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  حسین صادقی
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  تعالیهبسم
  فرم ثبت انتشارات وزارت جهاد کشاورزي

  در مرکز اطالعات و مدارك علمی و تحقیقاتی کشاورزي
  

  (Sunflower)کنترل و گواهی بذر آفتابگرداندستورالعمل فنی : عنوان 
  ، حسین صادقی لنگرودي چیسامان شیدایی، حسن میوه :نویسنده 

 - :مترجم 
  

  عنوان و مشخصات کامل مآخذ اصلی را مرقوم فرمائید در صورتی که اثر ترجمه باشد لطفاً
  

  :گردآورنده 
  :ناظر 

  آیدین حمیدي، جهانفر دانشیان : انویراستار
 اول :چاپ 

  
  تاریخ انتشار چاپهاي قبلی را مرقوم فرمائید اًورت تجدید چاپ لطفدر ص

  
  اول :ویرایش 

  کرج :محل نشر 
  مؤسسۀ تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال :نام ناشر 

   1393پاییز  :تاريخ انتشار 
  صفحه 28 :تعداد صفحات 

  نسخه 100 :تیراژ 
  فارسی :زبان متن 

  
  کلمه مرقوم فرمائید 50در حدود موضوع کتاب یا نشریۀ خود را  لطفاً

  :موضوع 
هاي یک رقم خاص و دستیابی به عرضه ارقام مختلف حق انتخاب را براي کشاورزان به منظور استفاده از قابلیت

براي حفظ این موقعیت ضروري است بذر تولید شده از شرایطی مانند خلوص . عملکرد بیشتر را فراهم نموده است
شود که شامل اي آغاز میزنی باال برخوردار باشد، براي احراز چنین شرایطی چرخهت جوانهژنتیکی، فیزیکی و قدر

هاي آزمایشگاهی و سازي مزرعه، فرآوري بذر و اجراي آزمونکاشت، داشت و برداشت طبقات مختلف بذري، خالص
است که بذر محتوي کیسه کنترل و نظارت تمام این مراحل براي رسیدن به این اطمینان . مزارع پست کنترل است

  .مند گردندبا مشخصات روي برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان خاطر از آن بهره
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ه عرضه ارقام مختلف که با شرایط مختلف اقلیمی سازگاري دارند حق انتخاب را براي کشاورزان ب: مقدمه

براي حفظ . هاي یک رقم خاص و دستیابی به عملکرد بیشتر را فراهم نموده استمنظور استفاده از قابلیت

زنی باال این موقعیت ضروري است بذر تولید شده از شرایطی مانند خلوص ژنتیکی، فیزیکی و قدرت جوانه

شت، داشت و برداشت طبقات شود که شامل کااي آغاز میبرخوردار باشد براي احراز چنین شرایطی چرخه

. هاي آزمایشگاهی و مزارع پست کنترل استسازي مزرعه، فرآوري بذر و اجراي آزمونمختلف بذري، خالص

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

اما حصول چنین اطمینانی . مند گردنداز آن بهرهخاطر برچسب آن مطابقت داشته و کشاورزان با اطمینان

پذیر نیست ولی باید کار و تالش مداوم تمامی دست اندرکاران تولید و گواهی بذر و صرف هزینه امکان بدون

ست که کشاورزان ا اياین نکته. دانست که پرداخت چنین بهایی، ارزش رسیدن به کیفیت باالي بذر را دارد

مطالب گردآوري شده تالشی است در زمینه چگونگی کنترل و . ن آگاهی دارندزحمتکش به خوبی به آ

  .ها و ارشادات اساتید فن، نواقص موجود برطرف گرددگواهی بذر آفتابگردان، امید آنکه با راهنمایی

  گرده افشانی و لقاح

بایسـتی   هـاي نـر اسـت   براي اینکه در گیاهان میوه و دانه تشکیل شود، دانه گرده که حـاوي گامـت    

. گوینـد افشـانی  مـی  به این عمل گرده. هاي ماده و یا تخمک است، انتقال یابدبرروي مادگی که حاوي گامت

روي مادگی همان گـل   افشانی زمانی است که دانه گرده از روي پرچم درون یک گل برترین شکل گردهساده

در میـان  . شـوند گشن نامیده مـی هانی خودچنین گیا. قرار گیرد و هیچ عامل فیزیکی مانع این جابجایی نشود

در برخی گیاهان بعضی عوامل خـارجی یـا درونـی مـانع از     . هاي روغنی سویا بیشترین خودگشنی را دارددانه

اي جـدا از  ها بـا گـرده  بنابراین مادگی گل. گرددجابجایی و انتقال دانه گرده بر مادگی همان گل و یا لقاح می

آفتابگردان، کلزا و گلرنـگ گیاهـانی دگرگشـن    . گویندبه این گیاهان دگرگشن می .دنگردهمان گل تلقیح می

آنچه به . مراتب بیشتر از گلرنگ استولی میزان دگرگشنی در آفتابگردان بیشتر از کلزا و در کلزا به. باشندمی

هزاران گل کوچـک  اي از صدها و گاهی آذین آفتابگردان ومجموعهشناسیم در واقع گلنام گل آفتابگردان می

-هاي زرد زبانـه آفتابگردان دو نوع گل دارد، گل. اي در اطراف طبق استدر مرکز طبق و چندین گل زرد زبانه

هـا  شوند ایـن گـل  اي باز میهاي زرد زبانهوقتی آفتابگردان می شکفد ابتدا گل.  اي مرکزيهاي لولهاي و گل
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هـاي  هـاي مرکـزي بـه شـکل دایـره     گـل . بندي ندارنـد هعقیم هستند و هیچ تأثیري جز جذب حشرات در دان

گلبـرگ بسـیار کوچـک اسـت      5هر گـل مرکـزي داراي   . کنندمتحدالمرکز از کنار طبق شروع به شکفتن می

بساك پرچم ها به هم آمده و سوراخی تشکیل می دهنـد کـه نـوك مـادگی از      ،پرچم وجود دارد 5درون آن 

هاي کوچک دانه گرده نتواند مـادگی همـان   شود که در این گلیچند عامل سبب م. درون آن خارج می شود

  : گل را تلقیح نماید

چسـبند و  دانه هاي گرده یک روز زودتر بیرون می ریزد و داراي خار هستند و به هم مـی  -تفاوت زمانی -1

هـاي  د، نقطـه شکفته آفتابگردان توجـه شـو  هاي تازهکه اگر به گلطوريهب ،دهندرنگ تشکیل می اي زردتوده

متـر هسـتند،   میلـی  2یا  1هاي زرد که گاهی به قطر این نقطه .توان مشاهده کردزردي را در اطراف طبق می

-ساعت بعد آماده لقاح مـی  24ها تقریباً مادگی این گل. اند که بیرون ریخته شده استهاي گردهدر واقع دانه

انـدازد  راند و به کناري مـی ود، توده گرده را به باال میشها خارج میوقتی مادگی از سوراخ درون بساك. دنشو

