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  :مقدمه 

ــا        ــایی ی ــارچی، باکتری ــاري زاي ق ــل بیم ــسترش عوام ــال و گ ــل انتق ــک عام ــد ی ــی توان ــذر م ب

ویروســی، نماتــدها، حــشرات و علــف هــاي هــرز درطــی نــسل هــاي گیــاهی و در طــی زمــان و   

فیزیکـی و فیزیولـوژیکی     بـه منظـور در دسـترس بـودن بـذري کـه از نظـر ژنتیکـی،                   . مکان باشـد  

تجربــه نــشان داده کــه سیــستم . مناســب باشــد، یــک مکــانیزم کنتــرل کیفــی خــوب الزم اســت

  .گواهی دقیق بذر راه مؤثري براي کنترل کیفیت بذر است

  :کنترل وگواهی بذر در شش مرحلۀ گسترده به شرح ذیل تکمیل می شود

  دریافت درخواست از سوي تولید کنندة بذر و بررسی آن-1

ررســی وتأییــد منــشأ، طبقــه و دیگــر نیازهــاي بــذر مــورد اســتفاده بــراي تولیــد محــصول ب-2

بذري

بازرســی مــزارع تولیــد بــذر بــراي ارزیــابی خلــوص ژنتیکــی و فیزیکــی، ســالمت و توانــایی  -3

شــامل ایزوالســیون، عــدم وجــود بیمــاري، یکنــواختی، علــف هــاي  (  تولیــد بــذر باکیفیــت

. نداردهاي تعیین شدهو بررسی تطابق با استا) هرز و غیره

ــراوري و    -4 ــاري،  ف ــل، بوج ــی برداشــت، حمــل ونق ــف خــصوصاً ط نظــارت در مراحــل مختل

.کیسه گیري بذر

نمونـه بــرداري از بـذر و تجزیــۀ بـذر شــامل انجــام آزمـایش هــاي خلـوص ژنتیکــی، جوانــه      -5

  .زنی، خلوص فیزیکی و سالمت بذر

  .یسه هاي بذر  اعطاء گواهی و برچسب هاي گواهی و مهروموم کردن ک-6
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  :طبقه بندي بذر گوجه فرنگی  -1

Breeder(از تکثیـر بـذر طبقـۀ بـه نژادگـر       :Foundation Seed)(سـوپرالیت پایـه یـا   بـذر   - seed( 

 تحـت کنتـرل و نظـارت دقیـق مؤسـسات اصـالح بـذر تولیـد شـده و منبـع بـذر                         تهیه می شود و   

  .مادري و گواهی شده می باشد

 به گونه اي تولید و از تکثیر بذر پایه یا سوپرالیت تولید می شود و :Registered Seed) ( يبذر مادر -

و استانداردهاي مـورد تأییـد مؤسـسه یـا سـازمان مـسئول               خلوص رقم    ،کنترل می شود که اصالت    

 .نموده و باید داراي کیفیت مناسب و مطلوب جهت تولید بذر گواهی شده باشدرا حفظ گواهی بذر 

از تکثیر بذر مـادري بـه دسـت مـی آیـد و تولیـد آن توسـط         :Certified Seed) ( بذر گواهی شده  -

 و طبقـۀ اصـلی بـذر تجـاري کـشور            شرکت هاي خصوصی داراي مجوز تولید بذر صورت می گیـرد          

  .محسوب می شود

  

  : بذر گوجه فرنگی ي مراحل کنترل و گواهی مزارع تکثیر-2

  ینبررسی سابقۀ کشت و تهیۀ زم -1-2

 2کشاورز یا تولید کننـدة بـذر بایـد جزئیـات مربـوط بـه محـصوالت کـشت شـده در مزرعـه طـی                        

بـه منظـور اجتنـاب از آلـودگی مزرعـۀ بـذري، سـابقۀ کـشت                . سال قبل را به بـازرس ارائـه نمایـد         

زمین باید این اطمینان را فـراهم سـازد کـه مزرعـه عـاري از گیاهـان خـودروي همـان محـصول،                        

  .  لوب، علف هاي هرز سمج و پاتوژن هاي بیماري زا خواهد بودسایر محصوالت نامط

 بنــابراین توصــیه مــی شــود کــه . باشــد1مزرعــۀ گوجــه فرنگــی بایــد عــاري از گیاهــان ناخواســته

ــود،      ــوده کــشت ش ــه فرنگــی ب ــر از گوج ــی غی ــه محــصول قبل ــه اي ک ــذري در مزرع محــصول ب

 Solanaceaeتیــرة هــان همچنــین از کــشت گوجــه فرنگــی در مزارعــی کــه محــصول قبلــی گیا 

 توسـعۀ  از تـا   شـود   خـودداري   بایـستی  بـوده اسـت    مانند فلفـل، بادمجـان، تنبـاکو، سـیب زمینـی          

 ، 2001اپنـــــا و همکـــــاران، (گـــــرددبیمـــــاري هـــــا وگـــــسترش آفـــــات جلـــــوگیري 

ــرینیواس ــاله و      . )OECD,2009،2001اس ــداقل دو س ــاوب ح ــوپرالیت تن ــذري س ــۀ ب ــراي طبق ب

 -له و طبقـۀ گـواهی شـده هـم تنـاوب یـک سـاله توصـیه مـی                    دو سـا   ، تنـاوب  براي طبقۀ مـادري   

کـشت گوجـه فرنگـی پـس از بـرنج، وقـوع بیمـاري هـا و نماتـدها را کـاهش مـی                         .)1جدول  (شود

  .)2001اپنا و همکاران، ( است6-7 مطلوب خاك PH. دهد

  

  انعقاد قرارداد تولید بذر با افراد و شرکت هاي تولید کنندة بذر  -2-2

ت هــاي  داراي مجوزتولیــد کننــدة بذرگوجــه فرنگــی بایــد بــه منظــور  و شــرکاشــخاص حقیقــی 

 بـا مؤسـسۀ تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر قـرارداد و تفـاهم نامـه                     يکنترل و گـواهی بـذر تولیـد       

