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  کلیات.1

 اي شاملهاي علوفهلگوم برخی از یا کارت خلوص فیزیکیگواهی شده ارائه شرایط احراز برچسب بذراین رویه به منظور 

و مبتنی بر استانداردهاي موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و  4و اسپرس، شبدر برسیم  3، شبدر الکی2قرمز، شبدر1یونجه

  . نهال تهیه شده است

، وريآفرتولید، مراحل  تمامیدر  مندرج،و استانداردهاي راهنماي فنی  اینرویه که بر مبناي اي هاي علوفهبذور لگوم

بذر ، برچسب مورد تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر قرارگیرند ،بذر تجزیه و بردارينمونه، گیري و پارت چینیکیسه

   .یا کارت خلوص فیزیکی دریافت خواهند کرد و گواهی شده

لیست  .گردداي یا سایر ارقام و همچنین بذر ارقام با منشاء تایید نشده، نمیهاي علوفهلگوماین رویه شامل بذور سایر 

-اعالم می پس از تایید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ساله بررسی و تغییرات آنارقام قابل گواهی هر لگوم و یا 

   .گردد

  طبقات بذري.2

-دار عملیات بهبذري که مستقیماً توسط سازمان یا مؤسسه دولتی عهده :(Breeder Seed)بذر اصالحگر  -1-2

این بذر منبع و پایه اصلی تولید بذرهاي طبقات دیگر به شمار می . شود نژادي و مسئول اصالح گیاه یونجه تهیه و تولید می

  . رود

 رقم کننده اصالح کارشناس مسئولیت و نظارت با که نژادگر، به بذر نتاج :(Pre basic seed)بذر پیش پایه  -2-2

).هاالین کوچک ایزوله( شود می تولید

 اصالح یا هايروش ا استفاده ازاین طبقه بذري ب):   (Pre basic or Foundation Seedطبقه بذر مادري - 2- 3

  استفاده موردو براي تولید بذر گواهی شده  تکثیرو توسط مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه شده  سازيخالص

  .گیردقرار می

و طبقه اصلی بذر  هدشاز تکثیر بذر مادري حاصل  بذري است که: (Certified Seed) بذر گواهی شده - 2- 4

 و که از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرپیمانکارانی تولید این طبقه بذري توسط  .دگردتجارتی کشور محسوب می

  .گیردصورت می ،اندنهال پروانه تولید دریافت نموده

  

                                                          
1- Alfalfa or Lucerne  

2- Red Clover  

3- Crimson Clover

4- Sainfoin
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   مراحل کنترل و گواهی بذر.3

و زمین معرفی شده از سوي او  ضیشرایط متقا ،در زمان انتخاب پیمانکار تولید بذر: و عقد قراردادانتخاب پیمانکار  - 3- 1

قطعه یا قطعات  با ذکر، فرد متقاضی در صورت داشتن شرایط الزم .شودحقیقات ثبت و گواهی بذر بررسی میتوسط موسسه ت

  .گرددمعرفی میبراي عقد قرارداد تولید بذر به مراجع ذیصالح  ،تایید شده ويزمین 

اي باید شرایط زیر را احراز نماید تا به عنوان پیمانکار هاي علوفهکشاورز متقاضی تولید بذر لگوم :پیمانکار شرایط -3- 1-1

  :اي انتخاب گرددهاي علوفهتولید بذر یکی از لگوم

  ايداشتن حسن شهرت و اخالق حرفه) لفا

  و یا بهره بردن از کارشناس فنی تولید بذر  یکی از لگوم هاي علوفه ايسال سابقه کشت و کار  4حداقل  داشتن) ب

  در اختیار داشتن ماشین آالت و ادوات کاشت، داشت و برداشت مورد نیاز تولید بذر ) ج

  ازي مزرعهتوانایی مالی مناسب براي در اختیار گرفتن کارگران ماهر موردنیاز خالص س) د

  ايدسترسی یا در اختیار داشتن امکانات فراوري بذر لگوم هاي علوفه) اه

  

تا براي تولید  اي باید شرایط زیر را داشته باشدشده براي تولید بذر لگوم علوفه یزمین معرف :شرایط زمین تولید بذر -3- 2-1

:انتخاب گردداي گواهی شده لگوم هاي علوفهبذر 

پیمانکار تولید  هر( استهکتار یک هکتار و براي شبدر و اسپرس  دوبراي یونجه  تولید بذر قطعه مزرعهوسعت حداقل  )الف

  .)قطعه تولید بذر را مدیریت نماید تواند بیش از یکبذر می

طبقه سال براي تولید بذر در طبقه بذر پایه و به مدت یکسال براي تولید بذر در دو در زمین معرفی شده حداقل به مدت  )ب

پیمانکار ملزم به ارائه اطالعات مربوط به سابقه کشت مزرعه خود و مزارع  .لگوم مشابه کشت نشده باشد بذر گواهی شده،

تواند اطالعاتی از قشه و اطالعات کشت سایر مزارع مین .باشدبوده ومسول صحت اطالعات داده شده می) درصورت نیاز(مجاور 

