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  قدمه :م

ربرگیرنده ویژگیهایی کیفیت بذر د. کشاورزي است تولید پایدار کیفیت باال یکی از ضروریات باولید و توزیع بذر ت

یابی . دستاشدبمیو سالمت بذر  خلوص فیزیکی صالت رقم، بذر، خلوص ژنتیکی و ابنیه  ،زنیمانند درصد جوانه

نترل و کتجربه نشان داده که سیستم است واي بذر به کیفیت باالي بذر و حفظ آن هدف هر تولیدکننده حرفه

  .باشدمیکیفیت بذر و حفظ گواهی بذر راه مؤثري براي کنترل 

Vicia(باقال  faba L. (20داراي  آندانه خشــک   شــود کهبندي میاي جهان ردهترین بقوالت دانهدر زمره مهم 

کیلوگرم در  160تا  130توانایی تثبیت باقال . هاست درصد پروتئین و مقادیر زیادي عناصر معدنی و ویتامین   25تا 

  شود. تواند به عنوان کود سبز مصرفیکی از بهترین گیاهانی است که میست و از این رو هکتار نیتروژن را دارا

شور عمدتاً  ستان  تولید بذر باقال در ک ستان   در ا ست   گل شده ا اي کیفیت بذر ارتقتولید و میزان افزایش . متمرکز 

ــده گواهی ــگاهی میاي و آزمونباقال از طریق انجام بازدیدهاي مزرعهش تواند نقش مهمی در بهبود هاي آزمایش

  داشته باشد.   این محصولشده جایگاه بذر گواهی

  

  بندي طبقات بذري باقالتقسیم. 1

  باشند: طبقات بذري باقال بر اساس آخرین استاندارد ملی مصوب به شرح ذیل می

ــذر 1-1 ــیش. ب ــه پ ــوپرالیت)پای ــالح  از :(س ــۀ اص ــذر طبق ــر ب ــرتکثی ــه ) Breeder Seed( گ ــط مؤسس توس

تحـت نظــارت مؤسسـه تحقیقــات ثبــت   هـاي داراي مجــوز  یــا شــرکتتحقیقـات اصــالح و تهیـه نهــال و بـذر و    

ــذر        ــع ب ــده و منب ــد ش ــه تولی ــتانداردهاي مربوط ــودن اس ــاظ نم ــا لح ــال و ب ــذر و نه ــواهی ب ــت) و گ ــه (الی و  پای

نژادگـر  از تکثیـر بـذر هسـته اولیـه تحـت نظـارت بـه        گـر بـذري اسـت کـه    بـذر اصـالح   باشـد. گواهی شده مـی 

  شود.  سسه تحقیقات مربوطه تولید میؤدر م

ــرکت  پایهپیشتکثیر بذر از  :پایه (الیت). بذر 1-2 ــط شـ ــوپرالیت توسـ ارت هاي داراي مجوز و تحت نظیا سـ

ــه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ         ــسـ ــده و منبع بذر     مؤسـ ــتانداردهاي مربوطه تولید شـ نمودن اسـ

باشد.شده میگواهی

شده:  1-3 شرکت   پایهاز تکثیر بذر . بذر گواهی  سط  سه تحقیقات   تو س هاي داراي مجوز و تحت نظارت مؤ

ستانداردهاي مربوطه تولید می  صول نهایی    ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن ا شود. این طبقه بذري مح

  گیرد.برنامه کنترل و گواهی بذر باقال بوده و براي تولید محصول تجاري مورد استفاده قرار می
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  . صدور مجوز 2

ــیان حقیقی   ــده باید داراي مجوز تولید بذر باق      و گواهی پایه  حقوقی تولید بذر باقال در طبقات      یا  متقاضـ ال از شـ

د رو الزم است متقاضی پیش از هر گونه اقدام براي تولی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باشند. از این

ناسی  کارش  بذر، مدارك مورد نیاز جهت صدور یا تمدید مجوز مربوطه را تحویل مؤسسه نماید تا پس از بررسی    

ور یا مؤسسه مطرح گردیده و نسبت به صدتولید  و رفع نواقص احتمالی، تقاضاي مربوطه در کمیته صدور مجوز 

اقدام گردد. الزم به ذکر است دارا بودن مجوز معتبر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال      تمدید مجوز

شــرط الزم و اولیه براي تولید بذر گواهی شــده تحت نظارت مؤســســه مذکور بوده و بدون آن امکان ادامه روند 

  گواهی بذر وجود نخواهد داشت.

  

  قالل و گواهی مزرعه تکثیر بذر بامراحل کنتر. 3

  . ارائه درخواست:3-1

داراي مجـوز معتبـر تولیـد بـذر بـاقال از مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گـواهی           هـا (و یـا اشـخاص حقیقـی)    شرکت

فــرم تکمیــل را بــه دقــت تکمیــل نمــوده و  )1شــماره درخواســت تولیــد بــذر بــاقال (فــرم بــذر و نهــال بایــد فــرم 

  شده را به واحد استانی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه نمایند.   

  

  . بررسی شرایط متقاضی:3-2

ــود درخواســت     ــد ب ــف خواه ــال مکل ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــاي مؤسســه تحقیق ــته ــده را  دریاف ــه ش ب

بــا مــوارد ذکــر شــده در ایــن دســتورالعمل،   متقاضــیشــرح ذیــل بررســی نمــوده و در صــورت تطــابق شــرایط  

ــی  ــه معرف ــذري   واجــد شــرایط  پیمانکــاراننســبت ب ــذر در طبقــات ب ــده جهــت کاشــت ب ــه شــرکت تولیدکنن ب

  مورد تأیید از ارقام مورد تقاضا اقدام نماید. 

هاي انند شرکت مباشد  باقال می پایهپیش در مورد مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال که متولی تولید بذر   

و بذر گواهی شده رفتار خواهد شد با این تفاوت که مؤسسه مذکور نیازمند اخذ       پایهخصوصی تولیدکننده بذر   

ــه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نبوده و در         ــسـ ــت تولید بذر      مجوز تولید بذر از مؤسـ عین حال درخواسـ

  ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال خواهد شد.  توسط مؤسسه مذکور مستقیماً به مؤسسه تحقیقات  پایهپیش

  

  :. بررسی امکانات متقاضی3-3

شت و                 شت، دا سب کا شین آالت منا صیه پذیر بودن، از ادوات و ما شهرت و تو سن  ضی باید عالوه بر ح متقا

اشد.   بگیري و انبار مناسب نگهداري بذر را دارا  هاي بوجاري و کیسه بوده و همچنین دستگاه برداشت برخوردار  

ع  ید      ت که تول بذري  ید و تکثیر آن     داد ارقام و طبقات  به تول نات مذکو        کننده مجاز  به میزان امکا هد بود  ر ها خوا

  بستگی دارد. 
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  بررسی شرایط زمین پیشنهادي: . 3-4

ــاله، براي تولید بذر طبقه      3حداقل تناوب     پایه  پیشقه  بتناوب: براي تولید بذر ط    .3-4-1  2حداقل تناوب     پایه  سـ

  ).1ساله باید رعایت شود (جدول  2 ساله و براي تولید بذر طبقه گواهی شده نیز حداقل تناوب

شت  سابقه . 3-4-2 صاص  به تولید بذر باقال اختسابقه علف هرز گل جالیز در آن وجود دارد نباید  : زمینی که ک

  .شودداده 

سیون مزرعه بذري     3-4-3 سیون: ایزوال صلۀ ایزوال سازي مزرعۀ بذري از کلیۀ    . فا ست از تفکیک و جدا عبارت ا

منابع آلودگی ژنتیکی، فیزیکی یا پاتولوژیکی. فاصلۀ ایزوالسیون بستگی به روش گرده افشانی گیاه، طبقۀ بذري      

مورد گواهی، اثر عوامل نامطلوب، اندازة مزرعه و شرایط محیطی دارد. بر اساس استاندارد ملی مصوب بذر باقال      

ــله    ــیون الزم براي طبقه بذری  فاصـ ــده    200پایه  متر، طبقه بذري    200پایه  پیشایزوالسـ متر و طبقه بذري گواهی شـ

ست (جدول    100 شده ا سیون می   1متر در نظر گرفته  صله ایزوال ست از مزارع غیر بذري باقال  ) که این فا ز و نیبای

ــایر ارقام   ــیون بین طبقات مختلف در     مزارع سـ ــله ایزوالسـ  (که از یک رقم  یک مزرعه بذري     ایجاد گردد. فاصـ

  .حداقل یک ردیف نکاشت خواهد بودهستند) 

  

  واجد شرایط:                                                        پیمانکار. معرفی 3-5

سوي نماین  نظرصات جغرافیایی و کروکی قطعه مورد (امکانات و زمین)، مخت پیمانکارپس از تأیید  سسه   از  ده مؤ

ــتگاه مکانتحقیقات ثبت و گواه ــماره GPSیاب (ی بذر و نهال به کمک دسـ ) ثبت و 2) در فرم مربوطه (فرم شـ

در مراحل بازدید الزامی بوده وعدم حضور تولیدکننده  مدیر فنی شرکت شود. الزم به ذکر است حضور    درج می

  شود. وي به منزله انصراف از درخواست تلقی می

ــدین   ــامی واج ــت اس ــه در نهای ــرایط ب ــط      ش ــر توس ــل تکثی ــذري قاب ــات ب ــام و طبق ــزان ارق ــداد و می ــراه تع هم

زمـان  هـم د. شـو به شرکت تولیدکننـده جهـت کاشـت بـذر از رقـم یـا طبقـه مـورد گـواهی ارائـه مـی            ،پیمانکار

نامـه  هـاي مـورد نیـاز جهـت عقـد تفـاهم      اسامی واجدین شرایط بـه همـراه سـطح تکثیـر و تعـداد و نـوع آزمـون       

  د. شومی اعالمنظارتی به اداره مربوطه از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

  

  :باقال. کنترل مزرعه و گواهی بذر 3-6

هاي مزرعه به منظور کنترل وضـعیت گیاه زراعی در طول دوره تولید، فاصـلۀ ایزوالسـیون و عدم وجود    بازرسـی 

به  سه س بازرسین فنی مؤ شود.  انجام می بیمارهاي بوتههاي هرز، گیاهان خارج از تیپ و هایی مانند علفناخالصی 

