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 مقدمه :

عنوان مهمترین عملکرد محصوالت زراعی تا حد زیادی به کیفیت بذر آنها بستگی دارد و از اینروست که بذر به 

از بذر شود. کیفیت بذر یک مفهوم کلی بوده و دربرگیرنده ابعاد مختلفی نهاده کشاورزی در نظر گرفته می

بذر استاندارد که از آن به عنوان بذر است.  آنهمچون قوه نامیه، خلوص فیزیکی، خلوص ژنتیکی و سالمت 

-گواهی شده و در چرخه بذری توزیع میر، هی بذشود تحت نظارت نظام کنترل و گواشده نام برده میگواهی

باشد. اجرای شود. نظام کنترل و گواهی بذر مبتنی بر اصولی است که مهمترین آن استانداردهای ملی بذر می

درست و دقیق استانداردهای مذکور نیازمند دستورالعمل فنی کنترل و گواهی بذر است که دربرگیرنده جزییات 

 باشد. لی بذر هر محصول میاعمال استانداردهای م

، دارا لگومینوز است که به دلیل مصارف متعددد مهم خانواده یکی از گیاهان   (Medik Lens culinaris) عدس

عددس عدالوه بدر     دانهنقش مهمی در تغذیه انسان و حیوانات دارد.  غذاییعناصر ارزشمند بودن پروتئین و دیگر 

تواندایی تثبیدت نیتدروژن و افدزایش      ایدن گیداه   هدا اسدت.  ویتدامین غنی بودن از پروتئین، منبع غنی عناصر معدنی و 

  .شودمیکشاورزی تولید  هایحاصلخیزی خاک  را دارد که به نوبه خود سبب پایداری سیستم

درصد آن  7/93که  گزارش شده استهزار هکتار  8/141حدود ایران سطح زیر کشت عدس در  1393در سال 

هزار تن گزارش  5/71میزان تولید این محصول در کشور حدود در همان سال  . داشته استقرار اراضی دیم در 

 ، ایدالم کرمانشاه هایدر استان عدس در کشور بسیار ناچیز بوده و عمدتاًشده گواهی. میزان تولید بذر شده است

منظور تولید بدذر در کشدور در سده    به عدسسطح گواهی شده ارقام  1395سال در ؛ متمرکز شده است و اردبیل

تن بدذر از طبقدات رکدر     12درنهایت هکتار بوده است که  13تنها حدود  ، مادری و گواهی شدهسوپرالیتطبقه 

 .شده عدس در تأمین نیاز بذری کشور بسیار ناچیز بدوده اسدت  سهم بذر گواهینابراین . بشده، گواهی شده است

که بر اساس دستورالعمل فنی کنتدرل و گدواهی بدذر عددس صدورت      ای مزرعهمنظم انجام بازدیدهای  از این رو

 دارد. عدس شده بذر گواهی نقش مهمی در ارتقای کیفیگیرد، می
 

 بندی طبقات بذری عدستقسیم. 1

طبقده بده شدری زیدر تقسدیم       3بدذر عددس طبقدات مختلدر بدذری ایدن محصدول را بده         آخرین اسدتاندارد ملدی   

 نموده است: 

اسدت  ( Breeder Seed)گدر اصدالی تکثیدر بدذر طبقدة     بدذور ایدن طبقده حاصدل     :. بذذر ااهذه هذا سذوارالی     1

تحددت نظددارت  هددای دارای مجددوزبددذر و یددا شددرکت توسددط مؤسسدده تحقیقددات اصددالی و تهیدده نهددال و   کدده 

شددده و منبددع  تکثیددرمؤسسدده تحقیقددات ثبددت و گددواهی بددذر و نهددال و بددا لحدداد نمددودن اسددتانداردهای مربوطدده 

نژادگددر در از تکثیددر بددذر هسددته اولیدده تحددت نظددارت بدده  بددذری کدده . باشدددبددذر مددادری و گددواهی شددده مددی 

 .  شود بذر پایه یا سوپرالیت نام داردتولید میمؤسسه تحقیقات مربوطه 
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هدای دارای  توسدط شدرکت  است که تکثیر بذر پایه یا سوپرالیت  بذور این طبقه حاصل. بذر مادری ها الی : 2

مجوز و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاد نمودن استانداردهای مربوطده تولیدد   