  .دهد در اختیار بازرس قرار ،هعمنابع آلوده کننده در اطراف مزر

دو هایی که در تناوب زمین. به منظور مدیریت زراعی سس در مزرعه تولید بذر لگوم، زمین موردنظر باید جاکار غالت باشد )ج

- هاي علوفهبراي تولید بذر لگوم ،داناي مانند چغندرقند و سیب زمینی نداشتهسال گذشته خود کشت محصوالت زراعی دولپه

  . دارند برترياي 

متر و براي مزرعه بذر گواهی شده یونجه و 140براي مزرعه تولید بذر پایه همه لگوم ها مزارع تولید بذر فاصله ایزوالسیون ) د

درصورت نقض شرایط ایزوالسیون در  . شودمیدر نظر گرفته متر 100متر و براي مزرعه بذر گواهی شده اسپرس  50شبدرها 

 .حذف خواهد شد ج از فاصله استاندارد ایزوالسیونقطعات خار، شودمرحله از تولید که بر کیفیت بذر تولیدي لطمه وارد  هر

  .فنی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر مرجع تشخیص نقض شرایط ایزوالسیون است بازرس

هاي کنترل علفبودن اقتصادي و  مسطح بودن، یکنواختیاز نظر بافت و ساختمان، حاصلخیزي، الزم   کیفیت خاك مزرعه) اه

  .را داشته باشدهرز 
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مزرعه  ، الزم استکارشناسان فنی توسط مداوم به مزرعه و نیز انجام بازرسی انجام عملیات زراعی، سرکشیبراي سهولت ) و

مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص کارشناس فنی موسسه  .مناسب باشد و پیرامونی ايمعرفی شده داراي دسترسی جاده

  .است

  

تأیید پیمانکار و زمین از سوي و پیوست لیست اخذ مجوز تولید بر اساس مدارك پس از :  انعقاد قرارداد تولید بذر -3- 3-1

) کشاورز یا شرکت(کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، قرارداد تولید بذر میان فرد حقیقی یا حقوقی

   .گرددنهال بعنوان ناظر فنی منعقد می وبعنوان پیمانکار و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

  

مشخصات جغرافیایی و کروکی محل مزرعه پیمانکار بوسیله دستگاه مکان یاب  :مساحی و نقشه برداري زمین -3- 4-1

).پیوستهاي فرم(شود اي ثبت میهاي علوفهتولید بذر لگومفرم بازدید و انتخاب زمین تعیین و در ) GPS(جغرافیایی

مزرعهکنترل و نظارت  - 2-3

مورد بازرسی قرار  کشت، داشت، برداشت و فراوري بذربار در مراحل  4حداقل ، دوره تولیدیک مزرعه بذري در طول  هر

ها براي ترین کار در بازرسی مزرعه، کنترل بوتهمهم. تا از درستی کار تولید بذر در هر مرحله اطمینان حاصل شود گیردمی

که باعث کم باشد میا توده درحال بذرگیري و نیز اطمینان از کنترل مناسب همه عواملی یاطمینان از خلوص ژنتیکی رقم 

از  را در هر مرحلهموارد زیر بازرس موظف است براي دستیابی به این منظور، . گرددمیشدن کیفیت و خلوص فیزیکی بذر 

  . تایید نماید بصورت کتبی ارزیابی و درستی آن را بازدید

در هر مرحله از بازرسی در صورت نیاز به نمونه برداري و ارزیابی مطابقت شرایط مزرعه با  :روش نمونه برداري

یا نمونه شمارش محل  چنددر هر هکتار  .شودبه روش زیر نسبت به تعیین محل نمونه اقدام می استاندارد مزرعه بذري،

اي باشد هاي تعیین شده باید به گونهپراکندگی محل. شودتصادفی تعیین میبصورت  زیر شده در جدول به تعداد ذکر برداري

کرد و سپس وارد مزرعه هاي نمونه برداري را ابتدا روي نقشه مزرعه پیادهتوان محلازاینرو می. که دربرگیرنده کل مزرعه باشد

  .مترمربع است 25تا  20در کشت ردیفی  OECDاندازه هر نمونه بر اساس استاندارد  .شد

  

  حداقل تعداد شمارش  )هکتار(وسعت مزرعه 

2-1  4  

4-3  8  

7-5  12  

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

و نیز روش  زمان مصرفی،میزان بذر  ،از موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر دریافت بذر مادريدر این مرحله بر 

زراعی، به منظور رعایت مسایل به .شودمی کمیل و تاییدنظارت و فرم مربوطه ت ارائه شده،هاي فنی کشت مطابق توصیه

و اسپرس  ، شبدر قرمزیونجه کشت تولید بذر ،سایر مالحظات و هاي هرزدستیابی به عملکرد مناسب بذر، کنترل آفات و علف

به منظور تولید بذر با کیفیت و عاري از  .شودتوصیه می و پاییزه صورت بهارهه دوالکی بکشت شبدرو پاییزه بصورت ترجیحا 

 .گیردمزرعه یکساله یا بیشتر انجام می بذرگیري از چین دومبجز درمورد شبدرالکی، علف هرز و داراي قوه نامیه مناسب، 

