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مقدمه
زراعـت سـیب زمینی نقـش تعییـن کننـده ای در اقتصـاد کشـور دارد و اسـاس 
تغییـرات اقتصـادی و حتـی معیشـتی مـردم متأثـر از تولیـد و عرضـه ایـن محصول 
اسـتراتژیک بـوده و بـه نوعـی در جریـان زندگـی اقتصـادی مـردم دخالـت دارد. در 
بـا اعمـال روش هـای مختلـف به زراعـی، دسـتاوردهای خوبـی  سـال های اخیـر 
بدسـت آمـده اسـت و علیرغم آن هنوز از پتانسـیل واقعی فاصله زیـادی وجود دارد و 
امید مـی رود بـا بـه کارگیـری علـوم و فنـون جدیـد ایـن فاصلـه را کوتاه تـر نمـود. 
تعییـن اسـتانداردهای مربـوط به تولید، تکثیر و گواهی سـیب زمینی بذری بایسـتی 
براسـاس شـرایط منطقـه تولیـد و قابلّیت هـای آن صورت گیـرد. براسـاس مصوبات 
کمیته عالي سـیب زمیني کشـور در سـال 1375، برای ایزوالسـیون شـاخص هایي 

بـه شـرح ذیل تعریف شـده اسـت. 
الف- تعیین مکان مناسب براي تولید و تکثیر سیب زمیني بذري )مکان یابي(. 

ب- رعایـت حداقـل فاصلـه 100 متـر بیـن مزرعه تولید سـیب زمیني بـذري با 
دیگـر مـزارع سـیب زمیني و منابـع آلـوده کننـده به منظـور کاهـش بیماري ها. 

ج- رعایـت تنـاوب زراعـي در مـزارع تکثیـر و تولیـد هسـته اولیـه سـیب زمیني 
بـذري، مـادري، گواهـي شـده بـه ترتیـب 5، 3  و 3 سـال. 

د- نمونه بـرداري از خـاک مـزارع تولیـد و تکثیـر سـیب زمیني بـذري بـا طبقـه 
هسـته اولیـه و مادري توسـط نهادهـا و موسسـات موظف.

تعییـن فاصله ایزوالسـیون در تولید بذر سـیب زمینی با توجه بـه اهّمیت ناقلین 
در انتقـال بیماري هـاي ویروسـي و فیتوپالسـمایي )کـه عامـل بازدارنـده تولید بذر 
سـالم هسـتند( از اهمیت ویژه برخوردار می باشـد. تعیین اسـتانداردهای مربوط به 
تولید، تکثیر و گواهی سـیب زمینی بذری بایسـتی براسـاس شـرایط منطقه تولید و 

قابلّیت هـای آن صـورت گیرد. 
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یکـی از مهم تریـن عوامـل بازدارنـده و آلوده کننـده سـیب زمینی، بیماری هـای 
گسـترش  ویروس هـا  ناقلیـن  سـایر  شـته ها و  توسـط  کـه  می باشـند  ویروسـی 
پیدا می کننـد. دوره رشـد سـیب زمینی بـه طـور کلـی همزمـان بـا دوره فعالیـت 
زندگـی شـته های حامـل ویروس هـا می باشـد. جهـت اجتنـاب از آلودگی هـای 
ویروسـی غده هـای بـذری سـیب زمینی بایـد در مناطقـی کـه شـرایط آب و هوایی 

بـرای رشـد و نمـو جمعیـت  شـته ها نامناسـب اسـت، کشـت و تولیـد گـردد. 
بیماری هـای ویـروس سـیب زمینی نخسـتین بـار در اروپـا مشـاهده گردیـد 
ولی تـا قـرن بیسـتم عامـل آنهـا ناشـناخته بـود. تـا بـه حـال بیـش از 25 ویـروس 
مختلـف از سـیب زمینی گـزارش شـده اسـت. عـده ای از ویروس هـا بـرای بقـاء و 
انتشـار وابسـته بـه سـیب زمینی هسـتند و میـزان خسـارت و اهمیـت اقتصـادی 
بیش تـری دارنـد و تحقیقـات زیـادی در خصـوص شناسـایی، انتقـال و کنتـرل آنها 
در دنیـا انجام شده اسـت. خسـارت ناشـی از ویروس هـای سـیب زمینی بسـته بـه 
نـوع ویـروس، رقـم سـیب زمینی و شـرایط محیطـی از 10 تـا 90 درصـد متفـاوت 
اسـت. ویـروس پیچیدگـی بـرگ سـیب زمینی1 یکـی از مهم تریـن ویروس هـای 
سـیب زمینی در جهـان اسـت. گاهـی میزان خسـارت آن بـه 90 درصد می  رسـد و 
از اکثـر نقـاط دنیـا گزارش شـده اسـت. ویـروسY سـیب زمینی2 نیـز از مهم ترین 
ویروس هـا بـوده و در جهـان گسـترش یافتـه اسـت. میـزان خسـارت آن بسـته بـه 
نـژاد ویـروس در آلودگی هـای فصلـی 70-10 درصـد و در آلودگی هـای اولیـه تـا 
 PVY و PLRV سـیب زمینی3 هماننـد دو ویـروس X80 درصـد می باشـد. ویـروس
دارای گسـترش جهانـی بـوده و میـزان خسـارت آن بسـته بـه نـژاد ویـروس و رقـم 
سـیب زمینی 50-10 درصـد گـزارش شـده اسـت. آلودگـی تـوام ایـن ویـروس بـا 
ایجـاد خسـارت بیش تـری می گـردد. میـزان  باعـث   PVY و  PVAویروس هـای
خسـارت ویـروس S، 20-10 درصـد بسـته بـه رقـم سـیب زمینی و نـوع ویـروس 
1- Potato Leaf roll Virus (PLRV)
2- Potato Virus Y (PVY)
3- Potato Virus X (PVX)
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متفـاوت اسـت. این ویروس عـالوه بر کاهش مسـتقیم محصول اثر تشـدیدکنندگی 
بـر خسـارت ویروس هـای مهم تـر مثـل PVX  و PVY  دارد. 

در تکثیـر و تولیـد غـده بـذري از منشـا میني تیوبر، بـذر مادری و گواهی شـده، 
بایسـتی بـه مسـایل خـاک ورزي و آماده سـازي زمیـن، سـالمت خـاک، به زراعـي، 
مدیریـت آب، بهداشـت مزرعـه، سـالمت غده هـاي بـذری، تنـاوب زراعـي مدیریت 
صحیـح آفـات، بیماری هـا و علف های هـرز و رعایت فاصلـه ایزوالسـیون توجه کرد.

تعاریف
هسته اولیه سیب زمینی بذری1

هسـته اولیـه سـیب زمینی بـذری بـه غده هایـی اطـالق می شـود کـه از طریق 
سلکسـیون کلونی برای حداقل 2 سـال و حداکثر 5 سـال با انتخاب بوته های مادری 
سـالم و یـا بـا اسـتفاده از کشـت بافـت، قلمه زنـی و دیگـر روش هـای تکثیر سـریع 
تولیـد شـده و تحـت عنـوان کالس S نام گـذاری می شـود. ایـن غده هـای تکثیری 

بـرای تولیـد سـیب زمینی بـذری مادری مـورد اسـتفاده قـرار می گیرند.

سیب زمینی بذری مادری2 
سـیب زمینی بـذری مادری بـه غده هایی اطالق می شـود کـه از غده های بذری 
حاصـل از هسـته اولیـه سـیب زمینی در مکان هـای واجـد شـرایط طبـق ضوابـط و 
مقـررات مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی بذر و نهـال تولیـد و تکثیر شـده و برای 
تولیـد سـیب زمینی بـذری مـادری یـا گواهـی شـده مـورد اسـتفاده قرار می گیرد. 

ایـن طبقـه شـامل دو کالس بـذری سـوپرالیت )SE( و الیت )E( می باشـد.

1- Pre Basic Seed
2- Basic Seed
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سیب زمینی بذری گواهی شده1 
سـیب زمینی بـذری گواهی شـده بـه غده هایی اطالق می شـود کـه از غده های 
سـیب زمینی بـذری مـادری تولیـد شـده و توسـط تولیدکننـدگان غده هـای بذری 
طبـق ضوابـط و مقـررات مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال تولیـد و 

تکثیر می شـود. ایـن طبقـه شـامل سـه کالس بـذری A، B و C می باشـد.

1- استاندارد تولید سیب زمینی بذری در ایران

1-1- فاصله ایزوالسیون

در کشـور ایـران طبـق ضوابط و مقـررات مؤسسـه تحقیقات ثبـت و گواهی بذر و 
نهـال فاصلـه ایزوالسـیون در مـزارع تولیـد و تکثیـر طبقـات هسـته اولیـه و مادری 
400 متـر و بـرای طبقـه گواهـی شـده 100 متر از سـایر منابع آلوده کننـده )مزارع 
یونجـه، کلـزا، سـیب زمینی خوراکـی، صیفی جـات، درختـان هسـته دار و دانـه دار( 
می باشـد. حداقـل فاصلـه مناسـب مـزارع تکثیـری ارقـام مختلـف از یکدیگـر بـه 
منظـور جلوگیـری از هر گونه اختـالط فیزیکی و حفظ خلوص ارقـام، حداقل فاصله 
3 ردیـف نکاشـت منظـور می شـود. بازدیـد مرحلـه اولیـه قبـل از آغـاز گل دهی به 
منظـور تعیین درصـد آلودگی هـای مجـاز در مزرعه )جـداول 1 و 2(، حذف و معدوم 
کـردن بوته هـای آلـوده و بوته های سـایر ارقام، ارایـه توصیه هـای الزم جهت مبارزه 
بـا آفـات، بیمارهـا و علف های هـرز انجـام می گیـرد. بازدیـد ثانویـه حداکثـر سـه 
هفتـه پـس از اولیـن مرحلـه بازدید به منظـور تعیین درصـد آلودگی مـزارع بذری و 
مقایسـه آن بـا بازدیـد مرحلـه اول )جـداول 1 و 2( جهـت حـذف مزارع بـا آلودگی 
بیـش از حـد مجاز و اسـتاندارد تعریف شـده )جـداول 1 و 2( انجام می گیرد. تعیین 
اسـتانداردهای مربـوط بـه تولید، تکثیر بذر و گواهی آن بایسـتی با توجه به شـرایط 

مناطـق مختلـف تولیـد و قابلیت های آن باشـد. 

1- Certified Seed
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1-2- مزارع تولید غده بذری سیب زمینی 

مـزارع تولیـد و تکثیـر غده بذری سـیب زمینی بایـد از نظر شـرایط آب و هوایی، 
کیفیـت آب و خـاک، مناسـب تولید غده بذری سـیب زمینی باشـد.

