بوسيله يك عامل خارجي باز شو .ذور ريزتر و با بنيه كمتري توليد مي شوددر اين گياهان ب

، انجام و در همان حال انتقال گرده نيز كه مي توانند گل ها را باز نمايند زنبور مگاشيل و زنبور عسلبويژه به كمك حشرات 

 8كه هر يك داراي  )كندو در هكتار12حداكثر ( ي زنبورعسلكندو 5 تا 3اين منظور توصيه مي شود براي  .صورت مي گيرد

توصيه مي . كندوهاي داراي ملكه جوان و عاري از بيماري برتري دارند. استقرار يابددر مزرعه داشته باشند،  فعال قاب 10تا 

به گلدهي %100يگر كندوها در زمان گلدهي و نيم د %20تا10نيمي از كندوها در . شود كندوها در دو مرحله وارد مزرعه شوند

بهتر است از چيدن كندوها بصورت رديفي در يك نقطه اجتناب شود چرا كه فعاليت زنبورها در كل سطح . مزرعه منتقل شوند

  . براي افزايش فعاليت كندوها بهتر است آنها را در سايه قرارداد. مزرعه يكنواخت نخواهدبود

عمليات طناب كشي برروي بوته ها در مرحله  ،گرده افشاني ل لگوم ها و بهبودبه تريپينگ گكمك  برايروش ديگر 

  .داده شده است صموثر تشخيگلدهي است كه اين امر نيز در تلقيح گلها و افزايش عملكرد بذر در واحد سطح 

ل از مزارع تكثير بذر، در اين مرحله نيز به منظور ارتقاء كميت و كيفيت بذور حاص: نظارت بر كنترل آفات و بيماري ها )و

كنترل و گواهي بذر بايستي بدقت مزرعه را مورد ارزيابي قراردهد، آفات مهم در مزارع يونجه، شبدر واسپرس شامل  بازرس

و  ، سفيدكو از بيماري هاي مهم اين مزارع ويروس موزاييك يونجهسرخرطومي، سن ليگوس، كارادرينا، شته و زنجره 

ه در مراحل مختلف رشد كنترل و نيز درصد آلودگي به بيماري ها نيز پس از درج در فرم كنترل مي باشند ك جاروئك يونجه

  .مزرعه به پيمانكار يا نماينده قانوني اعالم شود



 

٩ 
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در صورت . ذر استكارشناسان مورد وثوق موسسه تحقيقات ثبت و گواهي ب يا بازرساجازه صدور اجازه برداشت منوط به 

در صورت . مطابقت شرايط مزرعه در زمان برداشت با استاندارد هاي مزرعه بذري، اجازه برداشت به كشاورز داده خواهد شد

برداشت مزرعه بدون . مزرعه حذف و مراتب بطور كتبي به اطالع پيمانكار خواهد رسيد ،عدم انطباق هريك از شرايط استاندارد

موارد زير در  .ه منزله عدم رعايت مقررات و استانداردهاي مزرعه تلقي شده و مزرعه حذف خواهد شدب بازرسنظر و اجازه 

  :مرحله برداشت ارزيابي مي شود

علفهاي هرز موجود بايد كليه نواحي مزرعه كه آلودگي شديد به در اين مرحله : قبل از برداشتعمومي مزرعه كنترل ) الف

بدقت باشند،  ، انگل سس، بيماري هاي بذرزاد دارند يا داراي غيريكنواختي زياد رشد ميمجاز در مزرعه بويژه علفهاي هرز غير

، مزرعه قابل گواهي نبوده و از چرخه توليد حذف مي بيش از حداستانداردآلودگي مشاهده درصورت . دريمورد بررسي قرار گ

به كشاورز  در اين مرحله بسيار مشكل است،بذرزاد  غيرمجاز، سس و بيماري هايبا توجه به اينكه حذف علفهاي هرز . گردد