  . هاي گرده تماس حاصل نمایدشود بدون آنکه بتواند با دانهو سپس کالله شکفته می

اي کـه  سطح شکوفائی کالله مادگی باالتر از محل ریزش گرده است بنابراین دانه گـرده  -اختالف ارتفاع -2

عامل تفاوت زمانی و اخـتالف ارتفـاع مـانع     2بنابراین . گیردر کالله قرار میروز قبل بیرون ریخته است، در زی

 . شود که گرده یک گل مادگی همان گل را تلقیح نمایدمی

در آفتابگردان در بسیاري موارد حتی وقتی که دانه گرده یک گل برروي مـادگی قـرار    -خود ناسازگاري -3

  . ناسازگاري است که یک عامل ژنتیکی است مر خودشود علت این ااي تشکیل نمیگیرد، دانهمی

عامل اصـلی جابـه جـائی گـرده در آفتـابگردان      . شود که آفتابگردان دگرگشن باشدسه عامل مذکور باعث می

ذکر این نکته ضروري است که درصد دگرگشـنی در ارقـام مختلـف    . ویژه زنبورهاي عسل هستندحشرات و به

که گاهی چند طبق از یک رقم با کیسه طوريبه ،درون یک رقم متفاوت استهاي آفتابگردان و حتی در طبق

شود و در برخی دیگر حتـی تـا یکصـد گـرم دانـه      اي تشکیل نمیها اصالً دانهشوند در برخی طبقپوشانده می

با توضیح فوق هر گل کوچک واقع در هر طبق آفتابگردان احتمـال دارد کـه گـرده را از سـه     . شودتشکیل می

  : بع دریافت نمایدمن
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گرده همان گل که روز قبل بیرون ریخته شده و در زیر مادگی قرار می گیرد و احتمال دارد با پـاي   -اول

  .حشرات بر روي مادگی جاي گیرد

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

   .هاهاي واقع بر روي سایر طبقگرده گل -سوم

  

  
 

   بندي بذر آفتابگردانندي و طبقهتقسیم ب

و بـذر آزاد   )Hybrid( گیرند شامل دو گروه بذر هیبریـد آفتابگردان که در ایران مورد استفاده قرار می رهايبذ

  . باشندمی )Open pollination( افشانگرده

... زیکی گرده توسط حشرات، بـاد و  افشانی عبارت از انتقال فیدر تولید بذر هیبرید، گرده: )Hybrid(هیبرید-1

بـه    F1پس از اینکه گامت هاي ماده تلقیح شدند، یـک هیبریـد   . از والد نر به الین نرعقیم سیتوپالسمی است

نمایند و سـپس  تولید می) ضعیف حتی(هاي خالصبراي تولید بذر هیبرید متخصصان ابتدا الین. آیدوجود می

توانند هیبریدهاي کـامالً یکنواخـت تولیـد    ضمن دستیابی به هتروزیس میبا تالقی دو الین خالص با یکدیگر 

  . ها در ارقام دگرگشن استهاي خالص و تالقی آنها با یکدیگر مبناي تولید دو رگهبنابراین تولید الین. نمایند
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  : مزیت هیبریدهاي آفتابگردان

ارتفـاع بوتـه و زمـان رسـیدن     . سـازگارند بسیار یکنواخت هستند و با نیازهاي کشاورزي صنعتی کامالً  -

  . کندکامالً یکسان است و کار برداشت را بسیار ساده می

 .عملکرد باالیی دارند -

 . باشدهاي مختلف به آنها آسانتر میهاي مقاومت به بیماريانتقال ژن -

  .ماندطور کامل محفوظ میهاي تولید بذر بهنژادگران و شرکتحقوق به -

شـوند، در واقـع مخلـوطی از تعـداد     افشان نامیده میکه به اصطالح آزادگرده ارقامی: )OP(افشاندهآزاد گر -2

از . انـد هاي ظاهري با یکدیگر مشابهگیاهان هتروزیگوت هستند که از نظر برخی صفات و ویژگی بسیار زیادي

نند، زیرا هنگامی که گرده از روي کها کامالً تصادفی گرده افشانی میلحاظ تئوري در زمان گرده افشانی، بوته

  . یابد، مشخص نیست که بر کدام گل انتقال خواهد یافتاي انتقال میبوته
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  : دباشد به شرح ذیل مینباشطبقات بذري آفتابگردان که در حال حاضر در ایران موجود می

شود و ممکن نژادگر تولید و تکثیر میاین بذر توسط به: )Breeder Seed=B.S(نژادگرطبقه بذر به -1

است یک رقم جدید و یا از ارقام موجود در کشور باشد که هر ساله از توده گیاهی گزینش شده و معموالً 

هاي روغنی در ایران توسط بخش تحقیقات دانه(میزان آن ناچیز بوده و تحت نظارت مؤسسات تحقیقاتی

  . گرددتکثیر می )مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

نژادگر این طبقه از تکثیر بذر طبقه به :) Foundation Seed = F.S(طبقه بذر پایه یا سوپر الیت  -2  

  . شودبا مسئولیت مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر تهیه می

توسط مؤسسه  این طبقه از تکثیر بذر پایه و: )  (Registered Seed = R.Sالیتطبقه بذر مادري یا  -3 

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و یا شرکت هاي خصوصی و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه 

و نهال رسیده و پروانه تولید  نهال و بذر که صالحیت فنی آنها به تأیید مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر

  . شوداند تولید میبذر دریافت کرده

بذر این طبقه جهت کاشت در مزارع تولید دانه  :)  Certified Seed = C.S(طبقه بذر گواهی شده -4

آید و طبقه اصلی بذر تجارتی کشور مورد استفاده قرار گرفته و در حجم زیاد و از تکثیر بذر مادري بدست می
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هاي خصوصی که از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و تولید این طبقه بذري توسط شرکت. شودمحسوب می

بذري که براي کاشت مزارع بذري مورد . گیرداند صورت میبذر و نهال مجوز تولید را دریافت نموده گواهی

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

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

  : مورد 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

 . ی بذر تمام نشده باشدمدت اعتبار گواه -4

  مراحل کنترل و گواهی مزرعه تکثیر بذر آفتابگردان

  انتخاب پیمانکار و زمین  -1

شوند عالوه بر حسن شهرت و عنوان پیمانکار تکثیر بذر آفتابگردان انتخاب میکشاورزانی که به

ت تولید بذر آفتابگردان بایست ماشین آالت و ادوات تهیه زمین و تجهیزات مناسب جهپذیر بودن میتوصیه

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 کشاورز به عنوان پیمانکار تولید بذر انتخاب 

  . گردد

 بررسی سابقه کشت زمین مورد نظر-1-1

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

هاي هرز خوبی صورت گرفته و علفطور یکنواخت و استقرار گیاهچه بههزنی بذر در زمین بتهیه گردد جوانه

مهمترین نکته در انتخاب زمین . دشواحتمالی آن از بین رفته و امکان آبیاري خوب و یکنواخت نیز فراهم می

زراعی منطقه باشد، به عبارتی دیگر توجه به تناوبتوجه به سابقه کشت زمین مورد نظر و تناوب زراعی می

