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  :چکیده

  

عرضه ارقام مختلف که با شرایط مختلف اقلیمی سازگاري دارنـد حـق انتخـاب را بـراي کشـاورزان بـه منظـور اسـتفاده از               

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

و قدرت جوانه زنی باال برخوردار باشدبراي احراز چنین شرایطی چرخه اي آغاز می شود از شرایطی مانند خلوص ژنتیکی، فیزیکی 

که شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذري، خالص سازي مزرعه، فرآوري بذر و اجـراي آزمونهـاي آزمایشـگاهی و    

است که بذر محتوي کیسه با مشخصـات   کنترل و نظارت تمام این مراحل براي رسیدن به این اطمینان.مزارع پست کنترل است

اما حصـول چنـین اطمینـانی بـدون کـار و      . روي برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند

تالش مداوم تمامی دست اندرکاران تولید و گواهی بذر و صرف هزینه امکانپذیر نیست ولی باید دانست که پرداخت چنین بهایی، 

مطالـب  . این نکته ایست که کشـاورزان زحمـتکش بـه خـوبی بـه آن آگـاهی دارنـد       . رزش رسیدن به کیفیت باالي بذر را داردا

گردآوري شده تالشی است در زمینه چگونگی کنترل و گواهی بذر کلزا، امید آنکه با راهنماییها و ارشـادات اسـاتید فـن، نـواقص     

  . موجود برطرف گردد
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  :مقدمه

عرضه ارقام مختلف که با شرایط مختلف اقلیمی سازگاري دارند حق انتخاب را براي کشاورزان به منظـور اسـتفاده از قابلیتهـاي    

براي حفظ ایـن موقعیـت ضـروري اسـت بـذر تولیـد شـده از        . یک رقم خاص و دستیابی به عملکرد بیشتر را فراهم نموده است

جوانه زنی باال برخوردار باشدبراي احراز چنین شرایطی چرخه اي آغاز مـی شـود    شرایطی مانند خلوص ژنتیکی، فیزیکی و قدرت

که شامل کاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذري، خالص سازي مزرعه، فرآوري بذر و اجـراي آزمونهـاي آزمایشـگاهی و    

ه بذر محتوي کیسه با مشخصـات  کنترل و نظارت تمام این مراحل براي رسیدن به این اطمینان است ک.مزارع پست کنترل است

اما حصـول چنـین اطمینـانی بـدون کـار و      . روي برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره مند گردند

تالش مداوم تمامی دست اندرکاران تولید و گواهی بذر و صرف هزینه امکانپذیر نیست ولی باید دانست که پرداخت چنین بهایی، 

مطالـب  . این نکته ایست که کشـاورزان زحمـتکش بـه خـوبی بـه آن آگـاهی دارنـد       . یدن به کیفیت باالي بذر را داردارزش رس

گردآوري شده تالشی است در زمینه چگونگی کنترل و گواهی بذر کلزا، امید آنکه با راهنماییها و ارشـادات اسـاتید فـن، نـواقص     

  . موجود برطرف گردد

  :ر کلزا تقسیم بندي و طبقه بندي بذو

 Open( و بذور آزاد گرده افشـان ) Hybrid( بذور کلزا که در ایران مورد استفاده قرار می گیرند شامل دو گروه بذور هیبرید 

pollination = O.P (می باشند.  

ین خالص ایجـاد  ارقام هیبرید ازتالقی دو ال. براي تولید ارقام هیبرید در کلزا از سیستم نر عقیمی سیتوپالسمی استفاده می گردد

ارقامی که اصطالحاً آزادگرده افشان نامیده می شوند در . می شوند و بهترین صفات الین هاي پدري و مادري  در یک رقم جمع

واقع مخلوطی از تعداد بسیار زیادي ژنوتیپ هاي نسبتاً متفاوت هستند که از نظر برخی صفات و ویژگیهاي ظـاهري بـا یکـدیگر    

  :بذري کلزا که در حال حاضر در ایران موجود می باشد به شرح ذیل می باشندطبقات  .مشابه هستند

  

  ): Breeder seed = B.S( طبقه بذر بهنژادگر  -1

این بذر توسط بهنژادگر تولید و تکثیر می شود و ممکن است یک رقم جدید و یا از ارقام موجود کشور باشد که هر ساله از تـوده  