وضعیـت خاک از نظر سـالمت و انطباق با نیازهـاي غذایي، بافت خاک،pH خاک، 
میـزان شـوري و قلیایـي بـودن خـاک، عمـق خـاک زراعـي، مقـدار مـواد آلـي در 
کیفیـت و کمیـت غده هـای بـذري تولید شـده از اهمیـت خاصی برخوردار اسـت و 
بایسـتی قبـل از انجـام کشـت غده های بـذري پیش پایه و مـادری آزمایشـات الزم 

صورت گیـرد. 
بـا توجـه بـه اهمیت غده هـای بـذري پیش پایـه )مینی تیوبـر( براي تولید سـایر 
کالس هـاي بـذري، حساسـیت بیش تـری جهـت آزمایش هـاي خاک شناسـي در 
مقایسـه با سـایر طبقات بذري )مادري و گواهي شـده( اعمال می شـود. خاک مزرعه 
بایسـتی عاری از باکتری های عامل بیماری های سـاق سـیاه1، پوسـیدگی قهوه ای2 و 
نماتد هـا باشـد. انجـام آزمایشـات الزم از نظـر تعییـن نـوع و جمعیت آفـات و عوامل 
مهـم بیمـاری زای مرتبـط بـا زراعـت سـیب زمینی در مـزارع تکثیـری طبقـه بذری 

پیش پایـه و طبقـه مـادری ضروری می باشـد. 
بحران آب در کشـور و پایین رفتن سـطح آب سفره های زیرزمینی بر کیفیت آب 
آبیـاری از لحـاظ شـوری، pH و ... تاثیـر گذاشـته و در مزارع تولید بذر سـیب زمینی 
باعـث بـروز پیـری زودرس بوته هـا، تنش هـای فیزیولوژیکـی و بدسـبزی در مـزارع 
سـیب زمینی می شـود. تنش هـای آبـی حاصـل از ضعـف مدیریـت آبیـاری و عـدم 
آماده سـازی صحیح بسـتر کاشـت در مـزارع سـیب زمینی باعث کاهـش محصول و 

افت درصـد جوانه زنـی، شـادابی و سـالمتی بوته هـای حاصلـه می گردد. 
طبـق ضوابـط و مقـررات مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهال، سـطح 
زیرکشـت مزرعـه مینی تیوبـر حداقل 0/5 هکتـار و حداکثر 3 هکتـار در یک قطعه، 

1- Black Leg 
2- Brown Rot
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غـده بـذری در طبقـه مـادری و گواهـی شـده با منشـاء وارداتـی حداقـل 45 هکتار 
)طی سـه سـال( و با منشـاء داخلی حداقل 15 هکتار )در طی سـه سـال( می باشـد.

1-3- تناوب زراعي 

بـا توجـه بـه خاکزاد بـودن برخـي از عوامل خسـارت زا در زراعت سـیب زمیني، 
الزم اسـت بـه سـالمت خـاک و به کارگیـري روش هاي متعـارف زراعـي، مکانیکي و 
بیولوژیکـی در کاهـش جمعیـت آفـات و عوامل بیمـاري زا در خاک هاي کشـاورزي 

توجه شـود. 
نهـال،  بـذر و  گواهـی  ثبـت و  تحقیقـات  مؤسسـه  مقـررات  ضوابـط و  طبـق 
تناوب زراعـی بـرای مزارع تولید هسـته اولیه سـیب زمینی بذری و مادری 3 سـال و 

بـرای تولیـد بـذر گواهـی شـده 2 سـال در نظـر گرفتـه می شـود.

1-4- بازدید از مزارع تولید بذر سیب زمینی

طبـق ضوابـط و مقـررات مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهی بـذر و نهـال، بازدید 
مرحلـه اولیـه قبـل از آغـاز گل دهـی بـه منظـور تعیین درصـد آلودگی هـای مجـاز 
در مزرعـه )جـداول 2 و 3(، حـذف و معـدوم کـردن بوته هـای آلـوده و بوته هـای 
سـایر ارقـام، ارایـه توصیه های الزم جهـت مبارزه با آفـات، بیمارهـا و علف های هرز 
انجام می گیـرد. بازدیـد ثانویـه حداکثـر سـه هفتـه پـس از اولیـن مرحلـه بازدیـد 
بـه منظـور تعیین درصـد آلودگـی مـزارع بذری و مقایسـه آن بـا بازدیـد مرحله اول 
)جـداول 2 و 3( جهـت حـذف مـزارع بـا آلودگـی بیـش از حـد مجـاز و اسـتاندارد 

تعریـف شـده )جـداول 2 و3 ( انجـام می گیـرد.

1-5- نمونه برداری از مزارع تولید بذر سیب زمینی

بـرای مـزارع تولیـد بـذر حداکثـر 14 روز قبل از سـرزنی و از گلخانه هـای تولید 
مینی تیوبـر حداکثـر 3 روز قبـل از سـرزنی، تعـداد 200 نمونـه بـرگ و 200 نمونـه 
غـده بـه صـورت تصادفـی از هـر رقـم و از هـر گلخانـه و مزرعـه تحـت شـرایط 
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 PVX،PVS ، PVM، کنترل شـده برداشـت و حداقـل بـرای 6 بیمـاری ویروسـی
PVA، PVY و PLRV بررسـی های الزم صورت می گیـرد. آزمون هـای تشـخیص 

بیماری هـای باکتریایـی، قارچـی و آفـات نیـز بـرای گواهـی بـذر سـیب  زمینی در 
طبقـه هسـته اولیـه و حداقـل دو آزمـون تشـخیص بیماری هـای ویروسـی PVY و 
PLRV و آزمون هـای تشـخیص بیماری هـای باکتریابـی، قارچـی و آفـات به منظور 

گواهـی بـذر سـیب زمینی در طبقـه مـادری صـورت می گیـرد. 

1-6- برداشت

قبـل از برداشـت مینی تیوبرهـا و غده هـای بـذری طبقـه مادری و گواهی شـده، 
انبـار، کیسـه ها، جعبه هـا و سـایر وسـایل مـورد اسـتفاده ضدعفونی می شـود. پس 
30-25 و   ،20-25  ،12-20 گـروه   4 در  تولیـدی،  مینی تیوبرهـای  برداشـت،  از 
35- 30 میلی متـری در کیسـه های تـوری بـا بافـت ریـز بـه تعـداد 500 یـا 1000 
عـدد بسـته بندی  می گـردد. غده هـای بـذری تولیـدی طبقـات مـادری و گواهـی 
شـده، در سـه گـروه کوچک تـر از 30، بیـن 65-30 و بزرگ تـر از 65 میلی متـری 
در کیسـه های تـوری بـه وزن 25 کیلوگرمی بسـته بندی می شـوند. البته براسـاس 
اسـتاندارد تعریـف شـده انـدازه بـذری 65-30 میلی متـری قطـر عرضـی غده هـا 
بـه عنـوان غـده بـذری مـورد گواهـی قـرار می گیرنـد. پـس از بسـته بندی و نصب 
برچسـب گواهـی، غده هـای بـذری در انبـار فنـی کنتـرل شـده بـا درجـه حـرارت 
4-2 درجـه سـانتی گراد و رطوبـت نسـبی 85 درصـد نگهـداری می گـردد. تعـداد 
کیسـه روی هـم در هـر پـارت 6 کیسـه بـه فاصلـه 70 سـانتی متر از همدیگـر قرار 

داده می شـود.
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 23)S( 1جدول 1- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در مزرعه و آزمایشگاه در طبقه هسته اولیه

آلودگی به بیماری ها )درصد(

S کالس بذری

مزرعه
آزمایشگاه

نهاییاولیه

100عالئم پیچیدگی برگ

عالئم موزائیک، پیسک و مجموع 

PVY عالئم
100

100عالئم فیتو پالسمایی

بیماری های قارچی
--ریزوکتونیا

00قارچ های آوندی

بیماری های باکتریایی
00ساق سیاه 2

00پوسیدگی قهوه ای3 

000آفت بید

-2-محل های سبز نشده

-00اختالط رقم

1- Pre basic
2- Black leg
3- Brown rot
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 )E و SE( 1جدول 2- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در مزرعه و آزمایشگاه در طبقه مادری

آلودگی به 
بیماری ها 

)درصد(

SE کالسE کالس
مزرعه 

آزمایشگاه
مزرعه

آزمایشگاه
نهاییاولیهنهاییاولیه

عالئم پیچیدگی 
10/50/5211برگ

عالئم موزائیک، 
پیسک و مجموع 

PVY عالئم
10/51212

-21-10/5سایر عالئم ویروسی

عالئم فیتو 
-21-10/5پالسمایی

1--01ریزوکتونیابیماری های قارچی
قارچ های 

31-21آوندی

بیماری های 
10/5-0/50/1ساق سیاه باکتریایی

پوسیدگی 
00-00قهوه ای

----0-آفت بید
محل های سبز 

-5--4-نشده

--0/5-00اختالط رقم

1- Basic
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)C و A، B( 1جدول 3- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در مزرعه و آزمایشگاه در طبقه گواهی شده

آلودگی به 
بیماری ها )درصد(

A کالسB کالسC کالس
مزرعهمزرعهمزرعه

نهاییاولیهنهاییاولیهنهاییاولیه
426485عالئم پیچیدگی برگ

عالئم موزائیک، 
پیسک و مجموع عالئم 

PVY
426485

84105147سایر عالئم ویروسی
31/54253عالئم فیتو پالسمایی

بیماری های قارچی
-5-5-ریزوکتونیا
قارچ های 

42535آوندی

بیماری های باکتریایی
32435ساق سیاه 
پوسیدگی 

0/500/501قهوه ای

------آفت بید
5-5-5-محل های سبز نشده

10/52132اختالط رقم

2- استاندارد تولید سیب زمینی بذری در اروپا 
صـدور گواهی نامـه برای سـیب زمینی بذری، توسـط مرجع تائیـد کننده مطابق 
بـا مقـررات مربوطـه، پـس از بازرسـی منظـم در طـول رشـد و مرحلـه سـایزبندی 

غده هـا امکان پذیـر اسـت.
بازدارنده هـای  بـا  نبایـد  بـذری  سـیب زمینی  شـده و  کشـت  سـیب زمینی 

شـود. تیمـار  جوانه زنـی 
1- Certified
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طبقه بندی بذری

الف-  بذر طبقه پیش پایه1

بـذر طبقـه پیـش پایه بـه غده هایـی اطالق می شـود کـه از طریـق ریزازدیای و 
کشـت بافـت یـا غده هـای نسـل اول مطابـق بـا اسـتاندارد مربوطـه تولیـد شـده و 
تحـت عنـوان بـذر طبقـه پیـش پایـه TC2 )مینی تیوبـر( و بـذر طبقـه پیـش پایـه 

تولید می شـود. 