 باشد.شده میشده و منبع بذر گواهی

های دارای مجوز و تحت توسط شرکتاست که تکثیر بذر مادری  حاصلبذور این طبقه . بذر گواهی شده: 3

شدود. ایدن   نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با لحاد نمودن استانداردهای مربوطه تولیدد مدی  

مدورد اسدتفاده   تجداری   طبقه بذری محصول نهایی برنامه کنترل و گواهی بذر عدس بوده و برای تولید محصدول 

 .گیردیقرار م
 

  . صدور مجوز2
شددرکت داشدتن مجدوز تولیدد بددذر عددس از مؤسسده تحقیقدات ثبددت و گدواهی بدذر و نهدال شددر  اولیده بدرای            

شددرکت  بنددابراین. اسددتدر هددر یددک از طبقددات بددذری     عدددستولیدکننددده بددذر  )یددا متقاضددی حقیقددی    

مؤسسدده بدده صدددور یددا تمدیددد مجددوز مربوطدده را   و مسددتندات الزم بددرایمدددارک بایددد در ابتدددا تولیدکننددده  

و رفددع نددواقت احتمددالی، کمیتدده صدددور مجددوز مؤسسدده نسددبت بدده صدددور یددا   تددا پدد  از بررسددی ارائدده نمایددد

مجددوز معتبددر تولیددد بددذر عدددس از مؤسسدده بدددون بنددابراین بایددد توجدده داشددت کدده . نمایدددتمدیددد مجددوز اقدددام 

 مه روند گواهی بذر وجود نخواهد داشت.امکان ادا تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 

 . مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر عدس3
 

 ارائه درخواس . 3-1

مجددوز تولیددد بددذر عدددس را از مؤسسدده تحقیقددات ثبددت و گددواهی بددذر و   ،شددرکت تولیدکنندددهپدد  از آنکدده 

دقددت  به)پیوسددت  1را براسدداس فددرم شددماره   تولیددد بددذر متقاضددیانلیسددت بایسددت مددینهددال دریافددت نمددود،  

 د.   ت و گواهی بذر و نهال ارائه نمایتکمیل و فرم تکمیل شده را به واحد استانی مؤسسه تحقیقات ثب
 

 متقاضی. بررسی شراهط 3-2
بررسددی  زیددرمؤسسدده تحقیقددات ثبددت و گددواهی بددذر و نهددال بدده شددری شددده، توسددط هددای دریافددتدرخواسددت

تطددابق شددرایط متقاضددی بددا مددوارد رکددر شددده در ایددن دسددتورالعمل، پیمانکدداران واجددد و در صددورت  شددودمددی

کاشدت بدذر در طبقدات بدذری مدورد تأییدد       معرفدی خواهندد شدد تدا نسدبت بده       شرایط بده شدرکت تولیدکنندده    

 د. ناز ارقام مورد تقاضا اقدام نمای

)تنهددا متددولی نیددازی بدده اخددذ مجددوز تولیددد بددذر عدددس توسددط مؤسسدده تحقیقددات اصددالی  و تهیدده نهددال و بددذر  

از مؤسسدده تحقیقددات ثبددت و گددواهی بددذر و نهددال نبددوده و در عددین حددال       تولیددد بددذر سددوپرالیت عدددس    

سسده  درخواست تولیدد بدذر سدوپر الیدت توسدط مؤسسده تحقیقدات اصدالی و تهیده نهدال و بدذر مسدتقیمًا بده مؤ             
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سدایر مددوارد رکرشدده در ایددن دسدتورالعمل در مددورد    شددود. تحقیقدات ثبددت و گدواهی بددذر و نهدال ارسددال مدی    

مؤسسدده تحقیقددات اصددالی و تهیدده نهددال و بددذر ماننددد شددرکتهای خصوصددی تولیدکننددده بددذر مددادری و بددذر     

 شده اعمال خواهد شد. گواهی

 

 . بررسی امکانات متقاضی3-3

شددهرت و توصددیه پددذیر بددودن، از ادوات و ماشددین آالت مناسددب کاشددت،     متقاضددی بایددد عددالوه بددر حسددن  

داشدت و برداشدت برخدوردار باشددد. تعدداد ارقدام و طبقدات بددذری کده متقاضدی مجداز بدده تولیدد و تکثیدر آنهددا            

 خواهد بود به میزان امکانات مذکور بستگی دارد. 
 