ســازي مزرعه و ســایر کشــی و خالصمخلوطانجام منظور اطمینان از رعایت حداقل اســتانداردهاي ایزوالســیون، 

مایند. نمناسب رشدي می  نیاز در کلیۀ مراحل تولید، اقدام به بازرسی از مزرعۀ تولید بذر در مراحل  عملیات مورد

. هر دمان بازرســی مزرعه حضــور داشــته باشــ زتمام مراحل بازدید در باید در مدیر فنی شــرکت تولیدکننده بذر 
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. بازدید 2سطح سبز.   مرحله . بازدید 1قرار گیرد:  مؤسسه  نوبت مورد بازدید بازرس فنی  3مزرعه بذري باقال باید 

  .)کنندها شروع به ریزش میزمانی که برگکامل ( رسیدگی مرحله. بازدید 3و  کامل مرحله گل دهی

  سطح سبز:مرحله . بازدید 3-6-1

  در این مرحله الزم است:

 2 فرم شماره و )تولید بذر باقال(فرم درخواست  1جزییات مندرج در فرم شماره  مؤسسه. بازرس فنی 3-6-1-1

) شامل مشخصات متقاضی، مشخصات مزرعه، مشخصات گونه و رقم باقالفرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر (

گیاه، منشأ و اصالت بذر کشت شده، میزان بذر و سطح کشت را مورد بررسی قرار داده و پس از تطبیق موارد 

) ثبت نماید. به 3موارد الزم را در فرم مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره باید مذکور با مشاهدات میدانی، 

ز مرجع اباید حسب مورد رسید تحویل بذر کننده شرکت تولیدور بررسی و تأیید هویت بذر کشت شده، منظ

مربوطه و یا حداقل یک برچسب از هر تودة بذري مورد استفاده در کشت محصول را به بازرس فنی مؤسسه ارائه 

  دهد.

ستانداردها  مؤسسه  فنی  . بازرس3-6-1-2 وجود  و از قبیل فاصله ایزوالسیون   ي مقررباید برخورداري مزرعه از ا

شماره          سبز (فرم  سطح  سی نموده و در فرم مربوط به بازدید  شت بین طبقات مختلف بذري را برر ) 3ردیف نکا

  ثبت نماید. 

تعیین نموده و نسبت به   GPSمیزان دقیق سطح سبز مزرعه را با استفاده از دستگاه      مؤسسه  . بازرس فنی 3-6-1-3

صات جغرافی    شخ شماره        ثبت م سبز (فرم  سطح  شت در فرم مربوط به بازدید  ) اقدام خواهد 3ایی مزرعه محل ک

نسبت به تطبیق مشخصات مزرعه محل کشت  با محلی که قبالً      مؤسسه  نمود. همچنین ضروري است بازرس فنی   

  اقدام نماید. ،) مورد تأیید قرار گرفته بود2(فرم شماره 

ــد،   3-6-1-4 ــامل طبقات مختلف بذري باش ــورتی که مزرعه مورد بازدید ش ــرکت تولیدکننده. در ص اید با ب ش

سایی          شنا سهیل  سبت به تفکیک طبقه مربوطه و ت صب تابلو در ابتداي ردیف نکاشت مربوط به هر طبقه بذري ن ن

  آن اقدام نماید.   

  

  :  دهی کاملگل. بازدید مرحله 3-6-2

یر ارقام، (سا بذر باقال مزرعه تولید کنندة مقرر در استاندارد ملی  با هدف شمارش و ثبت عوامل آلوده  بازدید دوم

ــایر علفهاي هرز، بوته      ه هاي آلوده ب  هاي آلوده به ویروس بذر زاد نخودفرنگی و بوته    علفهاي هرز غیرمجاز، سـ

ت هاي فنی جهت رفع ایرادات در فرصو ارائه توصیه  دهیگلدر فرم مربوط به بازدید مرحله زدگی) بیماري برق

شود. الزم به ذکر است چنانچه طی بازدید صورت گرفته در این مرحله میزان    مانده تا بازدید نهایی انجام میباقی



۵

 شبذر باقال از حداکثر آستانه تعیین شده باالتر باشد به رو   مزرعه تولید آلودگی به عوامل مقرر در استاندارد ملی  

  .عمل خواهد شد 1-2-6-3  ذکر شده در بند

  

  . روش بازرسی مزرعه:3-6-2-1

 OECD برنامه بذربازرسی مزرعه بذري باقال بر اساس 
1

  و به روش زیر انجام خواهد شد:

  

  الف) تعیین تعداد کرت بازدید در هر مزرعه: 

شود. در مواردیکه مساحت مزرعه مورد بازدید بیش تعیین می 3تعداد کرت بازدید در هر مزرعه بر اساس جدول 

  هکتاري تقسیم خواهد شد.  10هکتار باشد، مزرعه به تناسب مساحت به واحدهاي حداکثر  10از 

  

  ب) تعیین تعداد شمارش در هرکرت بازدید: 

تفاده از اسسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت با ؤتوسط بازرس فنی م بازدیداي که در هر کرت تعداد بوته

  تعیین خواهد شد: 1رابطه 

  

A)                                                                   1رابطه  = 4	. n  

  

: مخرج کسر حد آستانه از nاي که در هر کرت بازدید باید مورد ارزیابی قرار گیرد و : تعداد بوتهAکه در آن 

باشد؛ این کسر باید به صورت ) می1(جدول  باقالبذر تولید  ملی مزرعه استانداردپارامتر مورد بررسی در جدول 

ه کسر شده بذر باقال، با توجه به اینکدر طبقه گواهی "سایر ارقام"به عنوان مثال در ارزیابی پارامتر باشد.  nبر  1

تعداد شود. سپس تبدیل می 200بر  1یعنی  nبر  1کسر تعریف شده است، ابتدا این کسر به  1000بر  5حد آستانه 

 برابر با 1 بر اساس رابطه اي که در هر کرت بازدید باید توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار گیردبوته

   . خواهد بود) بوته 4× 200( 800

  

  :4هاي بازدید با آستانه ذکر شده در جدول هاي مشاهده شده در کرتج) مقایسه مجموع ناخالصی

مقایسه و نتیجه اعمال  4هاي بازدید با آستانه ذکر شده در جدول هاي مشاهده شده در کرتصیمجموع ناخال

، بین رد و قبول باشدهاي بازدید در فاصله هاي مشاهده شده در کرتخواهد شد. در صورتی که مجموع ناخالصی

سسه باید تعداد کرت بازدید در هر مزرعه را به مقادیر باالتر از حداقل تعداد کرت بازدید ذکر شده بازرس فنی مؤ

  کرت قابل افزایش خواهد بود.   36افزایش دهد. تعداد کرت بازدید در هر مزرعه تا  3در جدول 

                                                
1. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
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  :. حذف گیاهان نامطلوب3-6-2-2

ري و در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب موجود  به منظور حفظ سالمت، خلوص ژنتیکی و فیزیکی مزرعه بذ 

شامل بوته  سایر ارقام، بوته هاي خارج از تیپ، بوتهدر مزرعه  ستان هاي هرز هاي بیمار و علفهاي  ه کمتر از حد آ

)  3(فرم شــماره  دهیگلباشــد، موارد مذکور در فرم مربوط به بازدید در مرحله  4در جدول شــماره  تأیید شــدن

شــی و کبایســت در اســرع وقت گیاهان نامطلوب مذکور را از طریق بوته میرکت تولیدکننده شــثبت شــده و 

د آستانه  حبیشتر از  کشی از مزرعه خارج نماید. الزم به ذکر است در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب    مخلوط

نامطلوب در فاصله بین رد  در صورتی که میزان گیاهان  مزرعه رد خواهد شد.  باشد   4جدول شماره  در  رد شدن 

شند، بازرس فنی مؤ 4بول (جدول و ق شده از ماده ج بند      ) با سه به روش ذکر  در عمل خواهد نمود.  1-2-6-3س

ــورت رد  ــدن ص ــه بازرس فنی  ،مزرعهش ــس ــوع به  مؤس موظف به ثبت موارد در فرم مربوطه و اعالم کتبی موض

اي سایر ارقام  ههاي خارج از تیپ و بوتهي شناسایی بوته  ترین صفاتی که برا خواهد بود. مهمشرکت تولیدکننده  

ستفاده قرار می    ستناد و ا سیانین در بوته     گیرند در باقال مورد ا شدي بوته، وجود رنگیزه آنتو شدت   و شامل فرم ر

هاي مالنین بر روي بال وجود لکهزمان گل دهی، ، در دومین گره گل دهنده برگچه زیرین دو طول و پهناي ،آن

ــیانین و پراکنش آن در درفش گل، ها و درفشگل  اندازه، رنگ غالف و انحناي آن، طول غالف، وجود آنتوس

  .باشدرنگ پوسته بذر می وبذر 

سیون بین مزارع و     صله ایزوال صورتی که فا شت بین طبقات مختلف بذري آلوده به گیاهان  ردیف یا در  هاي نکا

اید در اســرع ب شــرکت تولیدکنندهلوگیري از اختالط ژنتیکی، د، به منظور حفظ ســالمت بذر و جننامطلوب باشــ

  وقت نسبت به حذف گیاهان نامطلوب اقدام نماید.