  .منعقد نمایند

                                               
1-volunteer 



                                                          ٤

  بازرسی مزرعه -3-2

، جمـع آوري سـابقۀ   بازرسی هـاي مزرعـه بـه منظـور بررسـی  و تأییـد منـشأ بـذر و اصـالت رقـم                 

وضــعیت گیــاه زراعــی و شــرایط کاشــت،   زمــین، کنتــرلوضــعیتبــذري، بررســی کــشت مزرعــۀ 

فاصلۀ ایزوالسـیون و عـدم وجـود ناخالـصی هـایی مثـل علـف هـاي هـرز، گیاهـان خـارج تیـپ و                   

     .)2004دساي،(بیماري هاي بذرزاد انجام می شود

ــان  ــه کارشناس ــی مزرع ــتانداردهاي     بازرس ــداقل اس ــظ ح ــت و حف ــان ازرعای ــور اطمین ــه منظ  ب

ایزوالســیون، مخلــوط کــشی و خــالص ســازي مزرعــه و ســایر عملیــات خــاص در کلیــۀ مراحــل   

 واطالعــات  رشــدي مـی نماینـد  مناسـب  اقـدام بـه بازرســی مزرعـۀ تولیـد بــذر در مراحـل      ،تولیـد 

مربــوط بــه گونــه، رقــم، منــشأ بــذر، ســطح کــشت شــده، طبقــۀ بــذري، ســابقۀ کــشت مزرعــه و  

ــذري را ب  ــیون محـــصول بـ ــاي ایزوالسـ ــی نیازهـ ــد وررسـ ــی نمایـ ــرل مـ ــاي،(کنتـ  .)2004دسـ

  .پیمانکارتولید کنندة بذر یا نمایندة وي باید در زمان بازرسی مزرعه حضور داشته باشند

 بــار درطــی فــصل رشــد بــراي شناســایی و حــذف  3مزرعــۀ بــذري گوجــه فرنگــی بایــد حــداقل 

ــار بازرســی شــود   ــپ و بیم ــان خــارج تی ــی ب .  گیاه ــل ده ــل از گ ــد، قب ــت اول بازدی  راســاس نوب

خـصوصیات رشـدي گیـاه بـذري بایـد انجـام شـود کـه کلیـۀ                  صفات و خصوصیات شـاخ و بـرگ و        

ــوند    ــذف ش ــستی ح ــپ بای ــارج تی ــان خ ــاران،  (گیاه ــینگ و همک ــال س ــم پ ــراوین و 1385 ن ، پ

  ).2004همکاران،

  و آمــوزش آن مخلـوط کــشی انجـام عملیــات هـدف بازرســی مزرعـه در مرحلــۀ قبـل گــل دهــی،    

  : نیاز توصیه هاي فنی دیگر پس از بررسی موارد ذیل می باشدبه کشاورزان و درصورت

ــ-1 ــع      ب ــوده و از منب ــوب ب ــرایط مطل ــذري داراي ش ــصول ب ــد مح ــراي تولی ــده ب ــشت ش ذر ک

  .مطمئنی تأمین شده باشد

ــاي کــشت -2 ــسبت ه ــد(ن ــذر هیبری ــه زمــین شــرایط، ایزوالســیون و)در تولیــد ب  درنظــر گرفت

درصـورت وجـود آلـودگی    . مینـه بایـد ذکـر گـردد    هرگونـه کمبـود یـا قـصور در ایـن ز       . شده باشد 

ها درون فاصلۀ ایزوالسیون بایـد مرحلـۀ رشـدي محـصول و گیـاه آلـوده کننـده، نـام گیـاه آلـوده                         

کننده، نزدیک ترین فاصـله برحـسب متـر بـین مزرعـۀ بـذري و آلـودگی، سـطح مزرعـۀ بـذري و                         

ی رقــم در مزرعــۀ  مزرعــۀ آلــوده کننــده، جهــت و محــل آلــودگی، درصــد ناخالــصبــیســطح تقری

آلوده کننده، تعداد گیاهان آلـوده کننـده، درصـد آلـودگی بـه بیمـاري در مزرعـۀ آلـوده کننـده و                        

 ).2003اگروال،(غیره بررسی شود

بـه هرحـال    . شمارش واقعی همۀ عوامـل آلـوده کننـده ممکـن اسـت درایـن مرحلـه انجـام نـشود                    

  ).2003اگروال،(جام شودباید  شمارش ها براي بیماري هاي معین در این مرحله ان

درایـن نوبـت    . بازدید دوم در زمـان گـل دهـی براسـاس خـصوصیات گـل دهـی انجـام مـی شـود                      

 عـالوه  ).1385نـم پـال سـینگ و همکـاران،     ( هم کلیۀ گیاهان خـارج تیـپ بایـستی حـذف شـوند            

 .بر آن رعایت توصیه هاي مرحلـۀ اول بازدیـد توسـط تولیـد کننـده مـورد توجـه قـرار مـی گیـرد                         



                                                          ٥

شمارش هاي عوامل آلوده کننـدة مختلـف انجـام مـی شـود و بـه کـشاورز توصـیه مـی                        ،نهمچنی

  .)2003اگروال،(شود مخلوط کشی را در طی فصل گل دهی ادامه دهد

 مثــل رنــگ و بازدیــد ســوم در زمــان رســیدن میــوه قبــل از برداشــت، برپایــۀ خــصوصیات میــوه 

ن آلـوده بـه ویـروس هـا و بیمـاري            بازدیـد هـم گیاهـا     مرحلـه از    در ایـن    .  انجام می شود   شکل آن 

   .)2004، پراوین و همکاران،1385 ، سینگ و همکاراننم پال(هاي دیگر باید حذف شوند

 انجــام شــده و درصــورتی کــه طــی ایــن بازرســی شــمارش دقیــق عوامــل آلــوده کننــدة مختلــف

هـاي  پیمانکـار راهنمـایی      بـه    محصول بـذري اسـتانداردهاي الزم بـراي گـواهی بـذر را دارا باشـد               