  .بذرگیري شبدرالکی از چین اول انجام می شود

  :گلدهی مرحلهدر کنترل و نظارت - 2-2-3

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

این بوته ها ممکن است بوته هاي مربوط به سایر ارقام و یا . هاي خارج از تیپ از درون مزرعه پیش از شروع گرده افشانی است

مبناي حذف بوته هاي ناهماهنگ، . خارج از تیپ لگوم باشدکه با رقم یا توده کشت شده متفاوت استبوته هاي 

در هنگام حذف بوته هاي خارج از تیپ، باید به اثرات . می باشد دیسکریپتورهاي مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

کنترل و گواهی بذر موظف است  بازرسدر طی این مرحله . فاصله بوته، دماي هوا و رطوبت خاك بر رشد بوته ها دقت داشت

عالوه بر آموزش و شناساندن بوته هاي خارج از تیپ و بوته هاي سایر ارقام بر عملیات خالص سازي قطعه نظارت و کنترل 

قطه وارد احتمال آلودگی به بوته هاي خارج تیپ در ورودي مزرعه و مناطقی که ماشین کارنده از آن ن. دقیق داشته باشد

بطورکلی چهار مشخصه زیر در شناسایی بوته هاي خارج از تیپ مورد . سایر نقاط مزرعه استاز ، بیشتر اندمزرعه شده

  :گیرداستفاده قرار می

 زمان گلدهی متفاوتی دارندبوته هایی که .  

بوته هایی که داراي تیپ کانوپی متفاوت باشند .  

بوته هایی که داراي شاخ و برگ متفاوت باشند .  

بوته هایی که داراي رنگ گل متفاوت باشند .  

در صورت . در مزرعه بذري هر یک از لگوم ها نباید بیشتر از میزان استاندارد طبقه بذري باشدخارج تیپ  بوته هايتعداد 

هاي خارج از تیپ با انجام به ارزیابی دقیق میزان بوتهخارج از تیپ در مزرعه، بازرس باید نسبت  همشاهده تعداد زیاد بوت

 درشده مشاهده در صورتی که در دوره گرده افشانی تعداد بوته هاي خارج از تیپ . اقدام نماید) 3- 2روش بندبا (نمونه برداري 

  . گرددپیمانکار اعالم میبصورت کتبی به مزرعه بیش از حد استاندارد مزرعه بذر لگوم باشد، مزرعه بذري حذف و مراتب 

هاي هرز غیرمجاز بر بویژه علف هاي هرز،با توجه به خسارتی که علف: غیرمجازهاي هرز نظارت بر کنترل علف ) ج

نظارت بر  ،در مرحله داشتلگوم یکی از مهمترین مراحل کنترل و گواهی مزارع تولید بذر کیفیت و کمیت بذر تولیدي دارند، 

آسیب جدي به مزرعه تولید بذر وارد می نماید و یا که  غیرمجاز علف هرزي است علف هرز .استهاي هرز کنترل علف
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 بازرسلذا  .شود، شبدر و اسپرس به سختی انجام میاز بذر یونجههاي شکل، وزن و اندازه جداسازي بذور آنها بدلیل مشابهت

. به صورت وجین دستی ارائه دهدحتی غیر مجاز حذف علف هرز به توصیه و دستورات الزم براي کنترل و گواهی بذر باید 

هاي هرز موجود در تراکم علفدر پایان مرحله داشت، چنانچه  .پیوست آمده استلیست مجاز در غیرهاي هرز لیست علف

مراتب بصورت کتبی بوسیله  ه وتشخیص داده شدمزرعه بیشتر از استانداردهاي مزرعه تولید بذر باشد، مزرعه غیر قابل گواهی 

هاي هرز از مرحله رویشی تا ذکر این نکته ضروري است که کنترل علف .گرددکنترل و گواهی بذر به پیمانکار اعالم می بازرس

  .پذیر استانجام  برداشت مرحلهاز پیش 

توده بذري به هر تعداد اي، وجود بذر سس در هاي علوفهبر اساس استاندارد بذر لگوم: نظارت بر کنترل انگل سس) د

ازاینرو الزم است پیمانکار تولید بذر لگوم هاي  .ي را در معرض خطر حذف قرارمی دهدغیرقابل قبول بوده و توده بذر

 اي تالش نماید هرگونه آلودگی مزرعه به سس را پیش از آنکه باعث توسعه آن در مزرعه و حذف مزرعه گردد، نابودعلوفه

اي و بازرسی مداوم ورت رعایت بهداشت مزرعه و کنترل ماشین آالت، کنترل علفهاي هرز حاشیهخوشبختانه درص. نماید

 نقضآلودگی وسیع و مشاهده در صورت  .وجود داردانگل این %  100امکان کنترل مبارزه مکانیکی و شیمیایی مزرعه و انجام 

  .رسیدخواهد راتب بصورت کتبی به اطالع پیمانکار و م کنترل و گواهی بذر حذف بازرساستاندارد، مزرعه مربوطه با نظر 

دگرگشن  انیگیاه و اسپرس ، شبدر برسیمالکی شبدر قرمز، یونجه، شبدر :عوامل کمکی گرده افشانیاستفاده از ) اه