در ایران توسط بخش تحقیقات دانه هاي ( میزان آن ناچیز بوده و تحت نظارت موسسات تحقیقاتیگیاهی گزینش شده و معموالً 

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

  



۲  

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

  .قیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه می شوداین طبقه از تکثیر بذر طبقه بهنژادگر با مسولیت موسسه تح

  

  ):  Registred seed = R.S(طبقه بذري مادري یا الیت   -3

این طبقه نیز از تکثیر بذر پایه و توسط موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و یـا شـرکتهاي خصوصـی و تحـت نظـارت      

آنها به تأئید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسـیده و   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر که صالحیت فنی

  .گواهی تولید بذر دریافت کرده اند تولید می شود

  

  ):Certified seed = C.s( طبقه بذر  گواهی شده   -4

بدسـت مـی آیـد و    بذر این طبقه جهت کاشت در مزارع تولید دانه مورد استفاه قرار گرفته و در حجم زیاد و از تکثیر بذر مـادري  

تولید این طبقه بذري توسط شرکتهاي خصوصی که از طرف موسسه تحقیقات . طبقه اصلی بذر تجارتی کشور محسوب می شود

بذوري که براي کاشت مزارع بـذري مـورد اسـتفاده    . ثبت و گواهی بذر و  نهال مجوز تولید را دریافت نموده اند صورت می گیرد

  .و ضرورتاً از مراکز رسمی بذر تهیه شده باشدطبقه مناسب بودهقرار میگیرد باید خالص و از 

  :در هنگام تهیه بذر به منظور کاشت مزارع بذري کلزا می بایست عوامل و نکات زیر به دقت مورد توجه قرارگیرد

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

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

  .همه کیسه هاي بذري محتوي واریته هاي یکسانی باشد -3

  .مدت اعتبار گواهی بذور تمام نشده باشد -4

  

  :مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر کلزا

  :انتخاب پیمانکار و زمین -1

ر بذر کلزا انتخاب می شوند عالوه بر حسن شهرت و توصیه پذیر بـودن مـی بایسـت ماشـین     کشاورزانی که بعنوان پیمانکارتکثی

آالت و ادوات تهیه زمین و تجهیزات مناسب جهت تولید بذر کلزا را در اختیار داشته باشند و امکانات و تجهیزات آنان نیز توسـط  

صورت دارا بودن شـرایط مطلـوب، آن کشـاورز بـه عنـوان      نماینده موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال ارزیابی شود و در 

  .پیمانکار تولید بذر انتخاب گردد



۳  

  :بررسی سابقه کشت زمین مورد نظر -1-1

اگر زمین خوب تهیه گردد جوانه زنی بذر در  زمـین  . زمینی که براي تکثیر بذر کلزا در نظر گرفته می شود باید بخوبی آماده شود

گیاهچه بخوبی صورت گرفته و بذور علفهاي هرز احتمالی آن از بـین رفتـه و امکـان آبیـاري خـوب و      بطور یکنواخت و استقرار 

مهمترین نکته در انتخاب زمین توجه به سابقه کشت زمین مورد نظر و تناوب زراعی می باشـد بـه   . یکنواخت نیز فراهم می شود

( جـدول . ي متعددي هستند که بیماریهاي مشترك با کلزا دارندزراعتها. عبارتی توجه به تناوب زراعی منطقه بسیار مهم می باشد

از موارد دیگر که باید به آن توجه کرد . لیست زراعتهاي عمده و فاصله زمانی بین تولیدات آنها با کشت کلزا را نشان می دهد)  1

  .علفهاي هرز و علفکشهاي مصرف شده در کشتهاي قبلی می باشد

  .با کشت کلزاهاي عمده  زراعتشت فاصله زمانی بین کا )1( جدول

  مالحظات  )سال( تناوب  محصول

  0  گندم ، جو

هیچ بیماري مشترکی وجود ندارد کلزا می تواند بعد از این گیاهان کشـت شـود   

فقط در خصوص علفکشهاي مصرف شده و باقیمانده آنها بایستی دقت شود تـا  

  .سبز شدن بذور را به تأخیر نیاندازد

  1  ذرت  ،  سورگوم
اگر آترازین استفاده شده است بایستی دقت شود که باقیمانده علف کـش قابـل   

  مالحظه نباشد

  2  یونجه ،  سویا
بیماري مشترك ریزوکتونیا ، فوزاریوم ریشه و اسـکلروتیناي سـاقه کـه بایسـتی     