- این طبقه بذری باید عاری از بیماری های ذیل باشد:

ویروئید دوکی شدن غده سیب زمینی
 Potato Spindle Tuber Viroid
 (PSTVd)

پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
 Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (ring rot)

Ralstonia solanacearum (brown rot)پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

.Erwinia sppپوسیدگی نرم باکتریایی سیب زمینی

Potato viruses X, Y, S, M and Aویروس X، Y، S، M و A سیب زمینی 

Potato Leaf roll Virusویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی

نماتد سیست طالئی سیب زمینی
 Globodera rostochiensis (Woll)
Globodera pallida (Stone)

Tomato Stolburعالئم بیماری فیتوپالسمایی سیب زمینی

Synchytrium endobioticum (Schilb) عالئم بیماری زگیل سیب زمینی

Meloidogyne chitwoodi and fallaxنماتد پوسیدگی گره ریشه 

Ditylenchus destructorنماتد پوسیدگی غده 
 

1- Pre Basic Category Seed
2- Tissue Culture (TC)
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- محیط تولید این طبقه بذری باید عاری از آفات و عوامل بیماری زا باشد.
- تمـام روش هـای معقوالنـه مدیریـت محیـط تولیـد برای پیشـگیری یا شـیوع 

آفـات و بیماری هـا بایـد بـه طـور مؤثری انجام شـده باشـد.
- امکانـات و روش هـای مـورد اسـتفاده بـرای تولید ایـن طبقه، باید مـورد تأیید 
مرجـع رسمی باشـد. بـرای جلوگیری از آلودگـی باید اقداماتـی از قبیل محافظت دو 

درب ورودی محیـط تولیـد و ضدعفونـی لباس و کفـش صورت گیرد. 
- بیماری ساق سیاه در بذر طبقه پیش پایه صفر باشد.

- در محصـول تولیـد شـده، عالیـم بیماری های ویروسـی مالیم و شـدید در بذر 
طبقـه پیـش پایه TC )مینی تیوبـر( صفر و در بذر طبقه پیش پایه 0/5 درصد باشـد.

- نسـبت اختـالط سـایر ارقـام در محصـول تولید شـده در بذر طبقـه پیش پایه 
TC )مینی تیوبـر( صفـر و در بـذر طبقه پیـش پایه 0/01 درصد باشـد.

- درصـد حـدود آلودگـی و بیمـاری مجاز بـرای غده سـیب زمینی در بـذر طبقه 
پیـش پایـه به شـرح ذیل می باشـد.

پایـه:  پیـش   TCو پایـه  پیـش  بـذر  طبقـه  در  اضافـی  مـواد  خـاک و  وجـود 
یک درصـد وزن

پوسـیدگی نـرم و خشـک در طبقـه بذر پیـش پایـه TC و پیش پایه بـه ترتیب: 
صفـر و 0/2 درصد وزن

بدشـکلی و غده های خسـارت دیـده از طریـق مکانیکی در طبقه بـذر پیش پایه 
TC و پیش پایـه: 3 درصد وزن

عالئـم بیمـاری اسـکب معمولـی و پـودری و ریزوکتونیـا در طبقه بـذر پیش پایه 
TC: صفر درصـد وزن 

1. عالئـم بیمـاری اسـکب معمولـی در طبقـه بـذر پیش پایـه: 5 درصـد وزن )با 
سـطح پوشـش کم تـراز 33 درصد( )شـکل 29(
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2. عالئـم بیمـاری اسـکب پـودری در طبقـه بـذر پیـش پایـه: 1 درصـد وزن )با 
سـطح پوشـش کم تـراز 10 درصـد( )شـکل 29(

3. عالئـم بیمـاری ریزوکتونیـا در طبقـه بذر پیش پایـه: 1 درصد وزن )با سـطح 
پوشـش کم تـراز 1 درصد( )شـکل 26(

4. غده هایـی کـه بیـش از حـد دچـار کـم آبـی و چیـن و چـروک شـده اند در 
طبقـه بـذر پیـش پایـه TC: صفر درصـد وزن 

5. غده هایـی کـه بیـش از حـد دچار کم آبی و چیـن و چروک شـده اند در طبقه 
بذر پیش پایـه: 0/5 درصد وزن 

6. کل آلودگـی و بیماری هـای فوق الذکـر: در طبقـه بـذر پیـش پایـه TC بـه 
مقـدار 3 درصـد وزن و در طبقـه بـذر پیـش پایـه بـه مقـدار 5 درصـد وزن 

ب-  بذر طبقه پایه1 

ایـن سـیب زمینی  بـذری مسـتقیماً از غده هـای بـذری پیـش پایـه طبـق ضوابط و 
مقررات تولید می شـود. این بذرها شـامل بذر طبقه پایه I و بذر طبقه پایه II می باشـد. 
- بیمـاری سـاق سـیاه در بـذر طبقـه پایه I، بـه مقـدار کم تـراز 0/5 درصد و در 

بـذر طبقـه پایـه II بـه مقـدار کم تـراز یک درصد باشـد.
- بیماری هـای ویروسـی در بـذر طبقه پایـه I، 0/2 درصد و در بیـش از 1 درصد 

گیاه بیماری شـدید نداشـته باشد.
- بیماری هـای ویروسـی در بـذر طبقـه پایه II، 0/8 درصـد و در بیش از 2 درصد 

گیاه بیماری شـدید نداشـته باشد.
- نسـبت سـایر ارقـام در محصـول تولیـد شـده در بـذر طبقـه پایـه بـه مقـدار 

0/25 درصـد باشـد.

1- Basic Category Seed



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
18

- این طبقه بذر باید حداقل عاری از بیماری های ذیل باشد:

ویروئید دوکی شدن غده سیب زمینی
 Potato Spindle Tuber Viroid
 (PSTVd)

پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
 Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (ring rot)

Ralstonia solanacearum (brown rot)پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

.Erwinia sppپوسیدگی نرم باکتریایی سیب زمینی

Potato viruses X, Y, S, M and Aویروس X، Y، S، M و A سیب زمینی 

Potato Leaf roll Virusویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی

نماتد سیست طالئی سیب زمینی
 Globodera rostochiensis (Woll)
Globodera pallida (Stone)

Tomato Stolburعالئم بیماری فیتوپالسمایی سیب زمینی

عالئم بیماری زگیل سیب زمینی
 Synchytrium endobioticum (Schilb)
Perc.

Meloidogyne chitwoodi and fallaxنماتد پوسیدگی گره ریشه 

Ditylenchus destructorنماتد پوسیدگی غده 

- درصد آلودگی و بیماری مجاز برای غده سیب زمینی در بذر طبقه پایه:
1. وجود خاک و مواد اضافی در طبقه بذر پایه: 2 درصد وزن

2. پوسیدگی نرم و خشک در طبقه بذر پایه: 1 درصد وزن
3. بدشـکلی و غده هـای خسـارت دیـده از طریـق مکانیکـی در طبقـه بـذر پایه: 

3 درصد وزن
4. عالئـم بیمـاری اسـکب معمولـی در طبقـه بـذر پایـه: 5 درصد وزن )با سـطح 

پوشـش کم تـراز 33 درصد( )شـکل 29(
5. عالئـم بیمـاری اسـکب پـودری در طبقـه بـذر پایـه: 3 درصـد وزن )با سـطح 

پوشـش کم تـراز 10درصـد( )شـکل 29(
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6. عالئـم بیمـاری ریزوکتونیـا در طبقه بذر پایه: 5 درصد وزن )با سـطح پوشـش 
کم تراز 10 درصد( )شـکل 26(

7. غده هایـی کـه بیـش از حـد دچـار کـم آبـی و چیـن و چـروک شـده اند در 
طبقـه بـذر پایـه: صفر درصـد وزن 

8. کل آلودگی و بیماری های فوق الذکر در طبقه پایه: 6 درصد وزن 

ج-  بذر طبقه گواهی شده1 

ایـن سـیب زمینی های بـذری مسـتقیماً از غده هـای بـذر طبقـه پیـش پایـه و 
پایـه طبـق ضوابـط و مقـررات مربوطه تولید می شـود. این بذرها شـامل بـذر طبقه 

گواهـی شـده I و بـذر طبقـه گواهی شـده II می باشـد.
- بیمـاری سـاق سـیاه در بذر طبقـه گواهی شـده I کم تراز 1/5 درصـد و در بذر 

طبقـه گواهی شـده II کم تراز 2 درصد باشـد.
- بیماری هـای ویروسـی در بـذر طبقـه گواهی شـده I و II کم تـراز 10 درصد و 

در بیـش از 5 درصد گیاه بیماری شـدید نداشـته باشـد.
- نسبت سایر ارقام در محصول تولیدی در طبقه پایه به مقدار 0/5 درصد باشد.

- این طبقه بذر باید حداقل عاری از بیماری های ذیل باشد:

ویروئید دوکی شدن غده سیب زمینی
 Potato Spindle Tuber Viroid
 (PSTVd)

پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
 Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (ring rot)

Ralstonia solanacearum (brown rot)پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

.Erwinia sppپوسیدگی نرم باکتریایی سیب زمینی

Potato viruses X, Y, S, M and Aویروس X، Y، S، M و A سیب زمینی 

Potato Leaf roll Virusویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی

1- Certified Category Seed
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نماتد سیست طالئی سیب زمینی
 Globodera rostochiensis (Woll)
Globodera pallida (Stone)

عالئم بیماری فیتوپالسمایی 
سیب زمینی

Tomato Stolbur

عالئم بیماری زگیل سیب زمینی
 Synchytrium endobioticum (Schilb)
Perc.