در با افزایش درصد خودگشنی . باشندنیازمند دگرگشنی می ،تولید بذر داراي بیشترین کمیت و بهترین کیفیت و براي ندسته

به  تواندمی این کار ،دچون گل باید بوسیله یک عامل خارجی باز شو .شوداین گیاهان بذور ریزتر و با بنیه کمتري تولید می

، انجام و در همان حال انتقال گرده نیز ها را باز نمایندتوانند گلکه می زنبور مگاشیل و زنبور عسلبویژه کمک حشرات 

تا  8یک داراي که هر  )کندو در هکتار12حداکثر ( ي زنبورعسلکندو 5 تا 3توصیه می شود  این منظوربراي  .گیردصورت می

شود توصیه می .کندوهاي داراي ملکه جوان و عاري از بیماري برتري دارند. استقرار یابددر مزرعه باشند،  فعال قاب 10

به گلدهی %100گلدهی و نیم دیگر کندوها در زمان  %20تا10نیمی از کندوها در . کندوها در دو مرحله وارد مزرعه شوند

بهتر است از چیدن کندوها بصورت ردیفی در یک نقطه اجتناب شود چرا که فعالیت زنبورها در کل سطح . مزرعه منتقل شوند

  . براي افزایش فعالیت کندوها بهتر است آنها را در سایه قرارداد. مزرعه یکنواخت نخواهدبود

ها در مرحله گلدهی عملیات طناب کشی برروي بوته ،گرده افشانی ها و بهبودبه تریپینگ گل لگوم کمک برايروش دیگر 

  .داده شده است صموثر تشخیاست که این امر نیز در تلقیح گلها و افزایش عملکرد بذر در واحد سطح 

در این مرحله نیز به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت بذور حاصل از مزارع تکثیر : هانظارت بر کنترل آفات و بیماري )و

را مورد ارزیابی قراردهد، آفات مهم در مزارع یونجه، شبدر واسپرس  دقت مزرعهه بایستی بکنترل و گواهی بذر  بازرسبذر، 

و  ، سفیدكارع ویروس موزاییک یونجهو از بیماري هاي مهم این مزشامل سرخرطومی، سن لیگوس، کارادرینا، شته و زنجره 

می باشند که در مراحل مختلف رشد کنترل و نیز درصد آلودگی به بیماري ها نیز پس از درج در فرم کنترل  جاروئک یونجه

  .شود اعالموي قانونی مزرعه به پیمانکار یا نماینده 
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  :برداشت زماندر کنترل و نظارت -3- 3-2

در صورت . کارشناسان مورد وثوق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر است یا بازرساجازه صدور اجازه برداشت منوط به 

در صورت . هاي مزرعه بذري، اجازه برداشت به کشاورز داده خواهد شدرعه در زمان برداشت با استانداردمطابقت شرایط مز

برداشت مزرعه بدون . ع پیمانکار خواهد رسیدمزرعه حذف و مراتب بطور کتبی به اطال ،عدم انطباق هریک از شرایط استاندارد

موارد زیر در  .به منزله عدم رعایت مقررات و استانداردهاي مزرعه تلقی شده و مزرعه حذف خواهد شد بازرسنظر و اجازه 

  :شودمرحله برداشت ارزیابی می

هاي هرز علفباید کلیه نواحی مزرعه که آلودگی شدید به در این مرحله : قبل از برداشتعمومی مزرعه کنترل ) الف

- هاي بذرزاد دارند یا داراي غیریکنواختی زیاد رشد می، انگل سس، بیماريهاي هرز غیر مجازموجود در مزرعه بویژه علف

و از چرخه  وده، مزرعه قابل گواهی نباستاندارد بیش از حدآلودگی مشاهده درصورت . دریبدقت مورد بررسی قرار گباشند، 

در این مرحله بسیار مشکل هاي بذرزاد غیرمجاز، سس و بیماريهاي هرز با توجه به اینکه حذف علف. گرددتولید حذف می

  .در مراحل قبل صورت پذیردو پیش از برداشت این عملیات شود توصیه میبه کشاورز  است،

رطوبت بذر در زمان برداشت بر کمیت، کیفیت و طول با توجه به اهمیت درصد : و رطوبت زمان برداشت رسیدگی) ب

توصیه موسسه تحقیقات اصالح و تهیه  مطابق سیدگی بذرروضع که  شودبراي برداشت رسیده شناخته می ايعمر بذر، مزرعه

  . )6(جدول  باشد  نهال و بذر

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

  اسپرس  شبدر  یونجه    

در وضع رسیدگی 

  زمان برداشت 

  

متمایل  غوزه ها زرد%70  نیامها قهوه اي رنگند% 70

   به قهوه اي

 نیام ها زرد شده اند% 50

  %)35رطوبت(

  

در  ، تعداد غالفدر هکتار  بوتهتابع عواملی مانند تعداد  ،تخمین محصول مزارع تولید بذر: برآورد میزان محصول) ج

وزن هزار دانه می باشد که در کنار این عوامل تجربه و دیدگاه فنی بازرس مزرعه حائز اهمیت بوته ، تعداد دانه در غالف و 

تعداد میانگین ، در یک متر ردیف ساقهتعداد میانگین  ،به منظور برآورد میزان محصول .به دقت تخمین می افزاید بوده و