الزم در مــورد اقــداماتی کـــه بایــد در زمــان برداشـــت و فــراوري انجــام دهـــد، ارائــه مـــی        

  .)2003اگروال،(شود

  

  :روش بازرسی مزرعه  -3

  کرت نمونه بازدید در مزرعه-1-3

ــاخص      ــۀ ش ــرت نمون ــک ک ــت، در ی ــد قرارگرف ــی موردتأیی ــدگاه کل ــه از دی ــه مزرع ــس از آن ک پ

 بوتـه هـا   ،گفتـه مـی شـود   )field inspection sample(آماري کـه اصـطالحاً کـرت نمونـۀ بازدیـد     

 و ثبـت شـده   جزئیـات آلـودگی هـاي ایـن کـرت شـمارش،       . به دقت مورد بررسی قرار مـی گیرنـد        

  .با جداول استاندارد مطابقت داده می شود

  

  کرتچه هاي شمارش-2-3

بــراي ایــن کــه تعیــین کیفیــت مزرعــه براســاس بازدیــد یــک محــل از مزرعــه صــورت نگیــرد و   

طمینان حاصـل شـود کـه کـرت بازدیـد شـده در مزرعـه نمایـانگر کیفیـت مزرعـه اسـت ،کـرت                          ا

کرتچـه  "بـه هریـک از ایـن بخـش هـا      . نمونه به پنج یا شـش بخـش کـوچکتر تقـسیم مـی شـود          

این کرتچـه هـا بـه طـور تـصادفی در مـسیر حرکـت در مزرعـه انتخـاب                     .  گفته می شود   "شمارش

  . کرت نمونۀ بازدید به دست می آیدتچۀ شمارش ،به عبارت دیگر از مجموع کر. می شوند

  

  :روش انجام شمارش هاي مزرعه -3-3

  : نحوة انجام شمارش هاي مزرعه شامل مراحل زیر است

ــمارش   -1 ــۀ ش ــداد کرتچ ــین تع ــداقل   : تعی ــصوالت ح ــۀ مح ــراي هم ــراي  5ب ــد ب ــمارش بای  ش

فی بـه صـورت      هکتـار انجـام شـود و بـراي هـر مقـدار سـطح بیـشتر شـمارش اضـا                     2مساحت تـا    

: انجام شود1جدول 

  

  

  

  



                                                          ٦

   مساحت مزرعهاساسشمارش برکرتچۀ  حداقل تعداد -1جدول         

  حداقل تعداد شمارش ها  مساحت مزرعه به هکتار

≥ 2  5  

4-2  6  

6-4  7  

8-6  8  

10-8  9  

≤ 10  10  

  

ــا        ــذري ب ــصول ب ــه مح ــشان داد ک ــاي اول ن ــمارش ه ــۀ ش ــر مجموع ــه اگ ــد مزرع ــر بازدی در ه

گیاهـان خـارج تیـپ، سـایر محـصوالت، بوتـه هـاي              (داردهاي تعیین شـده بـراي هـر عامـل           استان

ــره ــراي آن عامــل   ) بیمــار و غی ــه ب ــه شــمارش اولی ــدارد درصــورتی کــه درصــد مجموع تطــابق ن

دو . بیشتر از دوبرابر حد مجاز نباشـد مجموعـه شـمارش ثانویـه بایـد بـراي آن عامـل انجـام شـود                       

در کـرت هـاي تولیـد بـذر هیبریـد تعـداد             . میـده مـی شـود     مجموعه شـمارش، شـمارش دوبـل نا       

  . شمارش ها باید به صورت جداگانه براي هر دو والد انجام شود

تعـداد  : تعداد بوته هـاي گوجـه فرنگـی کـه بـراي تکمیـل یـک شـمارش بایـد مـشاهده شـود                        -2

 بوتـــه در هـــر شـــمارش 100گیاهـــانی کـــه بـــراي انجـــام یـــک شـــمارش مـــشاهده شـــوند 

.) 2003اگروال،(است

:بازرسی کرتچۀ شمارش مزرعه-3

:براي بررسی هر یک کرتچۀ شمارش مزرعه به صورت ذیل عمل می شود

بــه صــورت تــصادفی از هــر نقطــه از هــر ردیــف شــروع کــرده و صــد بوتــۀ متــوالی در یــک ) الــف

 تـک بوتـه هـا شـمرده مـی         .  بوتـه در هـر جهـت بررسـی  مـی شـود              10ردیف یا در یک مربع بـا        

 بوتـه دریـک ردیـف خـاص،         10 در یک مربع انجـام مـی شـود پـس از بازرسـی                اگر شمارش . شود

.استقابل بررسی  به صورت همزمان هازقبل تعیین شدردیف هاي تعداد 

  ). 2003اگروال،(تعداد آلودگی در هر بررسی کرتچۀ شمارش یادداشت می شود) ب

  

  :قبول یا ردکردن مزرعه -4-3

د، شــمارش هــاي جداگانــۀ کرتچــه هــاي شــمارش هنگــامی کــه بازرســی مزرعــه بــه اتمــام رســی

حاصـل جمـع هریـک از آلـودگی هـا را بـا حـد                . براي هریک از آلودگی ها با هم جمع مـی شـوند           

ــردد         ــی گ ــشخص م ــه م ــا رد مزرع ــد ی ــوده وتأیی ــسه نم ــداول،  مقای ــتاندارد در ج ــاز اس . مج

 در فـرم  درصورتی کـه بـه علـت وجـود هریـک از آلـودگی هـا مزرعـه بـه حـد اسـتاندارد نرسـید،                

  .گزارش علت رد شدن باید ذکر شود

  



                                                          ٧

   روش بررسی کرتچۀ شمارش مزرعۀ گوجه فرنگی-1شکل 

  

  : کنترل و نظارت بر عملیات کاشت-4

سـابقۀ کـشت    کنترل و بازرسـی هـایی کـه در ایـن مرحلـه انجـام مـی شـود بـه منظـور بررسـی                          

ــم  ــین، بررســی منــشأ، رق ــورد کــشت، ب  زم ــذر م ــودن ب ــول ب ــل قب ــه و قاب ررســی اســتفادة ، طبق

