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  : مقدمه

عرضه ارقام مختلف که با شرایط مختلف اقلیمی سازگاري دارند حق انتخاب را براي کشاورزان به منظور استفاده از قابلیتهاي یک 

براي حفظ این موقعیت ضروري است بذر تولید شده از شرایطی . رقم خاص و دستیابی به عملکرد بیشتر را فراهم نموده است

جوانه زنی باال برخوردار باشد براي احراز چنین شرایطی چرخه اي آغاز می شود که شامل  مانند خلوص ژنتیکی، فیزیکی و قدرت

کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذري، خالص سازي مزرعه، فرآوري بذر و اجراي آزمونهاي آزمایشگاهی و مزارع پست 

که بذر محتوي کیسه با مشخصات روي  کنترل و نظارت تمام این مراحل براي رسیدن به این اطمینان است. کنترل است

اما حصول چنین اطمینانی بدون کار و تالش . برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند

 مداوم تمامی دست اندر کاران تولید و گواهی بذر و صرف هزینه امکانپذیر نیست ولی باید دانست که پرداخت چنین بهایی، ارزش

مطالب گردآوري شده . این نکته ایست که کشاورزان زحمتکش به خوبی به آن آگاهی دارند. رسیدن به کیفیت باالي بذر را دارد

ها و ارشادات اساتید فن، نواقص موجود تالشی است در زمینه چگونگی کنترل و گواهی بذر آفتابگردان، امید آنکه با راهنمایی

  .برطرف گردد

  

  : گرده افشانی و لقاح

هاي نر اسـت بایسـتی بـرروي مـادگی کـه      براي اینکه در گیاهان میوه و دانه تشکیل شود، دانه گرده که حاوي گامت  

افشـانی زمـانی   ساده ترین شـکل گـرده  . گویندافشانی  میبه این عمل گرده. هاي ماده و یا تخمک است، انتقال یابدحاوي گامت

. وي پرچم درون یک گل برروي مادگی همان گل قرار گیرد و هیچ عامل فیزیکی مانع این جابجایی نشوداست که دانه گرده از ر

در برخـی گیاهـان بعضـی    . هاي روغنی سـویا بیشـترین خودگشـنی را دارد   در میان دانه. شوندگشن نامیده میچنین گیاهانی خود

-ها با گردهبنابراین مادگی گل. گرددبر مادگی همان گل و یا لقاح میعوامل خارجی یا درونی مانع از جابجایی و انتقال دانه گرده 

. باشـند آفتابگردان، کلزا و گلرنگ گیاهانی دگرگشن مـی . به این گیاهان دگرگشن می گویند. گردداي جدا از همان گل تلقیح می

-آنچه بـه نـام گـل آفتـابگردان مـی     . نگ استولی میزان دگرگشنی در آفتابگردان بیشتر از کلزا و در کلزا به مراتب بیشتر از گلر

اي  اي از صدها و گاهی هزاران گل کوچک در مرکز طبق و چندین گـل زرد زبانـه  آذین آفتابگردان ومجموعهشناسیم در واقع گل

ی شـکفد  وقتی آفتـابگردان مـ  .  اي مرکزيهاي لولهاي و گلهاي زرد زبانهآفتابگردان دو نوع گل دارد، گل. در اطراف طبق است

هـاي  گـل . بندي ندارنـد ها عقیم هستند و هیچ تأثیري جز جذب حشرات در     دانهشوند این گلاي باز میهاي زرد زبانهابتدا گل

گلبـرگ بسـیار کوچـک     5هر گل مرکزي داراي . هاي متحدالمرکز از کنار طبق شروع به شکفتن می کنندمرکزي به شکل دایره



پرچم وجود دارد بساك پرچم ها به هم آمده و سوراخی تشکیل می دهند که نوك مادگی از درون آن خارج می  5است درون آن 

  : چند عامل سبب می شود که در این گل هاي کوچک دانه گرده نتواند مادگی همان گل را تلقیح نماید. شود

یزد و داراي خار هستند و به هم می چسبند و توده اي زرد رنگ دانه هاي گرده یک روز زودتر بیرون می ر -تفاوت زمانی -1

تشکیل می دهند بطوري که اگر به گلهاي تازه شکفته آفتابگردان توجه شود، نقطـه هـاي زردي را در اطـراف طبـق مـی تـوان       

. ه بیرون ریخته شـده اسـت  اند کهاي گردهمتر هستند، در واقع دانهمیلی 2یا  1مشاهده کرد این نقطه هاي زرد که گاهی به قطر 

شود، توده گـرده را بـه   ها خارج میوقتی مادگی از سوراخ درون بساك. شودساعت بعد آماده لقاح می 24مادگی این گل ها تقریباً 

  . هاي گرده تماس حاصل نمایدشود بدون آنکه بتواند با دانهاندازد و سپس کالله شکفته میراند و به کناري میباال می

اي کـه روز قبـل بیـرون    سطح شکوفائی کالله مادگی باالتر از محل ریزش گرده است بنابراین دانه گرده -تالف ارتفاعاخ -2

شود که گـرده یـک گـل مـادگی     عامل تفاوت زمانی و اختالف ارتفاع مانع می 2بنابراین . گیردریخته است، در زیر کالله قرار می

. همان گل را تلقیح نماید

اي گیـرد، دانـه  در آفتابگردان در بسیاري موارد حتی وقتی که دانه گرده یک گل برروي مادگی قرار می -اريخود ناسازگ -3

  . شود علت این امر خود ناسازگاري است که یک عامل ژنتیکی استتشکیل نمی

ویـژه  حشـرات و بـه   عامل اصلی جابه جـائی گـرده در آفتـابگردان   . شود که آفتابگردان دگرگشن باشدسه عامل مذکور باعث می

هـاي درون  ذکر این نکته ضروري است که درصد دگرگشنی در ارقام مختلف آفتابگردان و حتی در طبـق . زنبورهاي عسل هستند

اي هـا اصـالً دانـه   شوند در برخی طبقطوري که گاهی وقتی چند طبق از یک رقم با کیسه پوشانده مییک رقم متفاوت است به

با توضیح فوق هـر گـل کوچـک واقـع در هـر طبـق       . شودی دیگر حتی تا یکصد گرم دانه تشکیل میشود و در برختشکیل نمی

  : آفتابگردان احتمال دارد که گرده را از سه منبع دریافت نماید

گرده همان گل که روز قبل بیرون ریخته شده و در زیر مادگی قرار می گیرد و احتمال دارد با پـاي حشـرات بـر روي     -اول

  .ي گیردمادگی جا

  .شوندهاي دیگر واقع در روي همان طبق که با کمک حشرات جابجا میگرده گل -دوم

  . هاهاي واقع بر روي سایر طبقگرده گل -سوم

  



  

  

  : تقسیم بندي و طبقه بندي بذور آفتابگردان

و بـذور آزاد گـرده افشـان    ) Hybrid(بذور آفتابگردان که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند شـامل دو گـروه بـذور هیبریـد     

)Open pollination (می باشند .  