  .در مراحل قبل صورت پذيردو پيش از برداشت اين عمليات توصيه مي شود 

با توجه به اهميت درصد رطوبت بذر در زمان برداشت بر كميت، كيفيت و طول : و رطوبت زمان برداشت رسيدگي) ب

توصيه موسسه تحقيقات اصالح و  مطابق سيدگي بذرروضع كه  شود براي برداشت رسيده شناخته مي عمر بذر، مزرعه اي

  . )6(جدول  باشدتهيه بذر و نهال 

  رطوبت قابل قبول در زمان برداشت بذرلگوم هاي مختلف) 6(جدول

  اسپرس  شبدر  يونجه    

در وضع رسيدگي 

  زمان برداشت 

غوزه ها زردمتمايل %70  نيامها قهوه اي رنگند% 70

  قهوه اي استبه 

 نيام ها زرد شده اند% 50

  %)35رطوبت(

  

تابع عواملي مانند تعداد بوته، تعداد غالف، تعداد دانه در  ،تخمين محصول مزارع توليد بذر: برآورد ميزان محصول) ج

ه دقت تخمين غالف، وزن هزار دانه مي باشد كه در كنار اين عوامل تجربه و ديدگاه فني بازرس مزرعه حائز اهميت بوده و ب

ميانگين غالف در ساقه و تعداد ميانگين ، در يك متر رديف ساقهتعداد ميانگين  ،به منظور برآورد ميزان محصول .مي افزايد

برآوردي از ميزان  فرمول زيرو بر اساس محاسبه ) 3-2(براساس روش نمونه برداري گفته شده در بند  تعداد دانه در غالف

  . مي آيدبدست كتار كيلوگرم درهبرحسب محصول 

  Y= 
R 

WPSM 
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 غالف ميانگين تعداد: P، )برحسب گرم(وزن هزاردانه: W، برآورد عملكرد برحسب كيلوگرم در هكتار :Y ؛در اين فرمول

برحسب (فاصله بين دو رديف: Rروي رديف و  ميانگين تعداد ساقه در يك متر: Mغالف، هرميانگين تعداد دانه در : Sساقه، در 

  :مزارعي كه كشت رديفي نيست از فرمول زير استفاده مي شوددر  .است) سانتيمتر

Y=0.01WPSN 

ميانگين تعداد غالف : P، )برحسب گرم(وزن هزاردانه: Wبرآورد عملكرد برحسب كيلوگرم در هكتار، : Y؛ اخير در فرمول

  .يك متر مربع مي باشدميانگين تعداد ساقه در : Nميانگين تعداد دانه در غالف و : Sدر ساقه، 

ينه هاي زياد به توليد كننده بذر، توصيه مي شود بدليل افت زياد ناشي از ريزش بذور و تحميل هز :نظارت بر برداشت) د

بازرس مزرعه بذري در اين مرحله موظف به نظارت بر روش برداشت . شوداستفاده  سالم و نوهاي هاز دستگاحتي المقدور 

در صورت وجود بقاياي بذري ساير ارقام از  است تاقسمتهاي مختلف دستگاه ني و بازبيقبل از شروع برداشت وكنترل ادوات 

مزارع قبلي، نسبت به تميز كردن آن اقدام شود، همچنين بمنظور جلوگيري از شكسته شدن بذور در هنگام برداشت يا ورود 

ساس دستورالعمل تهيه شده از طرف بيش از حد بقايا و ساير مواد خارجي به مخزن برداشت نسبت به تنظيم دقيق دستگاه برا

  .گردد سازنده دستگاه اقدام مي

برداشت معموالً به دو طريق صورت مي گيرد، يكي از روش برداشت مستقيم با كمباين است، روش ديگر برداشت با 

 يانپاپس از . دستگاه علف چين و سپس كوبيدن آن در كمباين است كه در اين روش درصد ريزش بذر كمتر خواهد بود

درمحل بوجاري با نظارت دقيق صورت پذيرد و اطمينان حاصل  آنبرداشت ضروري است عمليات حمل توده بذري و تخليه 