Meloidogyne chitwoodi and fallaxنماتد پوسیدگی گره ریشه 

Ditylenchus destructorنماتد پوسیدگی غده 

- درصد آلودگی و بیماری مجاز برای غده سیب زمینی در طبقه بذرگواهی شده:
1. وجود خاک و مواد اضافی در طبقه بذر گواهی شده: 2 درصد وزن

2. پوسیدگی نرم و خشک در طبقه بذر گواهی شده: 1 درصد وزن
3. بدشـکلی و غده هـای خسـارت دیـده از طریـق مکانیکـی در طبقـه بـذر پایه: 

3 درصد وزن
4. عالئـم بیمـاری اسـکب معمولـی در طبقـه بـذر گواهـی شـده: 5 درصـد وزن 

)با سـطح پوشـش کم تـراز 33 درصـد( )شـکل 29(
5. عالئـم بیمـاری اسـکب پـودری در طبقـه بـذر گواهـی شـده: 3 درصـد وزن 

)شـکل 29( کم تـراز 10درصـد(  پوشـش  )با سـطح 
6. عالئـم بیمـاری ریزوکتونیـا در طبقه بذر گواهی شـده: 5 درصد وزن )با سـطح 

پوشـش کم تراز 10 درصد( )شـکل 26(
7. غده هایـی کـه بیـش از حـد دچار کم آبی و چیـن و چروک شـده اند در طبقه 

بذر گواهی شـده: 1 درصد وزن 
8. کل آلودگی و بیماری های فوق الذکر در طبقه گواهی شده: 6 درصد وزن 

اسـتاندارد حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقـات بـذری در اروپـا در 
جدول 4 نشـان داده شـده اسـت.
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جدول 4- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری در اروپا

پیش پایه 
)مینی تیوبر(

پیش 
گواهی پایه IIپایه Iپایه

I شده
گواهی 
II شده

نماتد سیست طالئی 
000000سیب زمینی

000/511/52ساق سیاه
عالئم بیماری زگیل 

000000سیب زمینی

پوسیدگی حلقوی 
000000سیب زمینی

پوسیدگی قهوه ای 
000000سیب زمینی

ویروئید دوکی شدن 
000000غده سیب زمینی

بیماری فیتوپالسمایی 
000000سیب زمینی

ویروس X، Y، S، M و 
A00/10/20/826 سیب زمینی 

اختالط رقم و خارج 
00/010/250/250/50/5تیپ )شکل 1(

خاک و مواد زائد 
112222)درصد(

10/2پوسیدگی خشک و نرم 
 0/5( 1

پوسیدگی 
نرم(

 0/5( 1
پوسیدگی 

نرم(

 0/5( 1
پوسیدگی 

نرم(

 0/5( 1
پوسیدگی 

نرم(
333333نقص خارجی

00/51111غده های چروکیده 
022222خسارت سرمازدگی

044444خسارت آفات
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پیش پایه 
)مینی تیوبر(

پیش 
گواهی پایه IIپایه Iپایه

I شده
گواهی 
II شده

5 0اسکب معمولی
)33%/3(

 5
)33%/3()33%/3( 5 5

)33%/3(
 5

)33%/3(
3 )%10(3 )%10(3 )%10(3 )%10(1 )%10(0اسکب پودری

5 )%10(5 )%10(5 )%10(5 )%10(1 )%1(0ریزوکتونیا
356666کل )درصد(

نماتد پوسیدگی گره 
000000ریشه 

000000نماتد پوسیدگی غده 
 Phthorimaea

operculella000000

د-  نسل مزرعه ای1

هر کالس ممکن اسـت به تعداد نسـل ها )FG1، FG2 و غیره( طبقه بندی شـود. 
بنابرایـن تعییـن نهایـی یک کالس شـامل نام طبقه کالس و نسـل مزرعه ای باشـد. 

.)Basic I FG3( و نسـل سـه مزرعـه ای I بـه عنوان مثال: بذر طبقه پایه

مقررات مربوط به اندازه غده ها

بـذر طبقـه پایـه از حداقل الزامات برای انـدازه غده معاف می باشـد. حداقل اندازه 
غده هـا بایـد بـه گونه ای باشـد کـه از یـک اندازه گیـری 25 میلی متر مربـع بیش تر 
نباشـد. بـرای ارقامی که بـه طور متوسـط دارای طول حداقل دو برابـر حداکثر عرض 
هسـتند، انـدازه نبایـد کم تـراز 25 میلی متـر مربع باشـد. در مـورد غده هایـی که از 
35 میلی متـر مربـع خیلـی بـزرگ هسـتند، تفـاوت بیـن حـدود حداکثـر و حداقـل 

1- Field Generation

ادامه جدول 4- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری در اروپا
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انـدازه، بایـد در مضـرب 5 بیان شـود. حداکثـر تغییر انـدازه بین غده ها در بسـیاری 
از مـوارد بایـد بـه گونه ای باشـد که تفـاوت بین ابعـاد دو اندازه مربع اسـتفاده شـده 
از 20 میلی متـر بیش تـر نشـود، مگـر این کـه خریدار و فروشـنده توافـق کنند که از 
ایـن شـرایط خارج شـوند. انـدازه بذری بایـد مطابق با توزیـع اندازه غـده از محصول 

برداشـت شـده در اندازه مشـخص شـده در برچسـب بیان شود.

حداقل تحمل اندازه بر حسب وزن غده ها

با حداکثر انحراف 5 میلی متر از حداقل اندازه مشخص شده برای تعداد زیادی 
از غده ها که طول آنها حداقل دو برابر حداکثر عرض آنها است.

10 درصد

3 درصدبرای همه قسمت های دیگر

حداکثر تحمل اندازه بر حسب وزن غده ها

3 درصدبزرگ تر از حداکثر اندازه مشخص شده

مقررات مربوط به بسته بندی
سـیب زمینی ها بایـد در کیسـه های تمیـز و جدیـد بسـته بندی شـوند مگر این 
کـه کیسـه قبلـی کامـاًل تمیز باشـد تـا دوباره مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. برچسـب 
بـا مهـر رسـمی بر دهانـه کیسـه ها طـوری دوخته شـود تا قابل دسـتکاری نباشـد. 
بسـته بندی مجـدد بایـد تحت نظـارت مرجع تایید کننـده صورت گیـرد. محتویات 
انـدازه و منشـاء بـذری و  بایسـتی شـامل همـان رقـم، طبقـه، کالس،  کیسـه ها 

همگن باشـد. 

مقررات مربوط به برچسب گذاری 
برچسـب سـفید و بـا یـک خط بنفـش مورب بـرای بذر طبقـه پایه )شـکل 10(، 
برچسـب سـفید بـرای طبقـه بذر پایه )شـکل 11( و برچسـب آبـی بـرای طبقه بذر 
گواهـی شـده می باشـد )شـکل 12(. ممکـن اسـت شـماره مجـوز اسـتاندارد روی 
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برچسـب موجـود باشـد. اگـر کنتـرل دوم ضـروری بـه نظـر می رسـد، مرجعـی که 
کنتـرل دوم را انجـام داده اسـت بایـد روی برچسـب تاریـخ بسـته شـدن مجدد آن 
ذکر شـود. اگـر برچسـب جدیـد الزم اسـت، بایـد مشـخصات موجـود در برچسـب 

قدیمـی، تاریـخ بسـته شـدن مجـدد و مرجـع تائیـد کننـده روی آن قید شـود.

3- اسـتاندارد فاصله ایزوالسـیون برای تولید سیب زمینی 
بذری در کشـور هندوستان

در کشـور هندوسـتان، فاصلـه ایزوالسـیون بیـن مـزارع تولید بذر سـیب زمینی 
بـا سـایر ارقـام 5 متـر می باشـد. مـزارع تولیـد سـیب زمینی بـذری سـوپرالیت از 
طریـق مینی تیوبـر در آن کشـور، بایـد عـاری از عوامـل بیمـاری زای مهـم باشـد. 
از دیگـر عواملـی کـه در تهیـه اسـتانداردهای مربـوط بـه تولیـد بـذر سـیب زمینی 
در کشـور هندوسـتان اعمـال می شـود توجـه بـه مناطـق تولیـد بذر سـیب زمینی 
از نظـر ارتفـاع از سـطح دریاسـت. غده هـای بـذری تولیـدی در ارتفاعـات بـه علت 
جمعیـت پاییـن شـته ها و سـایر ناقلیـن بیماری های ویروسـی در طول فصل رشـد 
تولیـد  بـرای  تعریـف شـده  اسـتانداردهای  بیش تـری می باشـند.  اهمیـت  دارای 
مینی تیوبـر سـیب زمینی در کشـور هندوسـتان شـامل وزن مینی تیوبـر حداقـل 1 
گـرم، قـدرت جوانه زنـی 90 درصـد، خلوص رقـم 99 درصد و بیماری های ویروسـی 

0/01 درصد می باشـد.

4- اسـتاندارد فاصله ایزوالسـیون برای تولید سیب زمینی 
کشورآمریکا در  بذری 

براسـاس اسـتاندارد تکثیـر و تولیـد غده هـای بـذری سـیب زمینی کشـور 
آمریـکا در مـزارع تولید مینی تیوبر و سـوپرالیت، فاصله ایزوالسـیون 300 فوت 

)91/5 متر( می باشـد. 
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5- اسـتاندارد تولیـد سـیب زمینی بـذری در کشـورهای 
اسـکاتلند، انگلسـتان و ولز

تنـاوب و فاصلـه ایزوالسـیون بیـن مـزارع تولید بذر سـیب زمینی در کشـورهای 
اسـکاتلند، انگلسـتان و ولـز به شـرح ذیل می باشـد.

- تناوب
پیش پایه: 7 سال

پایه )E وS، SE(: 5 سال 
گواهی شده )A و B(: 4 سال

- تعداد نسل و فاصله ایزوالسیون
تعـداد نسـل و فاصلـه ایزوالسـیون بیـن طبقـات بـذری و محصـوالت زراعـی و 
حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقـات بـذری در جـداول 5، 6، 7، 8 و 9 

نشـان داده شـده است.

جدول 5- تعداد نسل بین ذخائر بذر و محصوالت زراعی

حدکثر تعداد نسل های مزرعه طبقه

 TC 0پیش پایه

4پیش پایه

)S( 5پایه

)SE( 6پایه

)E( 7پایه
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جدول 6- فاصله ایزوالسیون بین طبقات بذر و محصوالت زراعی )واحد متر(

A یا SSEEBپیش پایهطبقه
)SE و S( 5050101010پیش پایه و پایه

)E( 5050501010پایه

)B یا A( 5050505010گواهی شده

5050505050سایر محصوالت یا بذر ناشناخته

جدول 7- فاصله ایزوالسیون بین طبقات بذر )واحد متر(

A یا SSEEBپیش پایهطبقه
105050یک ردیفیک ردیفپیش پایه 

)S( 1050یک ردیفیک ردیفیک ردیفپایه

)SE( 1050یک ردیفیک ردیف10پایه

)E( 10یک ردیف501010پایه

)B یا A( یک ردیف50505010گواهی شده

5050505050سایر محصوالت یا بذر ناشناخته

جدول 8- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری

SSEE ABپیش پایهآلودگی

00/10/5124ساق سیاه

00/020/10/426ویروس A و Y و پیچیدگی برگ

0/010/10/10/10/20/2اختالط رقم و خارج تیپ

0/10/20/50/826ویروس موزائیک

0/10/20/50/826کل ویروس
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- طبقات بذری باید عاری از بیماری های ذیل باشد:
Colorado Beetleسوسک کلرادو

ویروئید دوکی شدن غده سیب زمینی
 Potato Spindle Tuber Viroid
 (PSTVd)

پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
 Clavibacter michiganensis spp.
sepedonicus (ring rot)

Ralstonia solanacearum (brown rot)پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