 . بررسی شراهط زمین ایشنهادی3-4

سدداله، بددرای تولیددد بددذر طبقدده مددادری   2حددداقل تندداوب : بددرای تولیددد بددذر طیقدده سددوپر الیددت  تندداوب. 3-4-1

سدداله بایددد رعایددت شددود  1 سدداله و بددرای تولیددد بددذر طبقدده گددواهی شددده نیددز حددداقل تندداوب 2حددداقل تندداوب 

  .1)جدول 

 در آن کشت شده باشد. سال قبل سویا  بایدن شودمی: زمینی که به تولید بذر عدس اختصاص داده سابقه. 3-4-2

فاصلة ایزوالسیون: ایزوالسیون مزرعه بذری عبارت است از تفکیک و جداسازی مزرعة بذری از کلیدة  . 3-4-3

منابع آلودگی ژنتیکی، فیزیکی یا پاتولوژیکی. فاصلة ایزوالسیون بستگی به روش گرده افشانی گیاه، طبقة بذری 

زرعه و شرایط محیطی دارد. بر اسداس اسدتاندارد ملدی مصدوب بدذر      مورد گواهی، اثر عوامل نامطلوب، اندازة م

متر و طبقه بذری گدواهی   5متر، طبقه بذری مادری  5عدس فاصله ایزوالسیون الزم برای طبقه بذری سوپر الیت 

بایست از مزارع غیر بذری عدس   که این فاصله ایزوالسیون می1متر در نظر گرفته شده است )جدول  5 نیزشده 

ایجاد گردد. فاصله ایزوالسیون بین ارقام یا طبقات مختلر در یک مزرعه بذری حدداقل یدک ردیدر نکاشدت     

 .خواهد بود

 

 واجد شراهط ایمانکار. معرفی 3-5

قطعدده مددورد نظددراز سددوی   )امکانددات و زمددین ، مختصددات جغرافیددایی و کروکددی     پیمانکددارپدد  از تأییددد  

فددرم   در GPSو نهددال بدده کمددک دسددتگاه مکددان یدداب )   نماینددده مؤسسدده تحقیقددات ثبددت و گددواهی بددذر    

تولیدکننددده  مدددیر فنددی شددرکت حضددورالزم بدده رکددر اسددت  .شددوددرج مددی ثبددت و  2ربوطدده )فددرم شددماره م

در  شددود.منزلدده انصددراف از درخواسددت تلقددی مددی وعدددم حضددور وی بدده بددودهدر مراحددل بازدیددد الزامددی بددذر 

 ،بدذری قابدل تکثیدر توسدط پیمانکدار     د و میدزان ارقدام و طبقدات    همدراه تعددا  نهایت اسامی واجددین شدرایط بده    

 د. شوارائه می تأییدبه شرکت تولیدکننده جهت کاشت بذر از رقم یا طبقه مورد 
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 . کنترل مزرعه و گواهی بذر3-6

ة ایزوالسددیون و فاصددلدر طددول دوره تولیددد، منظددور کنتددرل وضددعیت گیدداه زراعددی   هددای مزرعدده بدده بازرسددی

-هدای بدذرزاد انجدام مدی    ی هدرز، گیاهدان خدارج از تیدب و بیمداری     هدا هدایی مانندد علدر   ناخالصیعدم وجود 

سددازی مزرعدده و کشددی و خددالتایزوالسددیون، مخلددو  منظددور اطمینددان از بدده مؤسسدده. بازرسددین فنددی شددود

مناسددب مزرعددة تولیددد بدذر در مراحددل  از در کلیددة مراحددل تولیدد، اقدددام بدده بازرسدی   مددورد نیداز  سدایر عملیددات  

 رسدی مزرعدده حضدور داشدته باشددند.   مددیر فندی شددرکت تولیدکنندده بدذر بایددد در زمدان باز     . نمایندددرشددی مدی  

. بازدیدد سدطح سدبز.    1قدرار گیدرد:    مؤسسده فندی  نوبدت مدورد بازدیدد بدازرس      3هر مزرعده بدذری عددس بایدد     

 .مرحله رسیدگی  . بازدید در3و  در مرحله گل دهی کامل. بازدید 2
  

 بازدهد سطح سبز. 3-6-1

 در این مرحله الزم است

 2 فرم شماره و )فرم درخواست بازرسی مزرعه  1فرم شماره یات مندرج در جزی مؤسسه. بازرس فنی 3-6-1-1

