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  مقدمه

تولید بذر هیبرید برنج و استفاده از ارقام پرمحصول آن از تحوالت مهم در افزایش عملکرد در واحد سطح در         

کشور چـین بـا    . رود تغذیه جمعیت روبرو رشد جهان در مناطق استوایی دنیا به شمار می            برايچاره اندیشی   

به طوري که .  نوآور و پیشتاز در این فنآوري در دنیا مطرح است سال به عنوان کشور40اي بیش از به سایقه

در .  میلیون هکتار از اراضی آن کشور با ارقام هیبرید پر محصول به زیر کشت می رود20هم اکنون افزون بر 

اي از ارقام هیبرید جایگاه تعریف شدهدهد استفاده سایر کشور هایی که برنج غذاي اصلی مردم را تشکیل می

تکنولوژي تولید بذر این محصول پـیش از        .  است ضروريتعریف این جایگاه در تولید برنج کشور ما نیز          . اردد

 که سیستم اخیر به طـور       -هاي سه الینی و دو الینی       سیستم. هر چیز مستلزم صرف وقت و دقت نظر است        

 تولیـد  يدر چرخه خود گشن   هاي تولید بذر این گیاه       روش -شوداي در کشور چین به کار گرفته می       فزاینده

اما .  سال دارد  30اي تحقیقاتی حدود    در کشور ما شروع تولید بذر هیبرید برنج سابقه        . استبذر هیبرید برنج    

آنچه که در تولیـد بـذر هیبریـد بـرنج            . گذرداز تولید بذر آن به عنوان یک رقم تجاري چند سالی بیش نمی            

هـاي  گیرد دقت نظر کارشناسی و صـرف وقـت در ایجـاد هـسته             از هر چیز مورد توجه قرار        الزم است پیش  

خلوص ژنتیکی، رقمی و فیزیکی کافی حاصل ) گواهی شده(خالص است به طوري که در طبقه بذري تجاري 

تنها در این صورت است که پتانسیل تولید باالي یک رقم هیبرید، ظاهر شده و کشاورزان از آن استقبال . آید

  . خواهند کرد

شـود از  نوشتار سعی شده است نکاتی که رعایت آنها منتج به تولیدبذر استاندارد  هیبریـد بـرنج مـی               در این   

  .  دیدگاه کنترل وگواهی بذر شرح داده شود

هـاي  امید است همکاران گرامی با طرح ایرادات، یاري دهنده در کاستن از نواقص این نشریه بـراي بـازنگري                

  .    بعدي باشند

  

  

  

  

  

  

  



٢

    کنترل و گواهی بذرههدف برنام

براي این منظور . یک رقم، حفظ خلوص ژنتیکی بذر تولید شده است» اصالت«مهمترین شاخص براي 

 ایران در ضوابط بذربراساس . گردداجرا می شده، در قالب طبقات مختلف بذري تعریفکه برنامه تکثیر بذر 

 Pre-basicبذر پایه ( ،)Breeder Seedدگر بذر بهنژا(: ي تکثیر بذر برنج چهار طبقه بذري شاملبرنامه

seed( ،) بذر مادريBasic Seed(و  ) بذر گواهی شده Certified Seed(1 تعریف شده است) در . )4

  .  استدرج شدهطبقات بذري ارقام هیبرید برنج ي تولید و چرخه 1نمودار 

  

  .  )7 ( در سیستم سه الینیج برنامه تولید بذر هیبرید برنو طبقات بذري چرخه تولید و،1نمودار 

  طبقات بذرينام Aالین        Bالین       Rالین 

R       

  

B           

  

A            

)B(  
  

  )Nucleus Seed(بذر نوکلئوس 

R       

  

B           A          

)B(  

  )Breeder Seed(بذر بهنژادگر ي طبقه

R       

  

B        

  

A         

)B(  

  

  )Pre-basic Seed(بذر پایه  يطبقه

   R    

A*R         

A            

  

  )Basic Seed(بذر مادري  يطبقه

  F1          بذر گواهی شده  يطبقه)Certified Seed(  

  

 استانداردهایی در هر ،هاي بذري نسليبنیهبه منظور حفظ خلوص ژنتیکی و فیزیکی، قوه نامیه و 

-استانداردهاي مزرعه: شودمی  از تولید را شاملاساسی ياین استانداردها دو مرحله. گرددتدوین میکشور 

در برنج هیبرید  استانداردهاي مصوب براي تولید بذر 1در جدول . پس از فرآوري بذراي و استانداردهاي 

  . ایران درج شده است

                                               
باشد و عموما شود که به عنوان هسته اولیه یک رقم  یا الین در اختیار بهنژاد گر میدر برخی منابع بذر نوکلئوس به مقدار اندکی بذر خالص گفته می ١

  .آیدجز طبقات بذري به شمار نمی



٢

               

).4 (هیبرید برنجتولید بذر استانداردهاي مزرعه ، 1 جدول                           

  

طبقات بذري  

گواهی شده)والدینی(مادري )پري بیسیک(پایه  استانداردهاي مزرعه

B / RAB / RAF1

11111)حداقل سال(تناوب 

1010010100100) متر–حداقل (ایزوالسیون مکانی 

33-3-) هفته-حداقل(ایزوالسیون زمانی 

عرض 4* بلندي  3----) متر-حداقل(حائل فیزیکی 

10000/510000/510000/1010000/1010000/15)حداکثر(هاي سایر ارقام و غریبه بوته

00000)حداکثر(ها هاي سایر گونهبوته

000010)حداکثر بوته در هکتار(هاي هرز غیر مجاز علف

: هاي بذرزادبیماري

00000سیاهک دروغی-

00000 پوسیدگی طوقه فوزاریومی-

10000/110000/110000/2--   بالست خوشه-        



٣

  ).4 (ستانداردهاي تولید بذر هیبرید برنج پس از فرآوريا، 1        ادامه جدول               

                    

طبقات بذري 

گواهی شده)والدینی(مادري )پري بیسیک(ه پای )بذري(استانداردهاي آزمایشگاه  

B / RAB / RAF1

999898%)حداقل(بذر خالص 

122%)حداکثر(مواد جامد 

)حداکثر(سایر بذور 

000سایر گونه ها -

2/0 = %0400/32/ 1   = %05/0400/16  = %400/8)گرم بذر400عدد در (سایر ارقام -

) عدد2بذر اویار سالم حداکثر  (0040/4)گرم بذر40ر عدد  د(بذر علف هرز -

:  زاد  هاي بذربیماري

000 سیاهک دروغی-        

0010000/1 پوسیدگی طوقه فوزاریومی-        

808080%)حداقل (جوانه زنی 

141414%)حداکثر(رطوبت 
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بذرمراحل برنامه کنترل و گواهی  

  درخواست براي تولید بذر برنج هیبرید

 و یا  کشورسسه تحقیقات برنجؤهاي اولیه و طبقات بذري پایه و مادري هیبرید توسط م       ازدیاد هسته

ولی با توجه به اینکه تکثیر بذور . شودسسه اجرا میؤمآن مراکز تحقیقاتی با نظارت مستقیم کارشناسان 

 عموماً ؛افراد حقیقی و حقوقی(باشد، بخش خصوصی  زیر کشت وسیعی میگواهی شده برنج نیازمند سطح

  .گیرندرا برعهده می برنج هیبرید  تولید بذر،به عنوان پیمانکار) هاها و تشکلدر قالب شرکت

 و ارسال هیبرید برنجاعالم آمادگی پیمانکار براي تولید بذر با پر کردن برگ درخواست تولید بذر 

