
 

 

 كلية الزراعة
 قسم المحاصيل الحقلية

ات  البذورتكنولوجيا محاضر  
4م/   

-خطوات تصديق البذور :  

ٌجرى التصدٌك على جمٌع مراحل انتاج البذور من لبل جهة التصدٌك الرسمٌة وٌتبع فً ذلن الخطوات الرسمٌة  

-التالٌة :  

تثبيت الصنف والتحقيق عن مصدر البذور للتأكد من صفاتها  -أوال :  

التفتيش الحقلي  -ثانيا :  

تفتيش وفحص البذور  -ثالثا :  

تفتٌش البذور  –أ   

الفحص المختبري  –ب   

الختم النهائي ووضع عالمات التصديق على العبوات للبذور  -رابعا :  

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

تثبيت الصنف والتحقيق عن مصدر البذور للتأكد من صفاتها  -اوال :  

ان معرفة مصدر البذور المستعملة فً الزراعة من الخطوات المهمة عند تصدٌك ناتج الحمول المعدة إلنتاج البذور لذا 

اج من الضروري ان تكون هذه البذور منتجة من حمول مصدلة من لبل جهة مخولة رسمٌة وبالتالً فأن عملٌة انت

  -االبذور ٌجب ان تسٌر بمراحل منتظمة وهً :

عند انتاج بذور مصدلة ٌجب ان تكون البذور المستعملة بدرجة بذور اساس او مسجلة . –أ   

عند انتاج بذور مسجلة ٌجب ان تكون البذور المستعملة فً الزراعة بدرجة بذور اساس . –ب   

فً الزراعة بدرجة بذور المربً )النواة (. تعملةالمسعند انتاج بذور اساس ٌجب ان تكون البذور  –ج   

  -اما كيفية تثبيت الصنف فيكون عن طريق دراسة الصفات في ثالث مواقع مختلفة وهي :

دراسة الصفات التركٌبٌة والفسلجٌة للبذور والبادرات فً المختبر تجري من لبل اختصاصٌن لهم خبرة طوٌلة فً   -1

والفسلجٌة للتمٌز بٌن االصناف والتأكد منها ومن هذه الصفات هً اللون والشكل والحجم دراسة الصفات التركٌبٌة 

وطول البذرة وحجم وشكل الجنٌن فً البذرة الى اخره من الصفات التمٌزٌة باالضافة الى الصفات التشرٌعٌة والتركٌب 

 الكٌمٌائً للبذور من حٌث محتواها .
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ٌتم تمٌز االصناف بواسطة دراسة الصفات  -بٌة داخل البٌوت الزجاجٌة :دراسة صفات النبات فً االطباق الخش -2

 المرفولوجٌة للبادرات بعد زراعة البذور فً البٌوت الزجاجٌة وتحت ظروف مناسبة كالضواء والحرارة والرطوبة .

ل الممارنة على ٌتم زراعة العٌنات المستخلصة من االرسالٌات فً حمو -دراسة صفات النبات فً حمول الممارنة : -3

شكل خطوط ومكررات متجاورة لغرض دراسة المظهر الخارجً للنبات ومالئمته للبٌئة وكذلن مماومته لالمراض 

للتأكد من عدم تغٌر صفاته اثناء التكثٌر ٌجري بعد ذلن تعٌن النسبة المئوٌة لعوامل النماوة مثل االصناف الغرٌبة ؛ 

 المحاصٌل االخرى ؛ االدغال واالمراض .

ان الغرض من زراعة حمول الممارنة هو لممارنة نتائج اختباراتها فً الحمول المزروعة بنفس البذور لبل عملٌة 

 التفتٌش الحملً لمعرفة اي اختالف لد ٌنتج عن طرٌك اختالف البذور .

التكثٌر خٌر وسٌلة للتأكد ان اجراء الفحص لزراعة العٌنات المستخلصة من االرسالٌات لحمول الممارنة لبل وبعد عملٌة 

-مما ٌأتً :  

تطابك او توفك ارسالٌات البذور االساس لصفات الصنف االصلٌة التً ٌمارن بها مع حمل مزروع ببذور عٌنة  -أ

 لٌاسٌة )بذور المربً (.