ــردن      ــز ک ــره، بررســی تمی ــین، روش کــشت و غی ــۀ زم ــل تهی ــی مث ــاي زراع مناســب از روش ه

تجهیزات و دسـتگاه هـاي مـورد اسـتفاده در عملیـات کاشـت بـه منظـور جلـوگیري از آلـودگی و                

شـامل مشخـصات مزرعـه، گونـه و         (بررسی جزئیـات منـدرج در فـرم درخواسـت بازرسـی مزرعـه               

 -و تطـابق آن بـا مـشاهدات مـی         ) ت شـده، میـزان بـذر و سـطح کـشت           رقم گیاه، منشأ بـذر کـش      

به منظـور بررسـی و تأییـد هویـت بـذر کـشت شده،کـشاورزان بایـد حـداقل یـک برچـسب                        . باشد

بایــد  همچنــین کــشاورزان. مــورد اســتفاده در کــشت محــصول را نگــه دارنــد از هــر تــودة بــذري

بــراي بــذور . بــازرس نــشان دهنــدبرچــسب دوم هــر تــودة بــذري مورداســتفاده در مزرعــه را بــه  

هیبرید هم برچسب هاي توده هـاي بـذر مـورد اسـتفاده بـراي والـدین نـر و مـاده بایـد نگهـداري                     

  .)OECD ،2001(و بررسی شوند

  :رعایت فاصلۀ ایزوالسیون   -1-4

 تفکیــک و جــدا ســازي مزرعــۀ بــذري از کلیــۀ منــابع آلــودگی ژنتیکــی، فیزیکــی یــا ،ایزوالسـیون 

فاصــلۀ ایزوالســیون بــستگی بــه روش گــرده افــشانی گیــاه، طبقــۀ بــذري . ی باشــدپــاتولوژیکی مــ

  .مورد گواهی، اثر عوامل نامطلوب، اندازة مزرعه و شرایط محیطی دارد

 مــزارع  و گیاهــان خــودروي ســایر ارقــام -1یــک مزرعــۀ بــذري بایــد بــه طــور کــافی و مــؤثر از  

ــم،   -2همــان محــصول،  ــا  محــ-3 طبقــۀ بــذري متفــاوت همــان رق صوالتی کــه ممکــن اســت ب

 گیاهـانی کـه بذرشـان ممکـن اسـت در برداشـت بـا بـذر                 -4محصول بـذري دگرگـشنی نماینـد و       

  . محصول اختالط یابد، ایزوله شود



                                                          ٨

ــدم آشــنایی  ــد در انتخــاب فواصــل    درصــورت  ع ــذر  بای ــد ب ــورد کــشت جهــت تولی ــام م ــا ارق ب

 تی محتـــاطبایـــس،   خـــصوصیات رقـــم  شـــناختن و آگـــاهی از ایزوالســـیون تـــا زمـــان  

   .)2009اسرینیواس،(بود

 متر از سایر ارقام گوجه 50  حداقل باید فاصلۀ ایزوالسیون  گوجه فرنگیمزارع تولید بذر سوپرالیت

 متر از 25مزارع تولید بذر مادري و گواهی شده هم باید حداقل  .فرنگی یا رقم مشابه داشته باشد

  .)2جدول ( مزارع اطراف فاصله داشته باشند

  : نظارت وکنترل مزرعه تولید بذر در مرحلۀ داشت -5  

در مرحلۀ داشت باید به منظـور حفـظ خلـوص ژنتیکـی و فیزیکـی مزرعـه در تمـام مراحلـی کـه                         

ــامطلوب قابــل شناســایی هــستند، مخلــوط کــشی شــود  کلیــۀ ماشــین آالت . گیاهــان خــودرو و ن

مطلوب بـه مزرعـه بایـد تمیـز     قبل از ورود به مزرعه به منظـور جلـوگیري از ورود بـذر یـا گیـاه نـا          

ــوند ــوگیري از وارد    . ش ــراي جل ــب ب ــال مناس ــک غرب ــه ی ــاري مزرع ــال آبی ــراي ورودي کان درمج

ــامطلوب بــه مزرعــه قــرار   ــامطلوب حاشــیۀ مــزارع و ســطوح  .دادشــدن بــذر گیاهــان ن گیاهــان ن

حـذف  بایـستی   درون فاصلۀ ایزوالسـیون بـه منظـور جلـوگیري از آلـودگی مکـانیکی یـا ژنتیکـی                    

  .)1990 و همکاران،گگر(ندشو

 قـیم بنـدي بوتـه       ،از مواردي که به خصوص براي ارقـام رشـد نامحـدود گوجـه فرنگـی الزم اسـت                  

همچنـین قـیم بنـدي      . ها به منظور تـسهیل هـرس کـردن، محلـول پاشـی و برداشـت مـی باشـد                   

و سبب افزایش عملکـرد و انـدازة میـوه شـده، میـوه هـا و شـاخه هـا را دور از زمـین نگـه داشـته                           

ارقــام رشــد محــدود هــم بایــد در فــصل . مــانع پوســیدگی میــوه وبرخــی بیمــاري هــا مــی گــردد

، 2005، و همکـاران نایکـا (مرطوب جهـت جلـوگیري از تمـاس میـوه بـا خـاك، قـیم بنـدي شـوند                  

  . )2001 و همکاران،اپنا

  :نظارت بر خالص سازي مزرعه و حذف بوته هاي خارج از تیپ  -1-5

ن خـارج از تیـپ و سـایر ارقـام ، سـایر محـصوالت، علـف هـاي هـرز و                       طی این مرحله باید گیاهـا     

بوته هـاي بیمـار بـه دقـت شناسـایی شـده و قبـل از ایـن کـه بتواننـد محـصول را آلـوده کننـد،                              

  .مخلوط کشی شده و از مزرعه خارج شوند

 گیاهـانی هـستند کـه در یـک یـا چنـد خـصوصیت رقـم، متفـاوت                    )offtype( گیاهان خارج تیـپ   