فرم ( یابدهاي تولید کننده بذر رسمیت میاد کشاورزي شهرستان و یا تحویل آن به شرکتآن به ادارات جه

ها نزد متقاضی، دیگري براي شرکت طرف این فرم در سه نسخه تنظیم شده که یکی از نسخه). یکشماره 

 و نهال و نسخه سوم براي مرکزتحقیقات کشاورزي یا مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر قرارداد خرید بذر

فهرست و پس از آن . گیردمیاین کار حداقل دو ماه پیش از شروع فصل کاشت انجام . شودارسال می

 سازمان جهاد کشاورزي استاناز طرف  اندنموده تولید بذرکه درخواست ) یکشاورزان(ی مشخصات متقاضیان

موسسه تحقیقات ثبت و و یا ها مراکز تحقیقات کشاورزي استان در اختیار ، بذريیا شرکت تولید کننده

  . گیردقرار می آنانفنی گواهی بذر و نهال به منظور ارزیابی توانمندي 

هاي تولید کننده با توجه به اینکه مسؤولیت تولید بذر با کیفیت و منافع حاصل از آن متوجه شرکت

  .نندها نسبت به معرفی پیمانکاران مورد نظر خود رأسا اقدام کباشد این شرکتبذر می

به منظور بررسی . استي تولید بذر      در این خصوص اولویت با پیمانکاران داراي سابقه و تجربه در زمینه

سسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال یا ؤامکانات و تجربیات متقاضیان در زمینه تولید بذر، کارشناسان م

قیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اقدامات هاي خصوصی کنترل و گواهی بذر داراي مجوز از موسسه تحشرکت

  . نمایندالزم را اجرا می

  :  از آن برخوردار باشند متقاضیان تکثیر بذر که الزم استییمهمترین ویژگی ها

.آگاهی داشتن از فن آوري کاشت، داشت و برداشت زراعت برنج هیبرید-

هاي کارشناسان نظارت و وصیهجمله ت مقید بودن به اجراي مفاد قرارداد تکثیر بذر منعقده، از-

. مزارع تولید بذر برنجکنترل

 . هکتار همراه با آب آبیاري کافی5داشتن مزرعه با سطح حداقل -

هاي دیم  و آبی،  بسته به میانگین سطح واحد           هاي مختلف براي کشت   حداقل سطح زیر کشت در استان     

.اندازه کمینه سطح زیر کشت مشخص شودبهره برداري متفاوت بوده و الزم است در کمیته بذر استان 

 زمین و امکانات تولید، مواردي مانند دوري و نزدیکی از جاده اصلی ارتباطی در ارزیابی-

  مزرعه از بیماري هاي بذرزاد و علف هاي هرز غیرمجازنسبی حاصلخیزي خاك، پاك بودن 

آب کافی براي آبیاري به بذري که از کشت قبلی باقی مانده، دسترسی به زمین آلوده نبودن 

 مورد توجه قرار . . .امکان رعایت ایزوالسیون مکانی وضعیت ماشین آالت و ادوات کشاورزي و 



٥

برگ تقاضاي تولید بذر که توسط  دراطالعات ثبت شده  ،انتخاب زمینبراي  بازدید در. گیردمی

  ). یکم شمارهفر( ،شودمی کشاورز داوطلب تکمیل شده است با موقعیت مزرعه تطبیق داده 

  

   متقاضیان  بابرنجهیبرید قرارداد تکثیر بذر 

براي این .      چنانچه متقاضی تولید بذر شرایط الزم را داشته باشند، مجوز عقد قرار داد صادر خواهد شد

، شرکت خدمات )به عنوان پیمانکاران تولیدکننده بذر(بین کشاورزان براي تکثیر بذر کار قرار دادهایی 

بسته می ) به عنوان کارفرما(هاي خصوصی فعال در زمینه تولید بذر کشاورزي استان یا شرکتحمایتی 

 براي )به عنوان ناظر(بین کارفرما و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر اي تفاهم نامه همچنین .شود

  .گرددمنعقد می کنترل و نظارت بر مراحل مختلف تولید بذر

  

  ايبازدیدهاي مزرعه

 زیرا بهترین موقعیت را براي مشاهده و ،ازدید مزرعه از مهمترین امور کنترل کیفی بذر است       ب

در واقع بازدید مزارع بذري براي . کنداند ایجاد میسنجش کیفیت گیاهانی که براي تولید بذر کشت شده

یکی و آلودگی رسیدن به این اطمینان است که بذوري که تولید خواهد شد از نظر اختالط ژنتیکی و فیز

  . دارندقرار ) استاندارد(ي قابل قبول و مجاز در محدوده. . .  و علف هاي هرز و ي بذرزادهابه بیماري

بدین بازدید شود برنج  هیبریدبذر تولید  يمزرعه است الزممهمترین مراحلی از رشد و نمو که 

  :قرار است

  بازدید خزانه    -1 

  ) Aروز پس از نشاءکاري الین15بالفاصله پس از نشاءکاري تا (  بازدید در مرحله ي پنجه زنی-2 

  ي حداکثر پنجه زنی دوره-3 

  دوره گلدهی  -4 

  ي پیش از برداشت  مرحله-5 

   

   ) خزانهو بذر پاشی  تهیهانتخاب محل،(بازدید خزانه 

امضاي  که به تکثیر بذر راقرارداد مزرعه  پیش از اجراي بازدید خزانه ضروري است بازرس 

کشاورز به عنوان پیمانکار تولید کننده بذر و شرکت تولید کننده بذر به عنوان کارفرما رسیده است مورد 

عالوه براین الزم است . بازبینی قرار دهد و اطالعات مندرج در آن را با مشخصات پیمانکار مطابقت دهد

باید   آن زمین.ها باشدال به آفات و بیماريگیر و مستعد براي ابتسایهنباید خزانه : به این موارد توجه شود

 زیرا .باشدن آبخفت و بودهبه منبع آب نزدیک .. به خوبی تهیه شده و از تسطیح الزم برخوردار باشد

هاي شود نباید بذور محصول قبل و بذر علفمحلی که براي خزانه انتخاب می. خواهد کردمشکل ایجاد 
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.  متر فاصله داشته باشد5-10اند حداقل ا رقمی دیگر کشت شدهاز مزارعی که ب. هرز در آن رشد کند

. هاي هرز نباشدشود الزم است آلوده به بذور علفاگر از کود حیوانی براي تقویت زمین خزانه استفاده می

  . خزانه را باید از هجوم پرندگان، موش ها و آفات در امان نگهداشت

 عالمت و با فاصله و جداگانههاي والدینی  خزانهالزم استبرنج در خزانه تولید بذر هیبرید 

مطابق . تهیه شود)  R و الین   Aالین (هاي پدري و مادري  با فواصل زمانی معین براي الینو شخصم

با توجه در خزانه زمان بذر پاشی . با دستورالعمل مؤسسه تحقیقات برنج کشور براي تولید بذر در استان

  . شودهاي والدینی در الین پدري و مادري تعیین مینبه طول دوره رشد و نمو الی

هاي از مهمترین بیماري. هاي بذرزاد است آلودگی به بیماريبررسی هنگام بازدید خزانه در موارد مهماز 

اي  بیماري لکه قهوه،)Gibberella fujikuroi (آلودگی فوزاریومیبذر زاد برنج در ایران بیماري 

)eBipolaris oryza( بالست خوشه  و)Pyricularia oryzae( حتی االمکان . توان برشمردرا می

هاي رعایت این موارد در بازدید خزانه پایه .مشاهده شود بذرزاد در خزانه هاينباید  آلودگی به بیماري

. هستند براي انتقال ءترین نشا مناسبشادابهاي ي سالم با برگهانشا .استپدري و مادري یکسان 