فرمول و بر اساس محاسبه ) 3- 2(براساس روش نمونه برداري گفته شده در بند  انه در غالفتعداد دمیانگین غالف در ساقه و 

  . آیدمیبدست کیلوگرم درهکتار برحسب برآوردي از میزان محصول  زیر

  Y=
R

WPSM
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 غالف میانگین تعداد: P، )برحسب گرم(وزن هزاردانه: W، برآورد عملکرد برحسب کیلوگرم در هکتار :Y ؛در این فرمول

فاصله بین دو : Rروي ردیف و  میانگین تعداد ساقه در یک متر: Mغالف، هرمیانگین تعداد دانه در : Sساقه، در 

  :در مزارعی که کشت ردیفی نیست از فرمول زیر استفاده می شود .است) برحسب سانتیمتر(ردیف

Y=0.01WPSN

میانگین تعداد غالف : P، )برحسب گرم(وزن هزاردانه: Wبرآورد عملکرد برحسب کیلوگرم در هکتار، : Y؛ اخیر در فرمول

  .یک متر مربع می باشدمیانگین تعداد ساقه در : Nمیانگین تعداد دانه در غالف و : Sدر ساقه، 

ینه هاي زیاد به تولید کننده بذر، توصیه می بدلیل افت زیاد ناشی از ریزش بذور و تحمیل هز :نظارت بر برداشت) د

بازرس مزرعه بذري در این مرحله موظف به نظارت بر روش . شوداستفاده  سالم و نوهاي هاز دستگاشود حتی المقدور 

در صورت وجود بقایاي بذري سایر  است تاقسمتهاي مختلف دستگاه و بازبینی قبل از شروع برداشت برداشت وکنترل ادوات 

م از مزارع قبلی، نسبت به تمیز کردن آن اقدام شود، همچنین بمنظور جلوگیري از شکسته شدن بذور در هنگام برداشت ارقا

یا ورود بیش از حد بقایا و سایر مواد خارجی به مخزن برداشت نسبت به تنظیم دقیق دستگاه براساس دستورالعمل تهیه شده 

  .گردداز طرف سازنده دستگاه اقدام می

، روش دیگر برداشت با دستگاه مستقیم با کمباین است برداشت روش یک .گیردمیمعموالً به دو طریق صورت ت برداش

 ،برداشت پایانپس از . چین و سپس کوبیدن آن در کمباین است که در این روش درصد ریزش بذر کمتر خواهد بودعلف

و اطمینان حاصل شود که  گرفتهمحل بوجاري با نظارت دقیق صورت  در آنضروري است عملیات حمل توده بذري و تخلیه 

ها جلوگیري بذور برداشت شده بطور مستقیم به محل بوجاري حمل و تخلیه شده و از اختالط احتمالی آن با سایر بذور و دانه

  .شود

فراوري بذر در مرحلهکنترل و نظارت -3- 4-2

در محل بوجاري و قبل از شروع فعالیت دستگاه  ايهاي علوفهلگومپس از تخلیه بذور استحصالی از مزرعه تولید بذر 

هاي دستگاه بوجاري بطور کامل مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود بذور سایر ارقام که قبالً بوجاري کلیه بخش

ه نسبت به تمیز نمودن دستگاه بطور کامل اقدام شود، در حین فرآیند بوجاري شده و قسمتی از آن در دستگاه باقی ماند

بدقت و بطور متناوب مورد ارزیابی قرار گرفته و در  هاي بذر بایدهاي دستگاه بوجار بخصوص خروجیبوجاري نیز تمام بخش

ر خروجی از دستگاه بوجار، از صورت مشاهده بروز هرگونه اشکال بالفاصله نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام شود تا بذو

در . شوندمی) گراویته(پس از خروج از دستگاه بوجار، بذور وارد دستگاه جدا کنده ثقلی . خلوص فیزیکی باالیی برخوردار باشند

بعد از خروج از  .شوندص از جمله بذورکاسنی جدا میهاي هرز خااین دستگاه بذور پوك، آفت زده، شکسته و نیز بذور علف

شود، که بذور سس به دلیل داشتن پرز در سطح بذر با دستگاه مغناطیسی جدا کننده سس میگاه گراویته، بذور وارد دست

  .شوندجداسازي می لگومبراده آهن آمیخته شده و توسط دستگاه مغناطیسی بذور سس از بذور 
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گیر، بذور به قسمت ضدعفونی منتقل شده و در این قسمت بذور با استفاده از سموم بعد از خروج بذر از دستگاه سس

پس از ضد عفونی نیز  .ر یکنواخت و مناسب ضدعفونی شوند سازمان حفظ نباتات بطوو طبق دستورالعمل مجاز و مناسب 

تأیید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی به آن برابر این رویه  فرمتکه کیلویی  25یا  10 بایستی بذور در پاکتهاي استاندارد 

   .بذرونهال رسیده است بسته بندي شده و دقت بعمل آید که درب پاکتهاي بذر بطور دقیق با دستگاه دوخته شود

کنترل و گواهی بذر  بازرس زیرنظرپس از انجام عملیات بوجاري، سس گیري، گراویته، ضدعفونی و کیسه گیري بذور 