  ) Hybrid(هیبرید -1

از والـد نـر بـه الیـن نـرعقیم      ... در تولید بذر هیبرید، گرده افشانی عبارت از انتقال فیزیکی گرده توسط حشرات، باد و   

بـراي تولیـد بـذر هیبریـد     . بـه وجـود مـی آیـد      F1پس از اینکه گامت هاي ماده تلقیح شدند، یـک هیبریـد   . سیتوپالسمی است

تولید می نمایند و سپس با تالقی دو الین خالص با یکدیگر ضـمن دسـتیابی بـه    ) ولو ضعیف(متخصصان ابتدا الین هاي خالص 

مبنـاي   بنابراین تولید الین هاي خالص و تالقـی آنهـا بـا یکـدیگر    . هتروزیس می توانند هیبریدهاي کامالً یکنواخت تولید نمایند

  . تولید دو رگه ها در ارقام دگرگشن است

  



  

  

  : مزیت هیبریدهاي آفتابگردان

ارتفاع بوته و زمان رسیدن کامالً یکسان است و . بسیار یکنواخت هستند و با نیازهاي کشاورزي صنعتی کامالً سازگارند-1

  . کندکار برداشت را بسیار ساده می

.عملکرد باالیی دارند-2

. باشدهاي مختلف به آنها آسانتر میمقاومت به بیماريهاي انتقال ژن-3

.ماندنژاد گران و شرکتهاي تولید بذر به طور کامل محفوظ میحقوق به-4

  )OP(آزاد گرده افشان  -2

ارقامی که به اصطالح آزاد گرده افشان نامیده می شوند، در واقع مخلوطی از تعداد بسیار زیـادي گیاهـان هتروزیگـوت      

از لحاظ تئوري در زمان گـرده افشـانی، بوتـه هـا     . از نظر برخی صفات و ویژگیهاي ظاهري با یکدیگر مشابه اند هستند که

کامالً تصادفی گرده افشانی می کنند، زیرا هنگامی که گرده از روي بوته اي انتقال می یابد، مشخص نیست که بر کدام گل 

  . انتقال خواهد یافت



                     

  

  : طبقات بذري آفتابگردان که در حال حاضر در ایران موجود می باشد به شرح ذیل می باشند

   )Breeder Seed=B.S(طبقه بذر به نژاد گر  -1

این بذر توسط به نژاد گر تولید و تکثیر می شود و ممکن است یک رقم جدید و یا از ارقام موجود در کشور باشد که هر ساله از 

در ایران توسط بخش تحقیقات دانه (شده و معموالً میزان آن ناچیز بوده و تحت نظارت مؤسسات تحقیقاتی  توده گیاهی گزینش

  . تکثیر می گردد) هاي روغنی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

  )  Foundation Seed = F.S(طبقه بذر پایه یا سوپر الیت  -2  

  . با مسئولیت مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه می شوداین طبقه از تکثیر بذر طبقه به نژاد گر 

  )  (Registered Seed = R.Sطبقه بذر مادري یا الیت  -3 

این طبقه نیز از تکثیر بذر پایه و توسط مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و یـا شـرکت هـاي خصوصـی و تحـت      

و بذر که صالحیت فنی آنها به تأیید مؤسسه تحقیقات ثبـت و گـواهی بـذرو نهـال     نظارت مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال 

  . شودرسیده و پروانه تولید بذر دریافت کرده اند تولید می

  )  Certified Seed = C.S(طبقه بذر گواهی شده  -4

ز تکثیر بذر مادري بدست بذر این طبقه جهت کاشت در مزارع تولید دانه مورد استفاده قرار گرفته و در حجم زیاد و ا

تولید این طبقه بذري توسط شرکتهاي خصوصی که از طرف مؤسسه . شودآید و طبقه اصلی بذر تجارتی کشور محسوب میمی

بذوري که براي کاشت مزارع بذري مورد . گیردتحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال مجوز تولید را دریافت نموده اند صورت می

  . رد باید خالص و از طبقه مناسب بوده و ضرورتاً از مراکز رسمی بذر تهیه شده باشدگیاستفاده قرار می

  

  



بایست عوامل و نکات زیر به دقت مورد در هنگام تهیه بذر به منظور کاشت مزارع بذري آفتابگردان می

  : توجه قرار گیرد

  . بذر از طبقه مناسب باشد مثالً براي تولید بذر گواهی شده حتماً از بذر مادري استفاده شود-1

. هاي بذري نصب باشدبرچسب و اتیکت مربوط به گواهی بذر بر روي کیسه-2

. هاي یکسانی باشدهاي بذري محتوي واریتههمه کیسه-3

. مدت اعتبار گواهی بذور تمام نشده باشد-4

    

  گواهی مزرعه تکثیر بذر آفتابگردانمراحل کنترل و 

  : انتخاب پیمانکار و زمین  -1

-پذیر بودن میشوند عالوه بر حسن شهرت و توصیهعنوان پیمانکار تکثیر بذر آفتابگردان انتخاب میکشاورزانی که به

بایست ماشین آالت و ادوات تهیه زمین و تجهیزات مناسب جهت تولید بذر آفتابگردان را در اختیار داشته باشند و امکانات و 

تجهیزات آنان نیز توسط نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرونهال ارزیابی شود و در صورت دارا بودن شرایط مطلوب، آن 

  . بذر انتخاب گردد کشاورز به عنوان پیمانکار تولید

: بررسی سابقه کشت زمین مورد نظر- 1-1

-خوبی آماده شود، اگر زمین خوب تهیه گردد جوانهشود باید بهزمینی که براي تکثیر بذر آفتابگردان در نظر گرفته می

ین رفته و امکان آبیاري خوبی صورت گرفته و علفهاي هرز احتمالی آن از بزنی بذر در زمین بطور یکنواخت و استقرار گیاهچه به

-مهمترین نکته در انتخاب زمین توجه به سابقه کشت زمین مورد نظر و تناوب زراعی می. شودخوب و یکنواخت نیز فراهم می

هاي مشترك با هاي متعددي هستند که بیماريزراعت. باشدزراعی منطقه بسیار مهم میباشد، به عبارتی دیگر توجه به تناوب

  . باشدهاي قبلی میهاي مصرف شده در کشتهاي هرز و علفکشاز موارد دیگر که باید به آن توجه کرد علف. ارندآفتابگردان د

  

ها در انتخاب مزارع بذري آفتابگردان باید به نکات زیر توجه طور کلی براي جلوگیري از انواع آلودگیبه

  : نمود

  تناوب زراعی  -الف

   .)جاکار نبودن مزارع(هاي پیشین ر ارقام به دنبال کشتآلوده نبودن زمین به بذور سای -ب

  . زاآلودگی به عوامل بیماري -ج

  . هاي هرزآلودگی به علف -د

  



  :مساحی قطعه و تعیین وضعیت آن - 1-2

بعد از تأیید پیمانکار و زمین از سوي نماینده مؤسسه تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر و نهال مشخصات جغرافیایی   

تعیین و در فرم کنترل مزارع تولید بذر آفتابگردان ثبت ) GPS(وسیله دستگاه مکان یاب و کروکی محل مزرعه که به مزرعه