شود كه بذور برداشت شده بطور مستقيم به محل بوجاري حمل و تخليه شده است و از اختالط احتمالي آن با ساير بذور و 

  .ها جلوگيري شود دانه

 فراوري بذر مرحله دركنترل و نظارت -3- 4-2

در محل بوجاري و قبل از شروع فعاليت دستگاه  لگوم هاي علوفه ايپس از تخليه بذور استحصالي از مزرعه توليد بذر 

بوجاري كليه بخشهاي دستگاه بوجاري بطور كامل مورد بازرسي قرار گرفته و در صورت وجود بذور ساير ارقام كه قبالً بوجاري 

دستگاه باقي مانده نسبت به تميز نمودن دستگاه بطور كامل اقدام شود، در حين فرآيند بوجاري نيز  شده و قسمتي از آن در

هاي بذر بايستي بدقت و بطور متناوب مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت  تمام بخشهاي دستگاه بوجار بخصوص خروجي

ه اقدام شود تا بذور خروجي از دستگاه بوجار، از خلوص مشاهده بروز هرگونه اشكال بالفاصله نسبت به رفع مشكل بوجود آمد

در اين . شوند مي) گراويته(پس از خروج از دستگاه بوجار، بذور وارد دستگاه جدا كنده ثقلي . فيزيكي بااليي برخوردار باشند

عد از خروج از دستگاه ب .ص از جمله بذوركاسني جدا مي شونددستگاه بذور پوك، آفت زده، شكسته و نيز بذور علفهاي هرز خا

گراويته، بذور وارد دستگاه مغناطيسي جدا كننده سس مي شود، كه بذور سس به دليل داشتن پرز در سطح بذر با براده آهن 

  .جداسازي مي شوند لگومآميخته شده و توسط دستگاه مغناطيسي بذور سس از بذور 
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منتقل شده و در اين قسمت بذور با استفاده از سموم  گير، بذور به قسمت ضدعفوني بعد از خروج بذر از دستگاه سس

سازمان حفظ نباتات بطور يكنواخت و مناسب ضدعفوني شوند، پس از ضد عفوني نيز و طبق دستورالعمل مجاز و مناسب 

گواهي به تأييد مؤسسه تحقيقات ثبت و آن برابر اين رويه  فرمتكه كيلويي  25يا  10 بايستي بذور در پاكتهاي استاندارد 

   .بذرونهال رسيده است بسته بندي شده و دقت بعمل آيد كه درب پاكتهاي بذر بطور دقيق با دستگاه دوخته شود

كنترل و گواهي بذر  بازرس زيرنظرپس از انجام عمليات بوجاري، سس گيري، گراويته، ضدعفوني و كيسه گيري بذور 

نظور نمونه برداري استاندارد از بذر توليد شده، هر پارت بذر به م. اقدام مي شودنسبت به پارت چيني پاكت هاي بذري 

اي  بايد به گونهدر فضاي انبار نحوه چيدن پارت هاي بذري . مي شود هدرنظر گرفت تن بذر 10 حداكثرهاي علوفه اي  لگوم

  .آسان نمايدبراي كارشناسان نمونه برداري باشد كه انجام نمونه برداري را 

  آزمون بذر -3- 3

توسط كارشناس نمونه ) ISTAدستورالعمل (ه برداري از پارت هاي بذري بر اساس دستورالعمل فني نمونه برداري نمون

حداقل اندازه هريك از نمونه هاي كاري و اطمينان براي لگوم هاي علوفه اي بجز اسپرس  .گيرد ميبرداري مؤسسه انجام 

ه در كيسه هاي كاغذي يا پارچه اي پلمب مي شود و به يكي از نمونه هاي حاصل. گرم است600گرم و براي بذر اسپرس 150

پس از كد گذاري توسط واحد  نمونه ها . شود آزمايشگاه مورد تاييد مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذرونهال ارسال مي