به منظور نمونه برداري استاندارد از بذر تولید شده، هر پارت بذر . اقدام می شودنسبت به پارت چینی پاکت هاي بذري 

اي باید به گونهدر فضاي انبار نحوه چیدن پارت هاي بذري . می شود هدرنظر گرفت تن بذر 10 حداکثرهاي علوفه اي لگوم

  .آسان نمایدبراي کارشناسان نمونه برداري برداري را باشد که انجام نمونه 

  آزمون بذر -3- 3

توسط کارشناس نمونه ) ISTAدستورالعمل (نمونه برداري از پارت هاي بذري بر اساس دستورالعمل فنی نمونه برداري 

اي بجز اسپرس علوفهحداقل اندازه هریک از نمونه هاي کاري و اطمینان براي لگوم هاي  .گیردمیبرداري مؤسسه انجام 

شود و به یکی از مب مینمونه هاي حاصله در کیسه هاي کاغذي یا پارچه اي پل. گرم است600گرم و براي بذر اسپرس 150

پس از کد گذاري توسط واحد  نمونه ها . شودمورد تایید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرونهال ارسال میهاي آزمایشگاه

نمونه هاي رسیده به آزمایشگاه پس از ثبت در دفتر مخصوص به . شودمیکدگذاري، به آزمایشگاه تجزیه بذر تحویل داده 

براساس این اندازه . کاري استخراج می شودراي آزمایش از نمونه اصلی، نمونه هاي تکنسین هاي متخصص تحویل می شود و ب

بذر گرم، 5یونجه بذر براي  کارينمونه  یک. عدد بذر است 2500معموالً حدود ) ISTA(لمللی آزمون بذر استاندارد بین ا

آزمون استاندارد بذر علفهاي هرز در . گرم می باشد60اسپرس بذر گرم و 6 گرم، شبدر برسیم8 شبدر الکی گرم،5 شبدر قرمز

  . برابر نمونه کاري انجام می شود 10نمونه هاي 

  برچسب بذر گواهی شده - 3- 4

مطابق دستورالعمل و استاندارد کنترل و را برچسب گواهی بذر تنها به بذوري تعلق می گیرد که کلیه مراحل تولید بذر 

تاییدیه کارشناسان فنی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را در هریک از این مراحل باشد و گذرانده گواهی بذر

 بذر لگوم هاي علوفه اي استانداردمطابق با باشد و نتایج آزمون بذر آن از سوي آزمایشگاه مورد تایید موسسه کسب کرده

  : برچسب بذر گواهی شده باید داراي اطالعات زیر باشد. شناخته شود

سال ، منطقه تولیدبذرو ) حقیقی یا حقوقی(نام تولیدکننده ، ذکر طبقه بذرگواهی شده ،نام محصول و رقم همراه با نام انگلیسی

  .وزن بذر درون پاکت و تولید
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  یونجه بذر ملیاستانداردهاي  -4

  

  

  یونجه ياستاندارد مزرعه بذر 

  گواهی شده  مادري  

  سال 1  سال 2  )از ابتداي کشت(تناوب 

  متر 50  متر140  فاصله ایزوالسیون سایر ارقام 

  مترمربعبوته در 1  متر مربع4بوته در 1  بوته سایر ارقامحداکثر تعداد 

  در هکتاربوته  400  بوته در هکتار25  گونه هابوته سایر حداکثر تعداد 

علف هاي هرز حداکثر تعداد 
*

  بوته درهکتار100  بوته در هکتار 50  

  0  0  در زمان برداشت سس حداکثر بوته

  0  0  به بیماریهاي بذرزاد بوته هاي آلوده

  .می تواندباشدنصف کل علفهاي هرز حداکثر تعداد علف هرز غیرمجاز * 

  

  

  

  بذر یونجه کیفیت استانداردهاي

  گواهی شده  مادري  

  %98  %98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  %2  )حداکثر(مواد خارجی 

  گرم50عدد در 50  گرم50عدد در 20  )حداکثر(بذر سایر گونه ها 

  گرم50عدد در 50  گرم50عدد در 20  )حداکثر(کل بذر علف هاي هرز

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

  0  0  حداکثر تعداد بذر سس

حداقل جوانه زنی شامل بذر سخت 
*

  80%  80%  

  %7-8  % 7-8  )حداکثر(رطوبت 

  .می باشد% 3حداکثر میزان بذر سخت مشمول درصد جوانه زنی * 



١٢

  و برسیم الکی و قرمزبذر شبدر ملیاستانداردهاي  -5

  

  

  و برسیمقرمز ، الکی استاندارد مزرعه بذري شبدر 

  گواهی شده  مادري  

  سال 1  سال 2  )از ابتداي کشت(تناوب 

  متر 50  متر140  فاصله ایزوالسیون سایر ارقام 

  در هکتاربوته  300  بوته در هکتار100  گونه هاحداکثر تعداد بوته سایر 

حداکثر تعداد علف هاي هرز 
*

  بوته درهکتار100  بوته در هکتار50  

  0  0  حداکثر بوته سس در زمان برداشت

  -  -  بوته هاي آلوده

  .تعداد علف هرز غیرمجاز حداکثر نصف کل علفهاي هرز می تواندباشد* 

  