مربوط اطالعات  .هاي هرز غیرمجاز پاکسازي شودید از آلودگی به هرگونه علف هرز، به ویژه علفخزانه با

  .شودمیثبت ) 2(به خزانه در فرم شماره 

  

   روز پس از نشاکاري15و تا  بالفاصله پس از نشاکاريبازدید 

گیرد ري صورت میدر بازدید بالفاصله پس از نشاکاري که معموال در مدت یک تا ده روز پس از نشاکا

 روز واکاري به 5شود که ظرف مدت  توصیه می، شده و در صورت نیاز به واکاريبررسیوضعیت نشاکاري 

 براساس دستورالعمل R و A ،Bتعداد نشاء در طبقات بذري پایه، مادري براي الین هاي . انجام برسد

 روز پس از 15در بازدیدي که تا  .شودتولید بذر برنج هیبرید مؤسسه تحقیقات برنج کشور رعایت می

رعایت ایزوالسیون به سه شکل قابل . گرددي ایزوالسیون مزرعه بررسی میشود فاصلهنشاکاري اجرا می

براي رعایت . ایزوالسیون زمانی و استفاده از حائل فیزیکی ایزوالسیون مکانی،. اجرا است

رع همجوار که رقمی غیر از رقم هیبرید اصلی ایزوالسیون مکانی الزم است مزرعه تولید بذر ازسایر مزا

براي اجراي ایزوالسیون زمانی در مزرعه تولید بذر الزم .  متر فاصله داشته باشد100کشت شده حداقل 

براي اجراي ایزوالسیون . باشدداشته حداقل سه هفته تفاوت با مزرعه همجوار آغاز مرحله گلدهی است 

 که بتوانند تا ارتفاع ی گیاهانهمچنینطبیعی و مصنوعی و یا  فیزیکی هرگونه دیوار و حائلفیزیکی حائل  

عرض دیوار . د براي ایزوله کردن مناسب هستندنرا محصور نمای  متر اطراف مزرعه برنج هیبرید3

گیاهانی مانند ذرت، سورگوم، ارزن و کنف براي کاشت و ایجاد حائل .  متر باشد4جداکننده نباید کمتر از 

  ). 2فرم شماره (مزرعه تولید بذر برنج هیبرید مناسبند فیزیکی در 
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  بازدید مرحله حداکثر پنجه زنی

 درصد سبز مزرعه وضعیت تعیین عالوه بر گرفتن آمار سطح زیر کشت و زنیدر مرحله حداکثر پنجه

-هاي پدري ومادري ثبت میبررسی شده و نسبت ردیفهاي پدري و مادري  ترتیب درست ردیف وکشت

گونه اشتباه صورت گرفته در زمان انتقال نشاء از این مرحله به بعد قابل شناسایی است و رفع هر .شود

یا غریبه ) Off- type(هاي خارج از تیپ   از موارد مهم  این دوره حذف بوته.استاین اشتباه ضروري 

هاي پدري یا فاي در ردیبراي این کار هر بوته. است که براي حفظ خلوص ژنتیکی بسیار ضروري است

مخلوط . گرددمی مزرعه خارج  از وشدهها همخوانی ندارد شناسایی مادري که خصوصیات آن با سایر بوته

  .آغاز کرد) یک الی دو هفته پس از نشاکاري(توان در اوایل رشد رویشی کشی را می

  هاي کاشت سبز شده باشند هایی که در خارج از ردیف بوته•

  هاي اصلی هستند تر از بوته  یا کوتاههایی که بلندتر آن•

  همچنین و  هاي بیمار بوته•

روند و الزم بوته هاي غریبه به شمار می گیاهانی که شکل، اندازه و رنگ برگ آنها متفاوت است جزو •

در فرم بازدید مرحله   ثبت اختالط مزرعه در این مرحله با ذکر نوع اختالط.است از مزرعه خارج شوند

چنین هاي اصلی هاي غریبه از بوته بوتهبرخی از خصوصیات قابل شناسایی. گیردانجام میعه سبز مزر

  :است

  ، )رنگ سبز در برابر رنگ ارغوانی(ي برگ قاعده-

  ، )رنگ سبز در مقابل رنگ ارغوانی(ي برگ رنگ لبه-

  و )برگ افراشته در مقایسه با برگ خمیده و افتاده (حالت ایستادن برگ -

  . )کوتاه در برابر بلند(اه ارتفاع گی-

ها چنان از ریشه خارج یا بریده شود که امکان پنجه زنی     بهتر آن است که هنگام مخلوط کشی، بوته

و  )Off-types(هاي غریبه همزمان با رشد نمو محصول تفاوت میان خصوصیات بوته. دوباره فراهم نشود

ي گلدهی به هاي مورفولوژیکی در مرحله از ویژگیبسیاري. دهدها بیشتر خود را نشان میسایر بوته

اجراي توان تا پیش از برداشت ادامه داد اما نباید براي مخلوط کشی را می. شودراحتی شناخته می

  . )2فرم شماره (، مخلوط کشی تا زمان برداشت صبرکردعملیات 

     

  بازدید مرحله گلدهی

-هاي الیندر ردیف )Off-types( هاي غریبهلوط کشی بوتهدر مزرعه تولید بذر برنج هیبرید عالوه برمخ

هاي مادري توجه کافی در میان بوته) فرتیل( حذف بوته هاي بارور برايهاي پدري و مادري الزم است 

هاي پدري الزم بوتهاز هاي گرده از منبعی غیر براي پیشگیري از اختالط ژنتیکی بر اثر ورود دانه .شود

-هایی که احتمال پراکندن دانهدقت کافی تا پیش از شروع گرده افشانی تمامی بوتهوقت و است با صرف 
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هاي خارج از تیپ در زمان براي حذف بوته .هاي گرده و ایجاد اختالط ژنتیکی دارند از مزرعه خارج شود

   :  به موارد زیر توجه می شودگلدهی

روندی به گل میهاي اصلهایی که خیلی زود و یا خیلی دیرتر از بوتهبوته

هاي بوتهOff-typeهاي مادري  که اندازه برگ، شکل برگ و شکل و رنگ پانیکول آنها با بوته

متفاوت است

هاي الین  بوتهAهاي الین بوته(. دار هستند که داري بساك فربه، زرد رنگ و سالم بوده و گرده

A توانایی تولید گرده را ندارند  (

مگر آنکه خارج شدن کامل . استنها کامال از برگ پرچم خارج شدههایی که پانیکول آبوته

پانیکول بر اثر استفاده از جیبرلیک اسید باشد

هاي بیمار و آفت زده از ردیف الین بوتهAباید از مزرعه خارح شوند .

این میزان  وها توجه کافی شده  آنتعداد و ها در هنگام بازدید در این مرحله به این نوع آلودگیبنابراین 

تداوم  .)2فرم شماره (، شودمی ثبت داده شده در فرم بازدیدفنی هاي همچنین توصیه  وهااختالط

    . دارد زیادي برداشت براي حفظ خلوص فیزیکی اهمیتهنگامتا از زمان گلدهی مخلوط کشی 

  

  بازدید قبل از برداشت

  :شودمیموارد توجه این به در تداوم عملیات مخلوط کشی 

هایی در الین بوتهA بندي طبیعی باشند که داراي دانه

اندازه متفاوت باشند هایی بادانه یا ومتفاوت هایی با شکل هایی که داراي خوشهبوته

هاي گیاه اصلی متفاوت باشندهاي داراي ریشک و بدون ریشک که در این ویژگی با بوتهبوته

ها در حال تغییر رنگ و زرد شدن هستند له عموما پانیکولکه در این مرحعالوه بر آن با توجه به این

 مزرعه خارج  که از،شدههاي فیزیکی که تا پیش از این قابل تشخیص نبوده است معلوم برخی از اختالط

  . گرددمی

اجراي این . هاي پدري استگیرد برداشت ردیفاز مهمترین مواردي که در این بازدید مورد توجه قرار می

هاي پدري  تا وقتی که ردیفبنابراین .ي حفظ خلوص فیزیکی بذر هیبرید بسیار ضروري استکار برا

 یا الین ردیف هاي مادري( از مزرعه برداشت نشده باشد مجوز برداشت مزرعه تولید بذر هبیرید) Rالین (

A ( نمی شودرا صادر.   