  ).2و  1فرمهاي شماره (شودمی

  : انعقاد قرارداد تولید بذر آفتابگردان با پیمانکار - 1-3

تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر و نهال قرار  بعد از اینکه پیمانکار و امکانات زراعی وي مورد ارزیابی و تأیید مؤسسه  

بدین منظور قرارداد تکثیر و تهیه بذر آفتابگردان بین . گرددگرفت نسبت به انعقاد قرار داد تولید بذر با افراد تأیید شده اقدام می

-بعنوان ناظر فنی منعقد میشرکت تولید کننده کشاورز یا شرکت به عنوان پیمانکار و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

  . گردد

  ):Isolation(رعایت فاصله ایزوالسیون  - 1-4

جداسازي یا ایزوالسیون مزارع تولید بذر آفتابگردان عبارت از جدا ساختن مزرعه یک رقم از مزارع و محصول سایر 

مطمئن و جدا ساختن گیاهان از یکدیگر به گرچه فاصله . باشدارقام جهت جلوگیري از اختالط مکانیکی و اختالط ژنتیکی آنها می

نحوه تولید مثل، گرده افشانی، تراکم و مساحت کشت بستگی دارد ولی در حالت کلی براي جلوگیري از اختالط در عمل گرده 

نداردهاي گیرد مزرعه تولید بذر مطابق استاصورت می) خصوص در ارقام هیبریدبه(وسیله حشرات افشانی آفتابگردان که معموالً به

هاي مجاور که داراي گیاه مشابه بوده یا داراي عوامل آلوده کننده هستند مجزا شود که این فاصله گواهی بذر آفتابگردان از مزرعه

متر می  1000متر و در ارقام آزاد گرده افشان در طبقه گواهی شده حداقل  2000در طبقه گواهی شده براي ارقام هیبرید حداقل 

  ).4و  3ارهجدول شم(باشد 

  

  کنترل و نظارت بر کاشت -2

هـدف  . رود، بسـتگی دارد انتخاب سیستم کاشت به ابزار کار، بذر پایه والدین و سیستم مدیریت زراعی که بـه کـار مـی     

عمده اینست که جامعه اي مطلوب به گونه اي یکنواخت توزیع شود و به این ترتیب حداکثر عملکرد بـذر هیبریـد بـا مشخصـات     

بستر بذر باید طوري آمـاده شـود کـه از    . ماشین هاي کاشت باید با تعداد و فاصله بین خطوط متناسب باشد. به دست آیدمطلوب 

. عمق یکنواخت کاشت بذر اطمینان حاصل شود زیرا جوانه زدن همزمان و یکنواخت و قابل پیش بینی بذرها امري اساسی اسـت 

جدول آبیاري در همزمانی گل والدین نـر و مـاده اي کـه تـاریخ گـل کـردن        هاي مختلف و تغییرعمق کاشت بذر، تاریخ کاشت

  جنوبی، کار مخلوط کشی  -قراردادن خطوط در جهت شمالی. متفاوتی دارند، نقش دارد

نسبت خطوط پدري به مادري در مزارع تولید بذر هیبرید بر اساس توصیه مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهـال  . را ساده می کند

  20سانتی متر و فاصله بین بوته ها  60، فاصله بین خطوط حدود و بذر



  .براي صرفه جویی در میزان بذر و سبز یکنواخت استفاده از بذر کار پنوماتیک توصیه می شود. متر باید در نظر گرفته شودسانتی

تار قبل از کاشت استفاده و سپس با لیتر در هک 2شایان ذکر است به منظور مبارزه با علفهاي هرز از علف کش ترفالن به نسبت 

بعد از پایان یافتن عملیات کاشت به منظور تعیین وضعیت خطوط . سانتی متري با خاك مخلوط گردد 10دیسک سبک تا اعماق 

کشت شده به خصوص در ارقام هیبرید که خطوط پدري و مادري به طور مجزا کشت می شوند، کارشناس کنترل و گواهی بذر 

را تهیه نماید تا از اختالط احتمالی خطوط پدري و مادري در ) خطوط پدري و مادري(شه کاشت بذور آفتابگردان موظف است نق

  ) 2و  1فرمهاي شماره ( صورت سهل انگاري یا هر عامل دیگري جلوگیري به عمل آید 

  

  نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر آفتابگردان در مرحله داشت -3

  : زراعیهاي بهیکنواختی مزرعه و توصیهتعیین درصد سبز و  -3-1

در این مرحله کارشناس کنترل و گواهی بذر موظف است عالوه بر تعیین درصد سبز مزرعه و مشخص نمودن درصد یکنواختی و 

ین و دهی، وجزراعی درخصوص عملیات به موقع آبیاري، کودهاي بهبا ارائه توصیه) خصوص در مورد ارقام هیبریدبه(تراکم مزرعه

براي تعیین درصد سبز مزرعـه الزم  . ها و غیره، پیمانکار را در تولید بذور با کیفیت مطلوب راهنمایی نمایدمبارزه با آفات و بیماري

ها نموده و در بعنوان محل نمونه برداري مشخص شود و از آن نقاط اقدام به شمارش بوته) نقطه 5-6حداقل (است که چند نقطه 

  ).2و1هاي شماره فرم(ثبت گردد فرم کنترل مزرعه

  :هاي هرزنظارت بر کنترل علف -3-2

هـرز  یکی از مهمترین مراحل کنترل و گواهی مزارع تولید بذر آفتابگردان در مرحله داشت نظارت بـر کنتـرل علفهـاي    

هایی که چرخه رشد و ارتفـاع  لفع. هاي هرز با مواد شیمیایی و کولتیوار زدن، در تولید بذر اهمیت داردکنترل مؤثر علف. باشدمی

با توجه به اهمیت خسـارت  . سازدمشابهی با آفتابگردان دارند، عملکرد را کاهش داده و عمل خالص سازي و برداشت را دشوار می

هاي الزم در این خصـوص بـر عملیـات کنتـرل     هاي هرز ضروري است کارشناس کنترل و گواهی بذر عالوه بر ارائه توصیهعلف

هـاي هـرز   هرز به طریق شیمیایی و یا وجین دستی نظارت کامل داشته باشد و در پایان این مرحله چنانچه تراکم علف هايعلف

مزرعـه  ) 4و  3جدول شماره (موجود در مزرعه بیشتر از استانداردهاي تعیین شده و قابل قبول در مزارع تولید بذر آفتابگردان باشد 

  . گرددصورت کتبی بوسیله کارشناس کنترل و گواهی بذر به پیمانکار اعالم میاتب   بهفوق الذکر غیرقابل گواهی بوده و مر



     

  

  

   :)Off type(هاي خارج از تیپ سازي مزرعه و حذف بوتهنظارت بر خالص -3-3

مربوط به هاي ها ممکن است بوتهباشد که این بوتههاي ناهماهنگ از درون مزرعه میسازي حذف بوتههدف از خالص

سازي موفقیت آمیـز نیازمنـد   خالص. باشندهاي خارج از تیپ آفتابگردان بوده که با رقم کشت شده متفاوت میسایر ارقام و یا بوته