  و برسیم قرمز ،شبدر الکی بذر شبدرکیفیت استانداردهاي  

  گواهی شده  مادري  

  %98  %98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  %2  )حداکثر(مواد خارجی 

      )حداکثر(کل بذر علف هاي هرز

  گرم50عدد در 50  گرم50عدد در 10  شبدر قرمز         

  گرم80عدد در 50  گرم80عدد در 10  شبدر الکی         

  گرم60عدد در 50  گرم60عدد در 10  شبدر برسیم         

      )حداکثر(بذر علفهاي هرز سمج 

  گرم50عدد در 25  گرم50عدد در 5  شبدر قرمز         

  گرم80عدد در 25  گرم80در  عدد5  شبدر الکی         

  گرم60عدد در 25  گرم60در  عدد5  شبدر برسیم         

  0  0  بذر سس

  %80  %80  حداقل جوانه زنی شامل بذر سخت 

  % 7-8  % 7-8  )حداکثر(رطوبت 

  .می باشد% 3حداکثر میزان بذر سخت مشمول درصد جوانه زنی * 



١٣

  اسپرسبذر  ملیاستانداردهاي  -6

  

  استاندارد مزرعه بذري اسپرس 

  گواهی شده  مادري  

  سال1  سال 2  )از ابتداي کشت(تناوب 

  متر100  متر 140  فاصله ایزوالسیون سایر ارقام 

  ته در مترمربعوب2  مترمربع4بوته در 1  بوته سایر ارقامحداکثر تعداد 

  در هکتار 400  در هکتار بوته25  حداکثر تعداد بوته سایر گونه ها

  0  0  آلودگی سس

علف هاي هرز ر تعدادثحداک
*

  بوته درهکتار100  بوته در هکتار50   

  -  -  بوته هاي آلوده

  .تعداد علف هرز غیرمجاز حداکثر نصف کل علفهاي هرز می تواندباشد* 

  

  بذر اسپرسکیفیت استانداردهاي  

  گواهی شده  مادري  

  %98  % 98  )حداقل( خلوص بذر 

  %2  % 2  )حداکثر(مواد خارجی 

  گرم60عدد در 25  گرم60عدد در 25  )حداکثر( گونه هابذر سایر 

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

  %75  %75حداقل جوانه زنی شامل بذر 

  % 7-8  % 7-8  )حداکثر(رطوبت 

  .تعداد علف هرز غیرمجاز حداکثر نصف کل علفهاي هرز می تواندباشد *

  

    



١۴

  

  

  

  

  

    پیوست ها



١۵

  هاي علوفه ايمزارع بذري لگوم )سمج( هاي هرز غیر مجازپیوست اسامی علف

 بذر تولید در مزرعه بذري بر رشد وکه  ستاعلف هرزي  یا سمج ازمجعلف هرز غیراي، هاي علوفهدر رویه تولید بذر لگوم

. باشدلگوم مشکل  یا جداسازي آن از بذر نماید وبوجاري نیز مشکالتی ایجاد فرایند در بذر آن ها تاثیر منفی گذاشته و لگوم

ه علفهاي هرز زیر آنها می توان بازجمله در و اسپرس ایجاد مزاحمت می کنند که علفهاي هرز بسیاري در مزارع یونجه، شب

   اشاره کرد؛

، خروستاجشبدر شیرین، خرفه، سلمه تره، بارهنگ، ، گاوچاق کن ،گل گندم، ترشک، پیچک صحرایی ،جانسون گراس

    ، گالیومخردل وحشیروباهی، دم

و نیز دارند چهار علف هرز زیر بدلیل تاثیرات منفی زیادي که در رشد و تولید بذر لگوم هاي علوفه اي  از میان این علفهاي هرز

بذور لگوم که باعث می شود جداسازي آنها از توده بذري با مشکل مواجه شده و کیفیت بذر شباهت هاي بذري آنها با 

تولیدشده افت نماید، به عنوان علف هاي هرز سمج و غیر مجاز شناخته می شوند و پیمانکار موظف است پراکندگی آنها را در 

صورت مشاهده بیش از استاندارد این علفهاي هرز  بدیهی است در. مزرعه به حداقل موردنظر استاندارد مزرعه بذري برساند

  :گردد،مزرعه پیمانکار تاییدیه مرحله داشت و نیز مجوز برداشت را دریافت نخواهد کرد و از فرایند تولید بذر حذف می

کاسنی(Cichorium intybus)  

مریم گلی (Salvia sp.)

علف هفت بند (Convolvulus arvencis)

 شاه افسر(Melilotus inducus)  



١۶

مشخصات زمین و پیمانکار تولید بذر لگوم

.  