.Erwinia sppپوسیدگی نرم باکتریایی سیب زمینی

Potato viruses X, Y, S, M and Aویروس X، Y، S، M و A سیب زمینی 

Potato Leaf roll Virusویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی

نماتد سیست طالئی سیب زمینی
 Globodera rostochiensis
Globodera pallida

Synchytrium endobioticum (Schilb) بیماری زگیل سیب زمینی

جدول 9- استاندارد حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری

درصد سطح 
پوشش

پایه S، SE و Eپیش پایه
گواهی شده 

B و A
00/20/50/5کل پوسیدگی ها
00/20/20/2پوسیدگی نرم

10155ریزوکتونیا
33555اسکب معمولی
10133اسکب پودری

00/511غده های چروکیده
S,SE( 0/52( و 2 )E(12/50/2لکه پوستي
0333خسارت
0111خاک

 PVYTN 000/10/1نکروز
0668کل موارد باال

0333بیش از یا کوچک کردن
00/010/10/2خلوص رقم
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غده هایی که بیماری های سطحی دارند در موارد ذیل نادیده گرفته می شود:
- بیمـاری لکـه پوسـتي: یـک هشـتم سـطح غـده بـا لکه پوشـیده شـده اسـت، 

حداقـل 2 جوانـه تحـت تأثیـر قـرار نگرفته اسـت.
- بیمـاری اسـکب پـودری: 10 درصد سـطح غده بـا عالئم بیماری پوشـش داده 

شـده اسـت، حداقـل 2 جوانه تحـت تأثیر قرار نگرفته اسـت )شـکل 29(. 
- بیمـاری ریزوکتونیـا: 10 درصـد سـطح غـده بـا عالئـم بیمـاری پوشـش داده 

شده اسـت، حداقـل 2 جوانـه تحـت تأثیـر قـرار نگرفتـه اسـت )شـکل 26(.
- بیمـاری اسـکب معمولی: یک سـوم سـطح غده بـا عالئم بیماری پوشـش داده 

شـده اسـت، حداقل 2 جوانـه تحت تأثیر قرار نگرفته اسـت )شـکل 29(.
حداقـل انـدازه سـیب زمینی بـذر پیـش پایـه، پایه و گواهـی شـده 25 میلی متر 

اسـت. اندازه هـای بیـش از 35 میلـی متـر بایـد مضربـی از 5 میلی متر ذکر شـود.
برچسـب سـفید بـا یک خط بنفـش مورب برای بذر طبقه پایه، برچسـب سـفید 

بـرای طبقـه بـذر پایه و برچسـب آبی برای طبقه بذر گواهی شـده می باشـد. 
اندازه کیسه 25 تا 50 کیلوگرم باشد.

کنترل شته در طی دوره رشد ضروری است.
حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقـات بذری پیـش پایه و مـادری در 

کشـور اسـکاتلند در جدول 10 نشـان داده شـده است.

جدول 10- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری پیش پایه و مادری در کشور اسکاتلند

SSEEپیش پایهآلودگی
TCI

00/010/10/10/1اختالط رقم و خارج تیپ
 PVY/PVA/PLRV000/020/10/4

00/10/20/50/8کل ویروس
 Blackleg caused by
 pectobacterium spp.000/10/51

 Blackleg caused by Dickeya spp.00000
 PCN00000
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6- استاندارد تولید سیب زمینی بذری در کشور ولز
قابـل تحمـل در  آلودگـی  تعـداد نسـل های مزرعـه و حداکثر درصـد  تنـاوب، 
طبقات بذر سـیب زمینی در کشـور ولز در جداول 11 و 12 نشـان داده شـده اسـت.

جدول 11- تعداد نسل و تناوب در طبقات بذر سیب زمینی و محصوالت زراعی در کشور ولز

تناوب )سال(حدکثر تعداد نسل های مزرعهطبقه
47-1پیش پایه
)S( 55پایه

)SE( 65پایه
)E( 75پایه

)A( 8/94گواهی شده
)B( 8/94گواهی شده

جدول 12- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری در کشور ولز

SSEEABپیش پایهآلودگی

0/010/10/10/10/20/5اختالط رقم و خارج تیپ
00/10/5124ساق سیاه

PVY/PVA/ ویروس های
 PLRV

00/020/10/426

0/10/20/50/826سایر ویروس ها
0/10/20/50/826کل ویروس ها
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7- استاندارد تولید سیب زمینی بذری در کشور زامبیا
استاندارد تولید بذر سیب زمینی در کشور زامبیا به شرح ذیل می باشد.

- تناوب: سه ساله
- اندازه غده: 

40-30 میلی متر کوچک  3
50-41 میلی متر متوسط   3
60-51 میلی متر بزرگ  3

- سرزنی: 14 روز قبل از برداشت
- فاصله کشت بین ارقام حداقل 5 متر 

نظـر  تعـداد شـته در  براسـاس  آلودگـی  - در محصـول سـیب زمینی شـدت 
گرفته می شـود. اگـر تعداد شـته بیـش از 150 عـدد در 100 بـرگ در نیمه پایینی 
گیاه باشـد. تخریـب محصـول آلـوده در مـدت هفـت روز از تاریخ مشـاهده بایسـتی 
صـورت گیـرد. گیاهـان آلـوده )انـدام هوایـی و غـده( بـه فاصلـه حداقـل 30 متر از 
هر زاویـه مزرعـه بایسـتی حـذف گـردد. در غیـر ایـن صـورت باعـث مـردود شـدن 

طبقـه بـذری خواهد شـد.
- تعـداد نمونـه بـرای طبقـه بـذری پیـش پایـه 200 غـده )حداکثـر 6 هکتار( و 

بـرای طبقـه بـذری گواهـی شـده 100 غـده )حداکثـر 6 هکتار( می باشـد.
ضرایـب  برچسـب و  رنـگ  آلودگـی،  شـاخص  حداکثـر  ایزوالسـیون،  فاصلـه 
فاکتورهـای شـاخص آلودگـی در طبقـات بـذری در کشـور زامبیـا در جـداول 13، 

14 و 15 نشـان داده شـده اسـت.
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جدول 13- فاصله ایزوالسیون، حداکثر شاخص آلودگی، کنترل رشد و کنترل غده در طبقات بذری در 
کشور زامبیا 

طبقه

پست کنترل بازرسی در مزرعه
ویروس )درصد 
حداکثر بیماری 
ویروسی شدید(

کنترل 
غده

کنترل 
دوره 
رشد شاخص ایزوالسیون

آلودگی

پیش پایه 
 (S1، S2 و S3)

15010/1103

)SE( 10040/8108پایه
)E1( 1015-1008گواهی شده
)E2( 1015-1008گواهی شده
)A( 15-10012گواهی شده-
)B( 20-5030گواهی شده-

جدول 14- رنگ برچسب و بازرسی کنترل دوره رشد و کنترل غده در طبقات بذری در کشور زامبیا

طبقه
بازرسی در مزرعه

کنترل 
بازرسیغده

پست 
کنترل 
ویروس کنترل دوره رنگ برچسب

رشد
پیش پایه 

 (S1 ، S2 و S3)
3333سفید با نوار بنفش

)SE( 3333سفیدپایه

)E1( 3333سفید با نوار آبیگواهی شده

)E2( 3333سفید با نوار قرمزگواهی شده

)A( 333سفید با نوار قرمزگواهی شده

)B( 333سفید با نوار سبزگواهی شده
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جدول 15- ضرایب فاکتورهای شاخص آلودگی در کشور زامبیا12

فاکتورنقصفاکتورنقص
PLRV 2گیاهان خودرو101بیماری ویروسی

1اختالط رقم8بیماری ویروسیPVY )موزائیک شدید(
1خارج تیپ3ساق سیاه

1موزائیک مالیم2پژمردگی ورتیسیلیومی
1بولتینگ 22بیماری پژمردگی فوزاریومی

محاسـبه شـاخص آلودگـی: گیاهـان بیمـار، گیاهـان ارقـام دیگـر و گیاهان 
خـارج از تیـپ بر حسـب درصد ثبت شـوند. درصدهای بدسـت آمـده در فاکتورهای 
منـدرج در جـدول 3 ضـرب شـود و داده بدسـت آمده با هم جمع شـده تا شـاخص 

آلودگـی در یـک زمینـه خاص بدسـت آید. 
پسـت کنتـرل ویـروس: نمونه هـای پسـت کنتـرل ویـروس بعـد از حـذف 

اندام هـای هوایـی تهیـه شـود. حداقـل 1000 غـده در مزرعـه نیـاز اسـت.
کنتـرل غـده: حداقـل 500 غـده در هـر قسـمت مزرعه بـذری مورد بررسـی 
قـرار خواهـد گرفـت. غده های  تهیه شـده باید شسـته شـده و قبل از بررسـی برش 
داده شـود. فاکتورهای بدسـت آمده از شـاخص آلودگی در کنترل غده سـیب زمینی 

در جدول 16 نشـان داده شـده است. 

جدول 16- ضرایب فاکتورهای شاخص آلودگی در کنترل غده در کشور زامبیا 

فاکتورآلودگیفاکتورآلودگی
1بید سیب زمیني10پوسیدگی صورتی

0/5خسارت کرم ها10پوسیدگی پیتیومی ریشه
0/5خسارت سایر آفات10پوسیدگی نرم

1- Wildings
2- Bolters
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فاکتورآلودگیفاکتورآلودگی
0/5نکروز انتهای پاشنه10غده های دوکی شکل

0/5نکروز داخل غده 3ساق سیاه
0/5خسارت های مکانیکی3پوسیدگی فوزاریومی

0/5عالئم بیماری اسکب پودری3بادزدگی 
0/5خسارت سم پاشی3سایر پوسیدگی های خشک

0/25عالئم بیماری اسکب معمولی3نماتد گره ریشه
0/25ترک های روی غده1لکه موجی

0/25غده های بدشکل1سیاه شدگی داخل غده
0/25انحراف اندازه غده  1ریزوکتونیا

1آفتاب سوختگی غده ها

در بازرسی موارد ذیل نادیده گرفته می شود:
- عالئـم بیمـاری اسـکب معمولـی و پـودری و ریزوکتونیـا اگـر در منطقـه تحت 

پوشـش کم تـراز 10 درصـد از کل غـده باشـد )شـکل 26 و 29(. 
- خسـارت های مکانیکـی، خسـارت های حاصـل از آفـات، سـایر خسـارت های 
حشـرات و ترک هـا، اگـر در منطقـه تحت پوشـش کم تـراز 10 درصد از کل سـطح 

غـده باشـد یـا اگـر عمق نفـوذ کم تـراز 10 درصـد طول غده باشـد.
- نکروز داخل غده اگر کم تراز 10 درصد سطح بریده شده را پوشش می دهد.

- لکه های قهوه ای در غده ها پراکنده باشد.
- انحراف اندازه غده کم تراز 5 درصد از کل غده های مورد بررسی باشد.