از موارد دیگر . هاي مشترك با آفتابگردان دارندهاي متعددي هستند که بیماريزراعت. باشدبسیار مهم می

  . باشدهاي قبلی میهاي مصرف شده در کشترز و علفکشهاي هکه باید به آن توجه کرد علف
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ها در انتخاب مزارع بذري آفتابگردان باید به نکات زیر طورکلی براي جلوگیري از انواع آلودگیبه

  : توجه نمود

  تناوب زراعی  -الف

   .)جاکار نبودن مزارع(هاي پیشین آلوده نبودن زمین به بذر سایر ارقام به دنبال کشت -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 و گواهی بذر و نهال مشخصات   

فرم کنترل مزارع  تعیین و در) GPS(یابوسیله دستگاه مکانجغرافیایی مزرعه و کروکی محل مزرعه که به

  ).2و  1فرمهاي شماره (شودتولید بذر آفتابگردان ثبت می

   ولید بذر آفتابگردان با پیمانکارانعقاد قرارداد ت -1-3

بعد از اینکه پیمانکار و امکانات زراعی وي مورد ارزیابی و تأیید مؤسسه تحقیقات ثبت کنترل و   

بدین . گرددرار داد تولید بذر با افراد تأیید شده اقدام میگواهی بذر و نهال قرار گرفت نسبت به انعقاد ق

منظور قرارداد تکثیر و تهیه بذر آفتابگردان بین کشاورز یا شرکت به عنوان پیمانکار و مؤسسه تحقیقات ثبت 

 . گرددو گواهی بذر و نهال بعنوان ناظر فنی منعقد می

  )Isolation(رعایت فاصله ایزوالسیون  -1-4

ا ایزوالسیون مزارع تولید بذر آفتابگردان عبارت از جدا ساختن مزرعه یک رقم از مزارع و جداسازي ی

گرچه فاصله مطمئن . باشدمحصول سایر ارقام جهت جلوگیري از اختالط مکانیکی و اختالط ژنتیکی آنها می

بستگی دارد ولی و جدا ساختن گیاهان از یکدیگر به نحوه تولید مثل، گرده افشانی، تراکم و مساحت کشت 

- به(وسیله حشرات افشانی آفتابگردان که معموالً بهدر حالت کلی براي جلوگیري از اختالط در عمل گرده

گیرد مزرعه تولید بذر مطابق استانداردهاي گواهی بذر آفتابگردان از صورت می) خصوص در ارقام هیبرید

امل آلوده کننده هستند مجزا شود که این فاصله در هاي مجاور که داراي گیاه مشابه بوده یا داراي عومزرعه
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شده افشان در طبقه گواهیمتر و در ارقام آزاد گرده 2000براي ارقام هیبرید حداقل  طبقه گواهی شده

  ).4و  3 جدول شماره(باشدمتر می 1000حداقل 

  کنترل و نظارت بر کاشت -2

رود، و سیستم مـدیریت زراعـی کـه بـه کـار مـی      انتخاب سیستم کاشت به ابزار کار، بذر پایه والدین   

اي یکنواخـت توزیـع شـود و بـه ایـن ترتیـب       اي مطلوب بـه گونـه  هدف عمده اینست که جامعه. بستگی دارد

هاي کاشت باید با تعـداد و فاصـله بـین    ماشین. دست آیدحداکثر عملکرد بذر هیبرید با مشخصات مطلوب به

وري آماده شود که از عمق یکنواخت کاشت بذر اطمینان حاصل شود بستر بذر باید ط. دنخطوط متناسب باش

عمـق کاشـت بـذر، تـاریخ     . زدن همزمان و یکنواخت و قابل پیش بینی بذرها امـري اساسـی اسـت   زیرا جوانه

اي که تاریخ گـل کـردن متفـاوتی    هاي مختلف و تغییر جدول آبیاري در همزمانی گل والدین نر و مادهکاشت

نسـبت  . کنـد جنوبی، کـار مخلـوط کشـی را سـاده مـی      -قراردادن خطوط در جهت شمالی. ددارند، نقش دار

خطوط پدري به مادري در مزارع تولید بذر هیبرید بر اساس توصیه مؤسسه تحقیقات اصـالح و تهیـه نهـال و    

بـراي  . دمتر باید در نظر گرفته شوسانتی20سانتی متر و فاصله بین بوته ها  60بذر، فاصله بین خطوط حدود 

  .شودکار پنوماتیک توصیه میذر و سبز یکنواخت استفاده از بذرجویی در میزان بصرفه

لیتر در هکتار قبل از کاشت  2کش ترفالن به نسبت هاي هرز از علفشایان ذکر است به منظور مبارزه با علف

از پایان یافتن عملیات بعد . متري با خاك مخلوط گرددسانتی 10استفاده و سپس با دیسک سبک تا اعماق 

- خصوص در ارقام هیبرید که خطوط پدري و مادري بهکاشت به منظور تعیین وضعیت خطوط کشت شده به

خطوط (شوند، کارشناس کنترل و گواهی بذر موظف است نقشه کاشت بذر آفتابگردانطور مجزا کشت می

انگاري یا هر عامل مادري در صورت سهل را تهیه نماید تا از اختالط احتمالی خطوط پدري و) پدري و مادري

  .) 2و 1فرمهاي شماره ( عمل آیددیگري جلوگیري به

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

  زراعیهاي بهتعیین درصد سبز و یکنواختی مزرعه و توصیه -3-1

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

زراعـی درخصـوص   هـاي بـه  با ارائـه توصـیه  ) خصوص در مورد ارقام هیبریدبه(درصد یکنواختی و تراکم مزرعه
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ها و غیـره، پیمانکـار را در تولیـد بـذر بـا      دهی، وجین و مبارزه با آفات و بیماريعملیات به موقع آبیاري، کود

) نقطـه  5-6حـداقل  (براي تعیین درصد سبز مزرعه الزم است که چند نقطه . کیفیت مطلوب راهنمایی نماید

ها نموده و در فرم کنتـرل مزرعـه   بعنوان محل نمونه برداري مشخص شود و از آن نقاط اقدام به شمارش بوته

 ).2و1هاي شماره فرم(ثبت گردد

  هاي هرزنظارت بر کنترل علف -3-2

ی مزارع تولید بذر آفتابگردان در مرحله داشت نظارت بر یکی از مهمترین مراحل کنترل و گواه

هاي هرز با مواد شیمیایی و کولتیوار زدن، در تولید بذر کنترل مؤثر علف. باشدهرز میهايکنترل علف

هایی که چرخه رشد و ارتفاع مشابهی با آفتابگردان دارند، عملکرد را کاهش داده و علف. دارد سزاییبه اهمیت

هاي هرز ضروري است با توجه به اهمیت خسارت علف. دنسازسازي و برداشت را دشوار میعمل خالص

هاي هرز هاي الزم در این خصوص بر عملیات کنترل علفکارشناس کنترل و گواهی بذر عالوه بر ارائه توصیه

هاي تراکم علفطریق شیمیایی و یا وجین دستی نظارت کامل داشته باشد و در پایان این مرحله چنانچه به