  پاك بودن مزرعه از  اطمینان از  مورد توجه است،عمده ترین موارد که در بازدید نهایی

  هاي هرزعلف-1

هاي سایر محصوالت  بوته-2

. است ؛)Off-type(هاي غریبه و بوتههاي سایر ارقام  بوته-3
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  دیگراز موارد مهم. اندهمچنین اطمینان از اینکه پایه هاي پدري به دقت از مزرعه برداشت و خارج شده

-بوتهتعداد اطالعات مربوط به  .لکرد مزرعه استبرآورد عمو هاي بذرزاد در مزرعه بررسی وضعیت بیماري

هاي سایر محصوالت و سایر ارقام و همچنین میزان ابتالء مزرعه به بیماريهاي بوتههاي هرز، هاي علف

 بازرس مزرعه کارشناسیثبت شده و نظر) 3فرم شماره (بذرزاد و برآورد عملکرد در فرم ویژه بازدید نهایی

 در موارد ضروري چنانچه نیاز به بازدید دوباره مزرعه باشد با درج. شودمیشته در تایید یا رد مزرعه نو

 اگر مزرعه استاندارد است .این نکته یادآوري شودالزم است  "نیاز به بازدید دوباره می باشد"يجمله

اختالط یا چنانچه به علت وجود هر یک از . شودمیمقبولیت آن در برگ گزارش بازدید مزرعه نوشته 

ها مزرعه به حد استاندارد نرسید، مردود بودن آن در برگ ویژه گزارش بازدید مزرعه با ذکر دلیل آلودگی

 و  شدهعلت رد بودن مزرعه را براي کشاورز توضیح داده. شودمیو درج میزان آلودگی مزرعه ثبت 

  .اي قابل قبول ایجاد کندتواند مزرعهکه چگونه میشود هاي الزم داده میتوصیه

. گردد درصد رسیده باشد اجازه برداشت صادر می18در پایان در صورتی که رطوبت مزرعه به پایین تر از 

 رطوبت مزرعه در معموال. شودهاي دستی استفاده میبراي تعیین رطوبت بذر در مزرعه از رطوبت سنج

دستگاه رطوبت سنج دستی براي کار با . شود گرفته می مزرعه باال، وسط و پاییندر مختلف يچند نقطه

چیده و )  پانیکول(ها هاي جدا شده از گل آذینبراساس دستور العمل آن، به اندازه پیمانه دستگاه، دانه

 شده تعیین ) کالیبره(ها با دستگاهی که از پیش براي اندازه گیري رطوبت دانه برنج تنظیم رطوبت آن

  .شودمی

) مزارع(به عنوان گواهی مزرعه تولید بذر براي کل قطعات ) 4 (در پایان مرحله بازدید نهایی فرم شماره

  . یک پیمانکار تکمیل و صادر می گردد

  

  خوابیدگی در مزرعه

در صورتی که بیش از یک سوم مزرعه  دچار خوابیدگی شده، به دلیل آنکه قضاوت و صدور رأي در مورد 

   . آن مشکل است، مزرعه مردود تلقی خواهد شد

  

  رهبازدید دوبا

اي که غیر قابل قبول است اما نزدیک به استاندارد است، بازدید دوباره انجام  در موارد ضروري براي مزرعه

اگر یک نوع آلودگی در مزرعه ظاهر شود که قبال وجود نداشته و در صورت بر طرف کردن . گیردمی

 الزم است براي در این صورت. وداجرا می شدوباره بازدید  ،شداحراز خواهد مزرعه هاي استاندارد ،آلودگی

هــا استانــدارد خاص هر یک از آلودگی. توان آلودگی را پاك کردکشاورز توضیح داده شود که چگونه می

بنابراین اگر پاکسازي . شودهـا پاکسازي توصیه نمیبراي برخـی از آلودگی). جدول یک(خود را دارد 

   .ه پس از رفع مشکل آلودگی در نظر گرفته می شودآلودگی ممنوع نشده باشد بازرسی مجدد مزرع



١٠

  

   برداشت

براي دستیابی به .   باشده رسید% 18تر از بهترین زمان برداشت وقتی است که رطوبت مزرعه به پایین

به محض آنکه بذر به .  برداشت محصول در زمان رسیدگی کامل اهمیت بسیاري دارد،بذر با کیفیت

 خیر در رسیدگی موجب خوابیدگی، ریزشأت.  باید برداشت شود مزرعه شدي رسیدگی کامل واردمرحله

ي خواب بذر  به ویژه در ارقامی که دورهشودها و گاهی اوقات جوانه زنی بذر روي خوشه میخسارت موش

  . بسیار کوتاه بوده و یا وجود ندارد

  . آگاه کند مزرعهان برداشتپیش از برداشت تولید کننده بذر باید به نحو مقتضی کارفرما  را از زم

 و یا با استفاده  تابش آفتاببا کمک عمل خشک کردنپس از برداشت محصول الزم است رطوبت بذر با 

یند خرمنکوبی و بوجاري صدمه کمتري به بذر آدرصد برسد تا در فر14  حد کن  بهخشک هاياز دستگاه

  .  وارد شود

  

   و خشک کردنخرمن کوبی

د رادر هر دو حالت از و. شوداشت شده به روش دستی یا مکانیکی خرمن کوبی می برد هیبرید    بذر

وقتی . شودمیبذر ضربات زیاد باعث صدمه به جنین . هاي زیاد به بذر باید جلوگیري شود ضربهشدن

چنانچه بذري با رطوبت . کوبی زیاد باشد کیفیت بذر کاهش خواهد یافترطوبت دانه در هنگام خرمن

میزان رطوبت بذر در زمان . اشت شده است الزم است قبل از خرمن کوبی یا بوجاري خشک شودباال برد

اي حتی براي دوره(بنابراین ضروري است که قبل از انبار کردن بذر. رسیدن و برداشت متفاوت است

در . خشک کردن بذر براي فرآوري بذر نیز الزم است.  تا حد مناسبی از رطوبت آن کاسته شود)کوتاه

  . اندازندمیخیر أت مزرعه را به برداشتکه شرایط مناسب است براي خشک کردن بذر،  مواقعی

کردن در روش خشک. نامساعد شدن شرایط آب و هوایی استخشک کردن به روش طبیعی     از موانع 

از پس . هستندخشک کردن بذر برنج هاي معمول هاي خشک کن روشبرابر آفتاب و استفاده از دستگاه

- ها در الیهبراي این منظور شلتوك.  درصد کاهش یابد14کوبی ضروري است رطوبت بذر فوراً تا خرمن