- کنتـرل دوره رشـد: از هر تعـداد مزرعه بـذری سـیب زمینی از کالس های 
S1 تـا E2 یـک نمونـه حداقـل 500 غـده تهیـه شـود. بوته هـای سـیب زمینی 

در قطعه هـای شـاهد بایـد در طـول دوره رشـد بـه طـور مکـرر بازرسـی شـوند و 

ادامه جدول 16- ضرایب فاکتورهای شاخص آلودگی در کنترل غده در کشور زامبیا 
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آلودگی هـای رقـم، بیماری هـا و سـایر آلودگی ها به درصد ثبت شـود. برای بدسـت 
آوردن شـاخص آلودگـی بـرای کنتـرل رشـد، درصدهای بدسـت آمـده در عوامـل 

مختلـف در جـدول 4 ضرب شـود.

عمومی
در مزرعـه تولیـد بـذر سـیب زمینی، عالئم بیمـاری زگیل، پژمردگـی باکتریایی، 
پوسـیدگی قهـوه ای، پوسـیدگی حلقوی و نماتد سیسـت سـیب زمینی در بازرسـی 

میدانـی، کنتـرل غـده و کنترل رشـد بـرای همه طبقـات باید صفر باشـد. 
اسـتاندارد تولیـد بـذر سـیب زمینی در کشـور زامبیـا در جـدول 17 نشـان داده 

شده اسـت. 
جدول 17- استاندارد گواهی بذر سیب زمینی در کشور زامبیا 

برچسبسایر ارقام )درصد(ایزوالسیون )متر(طبقه
سفید1500بذر اصالح گر

سفید1501پیش پایه
سفید1002پایه

I آبی1002گواهی شده
III و  II صورتی503گواهی شده

خاکستری--بذر استاندارد

بذر استاندارد: فقط در صورت کمبود جدی بذر تائید می شود.
اندازه غده: 45-28 میلی متر خواهد بود.

بیماری هـا و ناهنجاری هـای منـدرج در جـدول 18 تـا حـد تحمـل اعالم شـده 
مجـاز می باشـد. 
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جدول 18- درصد تحمل آلودگی تعداد غده در طبقه بذری پایه و گواهی شده در کشور زامبیا 

آلودگی
تعداد غده در 50 کیلوگرم

گواهی شدهپایه
2550بیماری اسکب )نباید بیش از 50 درصد غده را پوشش دهد(

1030پوسیدگی ریشه سیب زمینی
01پوسیدگی صورتی و پوسیدگی نرم
25خسارت شدید بید سیب زمینی
05غده های خسارت دیده و بدشکل

8- استاندارد تولید سیب زمینی بذری در کشور کنیا
سیسـتم طبقه بنـدی و حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقـات بذری 
پیـش پایـه و پایـه در کشـور کنیا در جداول 19، 20 و 21 نشـان داده شـده اسـت.

جدول 19- سیستم طبقه بندی تولید سیب زمینی بذری در کشور کنیا

محل تولیدتعدا نسل )حدکثر(کالس بذرینوع مواد

هلندG0بذر اصالح گرمینی تیوبر 

هلندG1پیش پایهغده

هلندG2پایهغده

کنیاG3گواهی شده 1غده

کنیاG4گواهی شده 2غده

کنیاG5گواهی شده 3غده
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جدول 20- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری پیش پایه و پایه در کشور کنیا

بیماری ها، آفات، آسیب ها و 
نقص ها

اصالح گر/ 
گواهی پایهمینی تیوبرمینی تیوبر

شده 1
گواهی 
شده 2

00000بیماری ساق سیاه
بیماری ویروسی شدید PVY و 

PLRV
00/10/40/81

PVS و PVX 00/030/030/20/5بیماری ویروسی مالیم

0000/20/5بیماری پوسیدگی فوزاریومی
0000/050/1بیماری پوسیدگی ورتیسلیومی

00000بیماری پوسیدگی قهوه ای
00000بیماری بیماری زگیل

000/20/30/4نماتد گره ریشه، ساقه و غــده
نماتـد سیســت 
00000ســیب زمینــي

00000پوسیدگی حلقوی
ویروئید دوکي 

00000شکل سیب زمیني

00000عالئم بیماری فیتوپالسمایی

جدول 21- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری پیش پایه و پایه در کشور کنیا

SSEEABبیماری

PLRV و PVY 0/0250/050/10/252بیماری ویروسی شدید
0/0250/050/1210بیماری ویروسی مالیم 
0/0250/050/1210حداکثر بیماری ویروسی

0000/030/1بیماری ساق سیاه
0000/010/2اختالط رقم
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9- استاندارد تولید سیب زمینی بذری پیش پایه و پایه در اروپا
جدول 22- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری پیش پایه و پایه در اروپا1

پیش پایه بیماری ها، آفات، آسیب ها و نقص ها
TC

پایهپیش پایه

گروه 1 - آفات و بیماری های قرنطینه ای
000عالئم بیماری زگیل سیب زمینی

000نماتد غده سیب زمینی
000نماتد سیست سیب زمینی

000عالئم بیماري پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
000عالئم بیماري پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

000بید سیب زمینی
000ویروئید دوکي شکل غده سیب زمیني

000سوسک کلرادو سیب زمینی
گروه 2- پوسیدگی

عالئم بیماري پوسیدگی نرم باکتریایی 
)Dickeya spp(000

00/20/5عالئم بیماري بادزدگی سیب زمینی
000/5عالئم بیماري ساق سیاه

پوسیدگی فوما )گانرن(1، پوسیدگی خشک 
00/20/5فوزاریومی و مرطوب 

00/20/5غده های خسارت دیده از سرما
گروه 3- بیماری های سطحی

00/22عالئم بیماري لکه پوستي
013عالئم بیماری ریزوکتونیا 

013عالئم بیماری اسکب پودری
055عالئم بیماری اسکب معمولی

گروه 4- نقص و آسیب
333لکه هایی مانند غد های آسیب دیده یا بد شکل

گروه 5- خاک ها
111کثیفی یا سایر مواد اضافی

1- Gangrene (Phoma species)
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10- اسـتاندارد بـرای تولید سـیب زمینی بذری در کشـور 
انگلستان شـمالی و  ایرلند 

- تناوب: 
طبقه بذری پیش پایه 1، پیش پایه 2 یا VTSC : 6 سال

طبقه بذری پایه و گواهی شده: 4 سال

- سیب زمینی بذری عاری از بیماری ها یا آفات ذیل باشد:
عالئم بیماری زگیل سیب زمینی  3
نماتد سیست سیب زمینی  3
عالئم پوسیدگی حلقوی سیب زمینی  3
عالئم پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی  3
بید سیب زمینی  3
نماتد غده سیب زمینی  3
ویروئید دوکي شکل غده سیب زمیني   3
سوسک کلرادو سیب زمینی  3

تحمـل منفـرد بـه آفـات و بیماری هـا در طبقـات بـذری در کشـورهای ایرلنـد 
شـمالی و انگلسـتان در جـداول 23، 24، 26، 26 و 27 نشـان داده شـده اسـت.
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جدول 23- تحمل منفرد به آفات و بیماری ها در کالس  بذری پیش پایه TC و پیش پایه I در کشورهای 
ایرلند شمالی و انگلستان1

بیماری ها، آفات، آسیب ها و نقص ها
پیش 

TC پایه

I پیش پایه

تحمل 
فردی

تحمل 
گروهی

تحمل گروه 
جمعی

گروه 1- آفات و بیماری های قرنطینه ای
--00بیماری زگیل سیب زمینی

--00نماتد غده سیب زمینی
--00نماتد سیست سیب زمینی

--00عالئم بیماري پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
--00عالئم بیماري پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

--00بید سیب زمینی
--00ویروئید دوکي شکل غده سیب زمیني

--00سوسک کلرادو سیب زمینی
گروه 2- پوسیدگی

00/10/24عالئم بیماري بادزدگی سیب زمینی
00/050/24عالئم بیماري ساق سیاه سیب زمینی

پوسیدگی فوما )گانرن(1، پوسیدگی خشک 
00/20/24فوزاریومی و پوسیدگی نرم

00/10/24غده های خسارت دیده از سرما
گروه 3- بیماری های سطحی

00/234عالئم بیماري لکه پوستي
00/534عالئم بیماري شانکر ساقه سیب زمینی

0334عالئم بیماري اسکب پودری
00/534عالئم بیماري اسکب معمولی

گروه 4- نقص و آسیب
--31لکه هایی مانند غده های آسیب دیده یا بد شکل

گروه 5- خاک ها
--11کثیفی یا سایر مواد اضافی

1- Gangrene (Phoma species)
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جدول 24- تحمل به آفات و بیماری ها در کالس های بذری پیش پایه II در کشورهای ایرلند شمالی و انگلستان

بیماری ها، آفات ، آسیب ها و نقص ها
II پیش پایه

درصد پوشش 
سطح مجاز تحمل 

فردی
تحمل 
گروهی

تحمل گروه 
جمعی

گروه 1- آفات و بیماری های قرنطینه ای
0بیماري زگیل سیب زمینی

0نماتد غده سیب زمینی
0نماتد سیست سیب زمینی

0عالئم بیماري پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
0عالئم بیماري پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

0بید سیب زمینی
0ویروئید دوکي شکل غده سیب زمیني

0سوسک کلرادو سیب زمینی
گروه 2- پوسیدگی

0/20/54عالئم بیماري بادزدگی سیب زمینی
0/050/54عالئم بیماري ساق سیاه سیب زمینی

0/20/54عالئم بیماري پوسیدگی نرم
0/40/54عالئم بیماري پوسیدگی خشک

0/40/54عالئم بیماري پوسیدگی فوما )گانرن( 
0/20/54غده های خسارت دیده از سرما

گروه 3- بیماری های سطحی
0/53412/5عالئم بیماري بیماري لکه پوستي

1/53425عالئم بیماري بیماری شانکر ساقه سیب زمینی
33425عالئم بیماري بیماری اسکب پودری
10/53412/5عالئم بیماري بیماری اسکب معمولی

گروه 4- نقص و آسیب
24لکه هایی مانند غده های آسیب دیده یا بدشکل

گروه 5- خاک ها
1کثیفی یا سایر مواد اضافی
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جدول 25- تحمل به آفات و بیماری ها در کالس های بذری پیش پایه I در کشورهای ایرلند شمالی و انگلستان

بیماری ها، آفات، آسیب ها و نقص ها
I کالس پایه

درصد پوشش 
سطح مجاز تحمل 

فردی
تحمل 
گروهی

تحمل گروه 
جمعی

گروه 1- آفات و بیماری های قرنطینه ای
0عالئم بیماري زگیل سیب زمینی

0نماتد غده سیب زمینی
0نماتد سیست سیب زمینی

0پوسیدگی حلقوی سیب زمینی
0پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی

0بید سیب زمینی
0ویروئید دوکي شکل غده سیب زمیني

0سوسک کلرادو سیب زمینی
گروه 2- پوسیدگی

0/20/54عالئم بیماري بادزدگی سیب زمینی
0/20/54عالئم بیماري ساق سیاه سیب زمینی
0/20/54عالئم بیماري پوسیدگی نرم و مرطوب