گیاهان یـک رقـم دیگـر، گیاهـان حاصـل از دگرگـشنی بـا نـوع یـا رقـم دیگـر،                        :  شامل شده اند و  

ــد مــی باشــند   ــذر هیبری بیــشو و (گیاهــان حاصــل از خودگــشنی کنتــرل نــشده درطــی تولیــد ب

بـراي بررسـی ایـن کـه آیـا گیـاه خـارج تیـپ اسـت یـا                    ). 1990گرگ وهمکـاران،  ،1991همکاران،

ه از صــفات مرفولــوژیکی رقــم طبــق دســتورالعمل جــزو ســایر ارقــام مــی باشــد بررســی و اســتفاد

OECDایــن صــفات در دســتورالعمل ملــی آزمــون .  بــه منظــور شناســایی ســایر ارقــام الزم اســت

  .هاي تمایز،  یکنواختی و پایداري مشخص شده است

در مراحـل مختلـف رشـد گوجـه فرنگـی بایـد انجـام           حذف و خارج سازي بوته هـاي خـارج تیـپ            

  بایـد در مرحلـۀ رشـد رویـشی انجـام شـود کـه گیاهـان خـارج تیـپ از                      اولین مخلوط کشی  . شود



                                                          ٩

نظر خصوصیات مورفولـوژیکی مثـل نـوع بوتـه، شـکل بـرگ، رنـگ بـرگ و غیـره قابـل شناسـایی                       

دومین مخلوط کـشی بایـد در مرحلـۀ گـل دهـی انجـام گـردد و بوتـه هـاي خـارج تیـپ                   . هستند

ــا خــصوصیاتی کــه در مرحلــۀ قبــل ذکــر شــد و همچنــین رنــگ و   شــکل گــل قابــل تــشخیص ب

  .  )2004دساي،(آخرین مخلوط کشی هم باید در مرحلۀ میوه دهی  انجام شود. هستند

ــه         ــذر پای ــد ب ــراي تولی ــصوصاً ب ــه خ ــازي مزرع ــشی و خــالص س ــوط ک ــوپرالیت  مخل ــا س   ی

Foundation Seed) ( گیاهــان خــارج تیــپ بایــد قبــل از گــل . گوجــه فرنگــی ضــروري اســتدر

در زمـان آغـاز رسـیدن میـوه         . مـال دگرگـشنی از مزرعـه خـارج شـوند          دهی به منظور کاهش احت    

 نـسبت بـسیار بـاالیی از میـوه هـاي      چنانچـه .  بـه دقـت بررسـی شـوند     باید بوته ها و میوه ها    ،ها-

ــدازة کلــی و           ــکل، رنــگ، ان روي یــک بوتــه  برخــی ازخــصوصیات معــین رقــم از قبیــل ش

عـالوه بـر بوتـه هـاي        . یـرون کـشیده شـود     خصوصیات داخلی میوه را دارا نبودند بایـد کـل بوتـه ب            

خـارج تیــپ، بوتــه هــاي بیمــار آلــوده بــه لکـه مــوجی، ویــروس موزائیــک گوجــه فرنگــی و ســایر   

 مخلـوط کـشی      بایـد   در مـورد ارقـام هیبریـد       .)2003اگـروال، ( حـذف شـوند     از مزرعـه   بیماري هـا  

  .)2011بی نام،(از شروع تالقی، انجام شودبراي هر دو الین والدینی قبل 

  

  :بارزه با علف هاي هرزم -2-5

. مهار نکردن علـف هـاي هـرز در آغـاز فـصل، برداشـت ماشـینی را بـه شـدت کـاهش مـی دهـد                           

دم روبــاهی، ســلمه تــره، خرفــه، : برخــی علــف هــاي هــرز متــداول در گوجــه فرنگــی عبارتنــد از 

مهـار تـاجریزي هـا دشـوارتر اسـت چـون بـا گوجـه فرنگـی هـم خـانواده                      . خردل و تـاجریزي هـا     

  . )1386اشتون و موناکو،(تندهس

  

  :نظارت برکنترل آفات و بیماري ها  -3-5

  :کنترل بیماري هاي بذرزاد -1-3-5

بوته هاي گوجه فرنگـی مـستعد تعـدادي از بیمـاري هـا هـستند کـه بـسیاري از آن هـا بـه طـور                            

رد  بیمـاري باکتریـایی و قـارچی وجـود دا          20بـیش از    . قابل مالحظه اي بـر عملکـرد تـأثیر دارنـد          

گـاهی اوقـات بـیش از یـک بیمـاري ممکـن اسـت در                . که می توانند بر گوجه فرنگی اثـر بگذارنـد         

بیمــاري هــایی کــه بیــشترین اهمیــت را دارنــد بیمــاري هــایی  . یــک زمــان وجــود داشــته باشــد

 اصـول بهداشـت و    رعایـت  .هستند کـه مـی تواننـد درون بـذر یـا روي سـطح پوسـتۀ بـذر باشـند                    

  جلــوگیري و کنتــرلبــراي. مــی باشــدبیمــاري هــا   درکنتــرلدمپــیش گیــري همیــشه اولــین قــ

بیمــاري هــاي بــذرزاد، رعایــت تنــاوب گیــاهی، تمیــز کــردن و کمپوســت همــۀ بقایــاي گیــاهی و 

ــا کــشت در اول فــصل، . انتخــاب و شــستن میــوه قبــل از جمــع آوري بــذر مهــم اســت   امکــان ب

یمــاري هــاي قــارچی محــصول بــذري قبــل از شـروع شــرایط مرطــوب گــرم کـه مناســب ب  تولیـد  

گیاهانی کـه بیمـاري را نـشان مـی دهنـد بایـد هرچـه سـریعتر بـه منظـور                    .  شود  فراهم می  است،

 جمـع    بایـد  فقـط بـذر گیاهـان سـالم       . به حـداقل رسـاندن شـیوع بیمـاري مخلـوط کـشی شـوند              
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ــا   . آوري شــود ــارچ، الگــوي موزائیــک ی میــوه هــایی کــه عالیــم واضــح بــی رنــگ شــدن، رشــد ق