تر مخصوص به نمونه هاي رسيده به آزمايشگاه پس از ثبت در دف. شود ميكدگذاري، به آزمايشگاه تجزيه بذر تحويل داده 

براساس اين اندازه . كاري استخراج مي شودراي آزمايش از نمونه اصلي، نمونه هاي تكنسين هاي متخصص تحويل مي شود و ب

شبدر بذر گرم، 5يونجه بذر براي  كارينمونه  يك. عدد بذر است 2500معموالً حدود ) ISTA(استاندارد بين المللي آزمون بذر 

آزمون استاندارد بذر علفهاي هرز در نمونه . گرم مي باشد60اسپرس بذر گرم و 6 رم، شبدر برسيمگ8 شبدر الكي گرم،5 قرمز

  . برابر نمونه كاري انجام مي شود 10هاي 

  برچسب بذر گواهي شده - 3- 4

و مطابق دستورالعمل و استاندارد كنترل را برچسب گواهي بذر تنها به بذوري تعلق مي گيرد كه كليه مراحل توليد بذر 

تاييديه كارشناسان فني موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال را در هريك از اين مراحل باشد و  گذرانده گواهي بذر

 بذر لگوم هاي علوفه اي استانداردمطابق با باشد و نتايج آزمون بذر آن از سوي آزمايشگاه مورد تاييد موسسه  كسب كرده

  : داراي اطالعات زير باشد برچسب بذر گواهي شده بايد. شناخته شود

سال ، منطقه توليدبذرو ) حقيقي يا حقوقي(نام توليدكننده ، ذكر طبقه بذرگواهي شده ،نام محصول و رقم همراه با نام انگليسي

  .وزن بذر درون پاكت و توليد
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  يونجه بذر ملياستانداردهاي  -4

  

  

  يونجه ياستاندارد مزرعه بذر 

  گواهي شده  مادري  

  سال 1  سال 2  )ز ابتداي كشتا(تناوب 

  متر 50  متر140  فاصله ايزوالسيون ساير ارقام 

  مترمربعبوته در 1  متر مربع4بوته در 1  بوته ساير ارقامحداكثر تعداد 

  در هكتاربوته  400  بوته در هكتار25  گونه هابوته ساير حداكثر تعداد 

علف هاي هرز حداكثر تعداد 
*

  رهكتاربوته د100  بوته در هكتار 50  

  0  0  در زمان برداشت سس حداكثر بوته

  0  0  به بيماريهاي بذرزاد بوته هاي آلوده

  .مي تواندباشدنصف كل علفهاي هرز حداكثر تعداد علف هرز غيرمجاز * 

  

  

  

  بذر يونجه كيفيت استانداردهاي

  گواهي شده  مادري  

  %98  %98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  %2  )حداكثر(مواد خارجي 

  گرم50عدد در 50  گرم50عدد در 20  )حداكثر(ساير گونه ها بذر 

  گرم50عدد در 50  گرم50عدد در 20  )حداكثر(كل بذر علف هاي هرز

  گرم50عدد در 10  گرم50عدد در 10  )حداكثر(بذر علفهاي هرز سمج 

  0  0  حداكثر تعداد بذر سس

حداقل جوانه زني شامل بذر سخت 
*

  80%  80%  

  % 7-8  % 7-8  )حداكثر(رطوبت 
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  و برسيم الكي و قرمزبذر شبدر ملياستانداردهاي  -5

  

  

  و برسيمقرمز ، الكي استاندارد مزرعه بذري شبدر 

  گواهي شده  مادري  

  سال 1  سال 2  )از ابتداي كشت(تناوب 

  متر 50  متر140  فاصله ايزوالسيون ساير ارقام 

  در هكتاروته ب 300  بوته در هكتار100  گونه هاحداكثر تعداد بوته ساير 

حداكثر تعداد علف هاي هرز 
*

  بوته درهكتار100  بوته در هكتار50  

  0  0  حداكثر بوته سس در زمان برداشت

  -  -  بوته هاي آلوده

  .تعداد علف هرز غيرمجاز حداكثر نصف كل علفهاي هرز مي تواندباشد* 

  