در مزارع تولید بذر آفتابگردان باشد انداردهاي تعیین شده و قابل قبول هرز موجود در مزرعه بیشتر از است

وسیله کارشناس کنترل هصورت کتبی بگواهی بوده و مراتب به الذکر غیرقابلمزرعه فوق) 4و 3جدول شماره(

     . گرددو گواهی بذر به پیمانکار اعالم می
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  )Off type(هاي خارج از تیپ سازي مزرعه و حذف بوتهنظارت بر خالص -3-3

هـا ممکـن اسـت    باشد که این بوتههاي ناهماهنگ از درون مزرعه میحذف بوته سازيهدف از خالص

-هاي خارج از تیپ آفتابگردان بوده که با رقم کشت شده متفـاوت مـی  هاي مربوط به سایر ارقام و یا بوتهبوته

تربیـت افـراد شـامل    . بندي کارهاي مزرعه اسـت آمیز نیازمند تربیت افراد و زمانفقیتؤسازي مخالص. باشند

هاي والدین و توسعه توانـایی افـراد در تشـخیص    آموزش و شناساندن مشخصات قابل شناسایی ارقام و یا پایه

هـاي  صفات قابل تشخیص بوتـه از جمله . هاي بارور در درون خطوط مادري استهاي خارج از تیپ و بوتهبوته

  . هاي عقیم کامالً متفاوت استهاست که با رنگ زرد گلاي تیره پرچمبارور در میان اغلب اینبردها، رنگ قهوه

هایی هستند که از نظر مورفولوژیکی از جمله صـفاتی نظیـر ارتفـاع، شـکل بـرگ،      هاي خارج از تیپ بوتهبوته

خـالص  . هستند و یا داراي ساقه و یا دمبرگ قرمـز و بـنفش باشـند    بندي متفاوتزاویه دمبرگ و تیپ شاخه

زمـان بـین تشـکیل غنچـه و ظهـور نخسـتین       . هاي خارج از تیپ باید در مرحله غنچه انجام شـود سازي بوته

هاي آفتابگردان پـس از جـدا   طبق. هاي خارج از تیپ کافی استاي، معموالً براي حذف اغلب بوتهگلهاي زبانه

تـوان بـا جـدا    دهند، این منبع آلودگی گـرده را مـی  ه به رشد خود و ظاهر ساختن گرده ادامه میشدن از ساق

زمـان گلـدهی    در سازيمهمترین دوره خالص. کردن طبق از ساقه و برگرداندن آنها به طرف خاك از بین برد

خیص هستند و قبل هاي خارج از تیپ براساس وضعیت مورفولوژیکی به آسانی قابل تشاست، لیکن اغلب بوته

  . شونداز گل کردن حذف می
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مرحلـه رشـد طبـق و زمـانی از روز کـه      . هاي بارور باید روزانـه حـذف شـوند   شود، بوتهوقتی گلدهی آغاز می

بعضـی از گیاهـان خـارج از تیـپ     . کشی هسـتند شود، عوامل کلیدي در جریان مخلوطکشی انجام میمخلوط

هـاي نربـارور موجـود در خطـوط مـاده بـه       خیص داده شوند ولی بوتـه ممکن است به سادگی در طول روز تش

  . گردندها را جمع آوري نمایند، بهتر شناسایی میهنگام صبح و قبل از این که زنبورها گرده

        
 ها باید با کنار زدن آرام جام گلهاي زبانـه اي و نمایـان  گردند،  طبقاي ظاهر میهاي زبانهاز آنجا که ابتدا گل

پـس از  . آفتابگردان تا مراحل اولیه گلدهی نوردوست است. هاي مرکزي وارسی شوندشدن نخستین حلقه گل

اگـر خطـوط در جهـت    . گیرنداي کامالً رشد کردند، طبق ها معموالً به طرف مشرق قرار میاینکه گلهاي زبانه

جنـوبی   -ن اگر جهت شمالیغربی باشند، موقعیت طبق ها کار مخلوط کشی را مشکل می سازد، لیک -شرقی

که نگاه در جهت غرب است انجام شده و این روش کار مانع ناراحتی ناشـی  باشد خالص سازي همواره درحالی

سازي آبیاري نشتی باید توجه داشت اگر قرار است مزرعه در زمان خالص. شوداز نگاه مستقیم به خورشید می

بـا  . اي که یک خط خشـک بـراي قـدم زدن بـاقی بمانـد     گونهشود، خطوط را باید یک در میان آبیاري کرد به

دقت کنترل و بازرسی بهمرحله مزرعه را توجه به مطالب بیان شده کارشناس کنترل و گواهی بذر باید در این 

سـازي  سازي مزرعه نظارت دقیق داشته باشد و پس از پایـان یـافتن مرحلـه خـالص    نماید و بر عملیات خالص

دار در خطوط مادري بیشتر از اسـتانداردهاي  هاي گردههاي خارج از تیپ، سایر ارقام و بوتههچنانچه تعداد بوت
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و  بودهمزرعه قابل گواهی ن) 4و  3جدول شماره (باشد) o.pهیبرید و (مصوب براي مزارع تولید بذر آفتابگردان

  . مراتب در فرم کنترل مزرعه درج و به پیمانکار اعالم گردد

  افشانی آفتابگردانکمکی در گرده نترل عواملنظارت بر ک -3-4

خصـوص در  افشانی مزارع تولید بذر آفتابگردان بـه افشان در افزایش گردهبا توجه به اهمیت حشرات گرده

وجود تعـداد مناسـب کنـدوهاي     ،یابدارقام هیبرید که دانه گرده از خطوط پدري به خطوط مادري انتقال می

در مزرعه تولیـد بـذر آفتـابگردان الزم و    ) و در هر هکتار بسته به جمعیت کندوکند 4-7به تعداد (زنبور عسل

ضروري است، لذا کارشناس کنترل و گواهی بذر وضعیت مزرعه را از لحاظ تعداد مناسب کندو مـورد ارزیـابی   

ط مختلـف مزرعـه بـه    هاي الزم را در خصوص آرایـش مکـانی و زمـانی کنـدوها در نقـا     قرار داده و راهنمایی

  .پیمانکار یا نماینده قانونی اعالم نماید

     
  هانظارت بر کنترل آفات و بیماري -3-5

در این مرحله نیز به منظور ارتقاء کمیت و کیفیت بذر حاصل از مزارع تکثیر بذر آفتـابگردان، کارشـناس   

ی قرار داده و در صورت مشاهده آفات دقت مزرعه را مورد ارزیابکنترل و گواهی بذر آفتابگردان بایستی به

هاي الزم را به پیمانکار یا شرکت تولیـد کننـده بـذر ارائـه     ها در خصوص کنترل و مبارزه توصیهو بیماري
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داد بیمـاري   هاي مهم که در مزارع تولیـد بـذر آفتـابگردان بایـد مـورد توجـه قـرار       یکی از بیماري. نماید

هاي آلوده در شرایط سرد مرطوب با بارنـدگی اول فصـل ظـاهر    خاكاین بیماري در . باشدپالسموپارا می

دهی از مزارع بازدید و به مجرد مشاهده بوته آلوده در مزرعه بایـد  در ابتداي رویش یا زمان غنچه. شودمی