تولیدکننده بذر، مشخصات  مشخصات متقاضی و شرکتشامل   عدس)فرم بررسی شرایط متقاضی تولید بذر 

ح کشت را مورد بررسی بذر کشت شده، میزان بذر و سطاصالت  وگونه و رقم گیاه، منشأ مشخصات مزرعه، 

قرار داده و پ  از تطبیق موارد مذکور با مشاهدات میدانی، موارد الزم را در فرم مربو  به بازدید سطح سبز 

حسب باید  شرکت تولیدکننده  منظور بررسی و تأیید هویت بذر کشت شده، به  ثبت نماید. 3)فرم شماره 

بذر از مرجع مربوطه و یا حداقل یک برچسب از هر تودة بذری مورد استفاده در کشت مورد، رسید تحویل 

 .محصول را به بازرس فنی مؤسسه ارائه دهد

برخورداری مزرعه از استانداردهای مقرر از قبیل فاصله ایزوالسیون، وجود  مؤسسه. بازرس فنی 3-6-1-2

مناسب آبیاری را بررسی نموده و در های مختلر بذری و استفاده از روش ردیر نکاشت بین ارقام و طبقات

   ثبت نماید.3فرم مربو  به بازدید سطح سبز )فرم شماره 

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

  اقدام نماید. 3فرم مربو  به بازدید سطح سبز )فرم شماره  ثبت مشخصات جغرافیایی مزرعه محل کشت در

همچنین ضروری است بازرس فنی مؤسسه نسبت به تطبیق مشخصات مزرعه محل کشت  با محلی که قبالً )فرم 

   مورد تأیید قرار گرفته بود، اقدام نماید.2شماره 

تلر بذری باشد، شرکت تولیدکننده باید . در صورتی که مزرعه مورد بازدید شامل ارقام و طبقات مخ3-6-1-4

با نصب تابلو در ابتدای ردیر نکاشت مربو  به هر رقم یا طبقه بذری نسبت به تفکیک رقم یا طبقه مربوطه و 

 تسهیل شناسایی آن اقدام نماید.  
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 دهی. بازدهد در مرحله گل3-6-2

اسددتاندارد ملددی بددذر عدددس در فددرم  وامددل آلددوده کنندددة مقددرر در  ع بددا هدددف شددمارش و ثبددت  بازدیددد دوم

هددای فنددی جهددت رفددع ایددرادات در    و ارائدده توصددیه3دهددی )فددرم شددماره مربددو  بدده بازدیددد در مرحلدده گددل 

شدود. الزم بده رکدر اسدت چنانچده طدی بازدیدد صدورت گرفتده          ماندده تدا بازدیدد نهدایی انجدام مدی      فرصت باقی

رد ملدی بدذر عددس از حدداکثر آسدتانه تعیدین شدده        در این مرحله میدزان آلدودگی بده عوامدل مقدرر در اسدتاندا      

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

 . روش بازرسی مزرعه:3-6-2-1
 

 و به روش زیر انجام خواهد شد: OECDبازرسی مزرعه بذری نخود بر اساس اسکیم 

 

 الر  تعیین تعداد کرت بازدید در هر مزرعه: 

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

 هکتاری تقسیم خواهد شد.  10هکتار باشد، مزرعه به تناسب مساحت به واحدهای حداکثر  10بیش از 

 

 ب  تعیین تعداد شمارش در هرکرت بازدید: 

فنی موسسه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت با استفاده از ای که در هر کرت شمارش توسط بازرس تعداد بوته

 تعیین خواهد شد: 1رابطه 

 

A                                                                    1رابطه  = 4 . n  

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

در طبقه  "سایر ارقام"باشد؛ به عنوان مثال به منظور ارزیابی پارامتر پارامتر مورد بررسی در جدول استاندارد می

کرت بازدید باید توسط بازرس فنی مؤسسه مورد ارزیابی قرار  ای که در هرشده بذر عدس، تعداد بوتهگواهی

 باشد.   بوته می4×  100) 400گیرد 

 

 :4های بازدید با آستانه رکر شده در جدول های مشاهده شده در کرتموع ناخالصیج  مقایسه مج

و نتیجه اعمال  مقایسه 4های بازدید با آستانه رکر شده در جدول های مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی

قبول  های بازدید در فاصله بین رد وهای مشاهده شده در کرتخواهد شد. در صورتی که مجموع ناخالصی