  و برسيم قرمز ،شبدر الكي بذر شبدركيفيت استانداردهاي  

  واهي شدهگ  مادري  

  %98  %98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  %2  )حداكثر(مواد خارجي 

      )حداكثر(كل بذر علف هاي هرز

  گرم50عدد در 50  گرم50عدد در 10  شبدر قرمز         

  گرم80عدد در 50  گرم80عدد در 10  شبدر الكي         

  گرم60عدد در 50  گرم60عدد در 10  شبدر برسيم         

      )حداكثر(هرز سمج بذر علفهاي 

  گرم50عدد در 25  گرم50عدد در 5  شبدر قرمز         

  گرم80عدد در 25  گرم80در  عدد5  شبدر الكي         

  گرم60عدد در 25  گرم60در  عدد5  شبدر برسيم         

  0  0  بذر سس

  %80  %80  حداقل جوانه زني شامل بذر سخت 

  % 7-8  % 7-8  )حداكثر(رطوبت 

  



 

١٤ 

 

  اسپرسبذر  ملينداردهاي استا -6

  

  استاندارد مزرعه بذري اسپرس 

  گواهي شده  مادري  

  سال1  سال 2  )از ابتداي كشت(تناوب 

  متر100  متر 140  فاصله ايزوالسيون ساير ارقام 

  ته در مترمربعوب2  مترمربع4بوته در 1  بوته ساير ارقامحداكثر تعداد 

  در هكتار 400  هكتاربوته در 25  حداكثر تعداد بوته ساير گونه ها

  0  0  آلودگي سس

علف هاي هرز ر تعدادثحداك
*
  بوته درهكتار100  بوته در هكتار50   

  -  -  بوته هاي آلوده

  .ل علفهاي هرز مي تواندباشدكتعداد علف هرز غيرمجاز حداكثر نصف * 

  

  بذر اسپرسكيفيت استانداردهاي  

  گواهي شده  مادري  

  %98  % 98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  % 2  )حداكثر(مواد خارجي 

  گرم60عدد در 25  گرم60عدد در 25  )حداكثر( گونه هابذر ساير 

  گرم 60عدد در 25  گرم60عدد در 12  *كل بذر علف هاي هرز

  %75  %75حداقل جوانه زني شامل بذر 

  % 7-8  % 7-8  )حداكثر(رطوبت 

  .هرز مي تواندباشد تعداد علف هرز غيرمجاز حداكثر نصف كل علفهاي* 
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پيوست ها
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  )1389- 1392سال (توده هاي مجاز لگوم براي توليد بذر /ارقام – 1پيوست شماره 

  توليد محل  توده/ رقم  لگوم  رديف

1  

  يونجه

  همداني

  استان همدان

  استان قزوين  2

  استان اصفهان  3

  استان زنجان  4

  استان آذربايجان غربي  قره يونجه  5

  استان آذربايجان شرقي  6

  استان اردبيل  7

  استان خوزستان  بغدادي  8

  استان كرمان  بمي  9

  كرج-استان تهران  كلوبارا  شبدرقرمز  10

11  

  1274  شبدر الكي

  كرج-استان تهران

  استان قزوين  12

  استان گيالن  13

  استان خوزستان  -  شبدر برسيم  14

15  

  قزوين  اسپرس

  استان قزوين

  استان اصفهان  16

  استان مركزي  17

  كرج-استان تهران  18
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  مزارع بذري لگوم هاي علوفه اي )سمج( اسامي علفهاي هرز غير مجاز – 2پيوست شماره 

 بذر توليد در مزرعه بذري بر رشد و ستاعلف هرزي  يا سمج علف هرز غير مجازاي،  در رويه توليد بذر لگوم هاي علوفه