  کامالً دقت شود 

سیب زمینی، شبدر، 

  لوبیا، پنبه
  بیماري مشترك ریزوکتونیا ، فوزاریوم ریشه  1

  3  آفتابگردان ، کلزا

بیماریهاي مشترك ریزوکتونیا، فوزاریوم ریشه و پوسیدگی اسکلروتیناي ساقه که 

براي جلوگیري از افزایش بیماریها، آفات و علفهاي هرز بایستی به تناوب مذکور 

  توجه نمود 

آلـوده  ،  تنـاوب زراعـی  : نکات زیر توجـه نمـود  بطور کلی براي جلوگیري از انواع آلودگی ها در انتخاب مزرعه بذري کلزا باید به 

آلودگی به علف هـاي هـرز    ، آلودگی به عوامل بیماریزا، )جاکارنبودن مزارع(شت هاي پیشیننبودن به بذور سایر ارقام به دنبال ک

  .به خصوص علفهاي هرز هم خانواده کلزا



۴  

  : مساحی قطعه وتعیین وضعیت آن -2-1

از سوي نماینده موسسه تحقیقات ثبت کنتـرل گـواهی بـذر و نهـال مشخصـات جغرافیـایی مزرعـه        بعد از تایید پیمانکار وزمین 

فرمهـاي  (تعیین در فرم کنترل مزارع تولید بذر کلزا ثبت می شـود    )GPS(وکروکی محل مزرعه که بوسیله دستگاه مکان یاب 

  ).4تا  1شماره

  

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

ز اینکه پیمانکار و امکانات زراعی وي مورد ارزیابی و تأئید موسسه تحقیقات ثبت کنترل و گواهی بذر و نهـال قـرار گرفـت    بعد ا

بدین منظـور قـرارداد تکثیـر و تهیـه بـذر کلـزا بـین شـرکت         . نسبت به انعقاد قرارداد تولید بذر با افراد تأئید شده اقدام می گردد

بعنوان پیمانکار و موسسه تحقیقات ثبـت و گـواهی   ) کشاورز یا شرکت(قاضی مورد تأئید قرار گرفته تولیدکننده بعنوان کارفرما، مت

  .بذر و نهال بعنوان ناظر فنی منعقد می گردد

  

  :کنترل و نظارت بر کاشت -2

  ):Isolation(رعایت فاصله ایزوالسیون  -1-2

تن مزرعه یک رقم از مزارع و محصول سایر ارقام جهت جلوگیري جداسازي یا ایزوالسیون مزارع تولید بذر کلزا عبارت از جداساخ

گرچه فاصله مطمئن و جداساختن گیاهان از یکدیگر بـه نحـوه تولیـد مثـل،     . از اختالط مکانیکی و اختالط ژنتیکی آنها می باشد

گرده افشـانی کلـزا کـه    گرده افشانی، تراکم و مساحت کشت بستگی دارد ولی در حالت کلی براي جلوگیري از اختالط در عمل 

صورت می گیرد مزرعه تولید بذر  مطابق استانداردهاي گـواهی بـذر کلـزا از    ) بخصوص در ارقام هیبرید(معموالً بوسیله حشرات 

مزرعه هاي مجاور که داراي گیاه مشابه بوده یا داراي عامل آلوده کننده هستند مجزا شود کـه ایـن فاصـله در خصـوص ارقـام      

  ).3جدول شماره (متر می باشد  300متر و در ارقام آزادگرده افشان در طبقه گواهی شده حداقل  1600هیبرید حداقل 

  

  :نظارت بر تنظیم ماشین آالت و کاشت بذر -2-2

در این مرحله نیز کارشناس کنترل و گواهی بذر پس از اطمینان از رعایت کلیه اصول بـه زراعـی از قبیـل تهیـه بسـتر مناسـب       

کاشت، رعایت تاریخ کاشت مناسب، میزان بذر مصرفی و تنظیم ماشین آالت به منظور رسیدن به تراکم مطلوب بویژه در خطوط 

) O.Pهیبریـد یـا   (ذر ارقام هیبرید بر عملیات کاشت بذور بسته به نوع رقـم تولیـدي   الین هاي پدري و مادري در مزارع تولید ب

  .نظارت دقیق اعمال می نماید



۵  

  :تهیه نقشه کاشت و کروکی مزرعه تکثیري -3-2

بعد از پایان یافتن عملیات کاشت به منظور تعیین وضعیت خطوط کشت شده بخصوص در ارقام هیبریـد کـه خطـوط پـدري و     