ور تطابك ارسالٌات البذور المصدلة لصفات الصنف االصلٌة التً ٌمارن بها مع حمل الممارنة المزروع بالبذ -ب

 االساس .

-شروط زراعة حقول المقارنة :  

الزراعة فً ارض ذات تربة جٌدة . -1  

الزراعة فً اولات ومواعٌد مناسبة . -2  

اجراء المكافحة الفعالة للحشرات واالمراض واالدغال . -3  

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

Standard sample              العينة القياسية 

ذور ٌتم الحصول علٌها من المربً ٌجرى على ضوئها المٌاس او الحكم على عٌنات اخرى مزروعة هً عٌنة من الب

فً حمول الممارنة من لبل المنتج وٌجب ان ٌكون حجم العٌنة ٌكفً لزراعتها بحمل لٌاسً للممارنة ولمدة عشرسنوات 

ص .متتالٌة على االلل وٌجب الحفاظ على حٌوٌتها اثناء الخزن طٌلة فترة الفح  

************************** 
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-: التفتيش الحقلي -ثانيا:  

على طلب المنتج بغٌة تصدٌك حمله لغرض انتاج البذور سوى  البذور ٌتم بناءا   إلنتاجعملٌة تفتٌش الحمول المعدة  هً

كانت بذور اساس او بذور مصدلة )معتمدة( وٌموم بعملٌة التفتٌش موظف مؤهل لهذا الغرض والغرض من التفتٌش هو 

والمواصفات الموضوعة ونتٌجة  شروطللتأكد من ان الحمل والمحصول النامً صالح النتاج بذور مصدلة مستوفٌة لل

لتفتٌش الحملً ٌتم المبول المبدئً للحمل او رفضه .ل  

ان الشخص المسؤول عن عملٌة التفتٌش الحملً ٌجب ان تتوفر لدٌه كافة المعلومات المتعلمة  بحمل المنتج كمولعه 

ومساحته , نوع المحصول , اسم صاحبه والعنوان الكامل له مع مخطط بسٌط للحمل لغرض تسهٌل المهمة لبل الذهاب 

مل .للح  

  -بالنسبة للمحاصيل الحقلية الحنطة والشعير والرز يتطلب اجراء عملية التفتيش الحقلي على مرحلتين :

وٌتم عند اكتمال ظهور السنابل والهدف منه انتخاب الحمول المناسبة كأجراء مبدئً والتً  -التفتٌش الحملً االولً : -أ

استبعاد الحمول الغٌر مناسبة النتاج البذور اخذٌن بنظر االعتبار النماط ٌحتمل ان تمبل بعد اجراء التفتٌش الثانً وكذلن ا

-التالٌة :  

حالة النباتات من حٌث تجانسها ونموها وكثافتها . -1  

كون الحمل معزوال عن غٌره من الحمول المزروعة بصنف مغاٌر وبمسافة مناسبة حسب نوع المحصول . -2  

على نباتات ذات اصناف غربٌة وكذالن محاصٌل اخرى او نباتات االدغال ان الٌحتوي الحمل فً مظهره العام  -3

 الضارة . 

استعداد المنتج لتوفٌر مستلزمات االنتاج كألة الحصاد واالكٌاس المالئمة واتباع توصٌات المفتش وصوال الى  -4

 التفتٌش الثانً اوالنهائً .

حمول المنتخة نتٌجة التفتٌش االول وذلن بعد اكتمال نمو هو التفتٌش النهائً وٌجري على ال -التفتٌش الثانً : -ب

السنابل ونضوجها واصفرار المحصول للتأكد من نسبة النباتات الغرٌبة على الصنف واالدغال والمحاصٌل االخرى 

 والنباتات المسموح بها التتعدى النسب المسموح بها للمحصول المزروع .

