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 *البذور المصدقة ومواصفاتها 

فأنها تعطي اكبر كمية من المحصول في وحدة  هي البذور التي اذا توفرت لها الظروف المناسبه -البذور المصدقة :

 المساحة وتنتج هذه البذور من قبل جهات رسمية مخولة وفق شروط ومواصفات تضمنها نظام تصديق البذور. 

-ومن هذه الموصافات هي :  

ان تكون البذور من صنف جٌد. -1  

ان تكون نسبة انباتها وحٌوٌتها عالٌه. -2  

ى من الحد المسموح به من البذور الغرٌبه .ان ال تحتوي على نسبة اعل -3  

ان التحتوي على نسبة اعلى من الحد المسموح به من االمراض والحشرات . -4   

ان تكون البذورتامة التكوٌن والنضج . -5  

ان تكون البذور منتظمة بالحجم والشكل واللون . -6  

. ان ال تحتوي على نسبة اعلى من الحد المسموح به من الشوائب -7  

ان تكون مطابمة السم الصنف المكتوب على العبوة. -8  

ٌفضل معاملتها بالمواد المطهرة والمبٌدات الكٌمٌائٌة للولاٌه من االمراض والحشرات . -9  

 انتاج البذور 

نفع بعد ان ٌستنبط مربً النبات صنفا جدٌدا متفولا البد من اكثاره لتوفٌر بذور كافٌه لتغطٌة مساحة كبٌرة كً ٌعود ال

 على معظم المزارعٌن والتً تكون نماوتها عالٌه وٌجب الحفاظ علٌها باستمرار. 

 * انواع برامج انتاج البذور

انتاج البذور عن طرٌك الهٌئات الرسمٌة  -أ  

انتاج البذور عن طرٌك الهٌئات شبه الرسمٌة  -ب  

انتاج البذور عن طرٌك المطاع الخاص -ج  
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 * مراحل انتاج البذور 

هً بذور الصنف الذي ٌموم بأنتاجه المربً واالشراف علٌه. -: بذور المربي )النواة ( -أ  

الصنف تحتوي على الصفات الوراثٌة  إلكثارهً البذور الناتجة من بذور المربً والخطوة االولى  -: بذور االساس -ب

ور المصدلة  االخرى وٌموم جمٌع درجات البذ إلنتاجالممٌزة للصنف وعلى اعلى درجات النماوة وتكون مصدرا 

 المربً او معاهد علمٌه متخصصة بهذا المجال . بإنتاجها

فً  الثانٌةهً البذور الناتجة من زراعة بذور االساس وتمثل هذه الخطوة  -: البذور المسجلة )مصدقة جيل اول( -ج

النماوة وتكون هذا مصدرا من  عالٌةاالكثار وٌجب ان تحتوي على الصفات الوراثٌة للصنف وان تكون على درجة 

البذور المصدلة . إلنتاج  

هً البذور الناتجة من بذور االساس او البذور المسجلة وٌجب ان  -: البذور المصدقة )البذور المصدقة جيل ثاني ( -د

 تتوفر فٌها الصفات الوراثٌة للصنف ودرجة خاصة من النماوة .

محاصٌل الغرض منها االستهالن والٌرتبط انتاج هذه البذور بنظام   إلنتاجهً البذور المعدة  -* البذور التجارية :

 ةتصدٌك البذور والتخضع له اي انها تنتج وتباع من لبل التجار والمزارعٌن وٌشترط فً انتاجها توفر المعلومات التالٌ

:-  

اسم البائع  -1  

نوع او صنف البذور  -2  

مصدر البذور  -3  

نسبة االنتاج وتأرٌخ الفحص  -4  

نسبة النماوة  -5  

********************* 

البذور  إلنتاجمتطلبات اساسية   

 ان عملٌة انتاج البذور المعتمدة والمصدلة  تخضع للرلابة والتفتٌش من لبل جهة التصدٌك.

-هً : األساسٌةومتطلباته    

  -وتشمل : -معالجة البذور : -أ

تنظٌف البذور  -1  
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(تصنٌف البذور )تدرٌج البذور  -2  

معاملة البذور بالمواد الكٌمٌائٌة  -3  

تعبئة البذور  -4  

ختم العبوات ووضع العالمات  -5  

ان الخزن الجٌد للبذور ٌعتبر امر مهم بعد الحصاد ومعالجة البذور للحفاظ على حٌوٌة  -التخزٌن الجٌد للبذور: -ب

-العومل ٌجب االخذ بها عند الخزن :البذور اثناء الخزن وعدم تعرض البذور الى التلف وهنان العدٌد من   