- که از دستگاهدرصد برسد و یا آن14 ها آنشود تا رطوبت به تابش آفتاب قرارداده میبرابرهاي نازك در 

cکن  خشکشود که در این صورت حداکثر درجه حرارت هواي گرمکن استفاده میهاي خشک
o

40

کن باید کمتر از حداکثر اما براي کاستن از خطر صدمه به بذر، درجه حرارت خشک. توصیه شده است

c(ذکر شده 
o

باشد توصیه این است که بذور در حرارت % 18چنانچه رطوبت اولیه بذر بیش از . باشد) 40

ت درجه حرارت نزدیک به اس% 18 درجه سانتی گراد خشک شود و اگر رطوبت اولیه پاینتر از 32-30

c
o

 40)  co37-36 (باالتر موجب حرارت خشک کردن در درجه . شودبراي خشک کردن توصیه می

انبارکردن بذر با رطوبت باال موجب کاهش . شودخسارت به جنین و کاهش قدرت جوانه زنی بذر می
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جنین . اري را به دنبال داردهاي بذرزاد و آفات انبزنی شده و خسارت ناشی از بیماريسریع قدرت جوانه

بذري که رطوبت باالیی دارد در مراحلی مانند سایز بندي، آسیب پذیر است و احتمال کاهش قدرت 

  . رودزنی بذر میجوانه

  

   جاري، پارت چینی و نمونه برداريبو  

- گونههاي بوجاري بهپیش بوجاري و درجه بندي است دستگاه: براي بوجاري بذر برنج که شامل مراحل

شود که بذر خارج شده از دستگاه استانداردهاي آزمایشگاهی بذر برنج هیبرید را احراز میاي تنظیم 

برحسب تصادف از دستگاه گرفته شده و پس به طور منظم و هایی براي کنترل در این بخش نمونه. نماید

مقایسه نموده  هیبرید برنج بذراز انجام آزمون خلوص بذر نتیجه آن را با جدول استاندارد آزمایشگاهی 

 برنج يبسته بندي شدههیبرید براي کنترل نهایی الزم است که بذر . وضعیت نمونه مشخص خواهد شد

که از بسته ) هاي چوبی بهداشتی و یا پالتفلزي یا ساخته شده از مواد پالستیکی(هایی بر روي پالت

  تنی به نحوي چیده شود که به هر20اي حداکثر  هدارد در پارتهاي بذر را از زمین انبار جدا نگه می

هاي  ها در چینشبراي این منظور الزم است پارت.  هاي بذري دسترسی وجود داشته باشدیک از بسته

ها در این حالت سر تمام بسته. کنار هم قرار می گیرند، چیده شودته به ته ها به صورت دوتایی که بسته

انجمن بین المللی " سپس بر اساس اصول نمونه برداري. رون خواهد بودهاي بذري به طرف بییا کیسه

تهیه نمونه  بسته از هر پارت، نمونه اولیه گرفته و پس از 30تعداد حداقل  از (ISTA)"آزمون بذر

و یا سایر آزمون هاي الزم  و اطمینان تهیه شده و براي آزمون خلوص و جوانه زنی ارسالی نمونه مرکب؛

 و  فیزیکیهاي خلوصپس اعالم نتیجه آزمون. گرددبه آزمایشگاه ارسال میکیفیت بذر براي تعیین 

زنی و احراز شرایط استاندارد گواهی نهایی براي نصب برچسب استاندارد بر روي پارت بذري جوانهدرصد 

  . شودمورد نظر صادر می

  

   )اتیکت(  شناسهنصب

 یا اتیکتی که شناسههاي آزمایشگاهی، ه و آزمونپس از اخذ مجوز استاندارد براساس بازدید مزرع

.  شود زده میهاي استانداردبسته هاي بذري پارتمشخصات فنی بذر برروي آن درج شده است روي 

 مجوز شرکت براي ي شمارهنام شرکت تولیدکننده،:  شاملی که روي اتیکت درج می شودمشخصات

 )نام استان( محل تولید  طبقه بذري، سال تولید،،م رقم نا برنج ، نام محصول،تجاريهیبرید تولید بذر 

  .استو وزن خالص بذر درون بسته درصد جوانه زنی ، درجه خلوص فیزیکی

به رنگ صورتی و ) هاي والدینیالین(به رنگ سفید، براي طبقه مادري) Pre-basic(ي طبقه پایهشناسه

ها مهر شده و یا بر د نهایی ممکن است شناسهبراي تأیی. باشدطبقه گواهی شده به رنگ آبی می شناسه

  .ها برچسب مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال زده شودروي آن
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  )برگ درخواست تولید بذر برنج هیبرید(

  :     نام و نام خانوادگی                                            :    نام متقاضی

:                  نام شرکت 

  :دهستان  :شهرستان  :ستانا

  

  

  : منبع تامین آب 

  

منابع دیگر* رودخانه        * چاه         *

سطح زیرکشت مورد تقاضا براي تولید 

  ):هکتار(بذر

  :نام رقم مورد تقاضا براي تکثیر بذر

  ) :کیلومتر(فاصله از نزدیکترین شهر

  ) :کیلومتر(فاصله از جاده اصلی 

  :نشانی مزرعه 

  

            شمال          

  
  

  نام و امضاء متقاضی                                                                                     

          تاریخ                                                                                                    

  

  .می باشد. . . . . . شرکت تولید بذر / موارد فوق مورد تأیید اداره جهاد کشاورزي 

  

  

      نام و نام خانوادگی تأیید کننده                         سمت                        امضاء

                                    

  ).1(    فرم شماره 
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  )ید مزرعه تولید بذر برنج هیبریدبرگ بازد(

  

          گلدهی        حداکثر جوانه زنی                           پس از انتقال نشاء     خزانه گیري                

  :  تاریخ بازدید      :                      تاریخ بازدید      :                 تاریخ بازدید   :                 تاریخ بازدید

:دهستان :    شهرستان :نام پیمانکار

:منشاء بذر :طبقه بذري : نام رقم

:                    )هکتار(سطح اجراء شده  :                                             )هکتار(سطح قرارداد 

:     محصول سال پیش :    تعداد قطعات

:  محصول  دوسال پیش

  :هکتار/میزان مصرف بذر در خزانه

  :پایه پدري:                پایه مادري

  :پایه مادري:   یخ خزانه گیريتار

  :پایه پدري

1                    (2                       (3               (

:تاریخ انتقال نشاء پایه مادري :تاریخ انتقال نشاء پایه پدري

 به ردیف هاي پدرينسبت ردیف هاي مادري

  :وضعیت بیماري هاي بذرزاد در خزانه

  :وضعیت بیماري هاي بذرزاد در مرحله  حداکثر پنجه دهی

  

  : وضعیت بیماري هاي بذرزاد در مرحله گل دهی

  

ضعیفعالی       خوب      متوسط                      : یکنواختی):                تعداد بوته در متر مربع( تراکم 

:در پایه مادري:           در پایه پدريمرحله حداکثر پنجه دهی               تعداد بوته هاي غریبه در  

  :در پایه مادري:          در پایه پدري :                          مرحله گلدهیتعداد بوته هاي غریبه در 

  --- -- - جنوب --- -- -  غرب ---- -  شمال -- ---  ناکافی      شرق* کافی     : * فاصله ایزوالسیون 

  :فسفره:                            هپتاس:                       ازته:    کود شیمیایی مصرف شده

  

  : سایر کود هاي مصرف شده

  :توضیحات

  

  

  :شناس مسوؤل استانیامضاء کار:                نام و امضاء بازرس:                 نام و امضاء پیمانکار

  ).2(فرم شماره 
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  ) هیبریدبرنجتولید بذر بازدید نهایی مزرعه برگ(

  :                                           شماره سریال                                                          : تاریخ بازدید 