  

  . مبارزه با آفات:3-6-2-3

شامل  سیاه    آفات مهم باقال  کرم تریپس، )، Aphis craccivora Kochشته بقوالت ( ، )Aphis fabae( باقال شته 

دکه باشمی) Ditylenchus dipsaciو نماتد ( )(Bruchus rufimanus باقال، سوسک )Agrotis ipsilonطوقه بر (

شیوه تأثیرگذار (شیمیایی یا بیول     میشرکت تولیدکننده بذر   ست در زمان مناسب و به  سبت به کنترل  وژیکبای ) ن

  . ثر آن اقدام نمایدؤم

  

  باقالثر در استاندارد بذري ؤهاي م. شناسایی بیماري3-6-2-4

بیماري  شاملاند ) ذکر شده1(جدول اي مربوطه که در جدول استاندارد مزرعه باقالبذرزاد  هايبیماريترین مهم

  . باشندمی) PSbMVبذرزاد نخود فرنگی ( یکآلودگی به ویروس موزای برق زدگی وبیماري لکه شکالتی، 

  

لکه شکالتی:. بیماري 3-6-2-4-1

شــاهده مکشــت این گیاه که در تمام مناطق زیررود باقال به شــمار میترین بیماري مخربترین و مهماین بیماري 

شرایط بهینه  باشد.  می Botrytis fabaeقارچ  لکه شکالتی باقال  عامل بیماري .باشد  یکه البته بذر زاد نم شود یم
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عالیم بیماري . گزارش شــده اســت) ســلســیوسدرجه  20رطوبت زیاد و دماي خنک ( ،بیماريبراي توســعه این 

ست.     شخیص ا ست  هنگامی مرحله اولمعموالً در دو مرحله قابل ت صور اي مایل به قرمز هاي قهوهکه لکه ا ت به 

ها زمانی اســت که لکهبیماري) فاز تهاجمی (یابد و مرحله دوم ها انتشــار میو ســاقه تري پایینهامجزا روي برگ

مکن است  دهند که ماي مایل به خاکستري را تشکیل می  تر قهوههاي بزرگبه هم پیوسته و لکه  تیره رنگ شده، 

ــانند     ــت دادن گل  ها دچار ریزش برگ  ، بوته ها پژمرده درنهایت برگ   .کل گیاه را بپوشـ ها  ها و غالف و از دسـ

در شــرایط آلودگی  شــوند و تمایل زیادي به ورس دارند.ضــعیف می اي مایل به قرمز وها قهوهشــوند، ســاقهمی

 گزارش شده است  درصد   60درصد و در ارقام حساس باالي    34خسارت بیماري در ارقام متحمل حدود   ،شدید 

)Bekheit and Latif,2015; Matthews and Marcellos,2003(.  
  

  

  

   باقالو غالف روي برگ  )Botrytis faba(عالیم بیماري لکه شکالتی .1شکل 

https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0030/369147/GrowNote-Faba-Bean-West-9-Diseases.pdf
  

  زدگی:. بیماري برق3-6-2-4-2

ماري برق زدگی یکی از   ماري  ترینمهمبی بات می   بی ماري      . باشــــد هاي حبو مل بی باقال ( برقعا رچ قا زدگی 

Ascochyta faba(  ــاقهروي برگهایی لکهبذرزاد بوده و  کندکهایجاد می هاي آلودههاي بوتهها و غالفها، سـ

عالیم آن ممکن اســت با مراحل اولیه بیماري لکه شــکالتی اشــتباه گرفته شــود. عالیم بیماري برق زدگی روي  

گسترش  ابباشد که می با حاشیه مشخص اي تیرههاي کوچک وحلقوي به رنگ قهوهها ابتدا به صورت لکهبرگ

ــتري تیره تغییر  بیماري، این لکه ــپس به خاکس ــده و س ــن ش بافت هایت در نکنند ومیپیدا  رنگ ها بزرگ و روش

ذ ف نفوند به درون غالتوامی در صورت وجود شرایط مساعد، قارچ عامل بیماري. شودآلوده، سیاه و خشک می

ــبب کرده و بذر را آلوده نمای    ــدن و تغییر رنگ بذر د و سـ ــوچروکیده شـ Bekheit(. دشـ and Latif, 2015; 

Davidson and Kimber, 2007.(  
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  باقالو غالف روي برگ  )Ascochyta faba(زدگیبرقعالیم بیماري  .2شکل 

https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0030/369147/GrowNote-Faba-Bean-West-9-Diseases.pdf
GRDC,2017; Bekheit and Latif,2015)(  

  

  
  باقال بذرروي  )Ascochyta faba(زدگی. عالیم بیماري برق3شکل 

https://nt.ars-grin.gov/taxadescriptions/factsheets/pdfPrintFile.cfm?thisApp=Didymellafabae  

Chalkley, 2017)(  

  

  :2بذرزاد نخودفرنگیموزائیک  ویروس. 3-6-2-4-3

بانی     نه میز خانواده     ویروس  این دام حدود  Fabaceaeبه  ــودمی م بات و لگوم  شـ فه   و بر حبو اي اثر هاي علو

ــتههم این ویروس گذارد. می ــورت مکانیکی  همو  از طریق ش ــط آنمیزان انتقال انتقال یافته و به ص بذر در  توس

ه ببیماري روي باقال  عالیم. باال گزارش شده است   ها در سطح بسیار  درصد و در سایر لگوم   100نخود فرنگی تا 

ستمیک   صورت لکه  سی شن در برگ     هاي  شد؛ میسبز تیره و رو شیه  با سمت باال  حا اندازه  وجمع هاي برگ به 

رنگ و اندازه  ايحلقوي قهوه هاياغلب چروکیده، داراي نقش بذر گیاهان آلوده شود.پهنک برگ کوچک می

Bekheit)( دباشنکوچکی می and Latif, 2015; Victoria State Government, 2013.  

                                                
2. Pea seedborne mosaic virus
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  باقالو بذر  هدر بوت )PSbMV(بذرزاد نخودفرنگی موزائیک ویروسعالیم  .4شکل 

https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0030/369147/GrowNote-Faba-Bean-West-9-Diseases.pdf

  :کامل . بازدید در مرحله رسیدگی3-6-3

ت شود با هدف شمارش و ثبها انجام میبازدید سوم و به عبارتی بازدید نهایی که در زمان رسیدگی کامل غالف

ــند) در فرم مربوط به  عوامل آلوده کنندة مقرر در  ــخیص باش ــتاندارد ملی بذر باقال (که در این مرحله قابل تش اس

شماره     سیدگی کامل (فرم  صیه 3بازدید در مرحله ر شود. نحوه  هاي فنی جهت رفع ایرادات انجام می) و ارائه تو

ید ست چنانچه طی بازد باشد. الزم به ذکر ا میکامل  گل دهیانجام بازدید در این مرحله مشابه بازدید در مرحله  

ثر بذر باقال از حداکمزرعه تولید صـــورت گرفته در این مرحله میزان آلودگی به عوامل مقرر در اســـتاندارد ملی 

  .عمل خواهد شد 1-2-6-3آستانه تعیین شده باالتر باشد به روش ذکر شده در بند 

  

  . تخمین میزان محصول:3-6-4

موظف خواهد بود با توجه به تراکم بوته و یکنواختی مزرعه در مرحله رسیدگی کامل، میزان  مؤسسهبازرس فنی 

) ثبت نماید. اجزاي عملکرد 3عملکرد مزرعه بذري را به طور تقریبی برآورد نموده و در فرم مربوطه (فرم شماره 

ر شاخه، تعداد بذر در هر نیام و وزن  در باقال شامل تعداد بوته در واحد سطح، تعداد شاخه جانبی، تعداد نیام در ه   

  باشد.هزاردانه می

  

  :. برداشت4

ــود:    ــی انجام ش ــاس ــت بذر باید با دقت و احتیاط و با توجه به دو نکته اس ــگیري از هرگونه اخ1برداش تالط . پیش

شــدن آســیب مکانیکی به بذر. براي اینکه برداشــت مزرعه بذري به درســتی و با     . جلوگیري از وارد2احتمالی 

  موظف به رعایت موارد ذیل خواهد بود: شرکت تولیدکنندهرعایت دو نکته مذکور انجام شود، 

آالت برداشت شامل کمباین، کامیون و مخازن مربوطه باید پیش از شروع برداشت کامالً تمیز      . تمام ماشین 4-1

  شوند.
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ــینباید . برداشـــت هر مزرعه بذري 4-2 ــده و ماشـ ــامل به تفکیک رقم و طبقه بذري انجام شـ آالت مربوطه (شـ

ــت هر رقم یا هر طبقه بذري و پیش از ورود به رقم یا طبقه بذري              کمباین، کامیون، مخازن و ...) پس از برداشـ

  دیگر باید کامالً تمیز شوند.

گام برداشــت ســبب ترك خوردن بذر، افزایش ضــایعات در طی    جا که آســیب مکانیکی بذر در هن . از آن4-3

ــت   ــروري اس ــد، ض ــرکت تولیدکنندهبوجاري و کاهش قوه نامیه و طول عمر بذر خواهد ش شــده بذر گواهی ش

  آالت برداشت اقدام نماید. نسبت به تنظیم دقیق ماشین

شده را به تف     می شرکت تولیدکننده بذر . 4-4 شت  ست آمار دقیق بذر بردا ر اختیار کیک رقم و طبقه بذري دبای

ا در فرم ر شرکت تولیدکننده آمار برداشت اعالم شده توسط      مؤسسه  قرار دهد. بازرس فنی  مؤسسه  بازرس فنی 

  را با مقدار برآورد شده در مرحله رسیدگی کامل مقایسه و تطبیق خواهد نمود.   مربوطه وارد نموده و آن

ار گانه و کامالً مشخص تا زمان فرآوري در انباطبقه بذري و به طور جد. بذر برداشت شده به تفکیک رقم و 4-5

  استاندارد نگهداري خواهد شد.

تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل (برداشت)   می مؤسسه  . بازرس فنی 4-6

رادات برداشـــت تا انبار اقدام نموده و ای یندفرآتولیدکننده بذر باقال، نســـبت به انجام بازدید از  شـــرکتتوســـط 

  مربوطه و یا تخلفات احتمالی را ثبت نماید.

  

  . بوجاري بذر:5

شگیري از هر  سیب مکانیکی به بذر نیز باید به عنوان دو    رقم گونه اختالط پی شدن آ احتمالی و جلوگیري از وارد 

  براي این منظور: تولیدکننده بذر قرار گیرد. شرکتهمواره مورد توجه بذر نکته اساسی در بوجاري 

  . کلیۀ وسایل و تجهیزات مورد استفاده در مرحلۀ بوجاري باید قبل از استفاده کامالً تمیز شوند.5-1

ــده و پس از اتمام عملیات بوجاري                  5-2 . بذر مربوط به هر رقم یا طبقه بذري باید به طور جداگانه بوجاري شـ

  آالت و مخازن مربوطه کامالً تمیز شوند. باید کلیه ماشین ،بذري مربوط به هر رقم یا طبقه

تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل (بوجاري)  می مؤسسه  . بازرس فنی 5-3

سط   سه بوجاري اقدام نموده و ایرادات مربوطه    شرکت تو سبت به انجام بازدید از پرو یا  و تولیدکننده بذر باقال، ن

  تخلفات احتمالی را ثبت نماید.