شـود کـه   این کار موجب مـی . را با ریشه از خاك خارج نموده و به بیرون از مزرعه برده و از بین ببرند آن

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

  هاضخیم و زرد شدن برگ -1

 شوندها عقیم میساقه راست و شکننده و گل -2

 شود ها کرك سفید رنگ قارچ دیده میدر شرایط مرطوب پشت برگ -3

  : شودهاي زیر استفاده میبراي کنترل این بیماري از روش

  د سالهتناوب چن -1

 استفاده از ارقام مقاوم -2

  رعایت تاریخ کاشت -3

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

باشد و پس از درج در فـرم کنتـرل   باشد آن مزرعه غیرقابل گواهی می) 4و 3جدول شماره (مزارع آفتابگردان 

  . شودیا نماینده قانونی اعالم میمزرعه به پیمانکار 

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

  هاي هرز قبل از برداشتحذف نهایی علف -4-1

دقت مورد بررسی قـرار گرفتـه و در صـورت آلـودگی     هاي هرز موجود در مزرعه بهدر این مرحله علف  

ز استانداردهاي ملی تدوین شده کنترل و گـواهی مـزارع تکثیـر بـذر     بیش از حد مجا(هاي هرزمزرعه  به علف

-شایان ذکر اسـت حـذف علـف   . گرددآن مزرعه قابل گواهی نبوده و از چرخه تولید بذر حذف می) آفتابگردان

هاي هرز از مزرعه تولید بذر در این مرحله بسیار مشکل خواهد بود و بهتر است که ایـن عملیـات در مراحـل    

  . پذیردقبل صورت 
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  از تلقیح و قبل از برداشت مزرعهحذف خطوط پدري بعد  -4-2

به منظور افزایش خلوص ژنتیکی و جلوگیري از اختالط فیزیکی بذر حاصل از خطوط پدري بـا بـذور     

حاصل از خطوط مادري در مزارع تولید بذر هیبرید آفتابگردان بایستی بالفاصله بعد از اتمام گلدهی و مرحلـه  

بدین منظور بهتر است از روتیواتور استفاده گردد کـه در ایـن   . بت به حذف خطوط پدري اقدام شودتلقیح نس

هاي خطوط پدري کامالً به حالت خرد شده درآمده و اگر به زمین برگردانده شـوند سـبب افـزایش    حالت بوته

  . شودمواد آلی و تقویت خاك زراعی می

  تخمین میزان محصول -4-3

رع تولید بذر تابع عواملی مانند تعداد بوته، تعداد طبق، تعداد دانه در طبـق، وزن  تخمین محصول مزا  

باشد که در کنار این عوامل تجربه و دیدگاه فنی بازرس مزرعه در این راستا حائز اهمیت بـوده  می... هزاردانه و

  . باشدتر بودن تخمین محصول مؤثر میودردقیق

  ز شروع عملیات برداشتزرعه قبل اتعیین درصد رطوبت م -4-4

پایین بودن رطوبت در هنگـام برداشـت   (با توجه به اهمیت درصد رطوبت در زمان برداشت بر کمیت 

، کیفیت و طول عمر بذر، بایستی در هنگام برداشت درصـد  )شودسبب افزایش ریزش بذر و شکستگی بذر می

درحـد اسـتاندارد باشـد نسـبت بـه برداشـت       رطوبت بذر مورد ارزیابی قرار گیرد و تنها زمانی که رطوبت بـذر  

اي هـا زرد شـود در چنـین مرحلـه    بذر آفتابگردان وقتی رسیده است که رنگ پشـت طبـق  . مزرعه اقدام نمود

یابـد و  اي تغییر میها از زرد به قهوهرنگ پشت طبق ،با کاهش رطوبت. باشدمی% 30تا  25رطوبت بذر حدود 

شـایان ذکـر   . توان نسبت به برداشـت اقـدام نمـود   در این زمان می. رسدمی% 14تا  11رطوبت دانه به حدود 

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

  رداشت و نظارت بر برداشت هر قطعهکنترل و تنظیم دستگاه ب -4-5

ن و تمیز کردن دانه آوري، کوبیداي براي جمعبراي برداشت مزرعه تولید بذر الزم است تغییرات ویژه

هاي برداشـت عبـارت از   هدف. آفتابگردان در دستگاه برداشت که عموماً یک کمباین غالت است صورت گیرد

دستگاه برداشت باید قبـل  . هاي مکانیکی به بذر و حفظ خلوص آن استها و آسیببه حداقل رساندن خسارت

هر قدر کـه  . هاي اینبرد، به دقت تمیز شوددان یا الیناز برداشت و قبل از رفتن به مزارع ارقام مختلف آفتابگر
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رود، درصد رطوبت بذر معموالً کاهش یافته و بذر نسبت به صدمات مکانیکی کوبیـدن،  فصل برداشت پیش می

ارزیابی مکرر رطوبت بذر و تنظیم ماشین براي حفظ کیفیـت بـذر   . شودبوجاري و جابجایی بیشتر حساس می

کنـد، در منـاطق خشـک    ه درصد رطوبت طبق و بذر بسته به رطوبت هـوا تغییـر مـی   از آنجا ک. ضروري است

اگـر خطـوط   . رسد متوقف شـود که رطوبت نسبی به بیشترین حد میممکن است الزم شود برداشت در زمانی

پدري پس از گرده افشانی حذف نشده باشند، باید قبل از برداشت خطوط مادري ترجیحـاً بـا کمبـاین دیگـر     

هاي خطوط پدري نبایـد بـه حالـت اخـتالط بـا      براي جلوگیري از آلودگی، هیچ طبقی از طبق. شوندبرداشت 

در شرایط معینی نظیر خوابیدگی، افراد باید کمباین را تعقیب نموده و ایـن  . خطوط مادري باقی گذاشته شود

ري و تخلیـه بـذر در   پس از اتمام برداشت ضروري است عملیات حمل توده بـذ . منابع آلودگی را حذف نمایند

طـور مسـتقیم بـه    محل بوجاري با نظارت دقیق صورت پذیرد و اطمینان حاصل شود که بذر برداشت شده بـه 

. هـا جلـوگیري شـود   و دانـه  هامحل بوجاري حمل و تخلیه شده است و از اختالط احتمالی آن بـا سـایر بـذر   

بایست میـزان رطوبـت بـذر را    یی باشد میکه میزان رطوبت بذر پس از برداشت درحد باالهمچنین در صورتی

را بـه   رو کردن و هوادهی به آن درصد رطوبت بذر و براي این کار می توان با پهن کردن بذر و زیر. کاهش داد

  . میزان استاندارد رساند

  گیري بذر و انباردارينظارت بر عملیات بوجاري، ضدعفونی و کیسه -5

ه تولید بذر در محل بوجاري و قبـل از شـروع فعالیـت دسـتگاه     پس از تخلیه بذر استحصالی از مزرع

طور کامل مورد بازرسی قرار گرفته و در صـورت وجـود بـذر سـایر     هاي دستگاه بوجاري بهبوجاري کلیه بخش