باشد، بازرس فنی موسسه باید تعداد کرت بازدید در هر مزرعه را به مقادیر باالتر از حداقل تعداد کرت بازدید 

 کرت قابل افزایش خواهد بود.   36افزایش دهد. تعداد کرت بازدید در هر مزرعه تا  3رکر شده در جدول 
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 . حذف گیاهان نامطلوب 3-6-2-2

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

 تأییدد شددن   های بیمار کمتر از حد آسدتانه های سایر ارقام و بوتههای سایر محصوالت، بوتهدر مزرعه شامل بوته

  ثبدت شدده و   3دهی )فرم شدماره  له گلموارد مذکور در فرم مربو  به بازدید در مرح باشد، 4جدول شماره در 

کشدی از  کشدی و مخلدو   گیاهان نامطلوب مذکور را از طریق بوته بایست در اسرع وقتشرکت تولیدکننده می

در  رد شددن آسدتانه  حدد  مزرعه خارج نماید. الزم به رکر است در صورتی که میزان گیاهان ندامطلوب بیشدتر از   

در صورتی کده میدزان گیاهدان ندامطلوب در فاصدله بدین رد و قبدول        شد. باشد مزرعه رد خواهد  4جدول شماره 

در صدورت  عمل خواهد نمود.  1-2-6-3  باشند، بازرس فنی موسسه به روش رکر شده از ماده ج بند 4)جدول 

موظر به ثبت موارد در فرم مربوطه و اعالم کتبی موضوع به شدرکت تولیدکنندده     موسسهرد مزرعه بازرس فنی 

های سایر ارقام در عدس های خارج از تیب و بوتهصفاتی که برای شناسایی بوتهترین مهم ذر خواهد بود.تولید ب

دهدی،  آنتوسیانین در بوتده، زمدان گدل   شامل فرم رشدی بوته، وجود رنگیزه گیرند مورد استناد و استفاده قرار می

گل، رنگ غالف رسیده، طول غالف، زمان رسیدگی، شکل  رنگرنگ درفش یا تعداد گره ساقه تا اولین گل، 

 .باشدبذر در مقطع طولی، رنگ و حالت پوسته بذر و رنگ بذر می

هددای نکاشددت بددین ارقددام و طبقددات مختلددر بددذری  در صددورتی کدده فاصددله ایزوالسددیون بددین مددزارع و ردیددر 

شددرکت اخددتال  ژنتیکددی،  منظددور حفددظ سددالمت بددذر و جلددوگیری از آلددوده بدده گیاهددان نددامطلوب باشددد، بدده 

 تولیدکننده  باید در اسرع وقت نسبت به حذف گیاهان نامطلوب اقدام نماید.

 

 . مبارزه با آفات3-6-2-3

بایسدت  که متقاضی می ،باشندمی و شته لگومینوزسوسک عدس  های ریشه،سرخرطومی آفات مهم عدس شامل

 . بیولوژیک  نسبت به کنترل موثر آن اقدام نمایددر زمان مناسب و به شیوه تأثیرگذار )شیمیایی یا 
 

 عدسهای مؤثر در استاندارد بذری . شناساهی بیماری3-6-2-4

-قارچی برقبیماری ست، ا ای مربوطه نیز قید شدهکه در جدول استاندارد مزرعه عدسبذرزاد  ترین بیماریمهم

در غرب آسیا، شدمال آفریقدا و جندوب     مهم یک بیماریزدگی است. بیماری برقAscochyta blight) )زدگی 

 .درصد خسارت به عملکرد وارد کند 100تواند تا و می بودهاروپا 

  عامل بیماری قدار  یابد. بیماری برق زدگی عدس در شرایط محیطی مشابه با بیماری برق زدگی نخود شیوع می

Ascochyta faba f.sp. lentis  تواند در بذر آلوده و بقایای گیاهی آلوده تا چنددین سدال بداقی    که می باشدمی

هایی عالیم بیماری به صورت زخمد. نگیرهای هوایی گیاه عدس تحت تأثیر این بیماری قرار میهمه اندامبماند. 

