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  استاندارد مزرعه بذري يونجه 

  گواهي شده  مادري  

  سال 1  سال 2  )از ابتداي كشت(تناوب 

  متر 50  متر140  فاصله ايزوالسيون ساير ارقام 

  بوته در مترمربع1  متر مربع4بوته در 1  حداكثر تعداد بوته ساير ارقام

  در هكتاربوته  400  بوته در هكتار25  گونه هاحداكثر تعداد بوته ساير 

علف هاي هرز حداكثر تعداد 
*

  بوته درهكتار100  بوته در هكتار 50  

  0  0  حداكثر بوته سس در زمان برداشت

  0  0  به بيماريهاي بذرزاد بوته هاي آلوده

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

  

  هاستانداردهاي بذر يونج

  گواهي شده  مادري  

  %98  %98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  %2  )حداكثر(مواد خارجي 

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

  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  تعداد بذر سسحداكثر 

 سخت بذرجوانه زني شامل حداقل 
*

  80%  80%  

  % 7-8  % 7-8  )حداكثر(رطوبت 
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  و برسيمقرمز ، استاندارد مزرعه بذري شبدر الكي 

  گواهي شده  مادري  

  سال 1  سال 2  )از ابتداي كشت(تناوب 

  متر 50  متر140  اير ارقام فاصله ايزوالسيون س

  در هكتاربوته  300  بوته در هكتار100  گونه هاحداكثر تعداد بوته ساير 

علف هاي هرز حداكثر تعداد 
*

  بوته درهكتار100  بوته در هكتار50  

  0  0  حداكثر بوته سس در زمان برداشت

  -  -  بوته هاي آلوده

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

  

  استانداردهاي بذر شبدر شبدر الكي، قرمز و برسيم 

  گواهي شده  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(بذر علفهاي هرز سمج 

  گرم50عدد در 25  گرم50عدد در 5  شبدر قرمز         

  گرم80عدد در 25  گرم80عدد در 5  شبدر الكي         

  گرم60عدد در 25  گرم60عدد در 5  شبدر برسيم         

  0  0  بذر سس

  %80  %80  حداقل جوانه زني شامل بذر سخت 

  % 7-8  % 7-8  )حداكثر(رطوبت 

  



  :ا�!�س ��ر��ر� و ا�
�	�ارده�� 

  

  استاندارد مزرعه بذري اسپرس 

  گواهي شده  مادري  

  سال1  سال 2  )از ابتداي كشت(تناوب 

  متر100  متر 140  فاصله ايزوالسيون ساير ارقام 

  ته در مترمربعبو2  مترمربع4بوته در 1  بوته ساير ارقامحداكثر تعداد 

  در هكتار 400  بوته در هكتار25  گونه هاحداكثر تعداد بوته ساير 

  0  0  آلودگي سس

علف هاي هرزحداكثر تعداد 
*

  بوته درهكتار100  بوته در هكتار50   

  -  -  بوته هاي آلوده

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

  

  استانداردهاي بذر اسپرس 

  گواهي شده  مادري  

  %98  % 98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  % 2  )حداكثر(مواد خارجي 

  گرم60عدد در 25  گرم60عدد در 25  )حداكثر(بذر ساير گونه ها 

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

  %75  %75 سخت بذرجوانه زني شامل حداقل 

  % 7-8  % 7-8  )حداكثر(رطوبت 

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

 