مگـر ایـن    (  بـذر اسـتفاده شـود       اسـتخراج  وضعیت غیر عادي دیگر را نشان می دهنـد نبایـد بـراي            

  .)1387، اعتباریان،2009اسرینیواس،()که خطر ازدست دادن رقم وجود داشته باشد

  

  :ه فرنگیبیماري هاي مهم گوج -2-3-5

tomato mosaic virus  ):توتون(ویروس موزائیک گوجه فرنگی -

 شایع ترین عالمت موزائیک، خالـدار شـدن بـرگ هـا اسـت کـه لکـه هـاي نـامنظم زرد یـا سـبز                           

محـل اتــصال دم بـه میـوه و همچنــین قـسمت داخـل میــوه بـه رنــگ       . روشـن نـشان مــی دهنـد   

ي نکروتیـــک ظـــاهر مـــی   روي میـــوه تـــاول هـــا  . قهـــوه اي نکروتیـــک در مـــی آیـــد   

   .)1384، الهی نیا،1387اعتباریان،(شود

  

  
  

  
  

cucumber mosoic virus:ویروس موزاییک خیار در گوجه فرنگی -

بوتـه هـاي گوجـه فرنگـی مبـتال بـه       . این بیماري بیـشتر در منطقـۀ ورامـین گـزارش شـده اسـت             

   ).13879اعتباریان،(این ویروس کوتاه مانده، برگ ها کوچک و بدشکل، باریک می شوند
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   tomato ring spot virus: ویروس لکه حلقه اي گوجه فرنگی  -

ر شده، نوارهاي  میلی متر در برگ ظاه5 تا 2برگ هاي آلوده اغلب بدشکل شده و لکه هایی به قطر 

  . مشخص به رنگ زرد روشن درطول رگبرگ هاي اصلی توسعه می یابند
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   :Early blightبیماري لکه موجی -

 نقـاط کـوچکی قهـوه اي تیـره تـا سـیاه روي بـرگ هـاي جـوان                     در مزرعه بیماري ابتدا به صورت     

ایـن لکـه هـا روي بـرگ هـاي مـسن ، بـزرگ تـر و مـوجی شـکل و بـه صـورت                    . ظاهر مـی شـود    

میـوه هـاي    .دوایر متحدالمرکز زرد و قهوه اي کـه بـه حالـت متنـاوب اسـت مـشاهده مـی گردنـد               

  .جوان مبتال می ریزند
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  :Verticillium wiltپژمردگی ورتیسیلیومی  -

عالیم آن به صورت پژمردگی بـرگ هـاي مـسن ترکـه از حاشـیۀ برگچـه هـا شـروع  مـی شـود و                     

بـرگ هـاي مـسن تـر زرد شـده و            . زرد رنـگ و سـپس قهـوه اي گـسترش مـی یابـد               Vبه شـکل    

 .گیاهـان بیمــار کوتـاه شـده و کـوددهی یــا آبیـاري تـأثیري در آن هـا نــدارد       . خـشک مـی شـوند   

  ).1387اعتباریان،(
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  :Fusarium wilt پژمردگی آوندي یا فوزاریومی گوجه فرنگی -

در . ري به صورت بی رنـگ شـدن رگبـرگ بـرگ هـاي جـوان نمایـان مـی شـود                      اولین نشانۀ بیما  

بـسیاري از بـرگ هـا مـی ریزنـد،      . برگ هاي مسن دمبـرگ هـا بـه طـرف پـایین خـم مـی شـوند           

 حاشیۀ برگ هـاي بـاقی مانـده نکـروزه و قهـوه اي رنـگ شـده و بـه تـدریج گیـاه پژمـرده شـده،                            

  ).1384، الهی نیا،1387اعتباریان،(رود می ازبین
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  :گوجه فرنگی  یا لکه برگی سرینگیاییخال زدگی باکتریایی -

لکـه هـاي نکـروزة قهـوه اي تـا سـیاه بـا کلـروز گـسترده یـا محـدود                       . یک بیمـاري بـذرزاد اسـت      

نهایـت سـطح وسـیعی از پهنـک را فـرا گرفتـه حتـی موجـب                  روي برگ ها ایجاد مـی شـود و در           

کــشیده شــکل روي دمبــرگ، دمگــل و ســاقه لکــه هــاي بیــضی  . مــرگ و ریــزش آن مــی شــود

   ).1384، الهی نیا،1387اعتباریان،(ایجاد می شود
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  :شانکر باکتریایی -

برگچـه هـا فقـط در یـک طـرف           .  اولین عالیم بیماري، پژمردگی بـرگ هـاي پـایینی گیـاه اسـت             

عالیـم روي شـاخ و بـرگ بـه صـورت پـیچ خـوردگی بـرگ هـا بـه                      . برگ دچار پژمردگی می شود    

اغلـب مغـز سـاقه زرد       . ن است که برگ هـا قهـوه اي مـی شـوند ولـی نمـی افتنـد                  سمت باال نمایا  

    ).1384، الهی نیا،1387اعتباریان،(و توخالی می شود
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  :اییپژمردگی باکتری -

 عالیم به صورت پژمردگی در تمام مراحل رشـد بوتـه هـا و بـه ویـژه در بوتـه هـاي جـوان ظـاهر                           

 با پیشرفت بیمـاري سـاقه قهـوه اي تیـره مـی شـود و زخـم هـاي آبـدار ممکـن اسـت                            .می شود 

  .)1985،واترسون،1384، الهی نیا،1387اعتباریان،(روي ساقه نمایان شود

هـم گوجـه فرنگـی ماننـد شـته هـا، تـریپس، کـرم طوقـه بـر،                    براي کنترل بیمـاري هـا و آفـات م         

، مبــارزة شــیمیایی  طبــق توصــیۀ فنــی ســازمان حفــظ  )هلیــوتیس(کــرم میــوة گوجــه فرنگــی 

  .نباتات انجام می شود
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  : نظارت و کنترل مزرعۀ تولید بذر در مرحلۀ برداشت -6   