لدی  ها در ابتدا خاکستری کم رنگ هسدتند، و شود. زخمها و بذر ظاهر میها، غالفها، ساقهشبیه لکه روی برگ
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ای بدر  هدای قهدوه  شوند. بذرهای آلوده معموالً دارای لکده ای تیره میای مایل به زرد با حاشیه قهوهتدریج قهوهبه

  .4باشند، اما ممکن است هیچ عالیمی هم نشان ندهند )شکل روی سطحشان می

 

 
 A. lentis  آلودگی بهدر اثر )ب  عدس روی غالف و  )الر های مشخت روی برگ زخم .1شکل 

 

 

 . بازدهد در مرحله رسیدگی کامل3-6-3

شددود بددا هدددف هددا انجددام مددیعبددارتی بازدیددد نهددایی کدده در زمددان رسددیدگی کامددل غددالفسددوم و بدده بازدیددد 

کننددة مقدرر در اسدتاندارد ملدی بدذر عددس )کده در ایدن مرحلده قابدل تشدخیت            وامدل آلدوده  ع شمارش و ثبت

هددای فنددی جهددت   و ارائدده توصددیه3بازدیددد در مرحلدده رسددیدگی کامددل)فرم شددماره باشددد  در فددرم مربددو  بدده 

دهدی خواهدد   شدود. نحدوه انجدام بازدیدد در ایدن مرحلده مشدابه بازدیدد در مرحلده گدل          رفع ایدرادات انجدام مدی   

بود. الزم به رکدر اسدت چنانچده طدی بازدیدد صدورت گرفتده در ایدن مرحلده میدزان آلدودگی بده عوامدل مقدرر               

-6-3دارد ملددی بددذر عدددس از حددداکثر آسددتانه تعیددین شددده بدداالتر باشددد بدده روش رکددر شددده در بنددد در اسددتان

 .عمل خواهد شد 2-1

، مخدرج کسدر   بدذر نخدود  مزرعده تولیدد   ملدی   هایاسدتاندارد اینکده در جددول   الزم به رکدر اسدت بدا توجده بده      

منظددور جلددوگیری از انجددام  حددد آسددتانه بددرای پارامترهددای مختلددر از هددر طبقدده بددذری متفدداوت اسددت؛ بدده     

بازدید جداگانده بدرای هدر پدارامتر، بیشدترین مخدرج کسدر حدد آسدتانه بدرای پارامترهدای مختلدر از هدر طبقده               

 بذری مالک عمل خواهد بود.
 

 . تخمین میزان محصول3-6-4

در مرحلده رسددیدگی  بدا توجدده بده تددراکم بوتده و یکندواختی مزرعدده     بدازرس فندی مؤسسدده موظدر خواهددد بدود     

  3نمددوده و در فددرم مربوطدده )فددرم شددماره  طددور تقریبددی بددرآورد بددهمزرعدده بددذری را میددزان عملکددرد ، کامددل

 الف ب
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عدددس شدامل تعددداد بوتده در واحددد سدطح، تعددداد شداخه جددانبی، تعدداد نیددام      عملکدرد در   ثبدت نمایدد. اجددزای  

 باشد.در هر شاخه، تعداد بذر در هر نیام و وزن هزار دانه می
 

 . برداش 4

. پیشددگیری از هرگوندده 1بایددد بددا دقددت و احتیددا  و بددا توجدده بدده دو نکتدده اساسددی انجددام شددود:   بددذر برداشددت 

. جلددوگیری از وارد شدددن آسددیب مکددانیکی بدده بددذر. بددرای اینکدده برداشددت مزرعدده   2اخددتال  رقددم احتمددالی 

بدده رعایددت مددوارد  شددرکت تولیدکننددده  موظددردرسددتی و بددا رعایددت دو نکتدده مددذکور انجدام شددود،  بدذری بدده 

 ل خواهد بود:ری

آالت برداشددت شددامل کمبدداین، کددامیون و مخددازن مربوطدده بایددد پددیش از شددروع برداشددت    . تمددام ماشددین4-1

 کامالً تمیز شوند.

آالت مربوطدده )شددامل . برداشددت هددر مزرعدده بددذری بدده تفکیددک رقددم و طبقدده بددذری انجددام شددده و ماشددین4-2

قدم یدا هدر طبقده بدذری و پدیش از ورود بده رقدم         شامل کمبداین، کدامیون، مخدازن و ...  پد  از برداشدت هدر ر      

 یا طبقه بذری دیگر باید کامالً تمیز شوند.