  

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

  :مشخصات تولیدکننده

  :نام شرکت یا تعاونی) 2                :نام پیمانکار )1

  : سابقه تولید) 3

  :مشخصات قطعه تولید بذر

  ندارد    اجاره نامه دارد) 5                               : نام مالک زمین) 4

  : موقعیت قطعه) 6

  : وضعیت ایزوالسیون) 8هکتار                : مساحت قطعه) 7

  سابقه تولید دارد        ندارد)  10              :کشت سال قبل) 9

تولید شکل دقیق زمین، مسیرهاي دسترسی، عالیم مشخصه حاشیه زمین، محل نزدیکترین قطعه (: کروکی مزرعه) 11

  )بذر و مختصات چهارگوشه مزرعه

  

  

  

  

  

  

  

  :گزارش بازرس) 12

  

  :کارشناس کنترل کننده) 13   

)L21(فرم

شماره ارجاع قطعه تولید بذر

:  مهر و امضاء

N:

E:

N:

E:

N:

E:

N:

E:



١٧

  گزارش نظارت بر کاشت و تعیین سطح سبز مزرعه تولید بذر لگوم

.  

  :نام شرکت یا تعاونی                                        :نام پیمانکار)1

  : تاریخ اولین آبیاري                             :  تاریخ کاشت)2

: سطح سبز                       :          سطح کاشت)3

: کاشتفاصله ردیف هاي )4

:      مادري مصرفی میزان بذر)5

: وضعیت عمومی سبز و سطح سبز)6

  :گزارش بازرس) 11

  

  :کارشناس کنترل کننده) 12

  

  

  

)L22(فرم

شماره ارجاع قطعه تولید بذر

:  مهر و امضاء

)L23(فرم

شماره ارجاع قطعه تولید بذر



١٨

  لگوممزرعه تولید بذر  داشت و کنترل اصالت ژنتیکی نظارت گزارش 

.  

مرحله رشدي مزرعه                        :تاریخ بازدید)1

  :نام شرکت یا تعاونی                                 :نام پیمانکار)2

برآورد تراکم بوته در هکتار )3

    برآورد در هکتار     :                        تعداد بوته سایر ارقام)4

برآورد در هکتار                            :تعداد بوته سایر گونه ها)5

   مشاهده و دستور کنترل سریع داده شد    مشاهده نشد:    وضعیت آلودگی به سس)6

آلودگی به سس زیاد است و مزرعه باید حذف شود                                    

برآورد در هکتار           : تعداد بوته علف هرز)7

: نوع علف هاي هرز مشاهده شده)8

  

   مشاهده و دستور کنترل سریع داده شد    مشاهده نشد :وضعیت آلودگی به بیماري هاي بذرزاد)9

  آلودگی زیاد است و مزرعه باید حذف شود                                                  

: نظر کارشناس کنترل کننده از وضعیت کلی مزرعه)10

  

  :کارشناس کنترل کننده) 11
:  امضاء 



١٩

  لگوممزرعه تولید بذر برداشت نظارت گزارش 

.  

         :تاریخ بازدید)1

  :نام شرکت یا تعاونی            :نام پیمانکار)2

   مشاهده و دستور حذف قبل از برداشت داده شد    مشاهده نشد:    وضعیت آلودگی به سس)3

آلودگی به سس زیاد است و مزرعه باید حذف شود                                    

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

آلودگی به سس زیاد است و مزرعه باید حذف شود                                    

:هوه رنگدرصد غالف هاي ق)5

  )غالف ها قهوه اي می شوند% 70(برآورد زمان برداشت )6

     مزرعه آماده برداشت است و مجوز برداشت داده شد  

     روز آینده مزرعه براي صدورمجوز دوباره بازدید خواهد شد .........طی

رطوبت بذر در زمان برداشت )7

:شدهمیزان بذر برداشت            :سطح نهایی برداشت بذر)8

: نظر کارشناس کنترل کننده)9

  

  :کارشناس کنترل کننده) 10
:  امضاء

)L24(فرم

بذرشماره ارجاع قطعه تولید 



٢٠

  مدارك موردنیاز براي متقاضیان صدور مجوز تولید بذر لیست

  

درخواست کتبی متقاضی-1

)باذکر سهمیه اعالم شده( معرفی نامه از سازمان جهادکشاورزي استان -2

جهادکشاورزي وزارت زراعتمعاونت تر محصوالت اساسی معرفی نامه از دف-3

فنی تولید محصول، رقم و طبقه بذريتوجیه طرح -4

)براي اشخاص حقوقی(تصویر آگهی شرکت در روزنامه رسمی -5

)براي اشخاص حقوقی(تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی کشور  - 6

: مدارك زیر تصویر-7

هاي اجاره با شرح سطح زیر کشت و آب تحت اختیارقرارداد یا اسناد مالکیت زمین هاي کشاورزي-

قراردادهاي تولید بذر با پیمانکاران حسب مورد -

نحوه استفاده از امکانات فرآوري بذر -

و همچنین )  سال کار مرتبط با موضوع فعالیت 2حداقل با (مدیر فنی سوابق اجرایی  تصویر مدارك تحصیلی، علمی و-8

)نباشد در صورتیکه تولید کننده واجد شرایط حرفه اي تعیین شده از طرف موسسه(تفاهمنامه همکاري با مدیرفنی 

هکتار به  200براي سطح بیش از (تصویر مدارك تحصیلی و علمی و همچنین تفاهمنامه هاي همکاري کارشناسان فنی -9

)هکتار یک کارشناس 200ازاي هر 

  

  