  ).3(فرم شماره 

  آیا بوته هاي پدري کامال از مزرعه خارج شده است؟  :نام پیمانکار

  :روستا  :دهستان  :شهرستان  :استان

  :منشاء بذر  :طبقه بذر  :نام رقم  : نوع محصول

  ):هکتار(مساحت کل قطعات   ):هکتار(حت قطعه مسا  :شماره قطعه  : تعداد قطعات زمین

  -3                                  -2                               -1        :قبلکشت فصول زراعی 

  □       مغرب □              مشرق□            جنوب□          شمال□           ناکافی□کافی : ایزوالسیونفاصله 

  □   ضعیف □    متوسط □      خوب □خیلی خوب:    تی مزرعهیکنواخ

  :درصد خوابیدگی   :تراکم بوته در واحد سطح

  استانداردها  استاندارد  نتیجه  تعداد شمارش در پیمایش

  در مزرعه

م
ک

ی
  

م
دو

م  
سو

م  
ار

ه
چ

  

م
ج

پن
م  

ش
ش

  

م
فت

ه
م  

شت
ه

  

م
ه

ن
م  

ده
  

  گواهی شده  مادري  3پرورش   رد  قبول  جمع 

 و   وسایر ارقام

off-type  

                          10000/5  

  خوشه

10000/10  

  خوشه

10000/15  

  خوشه

  0  0  0                            گونه هاسایر 

  هاي هرز علف

   غیرمجاز

                          0  0  10  

سیاهک 

  دروغی

                          0  0  0  

پوسیدگی 

ساقه 

  فوزاریومی

                          0  0  0  

  10000/2  10000/1  -                            بالست خوشه

  )تن (:کل محصول قطعه  ) در هکتارتن(: برآورد محصول

  □نیست                                                    □    هست               نیاز به بازدید دوباره    

  :  نتیجه بازدید

):                 هکتار( مساحت قابل گواهی از قطعه 

  ):هکتار(مساحت غیر قابل گواهی از قطعه 

  :مالحظاتتوصیه هاي فنی و 

  

          

  

  

  :نام و امضاي بازرس مزرعه                                                                                                              
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  )برنج هیبریدگواهی بازدید مزرعه تولید بذر (

  :اریخت                                                                                                                                           

  :نام پیمانکار

  :شهرستان  : استان

  :روستا  :دهستان

  :نام رقم  :نام محصول

  : منشاء بذر  :طبقه بذر

  ): هکتار(مساحت کل قطعات   :تعداد قطعات زمین

  : نتیجه بازدید نهایی مزرعه

  

  

  )  هکتار(سطح تائید نشده   )                     هکتار(سطح تأئید شده 

  تعداد قطعات تائید نشده    یید شده                    تعداد قطعات تا

  )تن(کل محصول قابل تحویل 

  

  : توضیح

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                

  نام و امضاي بازرس مزرعه                                                                                     

  

  .                                این گواهی براي کل قطعات متعلق به یک پیمانکار صادر می شود* ).           4(فرم شماره 
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پیوست ها
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  روش بازدید از مزرعه 

-هاي مزرعه را نمیي بوتهي همهرکار بازدید از مزارع امکان معاینه      دوره فشرده و پ

ها، کیفیت هایی درون مزرعه و بازدید آماري این کرتچهتوان با تعیین کرتچهاما می. دهد

سنجش دقیق و سریع مزرعه با اجراي سازوکاري از بازدید . مزرعه را دقیقاً ارزیابی نمود

  . شود میکه شامل دو جزء است امکانپذیر

  بازدید کلی مزرعه-1

ها درون مزرعه بازدید کرتچه-2

شود و گاه کلی و براي تعیین یکنواختی بررسی مید      در بازدید نخست، مزرعه از دی

در بازدید . شودچنانچه مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد بازدید نوع دوم اجرا می

گیرد عه معین شده و مورد بازبینی قرار میهاي درون مزرنوع دوم با روش آماري، کرتچه

  . شودو در پایان استاندارد بودن یا نبودن مزرعه مشخص می

  

  بازدید کلی

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

ن هنگام حرکت در مزرعه ضم. شودنظر بگذرد از یک الگوي حرکت مشخص پیروي می

شود کمترین زمان صرف شده و کوتاهترین مسافت میاجراي بازدید یکنواخت سعی 

دهد که پیروي از یک الگوي خاص براي حرکت در مزرعه این امکان را می. پیموده شود

هاي شمارش در مزرعه به طور تصادفی تعیین شده و نتایج بازدید و وضعیت کیفی کرتچه

  .ضمیمه) 1شکل(مزرعه را دقیقاً نشان دهد  

  .شونددر بازدید کلی موارد زیر ارزیابی و بررسی می

  تائید اصالت رقم کشت شده -

یکنواختی مزرعه -

ها خوابیدگی بوته-

فواصل ایزوالسیون -

ي کشت مزرعه سابقه-

عملیات زراعی -

هاي هرز و بوته هاي بیمارعلف-

تراکم بوته -

برآورد محصول -

  کرت نمونه بازدید در مزرعه 

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

ها به شود بوتهگفته می) Field inspection sample (ي بازدیدکرت نمونهاصطالحاً 

هاي این کرت شمارش و ثبت شده و با جزئیات آلودگی. گیرنددقت مورد بررسی قرار می

  . شودجداول استاندارد مطابقت داده می
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       اندازه کرت نمونه بازدید در مزرعه بستگی به تراکم مزرعه و عدد استاندارد براي هر یک 

ها، توصیه می براي جلوگیري از تکرار در امر بازدید هر یک از انواع آلودگی. ها داردازآلودگی

ام شود که براي هر یک از طبقات بذري فقط یک کرت نمونه ي بازدید تعیین شده و تم

به منظور تسهیل در . آلودگی ها با استانداردهاي متفاوت درآن مورد بازبینی دقیق قرار گیرد

با تبعیت از روش سازمان توسعه همکاري هاي از طبقات مختلف بذري  امر بازدید

به عبارتی دیگر سطح مورد .  تعیین شده استخوشه 100000عدد ثابت  (OECD)اقتصادي

این تعداد . شود  نامیده میکرت نمونه بازدیدشود  میوشهخ 100000بازرسی که شامل 

-به این ترتیب داده.  حداقل تعداد الزم براي بازرسی و شمارش دقیق آلودگی ها استخوشه

 آمار نسبتا دقیقی از کیفیت مزرعه به کرت نمونه بازدیدها در هاي حاصل از شمارش سنبله

 خوشه ممکن است در سطحی 100000رعه این با توجه به میزان تراکم مز. دست خواهد داد

 بارور در واحد سطح خوشه 500چنانچه تراکم مزرعه برابر . بزرگتر و یا کوچکتر جاي بگیرد

  .   متر مربع را شامل خواهد شد200 خوشه سطحی معادل 100000به دست آید، 

  

  هاي شمارش کرتچه

ز مزرعه صورت نگیرد و اطمینان براي اینکه تعیین کیفیت مزرعه براساس بازدید یک محل ا

 10مزرعه است، کرت نمونه به کل حاصل شود که کرت بازدید شده در مزرعه بیانگر کیفیت 

. شود گفته میي شمارشکرتچهها به هریک از این بخش. شودبخش کوچکتر تقسیم می

دیگر از به عبارت . گرددها به طور تصادفی در مسیر حرکت در مزرعه انتخاب میاین کرتچه

از دیدگاه آماري این . آیدبه دست می» ي بازدیدکرت نمونه» «هاي شمارشکرتچه«مجموع 

ي مزرعه است به شرط آنکه ي دقیقی از کیفیت همهي شمارش بیان کنندهتعداد کرتچه

  . مزرعه از یکنواختی کافی برخوردار باشد

  
  