شده را به تفکیک رقم و طبقه بذري در اختیار بازرس فنی   شرکت تولیدکننده . 5-4 باید آمار دقیق بذر بوجاري 

ت را با مقادیر ثب آمار بذر بوجاري شده را در فرم مربوطه وارد نموده و آن  مؤسسه  قرار دهد. بازرس فنی  مؤسسه  

  کامل و مرحله پس از برداشت مقایسه و تطبیق خواهد نمود.   شده در مرحله رسیدگی
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  . ضدعفونی بذر: 6

ــاهده بیمــاري در مــزارع بــذري      ــورت مش ــاري    بــاقال در ص ــی بیم ــه پــایش و بررس ــورتی ک هــا در و در ص

شـرکت تولیدکننـده بـه توصـیه     آزمایشگاه حـاکی از آن باشـد کـه بیمـاري بـا ضـدعفونی قابـل کنتـرل اسـت،          

بــذر در اینصــورت  عفونی بــذر خواهــد بــود.ثبــت و گــواهی بــذر و نهــال موظــف بــه ضــد سســه تحقیقــات مؤ

. شـود گیـري بـا مـادة شـیمیایی بـا دز توصـیه شـده بـه دقـت ضـدعفونی           باید پـس از بوجـاري و پـیش از کیسـه    

  اســتفاده شــده بــذر ضــدعفونی شــده و نــوع ســم درمــورد الزم اطالعــاتبــذر بایــد   هــاي محتــويروي کیســه

  .شود درج

  

  :چینیگیري و پارت. کیسه7

در . شـــوندگیري میکیســـه کیلوگرم 40کاغذي به وزن هاي پروپیلینی یا . پس از فرآوري، بذور در کیســـه7-1

ه این ترتیب  ب ؛هاي با رنگ مشخص و یکسان استفاده شود    صورت امکان بهتر است براي هر طبقه بذري از کیسه   

سفید رنگ، براي طبقه     پایهپیشکه براي طبقه  سه  سه  پایهکی سه    صورتی رنگ و براي طبقه گواهی  کی  شده کی

درج نام محصــول، نام رقم، طبقه بذري، وزن خالص، ســال تولید، حداقل قوه نامیه، شــود.  به کار بردهآبی رنگ 

هاي کیسه يتولیدکننده روشرکت حداقل خلوص فیزیکی، نوع و دز سم به کار رفته جهت ضدعفونی بذر و نام   

  بذري ضروري است. 

ــه7-2 هاي  پالت   تنی و روي 30 حداکثر هاي  پارت هاي بذري باید به تفکیک رقم یا طبقه بذري در قالب            . کیسـ

ــتیکی به گونه ــه  چوبی یا پالس ــی به تمام کیس ــترس ــوند که امکان دس رداري بهاي بذري و انجام نمونهاي چیده ش

  گردد.بردار فراهم استاندارد براي نمونه

هاي مقرر در جدول استاندارد مربوطه،  . حداقل وزن نمونه بذر ارسالی باقال  به آزمایشگاه براي انجام آزمون  7-3

  باشد.می گرمیک کیلو

برداري رسمی و استاندارد صورت گرفته و صورتجلسه رسمی نمونه برداري پس        هاي بذري نمونه. از پارت7-4

سط نمونه  شرکت  مدبردار و از تکمیل، تو سه         یر فنی  صورتجل سخه از  شد. یک ن ضاء خواهد  تولیدکننده بذر ام

ردار براي بتولیدکننده شـــده و نمونه بذر باقال پس از پلمپ توســـط نمونهشـــرکت برداري تحویل رســـمی نمونه

  گردد.بررسی کیفی به آزمایشگاه ارسال می

  

  هاي کیفی بذر:. انجام آزمون8

ضور     ستاندارد و با ح شرکت  بذري که به روش ا ست   مدیرفنی  شده ا ظور تعیین به من ،تولیدکننده نمونه برداري 

  شود. ات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال میقکیفیت به مؤسسه تحقی
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  باقال استانداردهاي ملی گواهی بذر

  

   باقالبذر تولید  مزرعهاستاندارد ملی  -1جدول 

  طبقه بذري  عوامل

 پایهپیش

  (سوپرالیت)

  پایه

  (الیت)

  گواهی شده

  2  2  3  تناوب (حداقل سال)

  100  200  200  فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)

  5:1000  3:1000  1:1000  سایر ارقام (حداکثر بوته)

  1:1000  0  0  علفهاي هرز غیرمجاز (گل جالیز) تعداد در متر مربع

  5:100  2:100  1:100  تعداد بوته در متر مربع)هاي هرز (حداکثر  سایر علف

PSBMV (ویروس بذرزاد نخودفرنگی)  1  5/0  0  

  2  5/0  0  برق زدگی

  -  -  -  لکه شکالتی

  

باقالبذر  ی تولیدآزمایشگاهاستاندارد ملی  -2جدول 

  طبقه بذري  عوامل

 پایهپیش

  (سوپرالیت)

  پایه

  (الیت)

  گواهی شده

  95  98  98  خلوص فیزیکی (حداقل درصد)

  5  2  2  مواد جامد (حداکثر درصد)

  2/0  0  0  بذر سایر محصوالت (درصد)

ر د (گل جالیز)  حداکثر تعداد بذر علفهاي هرز غیرمجاز      

    یک کیلوگرم   

0  0  0  

  25/0  25/0  1/0  حداکثر بذر سایر علفهاي هرز (درصد)

  80  80  85  حداقل قوه نامیه (درصد)

  12  12  12  حداکثر رطوبت بذر (درصد)

PSBMV (ویروس بذرزاد نخودفرنگی)  1  5/0  0  

  1  4/0  0برق زدگی
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حداقل تعداد کرت بازدید براساس مساحت مزرعه -3جدول 

حداقل تعداد کرت بازدید مساحت مزرعه به هکتار

24یا  1

48یا  3

712تا  5

1016تا  8

  هاي بازدید هاي مشاهده شده در کرتناخالصیآستانه رد یا تأیید مزارع بر اساس مجموع  -4جدول 

هاي بازدیدهاي مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی

خواهد شد اگر مجموع  ردمزرعه هاي بازدید تعداد کرت

هاي مشاهده شده برابر یا ناخالصی

از مقادیر زیر باشد بیشتر

مزرعه تأیید خواهد شد اگر مجموع 

برابر یا هاي مشاهده شده ناخالصی

کمتر از مقادیر زیر باشد

10

15

19

24

30

35

39

44

44

1

6

12

18

22

27

31

36

43

4

8

12

16

20

24

28

32

36
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  )                                                                   1فرم درخواست تولید بذر باقال (فرم شماره 

            (براي هر متقاضی یک فرم جداگانه تهیه و به واحد استانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تحویل گردد)                                                                  

  سابقه تولید بذر:   شماره تماس:  روستا:  شهرستان:  استان:  نام متقاضی:

  شماره و تاریخ صدور/تمدید مجوز شرکت مربوطه:  درخواست:تاریخ 

          :1آدرس مزرعه شماره 

          :2آدرس مزرعه شماره 

          :3آدرس مزرعه شماره 

          :4آدرس مزرعه شماره 

  

  مشخصات مزرعه

  نوع سیستم آبیاري  کشت مساحت تقریبی  مقدار بذر            منشأ رقم  طبقه بذري           شماره مزرعه          نام رقم

      1            

      2            

      3            

      4            

  

  

  تناوب زراعی (سال)

  4سال   3سال   2سال   1سال   شماره مزرعه

1          

2          

3          

4          

کروکی مزرعه:                                                                      

  

                                                         N  

  مضاي متقاضی(مهر، امضاء و تاریخ)نام و ا                                                                                                         

  

ت تولیدکننده
شرک

سبز: 
خه 

س
ن

ی بذر
ل و گواه

حد کنتر
سفید: وا

خه 
س

ن
 

ن
ستا

ا

ت ثبت و گواهی بذر و نهالامؤسسه تحقیق
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  )                                                                     2فرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر باقال (فرم شماره 

  (براي هر متقاضی یک فرم جداگانه تهیه و توسط بازرس فنی مؤسسه و در حضور مدیر فنی شرکت تکمیل گردد) 

  کروکی مزرعه

N  نتیجه بازدید
  
  
  
  
  
  

N1:                                     N2:                                           N3:                                      N4:
EO1:                                  EO2:                                         EO3:                                   EO4:

  4مزرعه   3مزرعه   2مزرعه   1مزرعه 

  رد  قبول  رد  قبول  رد  قبول  رد  قبول

                
  سطح مورد تأیید

  3مزرعه   3مزرعه   2مزرعه   1مزرعه 

        

  علت یا علل عدم تأیید:

  مدیر فنی شرکتنام امضاي                    

  

  نام و امضاي بازرس فنی موسسه

  سابقه تولید بذر:   شماره تماس:    شماره و تاریخ صدور/تمدید مجوز شرکت مربوطه:  نام متقاضی:                                         

  1آدرس مزرعه 

     2آدرس مزرعه 

  3آدرس مزرعه 

  4آدرس مزرعه 

  مشخصات ارقام درخواستی

  فاصله ایزوالسیون (متر)  نوع سیستم آبیاري  مساحت تقریبی کشت  شده مقدار بذر کشت  منشأ رقم  طبقه بذري  نام رقم  مزرعه

1            

2            

3            

4            

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

سه 
س

سفید: مو
خه 

س
ن

ل
ی بذر و نها

ت و گواه
ت ثب

حقیقا
ت

ن
ستا

ی بذر ا
ل و گواه

حد کنتر
سبز: وا

خه 
س

ن
ت تولیدکننده

شرک
خه زرد: 

س
ن
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)                                                                      3فرم بازرسی مزارع بذري باقال (فرم شماره 

  (براي هر رقم/ طبقه بذري در مزرعه یک فرم جداگانه تهیه و توسط بازرس فنی مؤسسه با حضور مدیر فنی شرکت تکمیل گردد)

  شماره تماس:              استان/شهرستان/روستا:          نام شرکت تولیدکننده:    نام پیمانکار:

  شماره و تاریخ صدور/تمدید مجوز شرکت مربوطه:  آدرس مزرعه:                                                                                                                  

    شماره مزرعه:                                                                                                                                          تاریخ بازدید:    . بازدید در مرحله رسیدگی کامل3

  لکه شکالتی (%)  برق زدگی (%)  ویروس بذرزاد نخود فرنگی (%)  )%سایر علف هاي هرز (   علف هرز گل جالیز (تعداد در متر مربع)  بوته) 1000سایر ارقام (تعداد در 