-تربیت افراد شامل آموزش و شناساندن مشخصات قابل شناسایی ارقام و یـا پایـه  . بندي کارهاي مزرعه استتربیت افراد و زمان

از جملـه  . هاي بارور در درون خطـوط مـادري اسـت   هاي خارج از تیپ و بوتهه توانایی افراد در تشخیص بوتههاي والدین و توسع

هاي عقیم کـامالً  هاست که با رنگ زرد گلاي تیره پرچمهاي بارور در میان اغلب اینبردها، رنگ قهوهصفات قابل تشخیص بوته

  . متفاوت است

ند که از نظر مورفولوژیکی از جمله صفاتی نظیر ارتفاع، شکل بـرگ، زاویـه دمبـرگ و تیـپ     هایی هستهاي خارج از تیپ بوتهبوته

هاي خارج از تیپ بایـد در مرحلـه   خالص سازي بوته. بندي متفاوت هستند و یا داراي ساقه و یا دمبرگ قرمز و بنفش باشندشاخه

هاي خارج از تیپ کافی ي، معموالً براي حذف اغلب بوتهازمان بین تشکیل غنچه و ظهور نخستین گلهاي زبانه. غنچه انجام شود

دهند، این منبع آلـودگی گـرده را   هاي آفتابگردان پس از جدا شدن از ساقه به رشد خود و ظاهر ساختن گرده ادامه میطبق. است

لص سـازي زمـان گلـدهی    مهمترین دوره در  خـا . توان با جدا کردن طبق از ساقه و برگرداندن آنها به طرف خاك از بین بردمی

هاي خارج از تیپ براساس وضعیت مورفولوژیکی به آسانی قابل تشخیص هستند و قبل از گل کردن حذف است، لیکن اغلب بوته

  . شوندمی



       

شود، کشی انجام میمرحله رشد طبق و زمانی از روز که مخلوط. هاي بارور باید روزانه حذف شوندشود، بوتهوقتی گلدهی آغاز می

بعضی از گیاهان خارج از تیپ ممکن است به سادگی در طـول روز تشـخیص داده   . کشی هستندعوامل کلیدي در جریان مخلوط

هـا را جمـع آوري نماینـد، بهتـر     هاي نربارور موجود در خطوط ماده به هنگام صبح و قبل از این که زنبورها گـرده شوند ولی بوته

  . گردندشناسایی می

        

ها باید با کنار زدن آرام جام گلهاي زبانه اي و نمایان شدن نخستین حلقـه  گردند،  طبقاي ظاهر میهاي زبانهآنجا که ابتدا گلاز 

اي کـامالً رشـد کردنـد،    پس از اینکه گلهاي زبانه. آفتابگردان تا مراحل اولیه گلدهی نوردوست است. گلهاي مرکزي وارسی شوند

غربی باشند، موقعیت طبق ها کار مخلـوط کشـی را    -اگر خطوط در جهت شرقی. شرق قرار می گیرندطبق ها معموالً به طرف م

که نگاه در جهت غرب اسـت انجـام شـده و    جنوبی باشد خالص سازي همواره درحالی -مشکل می سازد، لیکن اگر جهت شمالی

ید توجه داشت اگر قرار است مزرعـه در زمـان خـالص    با. این روش کار مانع از ناراحتی ناشی از نگاه مستقیم به خورشید می شود

بـا  . اي که یک خط خشک براي قـدم زدن بـاقی بمانـد   سازي آبیاري نشتی شود، خطوط را باید یک در میان آبیاري کرد به گونه



مایـد و بـر   دقـت کنتـرل و بازرسـی ن   توجه به مطالب بیان شده کارشناس کنترل و گواهی بذر باید در این مرحله مزرعه را    بـه 

هـاي خـارج از   عملیات خالص سازي مزرعه نظارت دقیق داشته باشد و پس از پایان یافتن مرحله خالص سازي چنانچه تعداد بوته

هیبریـد و  (هاي گرده دار در خطوط مادري بیشتر از استانداردهاي مصوب براي مزارع تولید بذر آفتابگردان تیپ، سایر ارقام و بوته

o.p (باشد)باشد و مراتب در فرم کنترل مزرعه درج شده و به پیمانکار اعالم گرددمزرعه قابل گواهی نمی) 4و  3ماره جدول ش .  

  

  :نظارت بر کنترل عوامل کمکی در گرده افشانی آفتابگردان -3-4

ام هیبریـد کـه   خصوص در ارقبا توجه به اهمیت حشرات گرده افشان در افزایش گرده افشانی مزارع تولید بذر آفتابگردان به

کنـدو در هـر    4-7به تعـداد  (یابد وجود تعداد مناسب کندوهاي زنبور عسل دانه گرده از خطوط پدري به خطوط مادري انتقال می

در مزرعه تولید بذر آفتابگردان الزم و ضروري است، لذا کارشناس کنتـرل و گـواهی بـذر وضـعیت     ) هکتار بسته به جمعیت کندو

هاي الزم را در خصوص آرایش مکانی و زمانی کندوها در تعداد مناسب کندو مورد ارزیابی قرار داده و راهنماییمزرعه را از لحاظ 

  .نقاط مختلف مزرعه به پیمانکار یا نماینده قانونی اعالم نماید

     

  

  : هانظارت بر کنترل آفات و بیماري -3-5

حاصل از مزارع تکثیر بذر آفتابگردان، کارشناس کنترل و گواهی بـذر   در این مرحله نیز به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت بذور

هـا در خصـوص کنتـرل و    دقت مزرعه را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده آفـات و بیمـاري  آفتابگردان بایستی به

هاي مهم که در مزارع تولیـد بـذر   يیکی از بیمار. هاي الزم را به پیمانکار یا شرکت تولید کننده بذر ارائه نمایدمبارزه توصیه

هاي آلـوده در شـرایط سـرد مرطـوب بـا      این بیماري در خاك. باشدآفتابگردان باید مورد توجه قرارداد بیماري پالسموپارا می



دهی از مزارع بازدید و بـه مجـرد مشـاهده بوتـه آلـوده در      در ابتداي رویش یا زمان غنچه. شودبارندگی اول فصل ظاهر می

هـاي  شود کـه بوتـه  این کار موجب می. باید آنرا با ریشه از خاك خارج نموده و به بیرون از مزرعه برده و از بین ببرند مزرعه

  : عالئم این بیماري شامل. سالم در مزرعه کمتر در خطر آلودگی قرار بگیرند

  هاضخیم و زرد شدن برگ-1

شوندها عقیم میساقه راست و شکننده و گل-2

شود ها کرك سفید رنگ قارچ دیده میپشت برگ در شرایط مرطوب-3

  : شودبراي کنترل این بیماري از روشهاي زیر استفاده می

  تناوب چند ساله-1

استفاده از ارقام مقاوم-2

 رعایت تاریخ کاشت-3

آفتـابگردان  چنانچه درصد آلودگی مزرعه به این بیماري بیشتر از استانداردهاي ملی تدوین شـده بـراي کنتـرل و گـواهی مـزارع      

باشد و پس از درج در فرم کنترل مزرعه به پیمانکار یـا نماینـده قـانونی    باشد آن مزرعه غیرقابل گواهی می) 4و 3جدول شماره (