0/40/54پوسیدگی خشک عالئم بیماري
0/40/54عالئم بیماري پوسیدگی فوما )گانرن( 

0/20/54غده های خسارت دیده از سرما
گروه 3- بیماری های سطحی

24412/5عالئم بیماري لکه پوستي
34425عالئم بیماري ریزوکتونیا 

44425عالئم بیماري اسکب پودری
34412/5عالئم بیماري اسکب معمولی

گروه 4- نقص و آسیب
لکه هایی مانند غده های آسیب دیده یا 

24بدشکل

گروه 5- خاک ها
1کثیفی یا سایر مواد اضافی
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جدول 26- تحمل به آفات و بیماری ها در کالس های بذری پایه II تولید شده در خارج از انگلستان

بیماری ها، آفات، آسیب ها و نقص ها
II کالس پایه

درصد پوشش 
سطح مجاز تحمل 

فردی
تحمل 
گروهی

تحمل گروه 
جمعی

گروه 1- آفات و بیماری های قرنطینه ای
0عالئم بیماري زگیل سیب زمینی

0نماتد غده سیب زمینی
0نماتد سیست سیب زمینی

عالئم بیماري پوسیدگی حلقوی 
سیب زمینی

0

عالئم بیماري پوسیدگی قهوه ای 
سیب زمینی

0

0بید سیب زمینی
0ویروئید دوکي شکل غده سیب زمیني

0سوسک کلرادو سیب زمینی

گروه 2- پوسیدگی
عالئم بیماري پوسیدگی خشک 

سیب زمینی
0/56

گروه 3- بیماری های سطحی
0/5633/3عالئم بیماري اسکب معمولی

گروه 4- نقص و آسیب
لکه هایی مانند غده های آسیب دیده یا 

بد شکل
36

گروه 5- خاک ها

2کثیفی یا سایر مواد اضافی
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جدول 27- تحمل به آفات و بیماری ها در کالس های بذری در ایرلند شمالی و انگلستان

بیماری ها، آفات، 
آسیب ها و 

نقص ها

پیش 
TC پایه

پیش 
I پایه

پیش 
II پایه

SEEA

0000/050/050/1اختالط ارقام
000/01موزائیک شدید* 

 0/5
)* و ** 

حداکثر 0/1(

1
)* و ** 

حداکثر 0/25(

ویروس 
پیچیدگی برگ**

000/01

000/05موزائیک مالیم
000/250/51ساق سیاه



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
44

نتیجه گیری
یکـی از مهم تریـن عوامـل بازدارنـده و آلوده کننـده سـیب زمینی، بیماری هـای 
گسـترش  ویروس هـا  ناقلیـن  سـایر  شـته ها و  توسـط  کـه  می باشـند  ویروسـی 
پیدامی کننـد. دوره رشـد سـیب زمینی به طور کلی همزمان بـا دوره فعالیت زندگی 
شـته های حامـل ویروس هـا می-باشـد. جهـت اجتنـاب از آلودگی های ویروسـی 
غده هـای بـذری سـیب زمینی بایـد در مناطقـی کـه شـرایط آب و هوایـی بـرای 

رشـد و نمـو جمعیـت  شـته ها نامناسـب اسـت، کشـت و تولیـد گردد. 
از دیگـر عواملـی کـه در تهیـه اسـتانداردهای مربوط بـه تولید بذر سـیب زمینی 
در برخـی کشـورها اعمـال می شـود توجه به مناطـق تولید بذر سـیب زمینی از نظر 
ارتفـاع از سـطح دریاسـت. غده هـای بـذری تولیـدی در ارتفاعات به علـت جمعیت 
پاییـن شـته ها و سـایر ناقلیـن بیماری هـای ویروسـی در طـول فصـل رشـد دارای 

اهمیـت بیش تری می باشـند.
شـرایط آب و هوایـی از جملـه سردسـیر بـودن منطقـه )کاهـش بیماری هـای 
باکتریایـی(، بـاد خیـز بـودن )کاهش ناقلیـن بیماری هـای ویروسـی(، کیفیت عالی 

خـاک و آب از دیگـر عوامـل مؤثـر در تولیـد بـذر سـیب زمینی می باشـد. 
در برخی کشـورها، در محصول سـیب زمینی شـدت آلودگی براسـاس تعداد شـته 
در نظـر گرفتـه می شـود. اگـر تعداد شـته بیـش از 150 عـدد در 100 بـرگ در نیمه 
پایینـی گیـاه باشـد. انهـدام محصـول آلـوده در مـدت هفـت روز از تاریـخ مشـاهده 
بایسـتی صـورت گیرد. گیاهـان آلوده )انـدام هوایی و غـده( به فاصلـه حداقل 30 متر 
از هـر زاویـه مزرعـه بایسـتی حـذف گـردد. در غیـر ایـن صـورت باعث مردود شـدن 

طبقه بـذری خواهد شـد.
براسـاس مطالعـات صورت گرفته در کشـورهای اسـکاتلند، انگلسـتان، ولـز، زامبیا، 
ایرلند شـمالی، آمریکا و هندوسـتان و اسـتاندارد FAO و 1UNECE [56 کشـور عضو، 
واقع در اروپا، آمریکای شـمالی )کانادا و ایاالت متحده(، قفقاز )ارمنسـتان، آذربایجان و 
ترکمنسـتان و  تاجیکسـتان،  قرقیزسـتان،  )قزاقسـتان،  میانـه  آسـیای  گرجسـتان(، 
ازبکسـتان( و آسـیای غربی )فلسطین اشـغالی(] ، فاصله ایزوالسـیون برای کالس های 
1- United Nations Economic Commission for Europe
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مختلـف بـذری بیـن 50 تـا150 متـر می باشـد. در کشـور ایـران فاصلـه ایزوالسـیون 
بـرای طبقـات بـذری بیـن 100 متـر )بـرای طبقـه گواهی شـده( تـا 400 متـر )برای 
طبقـه مـادری( از آلـوده کننده هـا می باشـد کـه نسـبت بـه سـایر کشـورها بیش تـر 
اسـت. فاصلـه ایزوالسـیون بـرای تولیـد بـذور سـیب زمینی در کشـورهای مختلف در 

جدول 28 نشـان داده شـده اسـت. 

جدول 28- فاصله ایزوالسیون برای مزارع تولید بذر سیب زمینی در کشورهای مختلف

گواهی شدهپایهپیش پایهمینی تیوبرکشور
AB

400400100100100ایران
5050505050اسکاتلند
5050505050انگلستان

5050505050ولز
15015010010050زامبیا

5050505050ایرلند شمالی
--91/5 91/5 91/5 آمریکا

55555هندوستان

بـا توجـه بـه خاکزاد بـودن برخـي از عوامل خسـارت زا در زراعت سـیب زمیني، 
الزم اسـت بـه سـالمت خـاک و به کارگیـري روش هاي متعـارف زراعـي، مکانیکي و 
بیولوژیکـی در کاهـش جمعیـت آفـات و عوامل بیمـاري زا در خاک هاي کشـاورزي 
توجـه شـود. براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه در کشـورهای ایـران، اسـکاتلند، 
UN- و FAO  انگلسـتان، ولز، زامبیا، ایرلند شـمالی، آمریکا و هندوسـتان و استاندارد

ECE [56 کشـور عضـو، واقـع در اروپـا، آمریکای شـمالی )کانادا و ایـاالت متحده(، 
قفقاز )ارمنسـتان، آذربایجان و گرجسـتان(، آسـیای میانه )قزاقسـتان، قرقیزسـتان، 
تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و ازبکسـتان( و آسیای غربی )فلسطین اشـغالی(] ، تناوب 
زراعـی بـرای کالس هـای مختلـف بـذری بیـن 2 تـا 7 سـال می باشـد. در کشـور 
ایـران تنـاوب زراعـی بـرای طبقـات بـذری بیـن 2 تا 3 سـال می باشـد که نسـبت 



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
46

بـه سـایر کشـورها کم تـردر نظر گرفته شـده اسـت. تنـاوب زراعی بـرای تولید بذور 
سـیب زمینی در کشـورهای مختلـف در جدول 29 نشـان داده شـده اسـت. 

جدول 29- تناوب برای مزارع تولید بذر سیب زمینی در کشورهای مختلف

گواهی شدهپایهپیش پایهمینی تیوبرکشور

3332ایران
7754اسکاتلند
7754انگلستان

7754ولز
6644ایرلند شمالی

6644انگلستان
3333زامبیا

در کشـورهای ایـران، کنیـا، اروپـا، UNECE [56 کشـور عضـو، واقـع در اروپـا، 
آذربایجـان و  )ارمنسـتان،  قفقـاز  متحـده(،  ایـاالت  )کانـادا و  شـمالی  آمریـکای 
گرجسـتان(، آسـیای میانـه )قزاقسـتان، قرقیزسـتان، تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و 
ازبکسـتان( و آسـیای غربـی )فلسـطین اشـغالی(] ، ایرلنـد شـمالی، اسـکاتلند، ولز، 
انگلسـتان، فنالنـد، فرانسـه، آلمـان، سـویس، مصـر و مراکـش، کلیه طبقـات بذری 
دوکی شـکل غده،  ویروئیـد  بیماری هـای  عالئـم  از  عـاری  بایـد  سـیب زمینی، 
پوسـیدگی حلقـوی، پوسـیدگی قهوه ای، پوسـیدگی نـرم باکتریایی، نماتد سیسـت 
طالئـی، نماتـد پوسـیدگی ریشـه، نماتـد پوسـیدگی گـره ریشـه، نماتد پوسـیدگی 

غـده، زگیـل و آفـت بیـد سـیب زمینی باشـد.
در کشـورهای اروپایـی بـه جـزء عالئـم بیماری هـای ویروسـی، سـاق سـیاه و 
ریزوکتونیـا و اختـالط رقـم و خـارج از تیـپ، عالئـم بیماری هـای اسـکب معمولی و 
پودری، پوسـیدگی فوزاریومی، پوسـیدگی ورتیسـلیومی و پوسـیدگی خشـک و نرم 
نیـز در طبقـات بـذری مـورد ارزیابـی قـرار می گیـرد. حداکثر درصـد آلودگـی قابل 
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تحمـل در طبقـات بـذری سـیب زمینی در کشـورهای اروپایی در جدول 30 نشـان 
داده شـده است.