) خطوط پدري و مـادري ( ر مجزا کشت می شوند، کارشناس کنترل و گواهی بذر موظف است نقشه کاشت بذور کلزا مادري بطو

را تهیه نماید تا از اختالط احتمالی خطوط پدري و مادري در صورت سهل انگاري یا هـر عامـل دیگـري جلـو گیـري بـه عمـل        

  ).2و  1فرمهاي شماره (آید

  

  :بذر کلزا در مرحله داشتنظارت و کنترل مزرعه تولید  -3

  :تعیین درصد سبز و یکنواختی مزرعه و توصیه هاي بهزراعی -1-3

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

در خصوص عملیات به موقع آبیاري، کوددهی، وجین  با ارائه توصیه هاي بهزراعی) بخصوص در مورد ارقام هیبرید(تراکم مزرعه 

براي تعیین درصد سبز مزرعـه الزم  .و مبارزه با آفات و بیماریها و غیره، پیمانکار را در تولید بذور با کیفیت مطلوب راهنمایی نماید

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

  ). 1فرم شماره (در فرم کنترل مزرعه ثبت گردد

  

  :نظارت بر کنترل علفهاي هرز -2-3

یکی از مهمترین مراحل کنترل و گواهی مزارع تولید بذر کلزا در مرحله داشت نظارت بر کنترل علفهاي هرز می باشد با توجه به 

تربجه وحشـی،خردل وحشـی،یونجه   (بخصوص علفهاي هرز غیرمجاز) و کیفیاز لحاظ کمی ( خسارتی که از طریق علفهاي هرز 

که بذور آنها هم اندازه بذر کلزا بوده و در عملیات بوجاري بسختی جدا شده و بعضاً نیز جدا نمی شوند لذا کارشناس ) زرد و شلمی

پهن بـرگ و  (ات کنترل علفهاي هرز کنترل و گواهی بذر موظف  است عالوه بر ارائه توصیه هاي الزم در این خصوص بر عملی

به طریق شیمیایی و یا وجین دستی نظارت کامل داشته باشد و در پایان این مرحله چنانچـه تـراکم علفهـاي هـرز     ) باریک برگ

ر مزرعه فوق الـذک ) 3جدول شماره(موجود در مزرعه بیشتر از استانداردهاي تعیین شده و قابل قبول در مزارع تولید بذر کلزا باشد 

ذکـر ایـن نکتـه    . غیر قابل گواهی بوده و مراتب بصورت کتبی بوسیله کارشناس کنترل و گواهی بذر به پیمانکار اعالم می گردد

  .ضروري است که انجام عملیات کنترل علفهاي هرز پس از مرحله رزت تا پایان گلدهی و شروع مرحله غالف دهی انجام پذیرد

  

  



۶  

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

هدف از خالص سازي مزرعه تولید بذر کلزا حذف بوته هاي ناهماهنگ از درون مزرعه می باشدکه این بوته ها ممکن است بوته 

شـت کـه   با ید توجـه دا . هاي مربوط به سایر ارقام و یا بوته هاي خارج از تیپ کلزا بوده که با رقم کشت شده متفاوت می باشند

خصوصیات و و مشخصات بوته والد که از سوي موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر اعالم می گردد مبناي حـذف بوتـه   

هاي نا هماهنگ می باشد و در این خصوص بایستی دقت شود که اثرات فاصله بوته، حرارت و رطوبت بر رشد بوته ها در هنگام 

در طی این مرحله کارشناس کنترل و گواهی بـذر موظـف اسـت عـالوه بـر      . قرار گیرد حذف بوته هاي خارج از تیپ مورد توجه

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

  .باشد

به ایـن جهـت در صـورت بـروز     . توجه قرار گیردگرده دار شدن الین هاي نر عقیم در خطوط مادري خطري است که باید مورد 

بوته ها به گل رفته باشند کنترل نمود و % 20سرما در نواحی تولید بذر هیبرید بایستی بوته هاي خطوط نر عقیم را زمانیکه حدود 

ري ظـاهر گـردد   در صورت مشاهده بوته هاي گرده دار بالفاصله آنها را ریشه کن نمود زیرا اگر چنین بوته هایی در خطوط مـاد 