  . شوداعالم می

  

  نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر آفتابگردان در مرحله برداشت -4

  :هاي هرز قبل از برداشتحذف نهایی علف -4-1

هاي دقت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت آلودگی مزرعه  به علفهاي هرز موجود در مزرعه بهه علفدر این مرحل  

آن مزرعه قابل گواهی نبوده و ) بیش از حد مجاز استانداردهاي ملی تدوین شده کنترل و گواهی مزارع تکثیر بذر آفتابگردان(هرز 

هاي هرز از مزرعه تولید بذر در این مرحله بسیار مشکل خواهد بود ذف علفشایان ذکر است ح. گردداز چرخه تولید بذر حذف می

  . و بهتر است که این عملیات در مراحل قبل صورت پذیرد

  : حذف خطوط پدري بعد از تلقیح و قبل از برداشت مزرعه -4-2

بذور حاصـل از خطـوط    به منظور افزایش خلوص ژنتیکی و جلوگیري از اختالط فیزیکی بذور حاصل از خطوط پدري با  

مادري در مزارع تولید بذر هیبرید آفتابگردان بایستی بالفاصله بعد از اتمام گلدهی و مرحله تلقیح نسبت به حـذف خطـوط پـدري    

هاي خطوط پدري کامالً بـه حالـت خـرد شـده     بدین منظور بهتر است از روتیواتور استفاده گردد که در این حالت بوته. اقدام شود

  . شوداگر به زمین برگردانده شوند سبب افزایش مواد آلی و تقویت خاك زراعی میدرآمده و 

  

  



  : تخمین میزان محصول -4-3

-مـی ... تخمین محصول مزارع تولید بذر تابع عواملی مانند تعداد بوته، تعداد طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزاردانـه و   

تر بودن تخمین محصـول  بازرس مزرعه در این راستا حائز اهمیت بوده ودردقیقباشد که در کنار این عوامل تجربه و دیدگاه فنی 

  . باشدمؤثر می

  : تعیین درصد رطوبت مزرعه قبل از شروع عملیات برداشت -4-4

پایین بـودن رطوبـت در هنگـام برداشـت سـبب افـزایش       (با توجه به اهمیت درصد رطوبت در زمان برداشت بر کمیت 

، کیفیت و طول عمر بذر، بایستی در هنگام برداشت درصد رطوبت بذر مورد ارزیابی قرار گیرد )شودر میریزش بذر و شکستگی بذ

بذر آفتابگردان وقتی رسیده است که رنـگ  . و تنها زمانی که رطوبت بذر درحد استاندارد باشد نسبت به برداشت مزرعه اقدام نمود

هـا از زرد بـه   با کاهش رطوبت رنگ پشت طبـق . باشدمی% 30تا  25دود اي رطوبت بذر حها زرد شود در چنین مرحلهپشت طبق

شایان ذکـر  . در این زمان می توان نسبت به برداشت اقدام نمود. رسدمی% 14تا  11یابد و رطوبت دانه به حدود اي تغییر میقهوه

  . کنداست حرارت هوا، بارندگی و باد روش دقیق برداشت را مشخص     می

  :و تنظیم دستگاه برداشت و نظارت بر برداشت هر قطعه کنترل -4-5

اي براي جمع آوري، کوبیدن و تمیز کـردن دانـه آفتـابگردان در    براي برداشت مزرعه تولید بذر الزم است تغییرات ویژه

هـا و  هاي برداشت عبارت از به حـداقل رسـاندن خسـارت   هدف. دستگاه برداشت که عموماً یک کمباین غالت است صورت گیرد

دستگاه برداشت باید قبل از برداشت و قبل از رفتن به مـزارع ارقـام مختلـف    . هاي مکانیکی به بذر و حفظ خلوص آن استآسیب

رود، درصد رطوبت بذر معموالً کاهش یافتـه  هر قدر که فصل برداشت پیش می. هاي اینبرد، به دقت تمیز شودآفتابگردان یا الین

ارزیابی مکرر رطوبت بذر و تنظـیم ماشـین   . شودکی کوبیدن، بوجاري و جابجایی بیشتر حساس میو بذر نسبت به صدمات مکانی

کنـد، در منـاطق خشـک    از آنجا که درصد رطوبت طبق و بذر بسته به رطوبت هوا تغییر می. براي حفظ کیفیت بذر ضروري است

اگر خطـوط پـدري پـس از گـرده     . رسد متوقف شودکه رطوبت نسبی به بیشترین حد میممکن است الزم شود برداشت در زمانی

براي جلـوگیري از آلـودگی،   . افشانی حذف نشده باشند، باید قبل از برداشت خطوط مادري ترجیحاً با کمباین دیگر برداشت شوند

خوابیدگی، در شرایط معینی نظیر . هاي خطوط پدري نباید به حالت اختالط با خطوط مادري باقی گذاشته شودهیچ طبقی از طبق

پس از اتمام برداشت ضـروري اسـت عملیـات حمـل تـوده      . افراد باید کمباین را تعقیب نموده و این منابع آلودگی را حذف نمایند

بذري و تخلیه بذر در محل بوجاري با نظارت دقیق صورت پذیرد و اطمینان حاصل شود که بذور برداشت شده به طور مستقیم به 

کـه  همچنـین در صـورتی  . ها جلـوگیري شـود  شده است و از اختالط احتمالی آن با سایر بذور و دانهمحل بوجاري حمل و تخلیه 

براي این کار می تـوان بـا پهـن    . بایست میزان رطوبت بذر را کاهش دادمیزان رطوبت بذر پس از برداشت درحد باالیی باشد می

  . ا به میزان استاندارد رساندرو کردن و هوادهی به آن درصد رطوبت بذرر و کردن بذور و زیر

  



  : گیري بذور و انباردارينظارت بر عملیات بوجاري، ضدعفونی و کیسه -5

-پس از تخلیه بذور استحصالی از مزرعه تولید بذر در محل بوجاري و قبل از شروع فعالیت دستگاه بوجاري کلیه بخش

صورت وجود بذور سایر ارقام که قبالً بوجاري شـده و قسـمتی از    طور کامل مورد بازرسی قرار گرفته و درهاي دستگاه بوجاري به

هـاي  در حین پروسـه بوجـاري نیـز تمـام بخـش     . طور کامل اقدام شودآن در دستگاه باقی مانده نسبت به تمیز نمودن دستگاه به

صورت مشـاهده بـروز هرگونـه    طور متناوب مورد ارزیابی قرار گرفته و در دقت و بههاي بذر بایستی بهخصوص خروجیدستگاه به

اشکال بالفاصله نسبت به رفع مشکل بوجود آمده اقدام شود تا بذور خروجی از دستگاه بوجار از خلوص فیزیکی بـاالیی برخـوردار   

شوند و در این بخش باید دقت شـود کـه بـذور بـا     بعد از خروج بذور از دستگاه بوجار، بذور به قسمت ضدعفونی منتقل می. باشند

پـس از  . طور یکنواخت و مناسب ضدعفونی شـوند ده از سموم مجاز و مناسب که از طرف سازمان حفظ نباتات اعالم شده بهاستفا