افددزایش ضددایعات بددذر، تددرک خددوردن . از آنجددا کدده آسددیب مکددانیکی بددذر در هنگددام برداشددت سددبب   4-3

بدذر   اسدت شدرکت تولیدکنندده   خواهدد شدد، ضدروری    قدوه نامیده و طدول عمدر بدذر      وکداهش   در طی بوجاری

 آالت برداشت اقدام نماید. ظیم دقیق ماشیننسبت به تن

بایسددت آمددار دقیددق بددذر برداشددت شددده را بدده تفکیددک رقددم و طبقدده بددذری در  مددی شددرکت تولیدکننددده. 4-4 

قددرار دهددد. بددازرس فنددی مؤسسدده آمددار برداشددت اعددالم شددده توسددط شددرکت      مؤسسددهاختیددار بددازرس فنددی  

تولیدکننددده را در فددرم مربوطدده وارد نمددوده و آن را بددا مقدددار بددرآورد شددده در مرحلدده رسددیدگی کامددل          

 مقایسه و تطبیق خواهد نمود. 

ان طددور جداگاندده و کددامالً مشددخت تددا زمدد  . بددذر برداشددت شددده بدده تفکیددک رقددم و طبقدده بددذری و بدده   4-5

 فرآوری در انبار استاندارد نگهداری خواهد شد.

تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل )برداشت  . بازرس فنی مؤسسه می4-6

بذر عدس، نسبت به انجام بازدید از پروسه برداشت تا انبار اقدام نموده و ایرادات  توسط شرکت تولیدکننده

 لفات احتمالی را ثبت نماید.مربوطه و یا تخ
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 . بوجاری بذر5

پیشددگیری از هددر گوندده اخددتال  رقددم احتمددالی و جلددوگیری از وارد شدددن آسددیب مکددانیکی بدده بددذر نیددز بایددد  

 تولیدکننده بذر قرار گیرد. شرکتعنوان دو نکته اساسی در بوجاری همواره مورد توجه به

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

طدور جداگاندده بوجداری شدده و پدد  از اتمدام عملیددات     . بدذر مربدو  بدده هدر رقدم یددا طبقده بدذری بایددد بده       5-2

 آالت و مخازن مربوطه کامالً تمیز شوند. بوجاری مربو  به هر رقم یا طبقه بذری باید کلیه ماشین

تواند جهت اطمینان از رعایت موارد مندرج در این بخش از دستورالعمل )بوجاری  . بازرس فنی مؤسسه می5-3

بذر عدس، نسبت به انجام بازدید از پروسه بوجاری اقدام نموده و ایرادات مربوطه و یا  توسط شرکت تولیدکننده

 تخلفات احتمالی را ثبت نماید.

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

آمار بذر بوجاری شده را در فرم مربوطه وارد نموده و آنرا با مقادیر ثبت  مؤسسهقرار دهد. بازرس فنی  مؤسسه

 شده در مرحله رسیدگی کامل و مرحله پ  از برداشت مقایسه و تطبیق خواهد نمود.  
 

 ضدعفونی بذر . 6

هددا در و در صددورتی کدده پددایش و بررسددی بیمدداری   عدددس مدداری در مددزارع بددذری  در صددورت مشدداهده بی 

سسدده ؤآزمایشدگاه حدداکی از آن باشدد کدده بیمداری بددا ضددعفونی قابددل کنتدرل اسددت، تولیدکنندده بدده توصدیه م       

 عفونی بذر خواهد بود.ثبت و گواهی بذر و نهال موظر به ضدتحقیقات 

 
 

 چینیگیری و اارت. کیسه7

-مددیگیددری کیلددوگرم کیسدده 25یددا کاغددذی بدده وزن  نددیهددای پروپیل، بددذور در کیسددهوری. پدد  از فددرآ7-1

هددای بددا رنددگ مشددخت و یکسددان   شددوند. در صددورت امکددان بهتددر اسددت بددرای هددر طبقدده بددذری از کیسدده    

 اسددتفاده شددود بدده ایددن ترتیددب کدده بددرای طبقدده سددوپرالیت کیسدده سددفید رنددگ، بددرای طبقدده مددادری کیسدده       

آبددی رنددگ اسددتفاده شددود. درج نددام محصددول، نددام رقددم،    گددواهی شددده کیسددهصددورتی رنددگ و بددرای طبقدده 

طبقدده بددذری، وزن خددالت، سددال تولیددد، حددداقل قددوه نامیدده، حددداقل خلددوص فیزیکددی و نددام تولیدکننددده بددر    