طـور کامـل   ارقام که قبالً بوجاري شده و قسمتی از آن در دستگاه باقی مانده نسبت به تمیز نمودن دستگاه به

دقـت و  هاي بذر بایستی بـه خصوص خروجیهاي دستگاه بهدر حین پروسه بوجاري نیز تمام بخش .اقدام شود

طور متناوب مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت مشاهده بـروز هرگونـه اشـکال بالفاصـله نسـبت بـه رفـع        به

بعـد  . خـوردار باشـند  مشکل بوجود آمده اقدام شود تا بذر خروجی از دستگاه بوجار از خلوص فیزیکی باالیی بر

شوند و در این بخش باید دقت شود که بـذر  از خروج بذر از دستگاه بوجار، بذر به قسمت ضدعفونی منتقل می

طـور یکنواخـت و مناسـب    با استفاده از سموم مجاز و مناسب که از طرف سازمان حفظ نباتات اعالم شده بـه 

هاي استاندارد که کلیه مشخصات بذر شامل نـوع  اکتدر پ هاعفونی نیز بایستی بذرپس از ضد. ضدعفونی شود
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بذري، واحد تولید کننده و سال تولید آن نوشه شده و به تأیید مؤسسه تحقیقـات ثبـت و   محصول، رقم، طبقه

طـور دقیـق بـا    هاي بـذر بـه  عمل آید که درب پاکتگواهی بذر و نهال رسیده است بسته بندي شده و دقت به

حرارت بـذر در انبـار بایـد    . شوندها به انبار منتقل میبندي، کیسهز بوجاري و بستهپس ا. دستگاه دوخته شود

حشرات مختلفـی ممکـن اسـت    . مرتباً کنترل شود و بالفاصله پس از قراردادن در انبار به دفعات کنترل گردد

ها، حشـرات بـالغ و   ورهها باید شامل بررسی وجود الروها، پدر انبار به آفتابگردان حمله کنند، بنابراین بازرسی

ها باید بازبینی عالئم آسیب بـه بـذر بـر اثـر فعالیـت      وارسی. هاي آسیب رسان مشهود نیز باشدیا سایر فعالیت

اغلب جوندگان کوچکی که معموالً ساکن انبارهاي غالت هسـتند، بـه طـرف بـذر     . جوندگان را نیز شامل شود

هـا و راسـوها در بـه    مـوش  پاکسـازي از ار قبل از برداشت و بازبینی دقیق سطح انب. شوندآفتابگردان جذب می

  . کندهاي انبار کمک میحداقل رساندن خسارت

  :هاي بذريبرداري از پارتهاي بذري و انجام نمونهنظارت بر پارت چینی کیسه -6

 ،گیري تحت نظارت کارشناس کنترل و گـواهی بـذر  پس از انجام عملیات بوجاري، ضدعفونی و کیسه  

دسـتورالعمل  (بـرداري هاي بذري براساس دسـتورالعمل فنـی نمونـه   برداري از پارتنمونه متعاقباًچینی و رتپا

ISTA (هاي حاصل بـه مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و     گیرد و نمونهانجام  برداري مؤسسهتوسط کارشناس نمونه

زمایشگاه تجزیه بـذر تحویـل   ها به آنهال ارسال و پس از کدگذاري توسط واحد کدگذاري، نمونه و گواهی بذر

آزمایشـات  ) 2جـدول شـماره   (شود و در آزمایشگاه با توجه به استانداردهاي آزمایشگاهی بـذرآفتابگردان داده 

صورت گرفته و براساس نتایج حاصـله  ) قوه نامیه، رطوبت و سالمت بذر ژنتیکی، خلوص خلوص فیزیکی،(الزم 

. صورت مکتوب به شرکت تولید کننـده اعـالم گـردد   پارت بذري به بایستی غیراستاندارد یا استاندارد بودن هر

هاي بـذري بیـرون آورده و معـدوم    هاي رد شده از پاکتمتعاقباً با حضور کارشناس کنترل و گواهی بذر پارت

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  برچسب گواهی بذرهاي استاندارد و قابل قبول بعد از الصاق شوند و پارت

قابـل  ) برداريتحت نظارت و حضور کارشناس نمونه(هاي بذري بر روي پاکت) با توجه به طبقه بذري( و نهال

  .باشندتوزیع می
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  هاي بازدید مزرعهروش

تـوان بـا تعیـین    دهـد، امـا مـی   هاي مزرعه را نمـی دوره فشرده و پرکار بازدید از مزارع امکان معاینه همه بوته

سـنجش دقیـق و   . ها، کیفیت مزرعه را دقیقاً ارزیابی نموددید آماري این کرتچههایی درون مزرعه و بازکرتچه

  . شوداري از بازدید که شامل دو جزء است امکانپذیر میکسریع مزرعه با اجراي سازو

  بازدید کلی مزرعه -1

  ها درون مزرعهبازدید کرتچه -2

شود و چنانچـه مزرعـه از   ی بررسی میکلی و براي تعیین یکنواخت در بازدید نخست، مزرعه از دیدگاه  

هـاي  در بازدید نوع دوم بـه روش آمـاري کرتچـه   . شودیکنواختی کافی برخوردار باشد بازدید نوع دوم اجرا می

-گیرد و در پایان استاندارد بودن یا نبودن مزرعه مشخص مـی درون مزرعه معین شده و مورد بازبینی قرار می

 . شود

  بازدید کلی

شود و براي آنکه تمام مزرعـه از نظـر بگـذرد از یـک     ازدید کلی به همه جاي مزرعه سرکشی میبراي اجراي ب

هنگام حرکت در مزرعه ضمن اجـراي بازدیـد یکنواخـت سـعی شـود      . شودالگوي حرکت مشخص پیروي می

 پیروي از یک الگوي خاص براي حرکت در مزرعه. ترین مسافت پیموده شودکمترین زمان صرف شده و کوتاه

هاي شمارش در مزرعه به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدیـد و وضـعیت   دهد که کرتچهاین امکان را می

  . شونددر بازدید کلی موارد زیر ارزیابی و بررسی می. نشان دهد تررا دقیقکیفی مزرعه 

  ید رقم کشت شده تأی -

  یکنواختی مزرعه  -

  هاخوابیدگی بوته -

  فواصل ایزوالسیون  -

  سابقه کشت مزرعه -

  عملیات زراعی -

  هاي بیمارهاي هرز و بوتهعلف -
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  تراکم بوته -

  برآورد محصول -

  کرت نمونه بازدید در مزرعه

پس از آنکه مزرعه از دیدگاه کلی مورد تائید قرار گرفت، در یک کرت آماري نمونه که اصـطالحاً کـرت نمونـه     

جزئیـات  . گیرنـد هـا بـه دقـت مـورد بررسـی قرارمـی      بوته ،شودگفته می) Field inspection sample(بازدید 

  . شودهاي این کرت شمارش و ثبت شده و با جداول استاندارد مطابقت داده میآلودگی

اي اندازه کرت نمونه در مزرعه بستگی به تراکم مزرعه و عدد استاندارد براي هر آلودگی دارد و باید بـه انـدازه  