  بازرسی یک کرتچه ي شمارش

-به طور دقیق مورد بازبینی قرار گرفته و هر یک از انواع آلودگیها      دورن هر کرتچه بوته

ثبت این موارد در برگ گزارش بازدید مزرعه . شودها به طور جداگانه شمارش و ثبت می

هاي ضمن بازرسی کرتچه. گیردبعداً در تعیین مقبولیت مزرعه مورد استفاده قرار می

ي دیگر براي ثبت تعداد  روش محاسبهیا هرگونه) سرانگشتی(شمارش یک محاسبه ساده 

  .شودهاي آلوده استفاده میبوته

روشی . هاي متفاوتی پیشنهاد شده استهاي شمارش روش      براي تعیین حدود کرتچه

در این طریقه الزم است عالوه بر دانستن اندازه : تر و کارآمدتر است چنین استکه سریع

ي یده مشخص شده باشد در این صورت با محاسبهها فاصله بین دو دست در حالت کشگام

هاي شمارش معلوم و با دقت ارزیابی ها و به عرض دو دست باز، مساحتی معادل کرتچهگام

روشی را که نگارنده تجربه نموده است استفاده از عرضی با اندازه یک متر یا یک و . می شود

 سرعت عمل مناسبی نیز در آن که) با کمک یک قطعه چوب و یا بطور فرضی(نیم متر است 
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ي بعدي مسیر حرکت در پس از پایان بازدید اولین کرتچه تا رسیدن به کرتچه. وجود دارد

  . مزرعه که قبالً ترسیم شده دنبال خواهد شد

  

  قبول و رد کردن مزرعه و تهیه ي گزارش 

شمارش ي ي ده کرتچههاي جداگانههنگامی که بازرسی مزرعه به اتمام رسید، شمارش

ها را با حد مجاز حاصل جمع هریک از آلودگی. شودها با هم جمع میبراي هریک از آلودگی

  .استاندارد در جداول مقایسه و قابل قبول بودن یا نبودن مزرعه مشخص خواهد شد

. اگر مزرعه استاندارد است و قابل قبول در برگ گزارش بازدید مزرعه نوشته شود

ها مزرعه به حد استاندارد نرسید، در برگ گزارش ک از آلودگیچنانچه به علت وجود هری

بهتر است علت رد بودن مزرعه براي کشاورز . علت رد شدن مزرعه با ذکر دلیل ثبت شود

توضیح داده شده و توصیه الزم براي آنکه چگونه می توان مزرعه اي قابل قبول داشت، داده 

  ). 3(شود، فرم شماره 
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  1F(, R A(العمل تولید بذر هیبرید دستور

  
  .گردد منظور مشارکت بخش خصوصی درتولید بذر هیبرید ، دستورالعملی بشرح زیر تهیه میه ب

   کیلوگرم در هکتار12 الین یا الین نرعقیم به میزان Aتهیه بذر سالم -

تار کیلوگرم در هک6 الین یا الین بازگرداننده باروري به میزان Rتهیه بذر سالم -

 ماه قبل از شروع 1-2 تن در هکتار، 10-15کاربرد کود حیوانی خشک یا تجزیه شده به میزان -

بذرپاشی در خزانه

 مترمربع از زمین اصلی به عنوان خزانه به ازاي هر هکتار350اختصاص دادن -

 روز قبل از بذرپاشی7انجام شخم اول در خزانه، -

 کیلوگرم کود پتاسه به ازاي 100+ رم فسفات آمونیم  کیلوگ160+  کیلوگرم اوره 250کاربرد کود-

هر هکتار

 روز قبل از بذرپاشی3انجام شخم دوم در خزانه، -

کش براساس عرف در خزانه استفاده از علف-

 ساعت24دارنده نرعقیم به مدت  خیساندن بذور نر عقیم و نگه-

هاه زدن آن ساعت به منظور جوان24خانه تاریک به مدت  قراردادن بذور در گرم-

 گرم در هر متر مربع50بذرپاشی در خزانه به میزان -

 درصد باقیمانده 50از دو روز،   بذرپاشی شده و بعدR درصد بذور 50 به اضافه Aبذرپاشی بذور -

.گردد، بذرپاشی میRبذور 

داشتن محیط زیر پالستیک استفاده از پوشش پالستیکی و اعمال مدیریت صحیح در گرم نگه-

        تن در هکتار در مزرعه اصلی10-15 کود حیوانی خشک یا تجزیه شده به میزان کاربرد-

)کاري  ماه قبل از شروع نشاء2-1(

کاري  روز قبل از نشاء7انجام شخم اول -

 روز قبل از نشاء کاري5انجام شخم دوم -

کاري  روز قبل از نشاء3انجام شخم سوم -

 کیلوگرم کودپتاسه 50+   کیلوگرم فسفات آمونیم160 + کیلوگرم اوره 250کاربرد کود به میزان-

)گردد  درصد کود اوره استفاده می50کود فسفاته و پتاسه به اضافه (

کاري تسطیح کامل زمین و آماده سازي آن براي نشاء-

)کاري  روز قبل از نشاء4(کش براساس عرف و توصیه کارخانه  کاربرد علف-

متري  سانتی2020هاي  استفاده از مارکر در اندازه-

 الینA ردیف 8 الین و R ردیف 2کاري زمین اصلی با نسبت  نشاء-

 سن نشاء .متر روي ردیف  سانتی20متر بین ردیف و  سانتی40 با فاصله Rکاري الین نشاء-

. نشاء باشد2در هر کپه    روزه و تعداد نشاء21بایست  می 

متر روي   سانتی10متري بین ردیف و  ی سانت20 ردیف با فاصله 8کاري الین نرعقیم در  نشاء-

 روزه21صورت تک نشاء و با سن ه ردیف ، ب
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 نشاء در هر کپه با 2. (کاري گردد  نشاءRردیف در اطراف مزرعه تولید بذر، توسط الین  چهار-

)متر  سانتی2020فاصله 

ه  مزرعه بگردد ایزوالسیون هاي گرده خارجی، پیشنهاد می به منظور جلوگیري از انتقال دانه-

و   متر از مزارع دیگر100-120بدین منظور، ایجاد فاصله به میزان . صورت کامل رعایت گردد

.کشت محصوالت غیر برنج مثل سورگوم در دور تا دور مزرعه تولید بذر ضروري است

کاري از نشاء  روز بعد7انجام واکاري -

ري کا  روز بعد از نشاء15هاي خارج از تیپ،  وجین و حذف بوته-

 5-7(متر در طول دوره رشد، بعداز استقرار نشاء در مزرعه   سانتی5داشتن عمق آب به ارتفاع  نگه-

)کاري روز بعداز نشاء

 درصد 10 کیلوگرم سم دیازینون 15خوار برنج به میزان  مبارزه با آفت کرم ساقه-

  ) کیلوگرم5/62( درصد مقدار اولیه 25اوره به عنوان سرك اول به میزان  استفاده ازکود-

کاري  روز بعداز نشاء20 

 روز بعداز نشاءکاري40 کیلوگرم ، 5/62استفاده ازکود اوره به عنوان سرك دوم به میزان -

زنی هاي خارج از تیپ در مرحله پنجه حذف بوته-

که  چیدن برگ پرچم، زمانی-
4

1
 خوشه از غالف برگ پرچم بیرون آمده باشد

 درصد 5که   گرم در هکتار، زمانی200 درصد به میزان 90ز هورمون اسید جیبریک استفاده ا-