            

  وضعیت مزرعه پس از بازدید در مرحله رسیدگی کامل                   تأیید                              عدم تأیید  برآورد عملکرد بذري:

  شود:در صورت عدم تأیید قطعه در این مرحله، دلیل رد مزرعه بیان 
  

  امضاي بازرس فنی:                                                                            

  امضاي مدیر فنی شرکت:                                                      

    شماره مزرعه:    تاریخ بازدید:                                                                           . بازدید در مرحله گل دهی2

  (%)بدسبزي   لکه شکالتی (%)  برق زدگی (%)  ویروس بذرزاد نخود فرنگی (%)  سایر علف هاي هرز ( %)  علف هرز گل جالیز (تعداد در متر مربع)  بوته) 1000سایر ارقام (تعداد در 

              

  دهی                             تأیید                          عدم تأییدوضعیت مزرعه پس از بازدید در مرحله گل    

  در صورت عدم تأیید قطعه در این مرحله، دلیل رد مزرعه بیان شود:
  

امضاي بازرس فنی:                                                                              
  

امضاي مدیر فنی شرکت:                                                                                                                        

  منشأ بذر:  طبقه بذري:  نام رقم:    نام محصول:  تاریخ بازدید:  . بازدید سطح سبز1

  میزان مصرف بذر:  تراکم:     تاریخ اولین آبیاري:    روش کاشت:  تاریخ کاشت:  شماره مزرعه:

  فاصله ایزوالسیون:           استاندارد                     غیر استاندارد    سیستم آبیاري:  سطح سبز:  تناوب:

  :N                                   جغرافیایی مزرعه:مختصات   
 :EO  

  آیا محل کشت با محل تأیید شده مطابقت دارد؟

  عدم تأییدتأیید               وضعیت مزرعه پس از بازدید سطح سبز  

  در صورت عدم تأیید قطعه در این مرحله، دلیل رد مزرعه بیان شود:
  

  

امضاي بازرس فنی:                                             
  

  امضاي مدیر فنی شرکت:                                      

نهال مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و
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مقدمه :

تولید و توزیع بذر با کیفیت بالا یکی از ضروریات تولید پایدار کشاورزی است. کیفیت بذر دربرگیرنده ویژگیهایی مانند درصد جوانهزنی، بنیه بذر، خلوص ژنتیکی و اصالت رقم،  خلوص فیزیکی و سلامت بذر میباشد. دستیابی به کیفیت بالای بذر و حفظ آن هدف هر تولیدکننده حرفهای بذر است و تجربه نشان داده که سیستم کنترل و گواهی بذر راه مؤثری برای کنترل و حفظ کیفیت بذر میباشد.

باقلا (Vicia faba L.) در زمره مهمترین بقولات دانهای جهان ردهبندی میشود که دانه خشک  آن دارای 20 تا 25 درصد پروتئین و مقادیر زیادی عناصر معدنی و ویتامینهاست. باقلا توانایی تثبیت 130 تا 160 کیلوگرم در هکتار نیتروژن را داراست و از این رو یکی از بهترین گیاهانی است که میتواند به عنوان کود سبز مصرف شود.

تولید بذر باقلا در کشور عمدتاً در استان گلستان متمرکز شده است. افزایش میزان تولید و ارتقای کیفیت بذر گواهیشده باقلا از طریق انجام بازدیدهای مزرعهای و آزمونهای آزمایشگاهی میتواند نقش مهمی در بهبود جایگاه بذر گواهیشده این محصول داشته باشد.  



1. تقسیمبندی طبقات بذری باقلا

طبقات بذری باقلا بر اساس آخرین استاندارد ملی مصوب به شرح ذیل میباشند: 

1-1. بذر پیشپایه (سوپرالیت): از تکثیر بذر طبقة اصلاحگر (Breeder Seed) توسط مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و یا شرکتهای دارای مجوز تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهای مربوطه تولید شده و منبع بذر پایه (الیت) و گواهی شده میباشد. بذر اصلاحگر بذری است که از تکثیر بذر هسته اولیه تحت نظارت بهنژادگر در مؤسسه تحقیقات مربوطه تولید میشود.  

1-2. بذر پایه (الیت): از تکثیر بذر پیشپایه یا سوپرالیت توسط شرکتهای دارای مجوز و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهای مربوطه تولید شده و منبع بذر گواهیشده میباشد.

1-3. بذر گواهی شده: از تکثیر بذر پایه توسط شرکتهای دارای مجوز و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاظ نمودن استانداردهای مربوطه تولید میشود. این طبقه بذری محصول نهایی برنامه کنترل و گواهی بذر باقلا بوده و برای تولید محصول تجاری مورد استفاده قرار میگیرد.







2. صدور مجوز 

متقاضیان حقیقی یا حقوقی تولید بذر باقلا در طبقات پایه و گواهیشده باید دارای مجوز تولید بذر باقلا از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باشند. از این رو لازم است متقاضی پیش از هر گونه اقدام برای تولید بذر، مدارک مورد نیاز جهت صدور یا تمدید مجوز مربوطه را تحویل مؤسسه نماید تا پس از بررسی کارشناسی و رفع نواقص احتمالی، تقاضای مربوطه در کمیته صدور مجوز  تولید مؤسسه مطرح گردیده و نسبت به صدور یا تمدید مجوز اقدام گردد. لازم به ذکر است دارا بودن مجوز معتبر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال شرط لازم و اولیه برای تولید بذر گواهی شده تحت نظارت مؤسسه مذکور بوده و بدون آن امکان ادامه روند گواهی بذر وجود نخواهد داشت.



3. مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر باقلا

3-1. ارائه درخواست:

شرکتها (و یا اشخاص حقیقی) دارای مجوز معتبر تولید بذر باقلا از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باید فرم درخواست تولید بذر باقلا (فرم شماره 1) را به دقت تکمیل نموده و فرم تکمیل شده را به واحد استانی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارائه نمایند.   



3-2. بررسی شرایط متقاضی:

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مکلف خواهد بود درخواستهای دریافت شده را به شرح ذیل بررسی نموده و در صورت تطابق شرایط متقاضی با موارد ذکر شده در این دستورالعمل، نسبت به معرفی پیمانکاران واجد شرایط به شرکت تولیدکننده جهت کاشت بذر در طبقات بذری مورد تأیید از ارقام مورد تقاضا اقدام نماید. 

در مورد مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال که متولی تولید بذر پیشپایه باقلا میباشد مانند شرکتهای خصوصی تولیدکننده بذر پایه و بذر گواهی شده رفتار خواهد شد با این تفاوت که مؤسسه مذکور نیازمند اخذ مجوز تولید بذر از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نبوده و در عین حال درخواست تولید بذر پیشپایه توسط مؤسسه مذکور مستقیماً به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال خواهد شد.  



3-3. بررسی امکانات متقاضی:

 متقاضی باید علاوه بر حسن شهرت و توصیه پذیر بودن، از ادوات و ماشین آلات مناسب کاشت، داشت و برداشت برخوردار بوده و همچنین دستگاههای بوجاری و کیسهگیری و انبار مناسب نگهداری بذر را دارا باشد. تعداد ارقام و طبقات بذری که تولیدکننده مجاز به تولید و تکثیر آنها خواهد بود به میزان امکانات مذکور بستگی دارد. 

3-4.  بررسی شرایط زمین پیشنهادی:

3-4-1. تناوب: برای تولید بذر طبقه پیشپایه حداقل تناوب 3 ساله، برای تولید بذر طبقه پایه حداقل تناوب 2 ساله و برای تولید بذر طبقه گواهی شده نیز حداقل تناوب 2 ساله باید رعایت شود (جدول 1).

3-4-2. سابقه کشت: زمینی که سابقه علف هرز گل جالیز در آن وجود دارد نباید به تولید بذر باقلا اختصاص داده شود.

3-4-3. فاصلة ایزولاسیون: ایزولاسیون مزرعه بذری عبارت است از تفکیک و جداسازی مزرعة بذری از کلیة منابع آلودگی ژنتیکی، فیزیکی یا پاتولوژیکی. فاصلة ایزولاسیون بستگی به روش گرده افشانی گیاه، طبقة بذری مورد گواهی، اثر عوامل نامطلوب، اندازة مزرعه و شرایط محیطی دارد. بر اساس استاندارد ملی مصوب بذر باقلا فاصله ایزولاسیون لازم برای طبقه بذریپیشپایه200 متر، طبقه بذری پایه200 متر و طبقه بذری گواهی شده 100متر در نظر گرفته شده است (جدول 1) که این فاصله ایزولاسیون میبایست از مزارع غیر بذری باقلا و نیز مزارع سایر ارقام ایجاد گردد. فاصله ایزولاسیون بین طبقات مختلف در یک مزرعه بذری (که از یک رقم هستند) حداقل یک ردیف نکاشت خواهد بود.



3-5. معرفی پیمانکار واجد شرایط:                                                       

پس از تأیید پیمانکار (امکانات و زمین)، مختصات جغرافیایی و کروکی قطعه موردنظر از سوی نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال به کمک دستگاه مکانیاب (GPS) در فرم مربوطه (فرم شماره 2) ثبت و درج میشود. لازم به ذکر است حضور مدیر فنی شرکت تولیدکننده در مراحل بازدید الزامی بوده وعدم حضور وی به منزله انصراف از درخواست تلقی میشود. 

در نهایت اسامی واجدین شرایط به همراه تعداد و میزان ارقام و طبقات بذری قابل تکثیر توسط پیمانکار، به شرکت تولیدکننده جهت کاشت بذر از رقم یا طبقه مورد گواهی ارائه میشود. همزمان اسامی واجدین شرایط به همراه سطح تکثیر و تعداد و نوع آزمونهای مورد نیاز جهت عقد تفاهمنامه نظارتی به اداره مربوطه از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اعلام میشود. 