عالوه بر آنکه خویش آمیخته می شوند یک منبع آلودگی براي سایر بوته هاي نر عقیم نیز می باشند و سبب ایجاد ناخالصـی در  

  .بذر هیبرید کلزا می شوند

مزرعه را ) مزرعه به گل رفته باشد% 20زمانیکه حدود ( با توجه به مطالب بیان شده کارشناس کنترل و گواهی بذر در این مرحله

بدقت کنترل و بازرسی نماید و بر عملیات خالص سازي مزرعه نظارت دقیق داشته باشد و پـس از پایـان یـافتن مرحلـه خـالص      

سازي چنانچه تعداد بوته هاي خارج از تیپ، سایر ارقام و بوته هاي گرده دار در خطوط مـادري بیشـتر از اسـتانداردهاي مصـوب     

مزرعه قابل گواهی نمـی باشـد و مراتـب در فـرم کنتـرل      ) 4و 3جداول شماره(باشد) O.Pهیبرید و ( براي مزارع تولید بذر کلزا 

  .مزرعه درج شده و به پیمانکار اعالم گردد

  

  :مشخصات بوته هاي خارج از تیپ

  .بوته هایی که در الین پدري داراي گلهاي پررنگ تر و داراي گلبرگهاي بزرگتر هستند -1

  .رگ ضخیم تر و قطور دارند و نسبت به سایر بوته ها بلندتر می باشندبوته هاییکه شاخ و ب -2

  .بوته هایی که پرشاخ و برگ تر هستند -3

  . بوته هاي که وضعیت مورفولوژیکی متفاوت نسبت به سایر بوته ها دارند -4

  



۷  

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

افشان در افزایش گرده افشانی مزارع تولید بذر کلزا بخصوص در ارقام هیبرید که دانه گرده از با توجه به اهمیت حشرات گرده   

کندو در هر هکتار بسته  4-7به تعداد   ( خطوط پدري به خطوط مادري انتقال می یابد وجود تعداد مناسب کندوهاي زنبور عسل 

، لذا کارشناس کنترل و گواهی بـذر وضـعیت مزرعـه را از لحـاظ     در مزرعه تولید بذر کلزا الزم و ضروري است) به جمعیت کندو 

تعداد مناسب کندو مورد ارزیابی قرار  داده و راهنماییهاي الزم را در خصوص آرایش مکانی و زمـانی کنـدوها در نقـاط مختلـف     

  . مزرعه به پیمانکار یا نماینده قانونی اعالم نماید

  

  :نظارت بر کنترل آفات و بیماریها -5-3

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

بدقت مزرعه را مورد ارزیابی قرار داده و در صورت مشاهده آفات و بیماریها در خصوص کنترل و مبارزه توصیه هـاي الزم را بـه   

 ، آلترناریـا )Phoma( ننـده بـذر ارایـه نمایـد و چنانچـه درصـد آلـودگی مزرعـه بـه بیماریهـاي فومـا            پیمانکار یا شرکت تولیدک

)Alternaria  (و اسکلروتینا )Sclerotinia ( بیشتر از استانداردهاي ملی تدوین شده براي کنترل و گواهی مزارع کلزا)  جـدول

  .درفرم کنترل مزرعه به پیمانکار یا نماینده قانونی اعالم شود باشد آن مزرعه غیر قابل گواهی می باشد و پس از درج) 3شماره 

  

  :نظارت و کنترل مزرعه تولید بذر کلزا در مرحله برداشت -4

  :حذف نهایی علفهاي هرز قبل از برداشت -1-4  

ورت آلـودگی  در این مرحله علفهاي هرز موجود در مزرعه بویژه علفهاي هرز غیر مجاز بدقت مـورد بررسـی قرارگرفتـه و در صـ    

آن مزرعـه قابـل   ) بیش از حد مجاز استانداردهاي ملی تدوین شده کنترل و گواهی مزارع تکثیر بذر کلـزا (مزرعه به علفهاي هرز 

شایان ذکر است حذف علفهاي هرز از مزرعه تولیـد بـذر در ایـن مرحلـه بسـیار      . گواهی نبوده و از چرخه تولید بذر حذف میگردد

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

  

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

به منظور افزایش خلوص ژنتیکی و جلوگیري از اختالط فیزیکی بذور حاصل از خطوط پدري با بذور حاصل از خطوط مادري در  

بـدین منظـور   . ام گلدهی و مرحله تلقیح نسبت به حذف خطوط پدري اقدام شـود مزارع تولید بذر هیبرید کلزا بالفاصله بعد از اتم