.گردد  ساعت بعد تکرار می24این عمل .  بیرون آمده استAخوشه در الین 

هاي خارج از تیپ در مرحله گلدهی حذف بوته-

 ر ه30/13-30/10 روز در طول دوره گلدهی از ساعت 10افشانی تکمیلی به مدت  انجام گرده-

.شود  بار تکرار می1 دقیقه 10وسیله طناب یا چوب بلند ، هره روز ب

)مرحله دانه بندي(هاي خارج از تیپ  حذف بوته-

دقت در آبیاري-

هاي خارج از تیپ قبل از برداشت حذف بوته-

آوري آن  و جمعRهاي  برداشت الین-

Aهاي  برداشت الین-

Aخرمنکوبی الین -

Rخرمنکوبی الین -

هاي جداگانه  بایست با ماشین این عمل می.  بطور جداگانه انجام شودA و Rهاي  خرمنکوبی الین-

.صورت گیرد

 بطور جداگانه و مشخص کردن آنها بازدن عالمت روي A و Rهاي  بوجاري و کیسه گیري الین-

).2(کیسه
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  A((, BA(( نرعقیم الیندستورالعمل تهیه تولید بذر 

  

  .گردد شرح زیر تهیه میه کثیر نرعقیم، دستورالعملی بمنظور مشارکت بخش خصوصی در ته ب

   کیلوگرم در هکتار12 الین یا الین نرعقیم به میزان Aتهیه بذر سالم -

 کیلوگرم در هکتار6دارنده نرعقیم به میزان   الین یا الین نگهBتهیه بذر سالم -

 ماه قبل از شروع 1-2 تن در هکتار ، 10-15کاربرد کود حیوانی خشک یا تجزیه شده به میزان -

بذرپاشی در خزانه

 مترمربع از زمین اصلی به عنوان خزانه به ازاي هر هکتار350اختصاص دادن -

 روز قبل از بذرپاشی7انجام شخم اول در خزانه، -

 کیلوگرم کود پتاسه به 100+  کیلوگرم فسفات آمونیم 160+  کیلوگرم اوره 250کاربرد کود -

ازاي هر هکتار

 روز قبل از بذرپاشی3وم در خزانه، انجام شخم د-

کش براساس عرف در خزانه استفاده از علف-

 ساعت24دارنده نرعقیم به مدت  خیساندن بذور نر عقیم و نگه-

ها ساعت به منظور جوانه زدن آن24خانه تاریک به مدت  قراردادن بذور در گرم-

 گرم در هر متر مربع50بذرپاشی در خزانه به میزان -

 درصد باقیمانده 50 بذرپاشی شده و بعداز دو روز، B درصد بذور 50 به اضافه Aبذور بذرپاشی -

.گردد ، بذرپاشی میBبذور 

داشتن محیط زیر پالستیک استفاده از پوشش پالستیکی و اعمال مدیریت صحیح در گرم نگه-

 1-2 ( تن در هکتار در مزرعه اصلی10-15کاربرد کود حیوانی خشک یا تجزیه شده به میزان -

)کاري ماه قبل از شروع نشاء

کاري  روز قبل از نشاء7انجام شخم اول -

 روز قبل از نشاء کاري5انجام شخم دوم -

کاري  روز قبل از نشاء3انجام شخم سوم -

 کیلوگرم کودپتاسه 50+  کیلوگرم فسفات آمونیم160+  کیلوگرم اوره 250کاربرد کود به میزان -

)گردد  درصد کود اوره استفاده می50ه کود فسفاته و پتاسه به اضاف(

کاري تسطیح کامل زمین و آماده سازي آن براي نشاء-

)کاري  روز قبل از نشاء4(کش براساس عرف و توصیه کارخانه  کاربرد علف-

متري  سانتی2020هاي  استفاده از مارکر در اندازه-

 الینA ردیف 8 الین و B ردیف 2کاري زمین اصلی با نسبت  نشاء-

متر روي ردیف سن نشاء   سانتی20متر بین ردیف و   سانتی40 با فاصله Bکاري الین شاءن-

. نشاء باشد2در هر کپه   روزه و تعداد نشاء21بایست  می 

متر روي   سانتی10متري بین ردیف و   سانتی20 ردیف با فاصله 8کاري الین نرعقیم در  نشاء-

 روزه21صورت تک نشاء و با سن ه  ، ب4ردیف
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 نشاء در هر کپه با 2. (کاري گردد  نشاءBهارردیف در اطراف مزرعه تولید بذر، توسط الین چ-

)متر  سانتی2020فاصله 

ه گردد ایزوالسیون مزرعه ب هاي گرده خارجی، پیشنهاد می به منظور جلوگیري از انتقال دانه-

 از مزارع دیگر و  متر100-120بدین منظور، ایجاد فاصله به میزان . صورت کامل رعایت گردد

.دور تا دور مزرعه تولید بذر ضروري است کشت محصوالت غیر برنج مثل سورگوم در

کاري  روز بعداز نشاء7انجام واکاري -

کاري   روز بعد از نشاء15هاي خارج از تیپ،  وجین و حذف بوته-

 5-7(ء در مزرعه متر در طول دوره رشد، بعداز استقرار نشا  سانتی5داشتن عمق آب به ارتفاع  نگه-

)کاري روز بعداز نشاء

 درصد 10 کیلوگرم سم دیازینون 15خوار برنج به میزان  مبارزه با آفت کرم ساقه-

  ) کیلوگرم5/62( درصد مقدار اولیه 25استفاده ازکود اوره به عنوان سرك اول به میزان -

کاري  روز بعداز نشاء20 

از نشاءکاري  روز بعد40 کیلوگرم، 5/62زان استفاده ازکود اوره به عنوان سرك دوم به می-

زنی هاي خارج از تیپ در مرحله پنجه حذف بوته-

چیدن برگ پرچم، زمانیکه -
4

1
 خوشه از غالف برگ پرچم بیرون آمده باشد

 درصد 5 گرم در هکتار ، زمانیکه 200 درصد به میزان 90استفاده از هورمون اسید جیبریک -

.گردد  ساعت بعد تکرار می24این عمل .  بیرون آمده استAر الین خوشه د

هاي خارج از تیپ در مرحله گلدهی حذف بوته-

ه  ب30/13-30/10روز در طول دوره گلدهی از ساعت 10میلی به مدت افشانی تک انجام گرده-

.شود  بار تکرار می1 دقیقه 10وسیله طناب یا چوب بلند ، هر

)مرحله دانه بندي(تیپ هاي خارج از  حذف بوته-

دقت در آبیاري-

هاي خارج از تیپ قبل از برداشت حذف بوته-

آوري آن  و جمعBهاي  برداشت الین-

Aهاي  برداشت الین-

Aخرمنکوبی الین -

Bخرمنکوبی الین -

هاي  بایست با ماشین این عمل می. طور جداگانه انجام شوده  بA و Bهاي  خرمنکوبی الین-

.جداگانه صورت گیرد

 بطور جداگانه و مشخص کردن آنها بازدن عالمت روي A و Bهاي  بوجاري و کیسه گیري الین-

  ).3(کیسه
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- نمونه یک مزرعه و انتخاب مسیر بازدید و تعیین کرتچه هاي شمارش قبل از شروع بازدید. 1شکل

 هکتاري تقریبا تمامی مزرعه 12 متر) در یک مزرعه 1280با توجه به مسافت پیمایش ها (حدود 

مورد بازدید قرار خواهد گرفت. در این شکل پنج کرتچه بازدید منظور شده است.  الزم به یادآوري 

است که این الگو ثابت و قطعی نیست و بازرس مزرعه می تواند با توجه به شکل هندسی مزرعه 

).4مسیر و پیمایش ها را به گونه اي تعیین کند که بازدید تمام مزرعه امکان پذیر شود(
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