عفونی نیز بایستی بذور در پاکتهاي استاندارد که کلیه مشخصات بذر شامل نوع محصول، رقم، طبقه بذري، واحد تولید کننـده  ضد

عمل آید سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده است بسته بندي شده و دقت بهو سال تولید آن نوشه شده و به تأیید مؤ

حـرارت  . شوندها به انبار منتقل میپس از بوجاري و بسته بندي، کیسه. که درب پاکتهاي بذر به طور دقیق با دستگاه دوخته شود

حشرات مختلفی ممکن است در انبار . انبار به دفعات کنترل گرددبذر در انبار باید مرتباً کنترل شود و بالفاصله پس از قراردادن در 

هـاي آسـیب   ها باید شامل بررسی وجود الروها، پوره ها، حشرات بالغ و یا سایر فعالیـت به آفتابگردان حمله کنند، بنابراین بازرسی

اغلـب جونـدگان   . گان را نیـز شـامل شـود   وارسی ها باید بازبینی عالئم آسیب به بذر بر اثر فعالیت جونـد . رسان مشهود نیز باشد

بـازبینی دقیـق سـطح انبـار قبـل از      . شـوند کوچکی که معموالً ساکن انبارهاي غالت هستند، به طرف بذر آفتابگردان جذب مـی 

  . کندهاي انبار کمک میها و راسوها در به حداقل رساندن خسارتکنی موشبرداشت و    ریشه

  

  :هاي بذرياي بذري و انجام نمونه برداري از پارتهنظارت بر پارت چینی کیسه -6

گیري بذور تحت نظارت کارشناس کنتـرل و گـواهی بـذر نسـبت بـه      پس از انجام عملیات بوجاري، ضدعفونی و کیسه  

توسـط  ) ISTAدستورالعمل (برداري هاي بذري براساس دستورالعمل فنی نمونهبرداري از پارتپارت چینی بذور و همچنین نمونه

هاي حاصل به مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرونهال ارسال شود و پـس از  برداري مؤسسه انجام گیرد و نمونهکارشناس نمونه

ها به آزمایشگاه تجزیه بذر تحویل داده شود و در آزمایشـگاه بـا توجـه بـه اسـتانداردهاي      کد گذاري توسط واحد کدگذاري، نمونه

صورت گرفتـه و  ) خلوص فیزیکی، قوه نامیه، رطوبت و سالمت بذر(آزمایشات الزم ) 2شماره  جدول(آزمایشگاهی بذورآفتابگردان 

. صورت مکتوب به شرکت تولید کننده اعالم گرددبراساس نتایج حاصله بایستی غیر استاندارد یا استاندارد بودن هر پارت بذري به

هـاي بـذري بیـرون آورده و معـدوم شـوند و پارتهـاي       از پاکـت  هاي رد شدهمتعاقباً با حضور کارشناس کنترل و گواهی بذر پارت

هاي بر روي پاکت) با توجه به طبقه بذري(استاندارد و قابل قبول بعد از الصاق اتیکت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

  .قابل توزیع می باشند) تحت نظارت و حضور کارشناس نمونه برداري(بذري 

  



  مزرعههاي بازدید روش

هایی درون مزرعه توان با تعیین کرتچهدهد، اما میهاي مزرعه را نمیدوره فشرده و پر کار بازدید از مزارع امکان معاینه همه بوته

سنجش دقیق و سریع مزرعه با اجراي سـاز و کـاري از بازدیـد    . ها، کیفیت مزرعه را دقیقاً ارزیابی نمودو بازدید آماري این کرتچه

  . شودو جزء است امکانپذیر میکه شامل د

  بازدید کلی مزرعه -1

  ها درون مزرعهبازدید کرتچه -2

شود و چنانچه مزرعـه از یکنـواختی کـافی    در بازدید نخست، مزرعه از دیدگاه کلی و براي تعیین یکنواختی بررسی می  

هاي درون مزرعه معین شده و مورد بـازبینی  کرتچهدر بازدید نوع دوم به روش آماري . شودبرخوردار باشد بازدید نوع دوم اجرا می

. شودگیرد و در پایان استاندارد بودن یا نبودن مزرعه مشخص میقرار می

  

  بازدید کلی

  شود و براي آنکه تمام مزرعه از نظر براي اجراي بازدید کلی به همه جاي مزرعه سرکشی می

حرکت در مزرعه ضمن اجراي بازدید یکنواخت سعی شـود کمتـرین   هنگام . شودبگذرد از یک الگوي حرکت مشخص پیروي می

دهـد کـه   پیروي از یک الگوي خاص براي حرکت در مزرعه این امکان را می. زمان صرف شده و کوتاهترین مسافت پیموده شود

در بازدیـد  . ان دهـد هاي شمارش در مزرعه به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدید و وضعیت کیفی مزرعه را دقیقاً نشـ کرتچه

  . شوندکلی موارد زیر ارزیابی و بررسی می

  تائید رقم کشت شده  -

  یکنواختی مزرعه  -

  هاخوابیدگی بوته -

  فواصل ایزوالسیون  -

  سابقه کشت مزرعه -

  عملیات زراعی -

  هاي بیمارهاي هرز و بوتهعلف -

  تراکم بوته -

  برآورد محصول -

  

  



  کرت نمونه بازدید در مزرعه

 Field(پس از آنکه مزرعه از دیدگاه کلی مورد تائید قرار گرفت، در یک کرت آماري نمونه که اصطالحاً کـرت نمونـه  بازدیـد    

inspection sample (هاي ایـن کـرت شـمارش و    جزئیات آلودگی. گیرندها به دقت مورد بررسی قرارمیگفته می شود بوته

  . شوده میثبت شده و با جداول استاندارد مطابقت داد

اي باشد کـه سـه برابـر    اندازه کرت نمونه در مزرعه بستگی به تراکم مزرعه و عدد استاندارد براي هر آلودگی دارد و باید به اندازه

سـه برابـر عـدد    » در کرت بازدید«با این ترتیب حد مجاز آلودگی . عدد استاندارد ذکر شده براي هر نوع آلودگی بوته راشامل شود

ها مساوي یا کمتر از مقدار سه برابر باشد، مزرعه قابل قبول و اگر بیش از مقـدار سـه برابـر    چنانچه تعداد آلودگی. استاستاندارد 

براي جلوگیري از تکرار در امـر بازدیـد   . این حالت بیانگر آمار دقیقی از کیفیت مزرعه خواهد بود. باشد مزرعه غیر قابل تائید است

شود که براي هر یک از طبقات بذري یک محصول زراعی فقط یـک کـرت نمونـه بازدیـد     توصیه میها، هر یک از انواع آلودگی

بـدیهی اسـت کـه انـدازه ایـن کـرت سـه        . ها با استانداردهاي متفاوت در آن مورد بازبینی قـرار گیـرد  تعیین شده و تمام آلودگی

  . ر دربرگیردبرابرمساحتی است که بزرگترین عدد استاندارد را در طبقه بذري مورد نظ

  کرتچه هاي شمارش

براي اینکه تعیین کیفیت مزرعه بر اساس بازدید یک محل از مزرعه صورت نگیرد و اطمینان حاصـل شـود کـه کـرت     