. كرده يا جداسازي آن از بذرلگوم مشكل استبوجاري نيز مشكالتي ايجاد فرايند در بذر آن اثير منفي گذاشته و ها ت لگوم

ازجمله به علفهاي هرز زير مي توان . علفهاي هرز مزارع بسياري در مزارع يونجه، شبدر و اسپرس ايجاد مزاحمت مي كنند

شبدر شيرين، خرفه، سلمه تره، بارهنگ، ، گاوچاق كن ،رشكگل گندم، ت، ، پيچك صحرايياشاره كرد؛ جانسون گراس

چهار علف هرز زير بدليل تاثيرات منفي زيادي  از ميان اين علفهاي هرز... . ، گاليوم و خردل وحشيروباهي،  ، دمخروس تاج

د جداسازي آنها از توده كه در رشد و توليد بذر لگوم هاي علوفه اي و نيز شباهت هاي بذري آنها با بذور لگوم كه باعث مي شو

بذري با مشكل مواجه شده و كيفيت بذر توليدشده افت نمايد، به عنوان علف هاي هرز سمج و غير مجاز شناخته مي شوند و 

بديهي است در صورت . پيمانكار موظف است پراكندگي آنها را در مزرعه به حداقل موردنظر استاندارد مزرعه بذري برساند

اندارد اين علفهاي هرز ،مزرعه پيمانكار تاييديه مرحله داشت و نيز مجوز برداشت را دريافت نخواهد كرد و مشاهده بيش از است

  :گردد از فرايند توليد بذر حذف مي

    (Cichorium intybus)كاسني •

 (.Salvia sp) مريم گلي •

 (Convolvulus arvencis) علف هفت بند •

  (Melilotus inducus)شاه افسر  •
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 ين و پيمانكار توليد بذر لگوممشخصات زم

.  

  

  : ...........................نوع رقم: ...............................   نوع لگوم

  :مشخصات توليدكننده

  :نام شركت يا تعاوني) 2                :نام پيمانكار) 1

  : سابقه توليد) 3

  :مشخصات قطعه توليد بذر

  ندارد    اجاره نامه دارد) 5                               : نام مالك زمين) 4

  : موقعيت قطعه) 6

  : وضعيت ايزوالسيون) 8هكتار                : مساحت قطعه) 7

  سابقه توليد دارد        ندارد)  10              :كشت سال قبل) 9

محل نزديكترين قطعـه توليـد   شكل دقيق زمين، مسيرهاي دسترسي، عاليم مشخصه حاشيه زمين، (: كروكي مزرعه) 11

  )بذر و مختصات چهارگوشه مزرعه

  

  

  

  

  

  

  

  :گزارش بازرس) 12

  

  :كارشناس كنترل كننده) 13   

 )L21(فرم

 شماره ارجاع قطعه توليد بذر

 :  مهر و امضاء

N: 

E: 

N: 

E: 

N: 

E: 

N: 

E: 
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  گزارش نظارت بر كاشت و تعيين سطح سبز مزرعه توليد بذر لگوم

.  

 

  :نام شركت يا تعاوني                                        :نام پيمانكار )1

  : تاريخ اولين آبياري                             :  تاريخ كاشت )2

 : سطح سبز                       :          سطح كاشت )3

 : كاشتفاصله رديف هاي  )4

 :      مادري مصرفي ميزان بذر )5

 : وضعيت عمومي سبز و سطح سبز )6

 

  :گزارش بازرس) 11

  

  :كارشناس كنترل كننده) 12

  
  

 )L22(فرم

 شماره ارجاع قطعه توليد بذر

 :  مهر و امضاء
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  لگوممزرعه توليد بذر  داشت و كنترل اصالت ژنتيكي نظارت گزارش 

.  