3-6. کنترل مزرعه و گواهی بذر باقلا:

بازرسیهای مزرعه به منظور کنترل وضعیت گیاه زراعی در طول دوره تولید، فاصلة ایزولاسیون و عدم وجود ناخالصیهایی مانند علفهای هرز، گیاهان خارج از تیپ و بوتههای بیمار انجام میشود. بازرسین فنی مؤسسه به منظور اطمینان از رعایت حداقل استانداردهای ایزولاسیون، انجام مخلوطکشی و خالصسازی مزرعه و سایر عملیات موردنیاز در کلیة مراحل تولید، اقدام به بازرسی از مزرعة تولید بذر در مراحل مناسب رشدی مینمایند. مدیر فنی شرکت تولیدکننده بذر باید در تمام مراحل بازدید در زمان بازرسی مزرعه حضور داشته باشد. هر مزرعه بذری باقلا باید 3 نوبت مورد بازدید بازرس فنی مؤسسه قرار گیرد: 1. بازدید مرحله سطح سبز. 2. بازدید مرحله گل دهی کامل و 3. بازدید مرحله رسیدگی کامل (زمانی که برگها شروع به ریزش میکنند).





3-6-1. بازدید مرحله سطح سبز:

در این مرحله لازم است:

3-6-1-1. بازرس فنی مؤسسه جزییات مندرج در فرم شماره 1 (فرم درخواست تولید بذر باقلا) و فرم شماره 2 (فرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر باقلا) شامل مشخصات متقاضی، مشخصات مزرعه، مشخصات گونه و رقم گیاه، منشأ و اصالت بذر کشت شده، میزان بذر و سطح کشت را مورد بررسی قرار داده و پس از تطبیق موارد مذکور با مشاهدات میدانی، باید موارد لازم را در فرم مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره 3) ثبت نماید. به منظور بررسی و تأیید هویت بذر کشت شده، شرکت تولیدکننده باید حسب مورد رسید تحویل بذر از مرجع مربوطه و یا حداقل یک برچسب از هر تودة بذری مورد استفاده در کشت محصول را به بازرس فنی مؤسسه ارائه دهد.

3-6-1-2. بازرس فنی مؤسسه باید برخورداری مزرعه از استانداردهای مقرر از قبیل فاصله ایزولاسیون و وجود ردیف نکاشت بین طبقات مختلف بذری را بررسی نموده و در فرم مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره 3) ثبت نماید. 

3-6-1-3. بازرس فنی مؤسسه میزان دقیق سطح سبز مزرعه را با استفاده از دستگاه GPS تعیین نموده و نسبت به ثبت مشخصات جغرافیایی مزرعه محل کشت در فرم مربوط به بازدید سطح سبز (فرم شماره 3) اقدام خواهد نمود. همچنین ضروری است بازرس فنی مؤسسه نسبت به تطبیق مشخصات مزرعه محل کشت  با محلی که قبلاً (فرم شماره 2) مورد تأیید قرار گرفته بود، اقدام نماید.

3-6-1-4. در صورتی که مزرعه مورد بازدید شامل طبقات مختلف بذری باشد، شرکت تولیدکننده باید با نصب تابلو در ابتدای ردیف نکاشت مربوط به هر طبقه بذری نسبت به تفکیک طبقه مربوطه و تسهیل شناسایی آن اقدام نماید.   



3-6-2. بازدید مرحله گلدهی کامل: 

بازدید دوم با هدف شمارش و ثبت عوامل آلودهکنندة مقرر در استاندارد ملی مزرعه تولید بذر باقلا (سایر ارقام، علفهای هرز غیرمجاز، سایر علفهای هرز، بوتههای آلوده به ویروس بذر زاد نخودفرنگی و بوتههای آلوده به بیماری برقزدگی) در فرم مربوط به بازدید مرحله گلدهی و ارائه توصیههای فنی جهت رفع ایرادات در فرصت باقیمانده تا بازدید نهایی انجام میشود. لازم به ذکر است چنانچه طی بازدید صورت گرفته در این مرحله میزان آلودگی به عوامل مقرر در استاندارد ملی مزرعه تولید بذر باقلا از حداکثر آستانه تعیین شده بالاتر باشد به روش ذکر شده در بند  3-6-2-1 عمل خواهد شد.



3-6-2-1. روش بازرسی مزرعه:

بازرسی مزرعه بذری باقلا بر اساس برنامه بذر OECD [footnoteRef:1]و به روش زیر انجام خواهد شد: [1: . ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
] 




 الف) تعیین تعداد کرت بازدید در هر مزرعه:

تعداد کرت بازدید در هر مزرعه بر اساس جدول 3 تعیین میشود. در مواردیکه مساحت مزرعه مورد بازدید بیش از 10 هکتار باشد، مزرعه به تناسب مساحت به واحدهای حداکثر 10 هکتاری تقسیم خواهد شد. 



ب) تعیین تعداد شمارش در هرکرت بازدید: 

تعداد بوتهای که در هر کرت بازدید توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت با استفاده از رابطه 1 تعیین خواهد شد:



رابطه 1)                                                                   



که در آن A: تعداد بوتهای که در هر کرت بازدید باید مورد ارزیابی قرار گیرد و n: مخرج کسر حد آستانه از پارامتر مورد بررسی در جدول استاندارد ملی مزرعه تولید بذر باقلا (جدول 1) میباشد؛ این کسر باید به صورت 1 بر n باشد. به عنوان مثال در ارزیابی پارامتر "سایر ارقام" در طبقه گواهیشده بذر باقلا، با توجه به اینکه کسر حد آستانه 5 بر 1000 تعریف شده است، ابتدا این کسر به کسر 1 بر n یعنی 1 بر 200 تبدیل میشود. سپس تعداد بوتهای که در هر کرت بازدید باید توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار گیرد بر اساس رابطه 1 برابر با 800 (200 × 4) بوته خواهد بود.  



ج) مقایسه مجموع ناخالصیهای مشاهده شده در کرتهای بازدید با آستانه ذکر شده در جدول 4:

مجموع ناخالصیهای مشاهده شده در کرتهای بازدید با آستانه ذکر شده در جدول 4 مقایسه و نتیجه اعمال خواهد شد. در صورتی که مجموع ناخالصیهای مشاهده شده در کرتهای بازدید در فاصله بین رد و قبول باشد، بازرس فنی مؤسسه باید تعداد کرت بازدید در هر مزرعه را به مقادیر بالاتر از حداقل تعداد کرت بازدید ذکر شده در جدول 3 افزایش دهد. تعداد کرت بازدید در هر مزرعه تا 36 کرت قابل افزایش خواهد بود.  

3-6-2-2. حذف گیاهان نامطلوب:

به منظور حفظ سلامت، خلوص ژنتیکی و فیزیکی مزرعه بذری و در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب موجود در مزرعه شامل بوتههای خارج از تیپ، بوتههای سایر ارقام، بوتههای بیمار و علفهای هرز کمتر از حد آستانه تأیید شدن در جدول شماره 4 باشد، موارد مذکور در فرم مربوط به بازدید در مرحله گلدهی (فرم شماره 3) ثبت شده و شرکت تولیدکننده میبایست در اسرع وقت گیاهان نامطلوب مذکور را از طریق بوتهکشی و مخلوطکشی از مزرعه خارج نماید. لازم به ذکر است در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب بیشتر از حد آستانه رد شدن در جدول شماره 4 باشد مزرعه رد خواهد شد. در صورتی که میزان گیاهان نامطلوب در فاصله بین رد و قبول (جدول 4) باشند، بازرس فنی مؤسسه به روش ذکر شده از ماده ج بند 3-6-2-1 عمل خواهد نمود. در صورت رد شدن مزرعه، بازرس فنی مؤسسه موظف به ثبت موارد در فرم مربوطه و اعلام کتبی موضوع به شرکت تولیدکننده خواهد بود. مهمترین صفاتی که برای شناسایی بوتههای خارج از تیپ و بوتههای سایر ارقام در باقلا مورد استناد و استفاده قرار میگیرند شامل فرم رشدی بوته، وجود رنگیزه آنتوسیانین در بوته و شدت آن، طول و پهنای دو برگچه زیرین در دومین گره گل دهنده، زمان گل دهی، وجود لکههای ملانین بر روی بال گلها و درفش، وجود آنتوسیانین و پراکنش آن در درفش گل، طول غلاف، رنگ غلاف و انحنای آن، اندازه بذر و رنگ پوسته بذر میباشد.

در صورتی که فاصله ایزولاسیون بین مزارع و یا ردیفهای نکاشت بین طبقات مختلف بذری آلوده به گیاهان نامطلوب باشند، به منظور حفظ سلامت بذر و جلوگیری از اختلاط ژنتیکی، شرکت تولیدکننده باید در اسرع وقت نسبت به حذف گیاهان نامطلوب اقدام نماید.



3-6-2-3. مبارزه با آفات:

آفات مهم باقلا شامل شته سیاه باقلا (Aphis fabae)، شته بقولات (Aphis craccivora Koch)، تریپس، کرم طوقه بر (Agrotis ipsilon)، سوسک باقلا Bruchus rufimanus)) و نماتد (Ditylenchus dipsaci) میباشدکه شرکت تولیدکننده بذر میبایست در زمان مناسب و به شیوه تأثیرگذار (شیمیایی یا بیولوژیک) نسبت به کنترل مؤثر آن اقدام نماید. 



3-6-2-4. شناسایی بیماریهای مؤثر در استاندارد بذری باقلا

مهمترین بیماریهای بذرزاد باقلا که در جدول استاندارد مزرعهای مربوطه (جدول 1) ذکر شدهاند شامل بیماری لکه شکلاتی، بیماری برق زدگی و آلودگی به ویروس موزاییک بذرزاد نخود فرنگی (PSbMV) میباشند. 



3-6-2-4-1. بیماری لکه شکلاتی:

این بیماری مهمترین و مخربترین بیماری باقلا به شمار میرود که در تمام مناطق زیرکشت این گیاه مشاهده میشود که البته بذر زاد نمی باشد. عامل بیماری لکه شکلاتی باقلا قارچ Botrytis fabae میباشد. شرایط بهینه برای توسعه این بیماری، رطوبت زیاد و دمای خنک (20 درجه سلسیوس) گزارش شده است. علایم بیماری معمولاً در دو مرحله قابل تشخیص است. مرحله اول هنگامی است که لکههای قهوهای مایل به قرمز به صورت مجزا روی برگهای پایینتر و ساقهها انتشار مییابد و مرحله دوم (فاز تهاجمی بیماری) زمانی است که لکهها تیره رنگ شده، به هم پیوسته و لکههای بزرگتر قهوهای مایل به خاکستری را تشکیل میدهند که ممکن است کل گیاه را بپوشانند. درنهایت برگها پژمرده، بوتهها دچار ریزش برگ و از دست دادن گلها و غلافها میشوند، ساقهها قهوهای مایل به قرمز و ضعیف میشوند و تمایل زیادی به ورس دارند. در شرایط آلودگی شدید، خسارت بیماری در ارقام متحمل حدود 34 درصد و در ارقام حساس بالای 60 درصد گزارش شده است (Bekheit and Latif,2015; Matthews and Marcellos,2003).