بـه هـر یـک از ایـن     . شودبازدید شده در مزرعه بیانگر کیفیت مزرعه است، کرت نمونه به پنج یا شش بخش کوچکتر تقسیم می

به عبـارت  . گرددها به طور تصادفی در مسیر حرکت در مزرعه انتخاب میاین کرتچه. گفته می شود» کرتچه شمارش«بخش ها 

از دیدگاه آماري این تعداد کرتچه شمارش بیان کننـده  . آیدبه دست می» کرت نمونه بازدید» «کرتچه شمارش«دیگر از مجموع  

تقسیم کرت نمونه به تعـدادي بـیش از   . تی کافی برخوردار باشددقیقی از کیفیت همه مزرعه است، به شرط آنکه مزرعه از یکنواخ

  . شش کرتچه موجب افزایش دقت نخواهد شد

  محاسبه مساحت کرتچه هاي شمارش

  : براي مثال روش محاسبه براي تعیین اندازه کرت بازدید براساس استاندارد یک آلودگی چنین است

ي تبدیل کنید که نسبت یک واحد آلودگی مجاز در برابر تعداد بوته هـاي سـالم   عدد استاندارد را براي آلودگی مورد نظر طور: الف

آلودگی، یعنـی یـک عـدد بوتـه      01/0یا  1: 10000بوته سالم یا  10000براي نمونه یک بوته آلوده در برابر . مربوط به دست آید

  .بوته سالم، مجاز است 10000آلوده در برابر 

در مثال یاد شده کرت بازدید الزم . را دربرگیرد) استاندارد(ودگی باید مساحتی سه برابر حد مجاز اندازه کرت بازدید براي هر آل: ب

  . بوته را شامل شود 30000است به اندازه اي باشد که 



ی براي این کار تعداد واقعی بوته ها در یک متر مربع یا متر طـول . تراکم بوته مزرعه در واحد سطح یا در متر طول تعیین شود: پ

 150شمارش شده با به دست آوردن میانگین تراکم بوته مزرعه معلوم می شود در این مثال تراکم مزرعـه  ) تکرار 5(در پنج نقطه 

  . بوته در متر مربع بدست آمد

قسـیم  حال تعداد بوته هاي سه برابر ذکر شده در استاندارد را براي آلودگی مورد نظر به میانگین تراکم مزرعه در متـر مربـع ت  : ت

، یعنی اینکه مجموع مساحت    کرتچه هاي شمارش که کرت بازدید را شکل می دهـد  30000: 150=200می شود در این مثال 

  . متر مربع است 200در این مثال برابر 

، مسـاحت هـر   200: 5=40در این مثـال متـر مربـع      . کرتچه شمارش تقسیم می شود) یا شش(مساحت کرت بازدید به پنج : ث

  .  متر مربع خواهد شد 40شمارش برابر کرتچه

  :بازرسی یک کرتچه شمارش

دورن هر کرتچه بوته ها به طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و هر یک از انواع آلودگی ها به طور جداگانه شـمارش و    

ضـمن  . تفاده قـرار مـی گیـرد   ثبت این موارد در برگ گزارش بازدید مزرعه بعداً در تعیین مقبولیت مزرعه مورد اسـ . ثبت می شود

هـاي آلـوده   یا هرگونه روش محاسبه  دیگر براي ثبـت تعـداد بوتـه   ) سرانگشتی(هاي شمارش یک محاسبه ساده بازرسی کرتچه

روشی که سریعتر و کارآمدتر است . هاي متفاوتی پیشنهاد شده استهاي شمارش روشبراي تعیین حدود کرتچه. شوداستفاده می

ها فاصله بین دو دست در حالت کشیده مشخص شـده باشـد در   ن طریقه الزم است عالوه بر دانستن اندازه گامدر ای: چنین است

. ها و به عرض دو دست باز، مساحتی معادل کرتچه هاي شمارش معلوم و با دقـت ارزیـابی مـی شـود    این صورت با محاسبه گام

با کمک یک قطعه چوب و یـا  (اندازه یک متر یا یک و نیم متر است روشی را که نگارنده تجربه نموده است استفاده از عرضی با 

پس از پایان بازدید اولین کرتچه تا رسیدن به کرتچـه بعـدي مسـیر    . که سرعت عمل مناسبی نیز در آن وجود دارد) بطور فرضی

  . حرکت در مزرعه که قبالً ترسیم شده دنبال خواهد شد

  قبول و رد کردن مزرعه و تهیه ي گزارش

اي پـنج یـا شـش کرتچـه شـمارش بـراي هریـک از        هنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رسید، شمارش هاي جداگانه  

در جداول مقایسه و قابل قبول ) سه برابر(ها را با حد مجاز استاندارد حاصل جمع هر یک از آلودگی. شودها با هم جمع میآلودگی

. استاندارد است و قابل قبول در بـرگ گـزارش بازدیـد مزرعـه نوشـته شـود       اگر مزرعه.بودن یا نبودن مزرعه مشخص خواهد شد

ها مزرعه به حد استاندارد نرسید، در برگ گزارش علت رد بودن مزرعه با ذکر دلیـل ثبـت   چنانچه به علت وجود هریک از آلودگی

تـوان مزرعـه اي قابـل    که چگونه مـی بهتر است علت رد بودن مزرعه براي کشاورز توضیح داده شده و توصیه الزم براي آن. شود

.قبول داشت، داده شود

  

  

  



  مراحل کنترل مزارع تولید بذر آفتابگردان 1جدول شماره 

  مرحله رشد گیاه  موارد  مراحل بازدید

  __  انتخاب پیمانکار و زمین  مرحله اول

  مرحله دوم

  تعیین سطح سبز

  کنترل ایزوله بودن

  پالسموپارا تعیین میزان آلودگی به بیماري

  حذف بوته هاي آلوده به پالسموپارا

  حذف علفهاي هرز

  جفت برگی 7تا  6مرحله 

  مرحله سوم
  تعیین خلوص کنترل علفهاي هرز

  حذف بوته هاي خارج از تیپ قبل از شروع گلدهی
  مرحله غنچه دادن

  مرحله چهارم

  )هیبرید(حذف بوته هاي گرده دار در خطوط مادري

  به بیماري پالسموپاراحذف بوته هاي آلوده 

  حذف بوته هاي خارج از تیپ

  کنترل علفهاي هرز

  کنترل عوامل گرده افشانی

  مرحله گلدهی

  مرحله پنجم

  بررسی یکنواختی بوته ها از نظر صفات مورد نظر

  کنترل نهایی علفهاي هرز

  حذف الین پدري در مزارع تولید بذر هیبرید

  مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی

  قبل از عملیات برداشت  بازدید نهایی و گواهی مزرعه  مرحله ششم

  

    

  

  

  

  

  