بـا ایـن ترتیـب حـد مجـاز      . تاندارد ذکر شده براي هر نوع آلودگی بوته راشامل شودباشد که سه برابر عدد اس

ها مساوي یا کمتر از مقدار سـه  چنانچه تعداد آلودگی. سه برابر عدد استاندارد است» در کرت بازدید«آلودگی 

این حالـت بیـانگر   . ستبرابر باشد، مزرعه قابل قبول و اگر بیش از مقدار سه برابر باشد مزرعه غیر قابل تائید ا

هـا،  براي جلوگیري از تکرار در امر بازدید هـر یـک از انـواع آلـودگی    . آمار دقیقی از کیفیت مزرعه خواهد بود

شود که براي هر یک از طبقات بذري یک محصول زراعی فقط یک کرت نمونه بازدید تعیـین شـده   توصیه می

بدیهی است که اندازه این کرت سـه  . ورد بازبینی قرار گیردها با استانداردهاي متفاوت در آن مو تمام آلودگی

 . برابرمساحتی است که بزرگترین عدد استاندارد را در طبقه بذري مورد نظر دربرگیرد

  هاي شمارشکرتچه

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

در مزرعه بیانگر کیفیت مزرعه است، کرت نمونه به پنج یـا شـش بخـش کـوچکتر     شود که کرت بازدید شده 

طـور تصـادفی در   ها بهاین کرتچه. شودگفته می» کرتچه شمارش«به هر یک از این بخش ها . شودتقسیم می

» کرت نمونـه بازدیـد  « ،»کرتچه شمارش«عبارت دیگر از مجموع  به. گرددمسیر حرکت در مزرعه انتخاب می

از دیدگاه آماري این تعداد کرتچه شمارش بیان کننده دقیقی از کیفیت همه مزرعه است، بـه  . آیددست میبه

تقسیم کـرت نمونـه بـه تعـدادي بـیش از شـش کرتچـه        . شرط آنکه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد

 . موجب افزایش دقت نخواهد شد
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  هاي شمارشمحاسبه مساحت کرتچه

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

عدد استاندارد را براي آلودگی مورد نظر طوري تبدیل کنید که نسبت یک واحد آلـودگی مجـاز در برابـر    : الف

 1: 10000م یـا  بوته سـال  10000براي نمونه یک بوته آلوده در برابر . هاي سالم مربوط به دست آیدتعداد بوته

  .بوته سالم، مجاز است 10000آلودگی، یعنی یک عدد بوته آلوده در برابر  01/0یا 

در مثـال یـاد   . را دربرگیرد) استاندارد(اندازه کرت بازدید براي هر آلودگی باید مساحتی سه برابر حد مجاز : ب

  . ودبوته را شامل ش 30000شده کرت بازدید الزم است به اندازه اي باشد که 

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

شمارش شده با به دست آوردن میانگین تراکم بوتـه مزرعـه معلـوم    ) تکرار 5(مربع یا متر طولی در پنج نقطه 

  . ت آمدبوته در متر مربع بدس 150شود در این مثال تراکم مزرعه می

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

هاي شـمارش  ، یعنی اینکه مجموع مساحت کرتچه30000: 150=200شود در این مثال متر مربع تقسیم می

  . ع استمتر مرب 200دهد در این مثال برابر که کرت بازدید را شکل می

، مسـاحت هـر   200 : 5=40در این مثـال  . شودکرتچه شمارش تقسیم می6یا  5مساحت کرت بازدید به : ث

 .  متر مربع خواهد شد 40کرتچه شمارش برابر

  :بازرسی یک کرتچه شمارش

هـا بـه طـور    طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و هر یک از انـواع آلـودگی  ها بهدورن هر کرتچه بوته  

گزارش بازدید مزرعه بعداً در تعیین مقبولیت مزرعـه   هثبت این موارد در برگ. شودگانه شمارش و ثبت میجدا

یـا هرگونـه   ) سرانگشـتی (هاي شمارش یک محاسـبه سـاده   ضمن بازرسی کرتچه. گیردمورد استفاده قرار می

هـاي شـمارش   ین حدود کرتچهبراي تعی. شودهاي آلوده استفاده میروش محاسبه  دیگر براي ثبت تعداد بوته

در ایـن طریقـه الزم   : تر و کارآمدتر است چنین اسـت روشی که سریع. هاي متفاوتی پیشنهاد شده استروش

در این صورت بـا   .ها فاصله بین دو دست در حالت کشیده مشخص شده باشداست عالوه بر دانستن اندازه گام

. شـود هاي شمارش معلوم و با دقت ارزیابی میدل کرتچهها و به عرض دو دست باز، مساحتی معامحاسبه گام
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بـا کمـک   (روشی را که نگارنده تجربه نموده است استفاده از عرضی با اندازه یک متر یا یک و نیم متـر اسـت   

پس از پایان بازدیـد اولـین   . که سرعت عمل مناسبی نیز در آن وجود دارد) طور فرضیهیک قطعه چوب و یا ب

 .به کرتچه بعدي مسیر حرکت در مزرعه که قبالً ترسیم شده دنبال خواهد شدکرتچه تا رسیدن 

  ي گزارشقبول و رد کردن مزرعه و تهیه

پنج یا شش کرتچـه شـمارش بـراي     هاي جداگانههنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رسید، شمارش  

) سـه برابـر  (با حد مجاز استاندارد ها را حاصل جمع هر یک از آلودگی. شودها با هم جمع میهریک از آلودگی

اگر مزرعه استاندارد اسـت و قابـل    .مقایسه و قابل قبول بودن یا نبودن مزرعه مشخص خواهد شد ،در جداول

هـا مزرعـه بـه حـد     علت وجـود هریـک از آلـودگی   چنانچه به. گزارش بازدید مزرعه نوشته شود هقبول در برگ

بهتـر اسـت علـت رد بـودن     . د بودن مزرعه با ذکر دلیـل ثبـت شـود   علت ر ،گزارش هاستاندارد نرسید، در برگ

اي قابـل قبـول داشـت،    تـوان مزرعـه  مزرعه براي کشاورز توضیح داده شده و توصیه الزم براي آنکه چگونه می

  .داده شود
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  گردانمراحل کنترل مزارع تولید بذر آفتاب -  1جدول شماره 

  مرحله رشد گیاه  موارد  مراحل بازدید

  __  انتخاب پیمانکار و زمین  مرحله اول

  مرحله دوم

  تعیین سطح سبز

  کنترل ایزوله بودن

  تعیین میزان آلودگی به بیماري پالسموپارا

  هاي آلوده به پالسموپاراحذف بوته

  هاي هرزحذف علف

  جفت برگی 7تا  6مرحله 

  مرحله سوم
  هاي هرزرل علفتعیین خلوص کنت

  هاي خارج از تیپ قبل از شروع گلدهیحذف بوته
  مرحله غنچه دادن

  مرحله چهارم

  )هیبرید(دار در خطوط مادريهاي گردهحذف بوته

  هاي آلوده به بیماري پالسموپاراحذف بوته

  هاي خارج از تیپحذف بوته

  هاي هرزکنترل علف

  افشانیکنترل عوامل گرده

  مرحله گلدهی

  پنجم مرحله

  ها از نظر صفات مورد نظربررسی یکنواختی بوته

  هاي هرزکنترل نهایی علف

  حذف الین پدري در مزارع تولید بذر هیبرید

  مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی

  قبل از عملیات برداشت  بازدید نهایی و گواهی مزرعه  مرحله ششم
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آزمایشگاه -و هیبرید استانداردهاي آفتابگردان آزاد گرده افشان: 2جدول شماره   