شکل 1. علایم بیماری لکه شکلاتی(Botrytis faba) روی برگ و غلاف باقلا 

https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0030/369147/GrowNote-Faba-Bean-West-9-Diseases.pdf



3-6-2-4-2. بیماری برقزدگی:

بیماری برق زدگی یکی از مهمترین بیماریهای حبوبات میباشد. عامل بیماری برقزدگی باقلا (قارچ Ascochyta faba) بذرزاد بوده و لکههایی روی برگها، ساقهها و غلافهای بوتههای آلوده ایجاد میکندکه علایم آن ممکن است با مراحل اولیه بیماری لکه شکلاتی اشتباه گرفته شود. علایم بیماری برق زدگی روی برگها ابتدا به صورت لکههای کوچک وحلقوی به رنگ قهوهای تیره با حاشیه مشخص میباشد که با گسترش بیماری، این لکهها بزرگ و روشن شده و سپس به خاکستری تیره تغییر رنگ پیدا میکنند ودر نهایت بافت آلوده، سیاه و خشک میشود. در صورت وجود شرایط مساعد، قارچ عامل بیماری میتواند به درون غلاف نفوذ کرده و بذر را آلوده نماید و سبب چروکیده شدن و تغییر رنگ بذر شود. (Bekheit and Latif, 2015; Davidson and Kimber, 2007).





شکل 2. علایم بیماری برقزدگی(Ascochyta faba) روی برگ و غلاف باقلا

https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0030/369147/GrowNote-Faba-Bean-West-9-Diseases.pdf

GRDC,2017; Bekheit and Latif,2015))





شکل 3. علایم بیماری برقزدگی(Ascochyta faba) روی بذر باقلا

https://nt.ars-grin.gov/taxadescriptions/factsheets/pdfPrintFile.cfm?thisApp=Didymellafabae

Chalkley, 2017))



3-6-2-4-3. ویروس موزائیک بذرزاد نخودفرنگی[footnoteRef:2]: [2: . Pea seedborne mosaic virus] 


دامنه میزبانی این  ویروس  به خانواده Fabaceae محدود میشود و بر حبوبات و لگومهای علوفهای اثر میگذارد. این ویروس هم از طریق شته و هم به صورت مکانیکی انتقال یافته و میزان انتقال آن توسط بذر در نخود فرنگی تا 100 درصد و در سایر لگومها در سطح بسیار بالا گزارش شده است. علایم بیماری روی باقلا به صورت لکههای سیستمیک سبز تیره و روشن در برگ میباشد؛ حاشیههای برگ به سمت بالا جمع و اندازه پهنک برگ کوچک میشود. بذر گیاهان آلوده اغلب چروکیده، دارای نقشهای حلقوی قهوهای رنگ و اندازه کوچکی میباشند ((Bekheit and Latif, 2015; Victoria State Government, 2013.





شکل 4. علایم ویروس موزائیک بذرزاد نخودفرنگی(PSbMV) در بوته و بذر باقلا

https://grdc.com.au/__data/assets/pdf_file/0030/369147/GrowNote-Faba-Bean-West-9-Diseases.pdf



3-6-3. بازدید در مرحله رسیدگی کامل:

بازدید سوم و به عبارتی بازدید نهایی که در زمان رسیدگی کامل غلافها انجام میشود با هدف شمارش و ثبت عوامل آلوده کنندة مقرر در استاندارد ملی بذر باقلا (که در این مرحله قابل تشخیص باشند) در فرم مربوط به بازدید در مرحله رسیدگی کامل (فرم شماره 3) و ارائه توصیههای فنی جهت رفع ایرادات انجام میشود. نحوه انجام بازدید در این مرحله مشابه بازدید در مرحله گل دهی کامل میباشد. لازم به ذکر است چنانچه طی بازدید صورت گرفته در این مرحله میزان آلودگی به عوامل مقرر در استاندارد ملی مزرعه تولید بذر باقلا از حداکثر آستانه تعیین شده بالاتر باشد به روش ذکر شده در بند 3-6-2-1 عمل خواهد شد.



3-6-4. تخمین میزان محصول:

بازرس فنی مؤسسه موظف خواهد بود با توجه به تراکم بوته و یکنواختی مزرعه در مرحله رسیدگی کامل، میزان عملکرد مزرعه بذری را به طور تقریبی برآورد نموده و در فرم مربوطه (فرم شماره 3) ثبت نماید. اجزای عملکرد در باقلا شامل تعداد بوته در واحد سطح، تعداد شاخه جانبی، تعداد نیام در هر شاخه، تعداد بذر در هر نیام و وزن هزاردانه میباشد.



4. برداشت:

برداشت بذر باید با دقت و احتیاط و با توجه به دو نکته اساسی انجام شود: 1. پیشگیری از هرگونه اختلاط احتمالی 2. جلوگیری از واردشدن آسیب مکانیکی به بذر. برای اینکه برداشت مزرعه بذری به درستی و با رعایت دو نکته مذکور انجام شود، شرکت تولیدکننده موظف به رعایت موارد ذیل خواهد بود:

4-1. تمام ماشینآلات برداشت شامل کمباین، کامیون و مخازن مربوطه باید پیش از شروع برداشت کاملاً تمیز شوند.

4-2. برداشت هر مزرعه بذری باید به تفکیک رقم و طبقه بذری انجام شده و ماشینآلات مربوطه (شامل کمباین، کامیون، مخازن و ...) پس از برداشت هر رقم یا هر طبقه بذری و پیش از ورود به رقم یا طبقه بذری دیگر باید کاملاً تمیز شوند.

4-3. از آنجا که آسیب مکانیکی بذر در هنگام برداشت سبب ترک خوردن بذر، افزایش ضایعات در طی بوجاری و کاهش قوه نامیه و طول عمر بذر خواهد شد، ضروری است شرکت تولیدکننده بذر گواهیشده نسبت به تنظیم دقیق ماشینآلات برداشت اقدام نماید. 

4-4. شرکت تولیدکننده بذر میبایست آمار دقیق بذر برداشت شده را به تفکیک رقم و طبقه بذری در اختیار بازرس فنی مؤسسه قرار دهد. بازرس فنی مؤسسه آمار برداشت اعلام شده توسط شرکت تولیدکننده را در فرم مربوطه وارد نموده و آن را با مقدار برآورد شده در مرحله رسیدگی کامل مقایسه و تطبیق خواهد نمود.  

4-5. بذر برداشت شده به تفکیک رقم و طبقه بذری و به طور جداگانه و کاملاً مشخص تا زمان فرآوری در انبار استاندارد نگهداری خواهد شد.

4-6. بازرس فنی مؤسسه میتواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل (برداشت) توسط شرکت تولیدکننده بذر باقلا، نسبت به انجام بازدید از فرآیند برداشت تا انبار اقدام نموده و ایرادات مربوطه و یا تخلفات احتمالی را ثبت نماید.



5. بوجاری بذر:

پیشگیری از هرگونه اختلاط رقم احتمالی و جلوگیری از وارد شدن آسیب مکانیکی به بذر نیز باید به عنوان دو نکته اساسی در بوجاری بذر همواره مورد توجه شرکت تولیدکننده بذر قرار گیرد. برای این منظور:

5-1. کلیة وسایل و تجهیزات مورد استفاده در مرحلة بوجاری باید قبل از استفاده کاملاً تمیز شوند.

5-2. بذر مربوط به هر رقم یا طبقه بذری باید به طور جداگانه بوجاری شده و پس از اتمام عملیات بوجاری مربوط به هر رقم یا طبقه بذری، باید کلیه ماشینآلات و مخازن مربوطه کاملاً تمیز شوند. 

5-3. بازرس فنی مؤسسه میتواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل (بوجاری) توسط شرکت تولیدکننده بذر باقلا، نسبت به انجام بازدید از پروسه بوجاری اقدام نموده و ایرادات مربوطه و یا تخلفات احتمالی را ثبت نماید.

5-4. شرکت تولیدکننده باید آمار دقیق بذر بوجاری شده را به تفکیک رقم و طبقه بذری در اختیار بازرس فنی مؤسسه قرار دهد. بازرس فنی مؤسسه آمار بذر بوجاری شده را در فرم مربوطه وارد نموده و آن را با مقادیر ثبت شده در مرحله رسیدگی کامل و مرحله پس از برداشت مقایسه و تطبیق خواهد نمود.  



6. ضدعفونی بذر: 

در صورت مشاهده بیماری در مزارع بذری باقلا و در صورتی که پایش و بررسی بیماریها در آزمایشگاه حاکی از آن باشد که بیماری با ضدعفونی قابل کنترل است، شرکت تولیدکننده به توصیه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال موظف به ضدعفونی بذر خواهد بود. در اینصورت بذر باید پس از بوجاری و پیش از کیسهگیری با مادة شیمیایی با دز توصیه شده به دقت ضدعفونی شود. روی کیسههای محتوی  بذر باید اطلاعات لازم درمورد بذر ضدعفونی شده و نوع سم استفاده شده  درج شود.



7. کیسهگیری و پارتچینی:

7-1. پس از فرآوری، بذور در کیسههای پروپیلینی یا کاغذی به وزن 40 کیلوگرم کیسهگیری میشوند. در صورت امکان بهتر است برای هر طبقه بذری از کیسههای با رنگ مشخص و یکسان استفاده شود؛ به این ترتیب که برای طبقه پیشپایه کیسه سفید رنگ، برای طبقه پایه کیسه صورتی رنگ و برای طبقه گواهی شده کیسه آبی رنگ به کار برده شود. درج نام محصول، نام رقم، طبقه بذری، وزن خالص، سال تولید، حداقل قوه نامیه، حداقل خلوص فیزیکی، نوع و دز سم به کار رفته جهت ضدعفونی بذر و نام شرکت تولیدکننده روی کیسههای بذری ضروری است. 