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

حقل شروط قبول ال  

دونم واذا زاد عن ذلن فٌعتبر حمل مستمل لذاته . 333ان التزٌد  وحدة المساحة المطلوب تفتٌشها عن  -1  
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ٌجب ان تكون ثلثً مساحة الحمل ذات نباتات لائمة غٌر مضطجة . -2  

الحمل على نباتات االصناف الغرٌبة والمحاصٌل االخرى ونباتات االدغال الضارة والنباتات المصابة  ان الٌحتوي -3

 اكثر من الحد المسموح به .

ان الٌحتوي الحمل على سنابل ذات نمو ضعٌف تحتوي على بذور ضامرة او فارغة . -4  

البذور .ان ٌكون الحمل معزوال عن بمٌه الحمول المجاورة خوفا من اختالط  -5  

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

 كيفية اجراء التفتيش الحقلي 

مختلفة لغرض تعٌن وحدة  بعد التأكد من جمٌع معلومات الحمل ٌموم المفتش الحملً بالدخول الى الحمل سٌرا بأتجاهات

دونم لغرض تدوٌن  23متر مربع ( بطرٌمة عشوائٌة على ان ٌعٌن وحدة لكل 13المساحة المطلوب فحصها والبالغة )

جمٌع مالحضاته من عدد النباتات الغرٌبة واالصناف االخرى والمحاصٌل االخرى واالدغال والنباتات المصابة 

لن االنتاج المتولع وٌجب ان التمل عدد الوحدات المطلوب فحصها عن خمس باالمراض والحالة العامة للمحصول وكذ

 وحدات مهما كانت مساحة الحمل المطلوب تفتٌشه صغٌرا .

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

 كيفية حساب النسب المئوية لعوامل النقاوة في الحقل 

وحدات وبعد  8د الوحدات الواجب تفتٌشها هو دونم وهذا ٌعنً ان عد 163لنفرض ان مساحة الحمل المراد تفتٌشه هو 
 اجراء التفتٌش وجد على االرض النباتات فً هذه الوحدات هً :

نباتات محاصٌل اخرى  4نباتات اصناف غرٌبة                     5  

نباتات مصابة باالمراض 5نباتات ادغال ضارة                       8  

-الغرٌبة بالحمل المزروع بالحنطة كما ٌلً :فلحساب النسبة المئوٌة للنباتات   

تات الغرٌبة  امعدل النب                                                                                      

133×متر مربع ( = ــــــــــــــــــــــــــــــــ  13النسبة المئوٌة لالصناف الغرٌبة )فً الوحدة   

كثافة او عدد النباتات                                                                        

متر مربع(  13)فً    المحصول                                                                    
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 X253333عدد النباتات بالواحد متر

 المسافة بٌن السطور

نبتة( مثال  33احد ولٌكن  )ٌجري حساب عدد النباتات فً الدونم الواحد على ضوء عدد النباتات فً المتر الطولً الو

( وهو رلم ثابت وٌمسم على المسافة بٌن السطور فً السنتٌمترات ولنفرض انها 253333ثم ٌضرب هذا العدد فً )

سم ( 15)  

 

الواحد=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد النباتات بالدونم   

نبتة فً الدونم الواحد  533333   
         

  
 

اتات فً المتر المربع الواحد بمتر فأن عدد الن 2533ولما كان عدد االمتار فً الدونم الواحد =   

نبتة )متر مربع( 233  = 
      

    
 

مربع (متر  13نبتة )فً  2333= 233×13  

نبتة  2333متر مربع تحتوي على  13اي ان لكل    

 وعلٌه فأن النسبة المئوٌة لالصناف الغرٌبة 

 3.25% =
     

    
 

%  , 3.35وحسب المعاٌٌر الحملٌة للحد المسموح به للحنطة وحسب المعاٌٌر الحملٌة للحنطة فأن بذور االساس هو 

 % لنباتات االصناف الغرٌبة .3.25%  , والبذور المصدلة 3.15والبذور المسجلة 
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