 های بذری ضروری است. روی کیسه

تنددی و روی  30 حددداکثر هددایهددای بددذری بایددد بدده تفکیددک رقددم یددا طبقدده بددذری در قالددب پددارت. کیسدده7-2

بددرداری هددای بددذری و انجددام نموندده  ای چیددده شددوند کدده امکددان دسترسددی بدده تمددام کیسدده    بدده گوندده  پالددت

 بردار فراهم گردد.استاندارد برای نمونه
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بددرای ارسددال بدده     عدددسهددای کدداری و اطمینددان بددذر   وزن نموندده بددرای هددر یددک از نموندده   . حددداقل 7-3

 باشد.می گرم 600مقرر در جدول استاندارد مربوطه،  هایآزمایشگاه به منظور انجام آزمون

بددرداری رسددمی و اسددتاندارد صددورت گرفتدده و صورتجلسدده رسددمی نموندده    هددای بددذری نموندده . از پددارت7-4

خواهددد شددد. یددک   توسددط نموندده بددردار و مدددیر فنددی شددرکت تولیدکننددده امضددا    بددرداری پدد  از تکمیددل، 

عدددس )نموندده نموندده بددذر  کننددده شددده وشددرکت تولیدتحویددل  بددردارینسددخه از صورتجلسدده رسددمی نموندده 

 گردد.بردار برای بررسی کیفی به آزمایشگاه ارسال میپ  از پلمب توسط نمونهکاری و اطمینان  
 

 های کیفی بذر:. انجام آزمون8

-نموندده بددرداری شددده اسددت بدده بدده روش اسددتاندارد و بددا حضددور مدددیر فنددی شددرکت تولیدکننددده  بددذری کدده 

 شود. آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارسال میمنظور تعیین کیفیت به 
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 عدس استانداردهای ملی گواهی بذر
 

 عدسبذر مزرعه تولید استاندارد ملی  -1جدول 

 گردد.های هرز اعمال های سازمان حفظ نباتات برای کنترل علرتوضیحات: رعایت دستورالعمل 

 انباری  طبق توصیه سازمان حفظ نباتات و بدا توجده بده منطقده آب و هدوایی و       -مبارزه با آفات )مزرعه ای

monitoring .انجام گردد 

 های سازمان حفظ نباتات برای کنترل آفات انباری در انبدار  توضیحات: بعد از برداشت رعایت دستورالعمل

 اعمال گردد.
 

 عدسبذر تولید  آزمایشگاهیاستاندارد ملی  -2جدول 

 

 

 طبقه بذری عوامل

 گواهی شده مادری سوپرالیت

 1 2 2 تناوب )حداقل سال 

 5 5 5 فاصله مزرعه از سایر مزارع )حداقل متر 

 1:100 1:1000 1:2000 ارقام )حداکثر بوته سایر 

 - - - های هرز غیرمجاز تعداد در متر مربععلر

 - - - آفات

 - - - زاد   )برق زدگی بیماریهای بذر

 طبقه بذری عوامل

 گواهی شده مادری سوپرالیت

 95 98 98 خلوص فیزیکی )حداقل درصد 

 5 2 2 مواد جامد )حداکثر درصد 

 2/0 1/0 05/0 بذر سایر محصوالت )درصد 

های هرز غیرمجاز در یک کیلوگرم حداکثر تعداد بذر علر

 )انواع ماشک و خلر 

0 5 10 

 85 85 85 قوه نامیه  )درصد  حداقل

 12 12 12 حداکثر رطوبت بذر )درصد 

 - - 0 های بذر زاد )درصد  )برق زدگی بیماری
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 حداقل تعداد کرت بازدید براساس مساحت مزرعه -3جدول 

 حداقل تعداد کرت بازدید  مساحت مزرعه به هکتار

 4 2یا  1

 8 4یا  3

 12 7تا  5

 16 10تا  8

 

 

 های بازدید های مشاهده شده در کرتآستانه رد یا تأیید مزارع بر اساس مجموع ناخالصی -4جدول 
های بازدیدهای مشاهده شده در کرتمجموع ناخالصی   

 تعداد کرتهای بازدید

 

خواهد شد اگر مجموع  ردمزرعه 

 یشتربهای مشاهده شده برابر یا ناخالصی

 از مقادیر زیر باشد

خواهد شد اگر مجموع مزرعه تأیید 

متر های مشاهده شده برابر یا کناخالصی

 از مقادیر زیر باشد
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