7-2. کیسههای بذری باید به تفکیک رقم یا طبقه بذری در قالب پارتهای حداکثر 30 تنی و روی پالتهای چوبی یا پلاستیکی به گونهای چیده شوند که امکان دسترسی به تمام کیسههای بذری و انجام نمونهبرداری استاندارد برای نمونهبردار فراهم گردد.

7-3. حداقل وزن نمونه بذر ارسالی باقلا  به آزمایشگاه برای انجام آزمونهای مقرر در جدول استاندارد مربوطه، یک کیلوگرم میباشد.

7-4. از پارتهای بذری نمونهبرداری رسمی و استاندارد صورت گرفته و صورتجلسه رسمی نمونه برداری پس از تکمیل، توسط نمونهبردار و مدیر فنی شرکت تولیدکننده بذر امضاء خواهد شد. یک نسخه از صورتجلسه رسمی نمونهبرداری تحویل شرکت تولیدکننده شده و نمونه بذر باقلا پس از پلمپ توسط نمونهبردار برای بررسی کیفی به آزمایشگاه ارسال میگردد.



8. انجام آزمونهای کیفی بذر:

بذری که به روش استاندارد و با حضور مدیرفنی شرکت تولیدکننده نمونه برداری شده است، به منظور تعیین کیفیت به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال میشود. 



استانداردهای ملی گواهی بذر باقلا



جدول 1- استاندارد ملی مزرعه تولید بذر باقلا 

		عوامل

		طبقه بذری



		

		پیشپایه (سوپرالیت)

		پایه

(الیت)

		گواهی شده



		تناوب (حداقل سال)

		3

		2

		2



		فاصله مزرعه از سایر مزارع (حداقل متر)

		200

		200

		100



		سایر ارقام (حداکثر بوته)

		1:1000

		3:1000

		5:1000



		علفهای هرز غیرمجاز (گل جالیز) تعداد در متر مربع

		0

		0

		1:1000



		سایر علف های هرز (حداکثر تعداد بوته در متر مربع)

		1:100

		2:100

		5:100



		PSBMV (ویروس بذرزاد نخودفرنگی)

		0

		5/0

		1



		برق زدگی

		0

		5/0

		2



		لکه شکلاتی

		-

		-

		-







جدول 2- استاندارد ملی آزمایشگاهی تولید بذر باقلا

		عوامل

		طبقه بذری



		

		پیشپایه (سوپرالیت)

		پایه

(الیت)

		گواهی شده



		خلوص فیزیکی (حداقل درصد)

		98

		98

		95



		مواد جامد (حداکثر درصد)

		2

		2

		5



		بذر سایر محصولات (درصد)

		0

		0

		2/0



		حداکثر تعداد بذر علفهای هرز غیرمجاز (گل جالیز) در یک کیلوگرم     

		0

		0

		0



		حداکثر بذر سایر علفهای هرز (درصد)

		1/0

		25/0

		25/0



		حداقل قوه نامیه (درصد)

		85

		80

		80



		حداکثر رطوبت بذر (درصد)

		12

		12

		12



		PSBMV (ویروس بذرزاد نخودفرنگی)

		0

		5/0

		1



		برق زدگی

		0

		4/0

		1







جدول 3- حداقل تعداد کرت بازدید براساس مساحت مزرعه

		مساحت مزرعه به هکتار

		حداقل تعداد کرت بازدید 



		1 یا 2

		4



		3 یا 4

		8



		5 تا 7

		12



		8 تا 10

		16











جدول 4- آستانه رد یا تأیید مزارع بر اساس مجموع ناخالصیهای مشاهده شده در کرتهای بازدید 

		مجموع ناخالصیهای مشاهده شده در کرتهای بازدید

		

تعداد کرت های بازدید





		مزرعه رد خواهد شد اگر مجموع ناخالصیهای مشاهده شده برابر یا بیشتر از مقادیر زیر باشد

		مزرعه تأیید خواهد شد اگر مجموع ناخالصیهای مشاهده شده برابر یا کمتر از مقادیر زیر باشد

		



		10

15

19

24

30

35

39

44

44

		1

6

12

18

22

27

31

36

43

		4

8

12

16

20

24

28

32

36















3



مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال



فرم درخواست تولید بذر باقلا (فرم شماره 1)                                                                   

                                          (برای هر متقاضی یک فرم جداگانه تهیه و به واحد استانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال تحویل گردد)                                  نسخه سبز: شرکت تولیدکننده



		نام متقاضی:

		استان:

		شهرستان:

		روستا:

		شماره تماس:

		سابقه تولید بذر: 



		تاریخ درخواست:

		شماره و تاریخ صدور/تمدید مجوز شرکت مربوطه:



		آدرس مزرعه شماره 1:

		

		

		

		



		آدرس مزرعه شماره 2:

		

		

		

		



		آدرس مزرعه شماره 3:

		

		

		

		



		آدرس مزرعه شماره 4:

		

		

		

		



		

مشخصات مزرعه

		شماره مزرعه          نام رقم

		         طبقه بذری

		منشأ رقم

		 مقدار بذر         

		مساحت تقریبی کشت

		نوع سیستم آبیاری



		

		      1

		

		

		

		

		



		

		      2

		

		

		

		

		



		

		      3

		

		

		

		

		



		

		      4

		

		

		

		

		



		



تناوب زراعی (سال)

		شماره مزرعه

		سال 1

		سال 2

		سال 3

		سال 4



		

		1

		

		

		

		



		

		2

		

		

		

		



		

		3

		

		

		

		



		

		4

		

		

		

		



		کروکی مزرعه:                                                                      نسخه سفید: واحد کنترل و گواهی بذر استان





		                                                       	N

                                                                                                         نام و امضای متقاضی(مهر، امضاء و تاریخ)







فرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر باقلا (فرم شماره 2)                                                                     نسخه زرد: شرکت تولیدکننده

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال



		نام متقاضی:                                         

		شماره و تاریخ صدور/تمدید مجوز شرکت مربوطه:

		

		شماره تماس:

		سابقه تولید بذر: 



		آدرس مزرعه 1



		آدرس مزرعه 2   



		آدرس مزرعه 3



		آدرس مزرعه 4



		مشخصات ارقام درخواستی



		مزرعه

		نام رقم

		طبقه بذری

		منشأ رقم

		مقدار بذر کشت شده

		مساحت تقریبی کشت

		نوع سیستم آبیاری

		فاصله ایزولاسیون (متر)



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		





 (برای هر متقاضی یک فرم جداگانه تهیه و توسط بازرس فنی مؤسسه و در حضور مدیر فنی شرکت تکمیل گردد)نسخه سبز: واحد کنترل و گواهی بذر استان



کروکی مزرعهنسخه سفید: موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال



		نتیجه بازدید

		N













N1:                                     N2:                                           N3:                                      N4:

EO1:                                  EO2:                                         EO3:                                   EO4:



		مزرعه 1

		مزرعه 2

		مزرعه 3

		مزرعه 4

		



		قبول

		رد

		قبول

		رد

		قبول

		رد

		قبول

		رد

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		سطح مورد تأیید

		



		مزرعه 1

		مزرعه 2

		مزرعه 3

		مزرعه 3

		



		

		

		

		

		



		علت یا علل عدم تأیید:

                   نام امضای مدیر فنی شرکت



		نام و امضای بازرس فنی موسسه





فرم بازرسی مزارع بذری باقلا (فرم شماره 3)                                                                      مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال



(برای هر رقم/ طبقه بذری در مزرعه یک فرم جداگانه تهیه و توسط بازرس فنی مؤسسه با حضور مدیر فنی شرکت تکمیل گردد)نسخه سفید: مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

نسخه سبز: واحد کنترل و گواهی بذر استان



		نام پیمانکار:

		نام شرکت تولیدکننده:  

		          استان/شهرستان/روستا:

		            شماره تماس:



		آدرس مزرعه:                                                                                                                                                                        

		

		شماره و تاریخ صدور/تمدید مجوز شرکت مربوطه:



		3. بازدید در مرحله رسیدگی کامل

		

		تاریخ بازدید:

		                                                                 

		                                                                     

		  شماره مزرعه:

		



		سایر ارقام (تعداد در 1000 بوته)

		علف هرز گل جالیز (تعداد در متر مربع)

		سایر علف های هرز ( %)

		ویروس بذرزاد نخود فرنگی (%)

		برق زدگی (%)

		لکه شکلاتی (%)



		

		

		

		

		

		



		برآورد عملکرد بذری:

		وضعیت مزرعه پس از بازدید در مرحله رسیدگی کامل                   تأیید                              عدم تأیید



		در صورت عدم تأیید قطعه در این مرحله، دلیل رد مزرعه بیان شود:

		

                                                                           امضای بازرس فنی: 

                                                      امضای مدیر فنی شرکت:



		2. بازدید در مرحله گل دهی

		

		تاریخ بازدید:                                                                       

		

		

		شماره مزرعه:

		



		سایر ارقام (تعداد در 1000 بوته)

		علف هرز گل جالیز (تعداد در متر مربع)

		سایر علف های هرز ( %)

		ویروس بذرزاد نخود فرنگی (%)

		برق زدگی (%)

		لکه شکلاتی (%)

		بدسبزی (%)



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		وضعیت مزرعه پس از بازدید در مرحله گلدهی                             تأیید                          عدم تأیید



		در صورت عدم تأیید قطعه در این مرحله، دلیل رد مزرعه بیان شود:

		

                                                                           امضای بازرس فنی:   



                                                                       امضای مدیر فنی شرکت:                                                 



		1. بازدید سطح سبز

		تاریخ بازدید:

		نام محصول:

		

		نام رقم:

		طبقه بذری:

		منشأ بذر:



		شماره مزرعه:

		تاریخ کاشت:

		روش کاشت:

		

		تاریخ اولین آبیاری:

		  تراکم: 

		میزان مصرف بذر:



		تناوب:

		سطح سبز:

		سیستم آبیاری:

		

		فاصله ایزولاسیون:           استاندارد                     غیر استاندارد



		

		مختصات جغرافیایی مزرعه:

		                                 

		

		N:

: EO

		آیا محل کشت با محل تأیید شده مطابقت دارد؟



		

		وضعیت مزرعه پس از بازدید سطح سبز

		

		تأیید           

		عدم تأیید





		در صورت عدم تأیید قطعه در این مرحله، دلیل رد مزرعه بیان شود:

		

		

                                         امضای بازرس فنی:    



                                      امضای مدیر فنی شرکت:
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