آزمایشگاه -استانداردهاي آفتابگردان آزاد گرده افشان و هیبرید )2(جدول شماره 

گواهی شده   عنوان استاندارد   پایه  الیت

98%  98%   )درصد( خلوص فیزیکیحداقل   98%

  )درصد( قوه نامیهحداقل   85%  85%  85%

  )درصد( مواد جامد حداکثر   2%  2%  2%

  )در یک کیلوگرم( تعداد بذر سایر محصوالتحداکثر   2  2  12

  )در یک کیلوگرم( تعداد بذر سایر ارقامحداکثر   2  2  12

  )کیلوگرم  در یک( تعداد بذر گل جالیزحداکثر   صفر  صفر  صفر

--- --- --- بیماریها 
*

  

  )درصد(رطوبت حداکثر   9  9  9

طی یکسال آینده بررسی مجدد صورت خواهد پذیرفتدر  استاندارد *

  مزرعه -استانداردهاي آفتابگردان هیبرید)3(جدول شماره 

گواهی شده  پایه        عنوان استاندارد

  سال 1  سال 1  )حداقل سال(تناوب زراعی 

  متر 2000  متر 2000  )حداقل متر(ایزوالسیون   

  *)تعدادحداکثر (بوته خارج از تیپ 

  

  اد بوته گرده دار در خطوط مادريتعدحداکثر  

  تعداد بوته خارج از تیپ حداکثر 

   **بوته چند -تیپ وحشی(سایر ارقام شامل حداکثر 

  )بوته با ساقه بنفش، بوته با دانه سفید –شاخه تعداد 

والد مادري 

)CMS(  

  

1000/4  

5000/1  

5000/1  

والد پدري 

)Restorer(  

  

-----  

5000/1  

5000/1  

والد مادري 

)CMS(  

  

1000/4  

5000/1  

5000/1  

والد پدري 

)Restorer(  

  

-----  

5000/1  

5000/1  

  ***علفهاي هرزحداکثر تعداد 

  )متر مربع 100در (
m2100/2 بوته  m2100/10 بوته  

  بوته m21000/5  صفر  )پالسموپارا(بیماریها 

دو برابر ) 1386-88(تعداد بوته هاي خارج از تیپ براي طبقات پایه و گواهی شده هیبرید تولید داخل براي سه سال زراعی *

. استانداردهاي مصوب فوق می باشد

.بوته مجاز می باشد 1000/1حداکثر تعداد بوته چند شاخه در کلیه طبقات بذري  **

بوته در هکتار  30براي طبقات پایه صفر و براي طبقه گواهی شده  Orobanche Spp حداکثر تعداد علفهاي هرز گل جالیز ***

.می باشد

  

  



  مزرعه  -استانداردهاي آفتابگردان آزاد گرده افشان )4(جدول شماره 

گواهی شده   عنوان استاندارد  پایه  الیت

یک سال یک سال   )سال ( تناوب زراعیحداقل   یک سال

متر 1000 متر 2000   )متر (ایزوالسیون  فاصله  حداقل  متر 2000

1000/1 1000/1 1000/1  
،  بوته چند شـاخه  شامل *بوته خارج از تیپحداکثر تعداد 

  ...)و  بوته با دانه سفید، بوته با ساقه بنفش

  )متر مربع 100در (  **علفهاي هرزحداکثر تعداد   2  5  10

m2 1000/5  m2 1000/2   مترمربع 1000در (  )پالسموپارا(بیمار بوته حداکثر تعداد   صفر(  

  . بوته مجاز می باشد 1000/1حداکثر تعداد بوته چند شاخه در کلیه طبقات بذري * 

بوته و طبقه گواهی  10الیت ودر یک هکتار براي طبقات پایه صفر Orobanche Sppحداکثر تعداد علفهاي هرز گل جالیز ** 

  .باشدبوته مجاز می 30شده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )هیبرید(یادداشت برداري و کنترل مزارع تولید بذرآفتابگردان  )1( فرم شماره  

  مشخصات قطعه

تعداد         :  مساحت قطعات:                 روستا:                شهرستان:                  استان:                         نام پیمانکار

               :   نام رقم                                :            تناوب زراعی                        :     شماره قطعه:              قطعات

  غرب                  شمال          جنوب      شرق             □غیر استاندارد     □استاندارد): ایزوالسیون(فاصله از مزارع اطراف

  :تعداد خطوط مادري:      تعداد خطوط پدري:                    آرایش کاشت

ن 
ععی

ه ت
حل

مر

بز
 س

طح
س

  

:               میزان تراکم خطوط پدري               :درصد سبز مزرعه:              میان بذر مصرفی:               تاریخ کاشت

  :                         میزان تراکم خطوط مادري

  :وضعیت علف هرز

  :وضعیت آفات و بیماریها

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید

عه
قط

ي 
ساز

ص 
خال

ه 
حل

مر
  

)
له

رح
 م

دو
در 

(  

  تعداد شمارش در پیمایش ها
  غیراستاندارد  استاندارد  مجموع

1  2  3  4  5  6  

                  

                  

                  

                  

                  

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید

ه 
حل

مر

ت
اش

رد
ب

  

  :حذف خطوط پدري قبل از برداشت:                                    وضعیت علفهاي هرز قبل از برداشت

  :تاریخ برداشت               :                       درصد رطوبت بذر قبل ارز برداشت

  ):تن در هکتار(تخمین کل محصول ):                                           تن در هکتار(تخمین محصول

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید

  :کروکی مزرعه

  

  :تعداد قطعات تایید شده

  :تعداد قطعات تایید نشده

  :سطح تایید شده

سطح تایید نشده

  :توضیحات

  

  :نام و امضاء کارشناس کنترل و گواهی مزرعه

  

    

  



  

  )آزادگرده افشان(یادداشت برداري و کنترل مزارع تولید بذرآفتابگردان ) 2(فرم شماره 

  مشخصات قطعه

  :روستا -بخش  :شهرستان  :استان  :نام پیمانکار

  :میزان بذر مصرفی  :منشاء بذر  :طبقه بذر  :نوع محصول و رقم

  :تناوب  :شماره قطعه  :مساحت قطعه  :مساحت کل قطعات  :قطعاتتعدا 

  شمال          جنوب      شرق            غرب                      □غیر استاندارد     □استاندارد): ایزوالسیون(فاصله از مزارع اطراف

  : درصد سبز  □ضعیف  □متوسط   □خوب  □خیلی خوب:  یکنواختی

  موارد
  در پیمایش ها تعداد شمارش

  غیراستاندارد  استاندارد  مجموع
1  2  3  4  5  6  

                    بوته هاي سایر ارقام 

                    سایر گونه ها

                    علفهاي هرز

                    علفهاي هرز غیر مجاز

                    بیماریها

  :گواهیمساحت غیر قابل   :مساحت قابل گواهی:                        نتیجه بازدید

  تن:          کیلوگرم در هکتار     کل محصول:              برآورد محصول  □ندارد      □دارد:  نیاز به بازدید مجدد

  آیا در طول بازدید پیمانکار یا نماینده قانون وي با شما همراه بوده است؟

  :کروکی مزرعه

  

  

  

  

  :تعداد قطعات تایید شده

  :تعداد قطعات تایید نشده

  :سطح تایید شده

  :سطح تایید نشده

  :توضیحات

  

  :نام و امضاء کارشناس کنترل و گواهی مزرعه
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