  :تخمین میزان محصول  -1-6

 .با توجه به تراکم بوتـه و یکنـواختی مزرعـه میـزان عملکـرد بـه طـور تقریبـی بـرآورد مـی گـردد                         

تعــداد میــوه در هــر بوتــه، وزن اجــزاء عملکــرد در گوجــه فرنگــی شــامل تعــداد بوتــه در هکتــار،  

  .)2011رشیدي و غالمی،(میوه می باشد) طول و قطر(میوه و ابعاد

  : عملکرد بذر -2-6

 .)1994اگـروال، ( کیلـوگرم مـی باشـد     120 تـا    100میانگین عملکـرد بـذر  در هـر هکتـار حـدوداً              

-200به طور میـانگین بـراي تولیـد یـک کیلـوگرم بـذر گوجـه فرنگـی بـسته بـه ارقـام مختلـف،              

  .)1386، و همکاراننم پال سینگ( کیلوگرم میوه موردنیاز است150

  :برداشت  -3-6

گوجه فرنگـی بایـد در مرحلـۀ کـامالً رسـیده برداشـت شـود ولـی میـوه هـا نبایـد روي سـاقه بـه                 

  بـدلیل   فـصل رشـد    درصـورت کوتـاه شـدن       . مدت طوالنی رها شوند چون ممکـن اسـت بپوسـند          
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ــوه را برد    ــوان می ــی ت ــدان م ــه آن داده      یخبن ــه ب ــارج بوت ــیدن درخ ــازة رس ــرده و اج ــت ک اش

  . )2009اسرینیواس،(شود

عملیات برداشت مکانیزه توسـط کمبـاین صـورت مـی گیـرد کـه قبـل از برداشـت بایـد بـه دقـت               

  .تمیز شده و تنظیم شود تا تلفات به حداقل برسد

  

  :وري بذرآنظارت بر عملیات فر -7

ــراي  وري هــم کلیــۀ وســایل و تجهیــآدرمرحلــۀ فــر زات مــورد اســتفاده بایــد قبــل از اســتفاده  ب

جلوگیري ازآلـودگی کـامالً تمیـز شـوند و مخـازن و ظـروف مـورد اسـتفاده بایـد بـراي هـر تـودة                           

  .به طور مشخص برچسب زده شود بذر

  :وري بذر گوجه فرنگی  شامل سه فرایند می باشدآفر

 خشک کردن-3 شستشوي بذرها و -2استخراج بذر از میوه -1

  : روش هاي استخراج بذر -1-7

 اسـتخراج   -2 عـصاره گیـري و اسـتخراج بـذر                   -1: عمدتاً سـه روش اسـتخراج بـذر وجـود دارد          

    استخراج توسط تخمیر -3.  اسیدي که توصیه نمی شود

تخمیر، روش ارجح مـی باشـد چـون یـک فراینـد طبیعـی اسـت کـه بـراي بـذرکمترین زیـان را                  -

  .یی و سایر بیماري هاي بذر زاد را نابود کندداشته و می تواند شانکر باکتریا

  .)2009اسرینیواس،( روز وقت می گیرد2 درجۀ سانتی گراد 24-27 تخمیر در دماي -

  

  :شستشو و خشک کردن  -2-7

 شــامل بــه هــم زدن خمیــر تخمیــر شــده، تــه نــشین شــدن آن و ســپس اولــین مرحلــۀ شستــشو

  .بیرون آوردن بافت گوشتی شناور درباال می باشد

افـزودن آب وزن    . سپس بایدآب بـه درون خمیـر ریختـه شـود تاکـه حجـم دوبرابـر شـود                  -

همچنـین مـایع را روشـن مـی سـازد بنـابراین بـذر               . مخصوص خمیر را کاهش مـی دهـد       

  .را راحت تر می توان دید

بـذور  .  پس از اضافه کـردن آب، بایـد اجـازه داده شـود مخلـوط مجـدداً تـه نـشین شـود                      -

.خوب به ته ظرف می روند

 پس از این که مخلوط ته نشین شـد، ظـرف کـج شـود و بافـت گوشـتی میـوه و بقایـاي                         -

.دیگر باید بیرون ریخته شوند

 شستـشو  6 تـا  3معمـوالً   . فرایند شسـشو بایـد تـا زمـانی کـه آب زالل شـود تکـرار شـود                  -

.انجام می شود

.فن براي این کار مفید است. بذر باید هرچه سریع تر بدون گرما خشک شود-

. ساعت وقتی لمس می شود نسبتاً خشک باشد36 تا 24ر باید ظرف بذ-

.  یا کمتر انجام شودºc32خشک کردن باید در دماي -
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ــد از    - ــده نبایـ ــشک شـ ــذر خـ ــت بـ ــزان رطوبـ ــود 8میـ ــشتر شـ ــد بیـ ــا و ( درصـ اپنـ

).2009،اسرینیواس،2001همکاران،

  : ضدعفونی بذر -3-7

روي قــوطی هــاي . دقــت ضــدعفونی گــرددبــذر بایــد بــا مــادة شــیمیایی بــا دز توصــیه شــده بــه 

 درمــورد  ایــن کــه بــذر ضــدعفونی شــده و همچنــین نــوع ســم  درج  یاطالعــاتحــاوي بذربایــد 

  . )2003اگروال،(شود

  

  انجام نمونه برداري از پارتهاي بذري-8

کیفیـت بـذر بایـد بـراي  اخـذ گـواهی ، مـورد ارزیـابی                   پس از بسته بندي بـذر فـراوري شـده ،             

 نمونــه  پــس از پــارت چینــی،بــدین منظــور بایــد از تــودة بــذر تولیــد شــده. یــردوبررســی قــرار گ

ــورت      ــال ص ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــسۀ تحقیق ــدة مؤس ــوي نماین ــتاندارد از س ــرداري اس ب

  .نمونه مهر و موم شده و براي بررسی کیفی به آزمایشگاه ارسال گردد. پذیرد

  