 

 مرحله رشدي مزرعه                        :تاريخ بازديد )1

  :نام شركت يا تعاوني                                 :نام پيمانكار )2

 برآورد تراكم بوته در هكتار  )3

     كتار     برآورد در ه:                        تعداد بوته ساير ارقام )4

 برآورد در هكتار                            :تعداد بوته ساير گونه ها )5

   �مشاهده و دستور كنترل سريع داده شد    �مشاهده نشد:    وضعيت آلودگي به سس )6

 �آلودگي به سس زياد است و مزرعه بايد حذف شود                                    

 برآورد در هكتار           : تعداد بوته علف هرز )7

 : نوع علف هاي هرز مشاهده شده )8

  

   �مشاهده و دستور كنترل سريع داده شد    �مشاهده نشد :وضعيت آلودگي به بيماري هاي بذرزاد )9

  �آلودگي زياد است و مزرعه بايد حذف شود                                                  

 : ز وضعيت كلي مزرعهنظر كارشناس كنترل كننده ا )10

  

 :  امضاء   :كارشناس كنترل كننده) 11

 )L23(فرم

 شماره ارجاع قطعه توليد بذر
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  لگوممزرعه توليد بذر برداشت نظارت گزارش 

.  

 

          :تاريخ بازديد )1

  :نام شركت يا تعاوني            :نام پيمانكار )2

   �مشاهده و دستور حذف قبل از برداشت داده شد    �مشاهده نشد:    وضعيت آلودگي به سس )3

 �آلودگي به سس زياد است و مزرعه بايد حذف شود                                    

   �مشاهده و دستور حذف قبل از برداشت داده شد    �مناسب است:     علف هاي هرز وضعيت )4

 �آلودگي به سس زياد است و مزرعه بايد حذف شود                                    

 :درصد غالف هاي قهوه رنگ )5

  )غالف ها قهوه اي مي شوند% 70(مان برداشت برآورد ز )6

  مزرعه آماده برداشت است و مجوز برداشت داده شد   �  

 روز آينده مزرعه براي صدورمجوز دوباره بازديد خواهد شد .........طي   �  

 رطوبت بذر در زمان برداشت  )7

 :ميزان بذر برداشت شده           :سطح نهايي برداشت بذر )8

 : كنترل كنندهنظر كارشناس  )9

  

  :كارشناس كنترل كننده) 10
 :  امضاء

 )L24(فرم

 شماره ارجاع قطعه توليد بذر
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  مدارك موردنياز براي متقاضيان صدور مجوز توليد بذر -7پيوست

  

 درخواست كتبي متقاضي -1

 )باذكر سهميه اعالم شده( معرفي نامه از سازمان جهادكشاورزي استان  -2

 يتر محصوالت اساسي معاونت توليدات گياهي وزارت جهادكشاورزمعرفي نامه از دف -3

 طرح فني توليد محصول، رقم و طبقه بذري -4

 )براي اشخاص حقوقي(تصوير آگهي شركت در روزنامه رسمي  -5

 )براي اشخاص حقوقي(تصوير اساسنامه شركت و آخرين تغييرات آن در روزنامه رسمي كشور   - 6

 تصوير -7

 اراسناد مالكيت زمين هاي كشاورزي، قراردادهاي اجاره با شرح سطح زير كشت و آب تحت اختي -

 قراردادهاي توليد بذر با پيمانكاران حسب مورد  -

 نحوه استفاده از امكانات فرآوري بذر  -

، مرتبط با موضوع فعاليت و )سال كار مرتبط 2حداقل (تصوير مدارك تحصيلي، علمي وسوابق اجرايي مدير فني  -8

اي تعيين شده از طرف موسسه در صورتيكه توليد كننده واجد شرايط حرفه (همچنين تفاهمنامه همكاري با مديرفني 

 )نباشد

هكتار به  200براي سطح بيش از (تصوير مدارك تحصيلي و علمي و همچنين تفاهمنامه هاي همكاري كارشناسان فني  -9

  )هكتار يك كارشناس 200ازاي هر 

  

 

  