۸  

بهتر است از رتیواتور استفاده گردد که در این حالت بوته هاي خطوط پدري کامال به حالت خردشـده در آمـده و اگـر بـه زمـین      

  .برگردانده شوند سبب افزایش مواد آلی و تقویت خاك زراعی می شود

  

  : محصول تخمین میزان -3-4

می باشد کـه  .... تخمین محصول مزارع تولید بذر تابع عواملی مانند تعداد بوته، تعدادغالف، تعداد دانه در غالف، وزن هزاردانه و 

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

  . می باشد

  

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

پایین بودن رطوبت در هنگام برداشت سبب افزایش ریزش بذر (با توجه به اهمیت درصد رطوبت بذر در زمان برداشت بر کمیت  

قـرار گیـرد و تنهـا    ، کیفیت و طول عمر بذر، بایستی در هنگام برداشت درصد رطوبت بذر مورد ارزیابی )و شکستگی بذر می شود

میزان رطوبت مناسب در زمـان برداشـت حـدود    . زمانی که رطوبت بذر در حد استاندارد باشد نسبت به برداشت مزرعه اقدام نمود

  .درصد می باشد 18-15

  

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

در هنگام برداشت مزارع بذري بایستی سعی شود از دستگاه هاي جدید و نو استفاده شده و از بکاربردن دستگاههاي مسـتعمل و   

فرسوده براي برداشت مزارع بذري خودداري شود و قبل از شروع برداشت قسمتهاي مختلف دستگاه مورد بررسی قرارگرفته و در 

ز مزارع قبلی نسبت به تمیز کردن آن اقدام شود، همچنین بمنظـور جلـوگیري از شکسـته    صورت وجود بقایاي بذري سایر ارقام ا

شدن بذور در هنگام برداشت یا ورود بیش از حد بقایاي ساقه و سایر مواد خارجی به مخـزن برداشـت نسـبت بـه تنظـیم دقیـق       

  . دستگاه براساس دستورالعمل تهیه شده از طرف سازنده دستگاه اقدام می گردد

از اتمام برداشت ضروري است عملیات حمل توده بذري و تخلیه بذر در محل بوجـاري بـا نظـارت دقیـق صـورت پـذیرد و        پس

اطمینان حاصل شود که بذور برداشت شده بطور مستقیم به محل بوجاري حمل و تخلیه شده است و از اخـتالط احتمـالی آن بـا    

  .سایر بذور و دانه ها جلوگیري شود
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  :عملیات بوجاري، ضدعفونی و کیسه گیري بذور نظارت بر  -5

پس از تخلیه بذور استحصالی از مزرعه تولید بذر کلزا در محل بوجاري و قبل از شروع فعالیت دستگاه بوجاري کلیـه بخشـهاي    

متی از آن در دستگاه بوجاري بطور کامل مورد بازرسی قرار گرفته و در صورت وجود بذور سایر ارقام که قبالً بوجاري شده و قسـ 

در حین پروسه بوجاري نیز تمام بخشهاي دستگاه بوجـار  . دستگاه باقی مانده نسبت به تمیز نمودن دستگاه بطور کامل اقدام شود

بخصوص خروجیهاي بذر بایستی بدقت و بطور متناوب مورد ارزیابی قـرار گرفتـه و در صـورت مشـاهده بـروز هرگونـه اشـکال        

. بوجود آمده اقدام شود تا بذور خروجی از دستگاه بوجار از خلوص فیزیکی باالیی برخـوردار باشـند   بالفاصله نسبت به رفع مشکل

بعد از خروج بذور از دستگاه بوجار بذور به قسمت ضدعفونی منتقل شوند و در این بخش باید دقت شود کـه بـذور بـا اسـتفاده از     

پس از ضد عفـونی  . شده بطور یکنواخت و مناسب ضدعفونی شوندسموم مجاز و مناسب که از طرف سازمان حفظ نباتات  اعالم 

نیز بایستی بذور در پاکتهاي استاندارد که کلیه مشخصات بذر شامل نوع محصول، رقم، طبقه بـذري، واحـد تولیدکننـده و سـال     

دقـت بعمـل آیـد کـه      تولید آن نوشته شده و به تأیید موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال رسیده است بسته بندي شده و