  :تبرانجام آزمون هاي کیفی بذر توسط آزمایشگاه مع -9

بذري که نمونه بـرداري اسـتاندارد شـده اسـت بـه منظـور تعیـین کیفیـت بـه آزمایـشگاه معتبـر                         

آزمون هایی که بـراي تجزیـۀ کیفـی بـذر انجـام مـی شـود شـامل آزمـون جوانـه                       . ارسال می شود  

زنی استاندارد، خلوص فیزیکـی، سـالمت بـذر و تعیـین درصـد رطوبـت بـذر مـی باشـد کـه همـۀ                   

  . انجام می شود) ISTA(وانین انجمن بین المللی تجزیه کنندگان بذراین آزمون ها طبق ق

نتایج آزمـون بـا اسـتانداردهاي ملـی تـدوین شـده مقایـسه شـده و براسـاس آن تـودة بـذر قبـول                  

  .یا رد می شود
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 مزرعه–جدول استانداردهاي تولید بذر گوجه فرنگی  -2جدول

  عوامل  طبقۀ بذري

  واهی شدهگ  مادري  سوپرالیت

  1  2  2  )حداقل سال(تناوب

  25  25  50  )حداقل متر(فاصلۀ مزرعه از سایر مزارع

  150/1  300/1  0  )حداکثر بوته(درصد سایر ارقام

  *  *  *  علف هاي هرز

  **  **  **  آفات

  

  ویروس ها
Tomato mosaic virus
Tomato ring spot virus
Cucumber mosaic virus  

0  5/0  1  

Ralstonica solanacearum

Pseudomonas syrigae 
pv.tomato  

0  1/0  2/0    

  

  پروکاریوت ها

Clavibacter 
michiganensis

0  0  05/0  

  

  

  

  

ــاري  بیمــــ

  هاي بذرزاد

  )درصد(

  

  قارچ ها

  

Verticillium spp.
Alternaria spp.
Fusarium oxysporum

5/0  1  1  

  . ذر به درصد می باشدحداکثر مجاز وجود عامل در مزرعه یا ب: توضیحات

توصیۀ فنی درمورد همـۀ گیاهـان وجینـی، پـاك بـودن مزرعـه از علـف هـاي هـرز و امکـان بازرسـی مزرعـه بـه                       * 

  .بازرسی مزرعه دوبار پس از شروع گل دهی انجام شود. سهولت می باشد

ات انجـام  در مناطق آلوده بـه بیمـاري هـاي ویروسـی ضـدعفونی بـذر طبـق دسـتورالعمل سـازمان حفـظ نباتـ                    ** 

  .شود
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آزمایشگاه-استانداردهاي تولید بذرگوجه فرنگی -3جدول 

  عوامل  طبقۀ بذري

  گواهی شده  مادري  سوپرالیت

  98  98  99  )حداقل درصد(خلوص فیزیکی

  2  2  1  )حداکثر درصد(مواد جامد

  0  0  0  )درصد(بذر سایر محصوالت

ــک     ــاز در ی ــر مج ــرز غی ــاي ه ــذرعلف ه ــداد ب حــداکثر تع

  گرمکیلو

0  0  0  

  1  5/0  0  )درصد(حداکثر بذر سایر ارقام

  75  75  75  )درصد(حداقل قوة نامیه

  8  8  8  )درصد(حداکثر رطوبت بذر

  Tomato mosaic virus  ویروس ها
Tomato ring spot 
virus
Cucumber mosaic 
virus  

0  0  0  

Ralstonia 
solanacearum

Pseudomonas syrigae 
pv.tomato  

0  0  1/0    

  پروکاریوت ها

Clavibacter 
michiganensis  

0  0  0  

  

  

  

  

بیمــاري هــاي 

  )درصد(بذرزاد

  .Verticillium spp  قارچ ها
Alternaria spp.

Fusarium oxysporum  

1/0  5/0  5/0  
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  : منابع 

ــان، حــسن رضــا،-1 ــا آن   . 1387 اعتباری ــارزه ب ــاي ســبزي و صــیفی و روش هــاي مب بیمــاري ه

  . صفحه600نشگاه تهران، انتشارات دا.ها

ــا  . 1384 الهــی نیا،ســیدعلی ،-2 ــا آن ه ــارزه ب . بیمــاري هــاي ســبزي و صــیفی و روش هــاي مب

  . صفحه584.انتشارات دانشگاه گیالن

ــافی، محمـــد، -3 ــه و کـ ــا  . 1378 قـــشم، رحمـــت الـ ــنعتی، از کاشـــت تـ ــه فرنگـــی صـ گوجـ

  . صفحه80.انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.برداشت

تکنولـوژي مـدرن تولیـد      . 1385سـینگ،   .م.بهـار دواج، آبنـیش کومـار،ك      .ك.آ نم پـال سـینگ،     -4

  . صفحه631. سبزي انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی تبریز

دســتورالعمل فنــی کنتــرل و گــواهی . 1388 مؤســسۀ تحقیقــات ثبــت و گــواهی بــذر و نهــال، -5

ۀ تحقیقــات بــذر کلــزا، وزارت جهــاد کــشاورزي، ســازمان تحقیقــات و آمــوزش کــشاورزي، مؤســس

  .ثبت و گواهی بذر و نهال

دســتورالعمل فنــی کنتــرل و گــواهی . 1389 مؤســسۀ تحقیقــات ثبــت و گــواهی بــذر و نهــال،-6

ــسۀ        ــشاورزي، مؤس ــوزش ک ــات و آم ــازمان تحقیق ــشاورزي، س ــاد ک بــذرآفتابگردان، وزارت جه

  .تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

ــال،   -7 ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب ــسۀ تحقیق ــاي   . 1388 مؤس ــون ه ــی آزم ــتورالعمل مل دس

. ســازمان تحقیقــات و آمــوزش کــشاورزي   . تمــایز، یکنــواختی و پایــداري در گوجــه فرنگــی    

ــام      ــت ارق ــائی و ثب ــات شناس ــت تحقیق ــال ، معاون ــذر و نه ــواهی ب ــت و گ ــات ثب مؤســسۀ تحقیق

  .گیاهی
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