*)علل( اول ما ٌتعرض البذور للتلف هً البذور المكسورة او المصابة بالحشرات اوالفطرٌات )ج(  -حالة البذور: -1

وذلن بسبب حدوث التنفس فً البذور المكسورة بدرجة اكبر من البذور السلٌمة فترتفع حرارتها كذلن فأن الفطرٌات 

بذور تؤدي اٌضا الى ارتفاع درجة حرارة البذور وبالتالً تلفها .تكونة على المال  

*)علل( تحتفظ البذور بخواصها جٌدا فً درجات الحرارة المنخفضة عن درجات الحرارة  -درجة الحرارة: -2

الً المرتفعة )ج( الن ارتفاع درجات الحرارة ٌسبب زٌادة سرعة معظم التفاعالت الكٌمٌائٌة كنشاط االنزٌمات وبالت

 حدوث اضرارا للبذور نتٌجة تلف انسجتها .

ٌجب خفض درجة رطوبة البذور الى حد الل من الحد الالزم الٌجاد توازن بٌن رطوبة البذور  -رطوبة البذور: -3

ودرجة رطوبة الجو  وتنخفض رطوبة البذور بعد حصادها عن طرٌك التجفٌف الطبٌعً او الصناعً وان زٌادة 

ور البذور المخزونة عن طرٌمتٌن:الرطوبة تسبب فً تده  

هو زٌادة فً سرعه تنفس الجنٌن مما ٌسبب انطالق حرارة وهذا ٌؤدي الى انخفاض حٌوٌه البذور وانعدام حٌوٌتها  -أ

 بسبب موت الجنٌن .

هو نمو الفطرٌات مما ٌعمل على تعفن البذور واتالفها نهائٌا وٌزداد ممدار التلف كلما زادت نسبة البذور . -ب  

ان تهوٌة البذور فً المخازن تؤدي الى زٌادة كمٌة االوكسجٌن فٌزداد التنفس اال انه من الناحٌة  -تهوٌة البذور: -4

 االخرى تعمل التهوٌة على خفض سرعة التنفس عن طرٌك خفض الرطوبة النسبٌه فً المخزن .

عدة سنوات حٌث لوالتهجٌنات واالنتخاب المستمر ٌتم تسجٌل الصنف بعد عملٌات التربٌة  -تسجيل االصناف الجديدة:

ٌتم اختبار الصنف الجٌد وٌتم اختباره من لبل جهة االبحاث الرسمٌة للتأكد من تمٌزه وثبوته وتجانسه ومعرفة المٌمة 

ه واطالل لإلكثاروبعدها ٌتم تسجٌل هذا الصنف بالسجل الرسمً واعتماده ٌصبح صالحا ، الزراعٌة لهذا الصنف الجدٌد 

 للتوزٌع لدى المزارعٌن .
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-:التالٌةوعند تسجٌل الصنف ٌجب ان ٌتضمن السجل المعلومات  * 

اسم الصنف  -1  

والخواص الممٌزة له  منشئ اصالة و -2  

التً استخدمت فً استنباطه  التربٌةانواع التجارب التً اجرٌت علٌه وعملٌات  -3  

والفسٌولوجٌة التً تمٌزه عن االصناف االخرى  وصف تفصٌلً للصفات المرفولوجٌة -4  

االحتفاظ بعٌنة من البذور تكون مماثله للصنف لدى جهة رسمٌة معترفا بها  -5  

معلومات توضع بدلة المنطمة او المناطك الجغرافٌة المالئمة للصنف  -6  

**************************** 

 * الهدف من تصديق البذور 

ناسب لتجهٌز بذور محسنة ذات صفات وراثٌة عالٌة تكفً لالكثار ومن ثم ااالنتاج على نطاق ضمان تهٌئة مصدر م -1

 اوسع ومن ثم الرجوع الٌه عند الحاجة .

المحافظة على نوعٌة البذور وابمائها ضمن الحدود والمعدالت المثبتة للتعلٌمات الصادرة . -2  

============================================================ 

 المصادر:

 . هاشم دمحم أمين و علي حدين عباس. 8811فحص وتصديق البذور.  -

 االختبارات الخاصة بالبذور. 8811علي حدين علي . -

 . احمد دمحم علي اسماعيل.8881انبات البذور . -

 . حدن محمهد عزال.8888انتاج واختبارات البذور . -

 . دمحم ابراهيم ابراهيم الههاري.  1282مبادئ وتطبيقات علهم وتكنهلهجيا التقاوي.  -

 .علي فتحي ابه الحمايل.1222التقاوي والبذور والثمار. - -