 گواهی شده

Certified 

  )مادري(الیت

Registered 

  پایه

Foundation  

  طبقه بذري                     

  موارد             

98%  98%  98%  
  خلوص فیزیکی

  )حداقل درصد(

85%  85%  85%  
  قوه نامیه

  )حداقل درصد(

2%  2%  2%  
  مواد جامد 

  )حداکثر درصد(

12  2  2  
  سایر محصوالت تعداد بذر

  )حداکثر تعداد در یک کیلوگرم(

12  2  2  
  تعداد بذر سایر ارقام

  )حداکثر تعداد در یک کیلوگرم(

  صفر  صفر  صفر
  تعداد بذر علف هرز گل جالیز

  )حداکثر تعداد در یک کیلوگرم(

  ها بیماري --- --- ---

9  9  9  

  

  )حداکثر درصد(رطوبت 
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 مزرعه -آفتابگردان هیبریداستانداردهاي  :3جدول شماره 

  طبقه بذري                               

  موارد                         

  پایه

Foundation  

 گواهی شده

Certified  

  سال 1  سال 1  )حداقل سال(تناوب زراعی 

  متر 2000  متر 2000  )حداقل متر(ایزوالسیون   

   1)حداکثر تعداد(بوته خارج از تیپ 

  

ــ  -1 ــردهتع ــه گ ــادري داد بوت دار در خطــوط م

  )حداکثر تعداد(

تعداد بوته خـارج از تیـپ دیگـر نسـبت بـه         -2

  )حداکثر تعداد(بوته هاي مادري 

ــام شــامل -3 ــپ وحشــی: (ســایر ارق ــه  -تی بوت

بوته با ساقه بنفش، بوتـه بـا دانـه     – 2چندشاخه

  )حداکثر تعداد) (سفید

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  

  بوته m2100/10  بوته m2100/2  )ربعممتر 100حداکثر تعداد در(3هاي هرزعلف

  بوته m21000/5  صفر  )پالسموپارا(ها بیماري

1 

ته هاي خارج از تیپ براي طبقات پایه و گواهی شده هیبرید تولید داخل براي سه سال تعداد بو -

. دو برابر استانداردهاي مصوب فوق می باشد) 1386-88(زراعی  

.بوته مجاز می باشد 1000/1حداکثر تعداد بوته چند شاخه در کلیه طبقات بذري  -2  

شده براي طبقات پایه صفر و براي طبقه گواهی Orobanche Sppحداکثر تعداد علفهاي هرز گل جالیز -3

 .بوته در هکتار می باشد 30
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  مزرعه  -استانداردهاي آفتابگردان آزاد گرده افشان:  4جدول شماره 

 گواهی شده

Certified 

  )مادري(الیت

Registered 

  پایه

Foundation  

  طبقه بذري                     

  موارد             

  یک سال یک سال یک سال
  تناوب زراعی

  )حداقل سال ( 

  )حداقل متر ( ایزوالسیون   متر 2000 متر 2000 متر 1000

  عدد 1000/1 عدد 1000/1 عدد 1000/1

  :شامل) حداکثر تعداد( 1بوته خارج از تیپ

  بوته چند شاخه -

  بوته با ساقه بنفش -

  بوته با دانه سفید -

  هرنوع خارج از تیپ دیگر -

m2 100/10 بوته  m2 100/5 بوته  m2 100/2 بوته  
  2هاي هرزعلف

  )متر مربع 100حداکثر تعداد در ( 

m2 1000/5  m2 1000/2   صفر  
  )پالسموپارا(ها بیماري

  متر مربع 1000حداکثر تعداد در  

 

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

الیـت   و در یک هکتار براي طبقات پایه صفر Orobanche Sppجالیز حداکثر تعداد علفهاي هرز گل  -2

  .باشدبوته مجاز می 30بوته و طبقه گواهی شده  10
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    )هیبرید(برداري و کنترل مزارع تولید بذرآفتابگردان یادداشت: 1فرم شماره   

  مشخصات قطعه

:                                        تناوب زراعی:                      شماره قطعه:              تعداد قطعات        :  مساحت قطعات:                 روستا:                شهرستان   :               استان:                         نام پیمانکار

  :سال زراعی              :   نام رقم

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

  :تعداد خطوط مادري:               تعداد خطوط پدري:                         آرایش کاشت

سبز
طح 

ن س
ععی

ه ت
رحل

م
  

                 :درصد سبز مزرعه                           :        میزان بذر مصرفی:                               تاریخ کاشت

  :                         میزان تراکم خطوط مادري:                               میزان تراکم خطوط پدري

  £ضعیف               £متوسط           £خوب           £عالی :     یکنواختی مزرعه

  :وضعیت علف هرز

  :عیت آفات و بیماریهاوض

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید                                                                                                                                                                   

طعه
ي ق

ساز
ص 

خال
له 

رح
م

  

)
حله

 مر
 دو

در
(  

  شمارش در پیمایش ها تعداد
  غیراستاندارد  استاندارد  مجموع

1  2  3  4  5  6  

                  

                  

                  

                  

                  

  :توصیه کارشناسی

  :تاریخ بازدید                                                                                                                                                                   

شت
ردا

ه ب
رحل

م
  

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

  :تاریخ برداشت                     :                                       درصد رطوبت بذر قبل از 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

  

  :تاریخ                                                                             :                      نام و امضاء کارشناس کنترل و گواهی مزرعه

  



  ٢٧ 
 

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

 

  مشخصات قطعه

  :روستا -بخش  :شهرستان  :استان  :نام پیمانکار

  :سال زراعی  :میزان بذر مصرفی  :رمنشاء بذ  :طبقه بذر  :نوع محصول و رقم

  :تناوب  :شماره قطعه  :مساحت قطعه  :مساحت کل قطعات  :تعداد قطعات

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

  : درصد سبز  £یفضع  £متوسط   £خوب  £عالی:  یکنواختی

  موارد
  غیراستاندارد  استاندارد  مجموع  تعداد شمارش در پیمایش ها

1  2  3  4  5  6        

                    بوته هاي سایر ارقام 

                    سایر گونه ها

                    علفهاي هرز

                    علفهاي هرز غیر مجاز

                    بیماریها

  :مساحت غیر قابل گواهی  :ساحت قابل گواهیم:                        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

  

  

  :شدهتعداد قطعات تایید 

  :تعداد قطعات تایید نشده

  :سطح تایید شده

  :سطح تایید نشده

  :توضیحات

  

  

  :تاریخ:                                                                                              نام و امضاء کارشناس کنترل و گواهی مزرعه



  ٢٨ 
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