  .درب پاکتهاي بذر بطور دقیق با دستگاه دوخته شود

  :نظارت بر پارت چینی کیسه هاي بذري و انجام نمونه برداري از پارتهاي بذري -6

پس از انجام عملیات بوجاري، ضدعفونی و کیسه گیري بذور تحت نظارت کارشناس کنترل و گواهی بذر نسبت به پـارت چینـی   

توسـط کارشـناس   ) ISTAدستورالعمل (نمونه برداري از پارتهاي بذري بر اساس دستورالعمل فنی نمونه برداري  بذور و هچنین

نمونه برداري موسسه انجام گیرد و نمونه هاي حاصل به موسسه تحقیقات ثبت و گـواهی بـذر و نهـال ارسـال شـود و پـس از       

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

صورت گرفته و بـر  ) خلوص فیزیکی، قوه نامیه،رطوبت و سالمت بذر ( آزمایشات الزم ) 4جدول شماره ( آزمایشگاهی بذور کلزا 

رکت تولیدکننده اعـالم گـردد و   اساس نتایج حاصله بایستی غیر استاندارد یا استاندارد بودن هر پارت بذري بصورت مکتوب به ش

متعاقباً با حضور کارشناس کنترل و گواهی بذر پارتهاي رد شده از پاکتهاي بذري بیرون آورده ومعدوم شوند و پارتهاي اسـتاندارد  

بـر روي پاکتهـاي   ) بـا توجـه بـه طبقـه بـذري      ( و قابل قبول بعد از الصاق اتیکت موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهـال  

  .قابل توزیع می باشند) تحت نظارت و حضور کارشناس نمونه برداري(ريبذ
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  مراحل کنترل مزارع تولید بذر کلزا) 2( جدول شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مرحله رشد گیاه  موارد  مراحل بازدید

  -  انتخاب پیمانکار و زمین -  بازدید مرحله اول

  بازدید مرحله دوم

  تعیین سطح سبز -

  مرحله اول کنترل علفهاي هرز باریک برگ و پهن برگ  -

  

  تا پایان مرحله رزت

  بازدید مرحله سوم

  مرحله دوم کنترل علفهاي هرز باریک برگ و پهن برگ -

  کنترل آفات و بیماریها -

  حذف بوته هاي خارج از تیپ و سایر ارقام  -

  

  از رزت کامل تا شروع گلدهی

  بازدید مرحله چهارم

حذف بوته هاي سایر ارقام، سایر گونه (سازي قطعه خالص  -

  )ها و بوته هاي خارج از تیپ

  مرحله سوم مبارزه با علفهاي هرز -

  

از مرحله ساقه رفتن تا حداکثر 

  گلدهی% 20

  بازدید مرحله پنجم

  حذف الین پدري در مزارع تولید بذر هیبرید -

  پاکسازي نهائی علفهاي هرز -

  

تا ) کاملتلقیح (پایان گلدهی 

  قبل از پر شدن دانه

  قبل از رسیدن فیزیولوژیکی  بازدید نهائی و گواهی مزرعه -  بازدید مرحله ششم



۱۱  

  استانداردهاي مزرعه اي کلزا هیبرید و آزاد گرده افشان )3( جدول شماره

  گواهی شده  الیت  سوپر الیت  استانداردعنوان 

  سال 1  سال 1  سال 1  *تناوب زراعیحداقل 

   400   500  )متر( فاصله ایزوالسیونحداقل 
Op             :300  

  1600:  هیبرید             

  1000/1  2000/1   سایر ارقامحداکثر تعداد 

Op               :500/1  

  %1/0الین پدري :هیبرید             

  %2الین مادري              

  سایر گونه هاي جنس براسیکاحداکثر تعداد 

  )در متر مربع(
0  30/1  10/1  

  ***بوته در هکتار 50  0  0  **علف هرز غیر مجازبوته حداکثر 

  100/10  100/5  100/3  )در متر مربع( سایر علفهاي هرز غیرمجازحداکثر 

  --  --  --  آفات

  :****بیماریها

  فوما             

  آلترناریا            

  اسلکلرتینا            

  

0  

--  

--  

  

0  

--  

--  

  

0  

--  

--  

  

 تولید بذر در استانهاي آلوده به فوما با رعایت شرایط ایزوالسیون و تحت نظارت موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان حفظ * 

نباتات و موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در مناطق ایزوله و غیر آلوده مجاز می باشد و شرایط ایزوالسیون نیز توسط 

  .گیاهپزشکی و سازمان حفظ نباتات قبل از کشت اعالم گردد موسسه تحقیقات

Raphanus)، تربچه وحشی (Sinapis arvensis)خردل وحشی: علفهاي هرز غیر مجاز**  rapistrum)  شبدر (، یونجه زرد

Melilotous))شیرین spp)  شلمی ،(Rapistrom rugasum)  

  .بوته در هکتار قابل قبول می باشد 20هی شده حداکثر تعداد علفهاي هرز هم خانواده کلزا در طبقه گوا*** 

در زمینه بیماري آلترناریا و اسکلروتینا با بررسی و انجام تحقیقات مربوطه توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، **** 

.عالم خواهد شدسازمان حفظ نباتات و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال طی یکسال آینده استانداردهاي پیشنهادي ا

  

  

  

  

  

  

  

  



۱۲  

  استانداردهاي آزمایشگاهی کلزا )4( جدول شماره

  گواهی شده  الیت  سوپر الیت  استانداردعنوان 

  %98  %98  %99  )درصد(خلوص فیزیکی حداقل 

  %2  %2  %1  )درصد(مواد جامدحداکثر 

  30  20  0  )در کیلوگرم(بذر سایر محصوالتحداکثر تعداد 

  %85  %85  %85  )درصد(قوه نامیهحداکثر 

  %8  %8  %8  )درصد(رطوبتحداکثر 

  *8  0  0  )در کیلوگرم(بذر علفهاي هرز غیر مجاز حداکثر تعداد 

  **40  20  15  )در کیلوگرم(بذر علفهاي هرز حداکثر تعداد 

  --  --  --  آفات

  *** بیماریها

  فوما       

  آلترناریا       

  اسلکلرتینا       

  

0  

--  

0  

  

0  

--  

0  

  

0  

--  

4  

  

عـدد در یـک    8حـداکثر  ) 1386-89(علفهاي هرز غیر مجاز براي رده گواهی شده تولید داخل براي سه سال زراعیتعداد بذر * 

Sinapis)خردل وحشـی : علفهاي هرز غیر مجاز .کیلوگرم می باشد arvensis)   تربچـه وحشـی ،(Raphanus rapistrum)  ،

Melilotous))شبدر شیرین(یونجه زرد  spp)  شلمی ،(Rapistrom rugasum)  

عـدد در یـک    80حـداکثر  ) 1386-89(تعداد بذر سایر علفهاي هرز براي رده گواهی شده تولید داخل براي سه سال زراعـی  ** 

.کیلوگرم می باشد

در زمینه بیماري آلترناریا با بررسی و انجام تحقیقات مربوطه توسط موسسه تحقیقات گیاهپزشـکی کشـور، سـازمان حفـظ     *** 

تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال طی یکسال آینده اعالم خواهد شدنباتات و مؤسسه 

  

  

  

  

  



۱۳  

  )هیبرید( یادداشت برداري و کنترل مزارع تولید بذر کلزا:  1فرم شماره 

  مشخصات قطعه

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

               :   رقم نام                                :            تناوب زراعی                        :     شماره قطعه:              قطعات

  شمال          جنوب      شرق            غرب                   □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
  

)
و 

 د
در

له
رح

م
(  

  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

  

  :پدري قبل از برداشتحذف خطوط :                                    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

  

  :قطعات تایید شدهتعداد 

  :تعداد قطعات تایید نشده

  :سطح تایید شده

سطح تایید نشده

  :توضیحات

  

  :نام و امضاء کارشناس کنترل و گواهی مزرعه

  



۱۴  

  )آزادگرده افشان(بازدید و کنترل مزرعه تولید بذر کلزا :   2فرم شماره  

  مشخصات قطعه

  :روستا -بخش  :شهرستان  :استان  :نام پیمانکار

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

  :تناوب  :شماره قطعه  :مساحت قطعه  :مساحت کل قطعات  :تعدا قطعات

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

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

  موارد
  تعداد شمارش در پیمایش ها

  غیراستاندارد  استاندارد  مجموع
1  2  3  4  5  6  

                    بوته هاي سایر ارقام 

                    سایر گونه ها

                    علفهاي هرز

                    علفهاي هرز غیر مجاز

                    بیماریها

  :مساحت غیر قابل گواهی  :مساحت قابل گواهی:                        بازدیدنتیجه 

  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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