جدول 30- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقات بذری سیب زمینی در کشورهای اروپایی

گواهی شده پایه )E(پایه )SE(پیش پایهآلودگی
)B و A(

5 )% 33/3(5 )% 33/3(5 )% 33/3(0اسکب معمولی

3 )%10(3 )%10(3 )%10(0اسکب پودری

-00/50/5پوسیدگی فوزاریومی

-00/50/5پوسیدگی ورتیسلیومی

1پوسیدگی خشک و نرم 
 % 0/5( 1

پوسیدگی نرم(
 0/5( 1

پوسیدگی نرم(
 0/5( 1

پوسیدگی نرم(

-00/50/5بادزدگی سیب زمینی

حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقـات بـذری در کشـورهای ایـران، 
کنیـا، اروپـا، UNECE [56 کشـور عضـو، واقـع در اروپـا، آمریکای شـمالی )کانادا و 
ایاالت متحده(، قفقاز )ارمنسـتان، آذربایجان و گرجسـتان(، آسیای میانه )قزاقستان، 
قرقیزسـتان، تاجیکسـتان، ترکمنسـتان و ازبکسـتان( و آسـیای غربـی )فلسـطین 
اشـغالی(] ، ایرلنـد شـمالی، اسـکاتلند، ولـز، انگلسـتان، فنالنـد، فرانسـه، آلمـان، 
سـویس، مصـر و مراکـش در جـدول 4 نشـان داده شـده اسـت. مشـاهده می شـود 
حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقـه بـذری پیـش پایـه در کشـورهای 
ایران، اروپا، UNECE، ایرلند شـمالی، اسـکاتلند و سـویس صفر می باشـد. در حالی 
کـه در کشـورهای کنیـا، ولـز، انگلسـتان، فنالند، فرانسـه، آلمـان، این درصد بسـته 
بـه بیماری هـای ویروسـی، سـاق سـیاه و ریزوکتونیا و اختـالط رقم و خـارج از تیپ، 

بیـن 0/005 تـا 5 درصـد می باشـد. 
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سـالیانه در کشـور بـه طـور متوسـط 650 هـزار تـن غـده بـذری نیـاز اسـت اما 
کم تـر از 50 هـزار تـن بـه عنوان بذر گواهی شـده تولید می شـود. بذر گواهی شـده 
در سـال 1392، بـه مقـدار9640 تـن و در سـال 1398 بـه مقـدار 25 هـزار تـن 
بـوده اسـت )شـکل 1(. در حـال حاضـر در شـرایط کشـور با وجـود نیـاز بیش تر به 
تولیـد بـذر سـالم، مقـدار بذر تولیدی شناسـنامه دار نسـبت بـه کل بذور مـورد نیاز 
بسـیار ناچیـز می باشـد. لـذا با تسـهیل ضوابط تولید بـذر از لحاظ نـرم بیماری های 
مختلـف در طبقـه بـذری پیش پایـه، می توان به برنامـه تولید بذر شناسـنامه دار در 

کشـور رونـق بیش تری بخشـید. 

 

شکل 1- وضعیت تولید بذر سیب زمینی کشور در طی سال های اخیر 

حداکثر درصـد آلودگـی قابـل تحمـل در طبقات بـذری پایـه )SE و E( و گواهی 
شـده )A و B( در کشـورهای فوق الذکـر تقریبـاً مشـابه هـم می باشـند و نیـازی به 
تغییـر نـرم بیماری های منـدرج در جدول 31 بـرای طبقات بذری پایـه )SE و E( و 

گواهی شـده )A و B( نیسـت. 
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ش پایه و پایه )SE( در کشورهای مختل

جدول 31- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقه پی
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تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان( و آسیای غربی )فلسطین اشغالی(.
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ادامه جدول 31- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقه پی
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ادامه جدول 31- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقه پی
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پیشنهادات
1. در مناطقـی کـه شـرایط آب و هوایـی بـرای رشـد و نمـو جمعیـت  شـته ها 

نامناسـب اسـت، تولیـد سـیب زمینی بـذری صـورت گیـرد.
2. تولیـد سـیب زمینی بـذری در ارتفاعـات بـه علـت جمعیـت پایین شـته ها و 

سـایر ناقلیـن بیماری هـای ویروسـی در طـول فصـل رشـد انجام شـود.
3. تولیـد سـیب زمینی بـذری در مناطـق سردسـیر و بادخیـز )بـه علـت کاهش 

بیماری هـای باکتریایـی و ناقلیـن بیماری هـای ویروسـی( مناسـب اسـت. 
4. تغییـر تاریـخ کشـت بـه دلیـل ایجـاد شـرایطی کـه مرحلـه حسـاس انتقـال 

ویـروس بـه مزرعـه مصـادف بـا پیـک فعالیـت شـته ها نباشـد.
5. ایجـاد یـک حاشـیه 10 متـری زمیـن بایـر و نکاشـت در اطراف مزرعـه تولید 
بـذر و بالفاصلـه بعـد از آن کاشـت یـک گیاه حاشـیه ای نظیر سـورگوم یـا گندم به 

پهنـای 5 متـر بـرای ایجـاد مانـع و جلوگیـری از انتقال شـته ها به مزرعـه بذری.
6. اسـتفاده از نـوار زرد در مسـیر بـاد بـرای شـکار و ممانعـت از انتقال شـته ها و 

سـایر ناقلیـن به مزرعـه بذری.
7. ضدعفونـی بـذور سـیب زمینی با اسـتفاده از سـموم سیسـتمیک ریشـه ای 
نظیـر ایمیداکلوپرایـد یـا تیومتوکسـام بـرای کنتـرل شـته ها در زمـان کاشـت تا 

15 سـانتی متری گیـاه.
8. دیده بانـی شـته های بـال دار و بی بـال بـا اسـتفاده از تلـه تشـتک آبـی زرد و 
نمونه بـرداری از برگ های سـیب زمینی برای تعیین زمان شـروع فعالیت ناقلین و انجام 
سمپاشـی مزرعـه بـذری بـه محض مشـاهده آلودگـی. سمپاشـی حفاظتی و شـیمیایی 
می توانـد در طـول فصـل رویشـی تـا 3 بـار یـا بیش تـر بسـته بـه وضعیـت آلودگی به 
شـته تکـرار شـود. بـرای سمپاشـی حفاظتـی و شـیمیایی از سـموم پیروتیروئیـدی که 
دارای خاصیـت کشـندگی ضربـه ای هسـتند ترجیحـاً همـراه بـا روغن هـای معدنـی 

شود. اسـتفاده 
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9. اگـر تعـداد شـته بیـش از 150 عـدد در 100 بـرگ در نیمه پایینی گیاه باشـد. 
انهـدام محصـول آلـوده در مـدت هفـت روز از تاریـخ مشـاهده بایسـتی صـورت گیرد. 
گیاهـان آلـوده )انـدام هوایـی و غـده( بـه فاصلـه حداقـل 30 متـر از هـر زاویـه مزرعه 
بایسـتی حـذف گردد. در غیـر این صورت باعث مردود شـدن طبقه بذری خواهد شـد.

10. بـرای ایجـاد مقاومـت در برابـر ویروس هـا و برخـی عوامـل بیمـاری زا از 
مـواد القـاء کننـده مقاومت عمومـی در گیاهان مانند اسـید سالیسـیلیک بـه میزان 
160 گـرم در 400 لیتـر آب به صورت محلول پاشـی بر روی بوته ها اسـتفاده شـود.

11. بازدیـد منظـم و حذف گیاهان مشـکوک به بیماری های ویروسـی در داخل 
مزرعـه در اوایـل فصـل و زمانـی کـه ارتفـاع بوته هـا حـدود 15 سـانتی متر اسـت 

انجام شـود. 
12. عملیـات سـرزنی اندام هـای هوایـی بـرای جلوگیـری از آلودگـی و انتقـال 
ویـروس بـه غده هـا در اواخـر فصـل رویشـی و قبـل از رسـیدگی فیزیولوژیکـی 
غده هـا، زمـان دقیـق انجـام سـرزنی بوته ها بـا اسـتفاده از روش دیده بانی شـته ها 

تعیین شـود. 
13. ضوابـط تولیـد بـذر از لحاظ نـرم بیماری های مختلف در طبقـه بذری پیش 

پایه به شـرح جـدول 33 تغییر یابد.

جدول 33- حداکثر درصد آلودگی قابل تحمل در طبقه پیش پایه

حداکثر درصد آلودگیبیماری
 PVY/PVA/PLRV 0/025ویروس های

0/1سایر ویروس ها
0/1کل ویروس

0ساق سیاه سیب زمینی
1ریزوکتونیا

0/01اختالط رقم 
0/01خارج از تیپ
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14. براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه در کشـورهای مختلـف جهـان، فاصلـه 
ایزوالسـیون بـرای کالس هـای مختلف بذری بین 50 تا150 متر پیشـنهاد می شـود 

)جدول 34(. 

جدول 34- فاصله ایزوالسیون برای کالس های مختلف بذری

SSEEABطبقه بذری

1501501005050فاصله ایزوالسیون )متر(
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عوامل بیماری زای قارچی

 

 

Alternaria spp.- Early blight
13- بیماری لکه موجی سیب زمینی یا بالیت زودرس
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Colletotrichum coccodes - Black dot
شکل 14- بیماری خال سیاه سیب زمینی
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Fusarium spp. - Dry rot
شکل 15- بیماری پوسیدگی خشک فوزاریومی سیب زمینی
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Geotrichum candidum- Rubbery rot
شکل 16- بیماری ژئوتریکوم کاندیدوم 
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Helminthosporium solani - Silver scurf
شکل 17- لکه های اسکارب نقره ای 
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Phoma foveata - Gangrene (a dry rot)
شکل 18- گانگرین )پوسیدگی خشک(
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Phytophthora erythroseptica – Pink rot
شکل 19- بیماری بادزدگی سیب زمینی
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Phytophthora infestans – Late blight (foliage)
شکل 20- بیماری بادزدگی سیب زمینی
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Phytophthora infestans - Late blight (tuber)
شکل 21- بیماری بادزدگی سیب زمینی
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Polyscytalum pustulans - Skin spot
شکل 22- بیماري لکه پوستي سیب زمینی
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Pythium spp. - Watery wound rot (Leak)
شکل 23- بیماری پوسیدگی آب دار سیب زمینی
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Rhizoctonia solani - Stem canker/Black scurf
شکل 24- ریزوکتونیا )پوسیدگی ریشه( سیب زمینی 
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Rhizoctonia solani -Stem canker/Black scurf
شکل 25- ریزوکتونیا )پوسیدگی ریشه( سیب زمینی
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1 درصد پوشش سطح

شکل 26-  درصد پوشش ریزوکتونیا )پوسیدگی ریشه( سیب زمینی

   
متمرکز     همگن

10 درصد پوشش سطح   

متمرکز همگن
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Sclerotinia sclerotiorum - White mould / Stalk break
شکل 27- بیماری کپک سفید سیب زمینی

Spongospora subterranea - Powdery scab
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Spongospora subterranea - Powdery scab

شکل 28- بیماری اسکب پودری سیب زمینی
 

Common Scab (estimated 33.3%)
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Netted Scab (estimated 33.3%)
 

Powdery scab (estimated 10%)
شکل 29- درصد پوشش بیماری اسکب معمولی و پودری سیب زمینی
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Synchytrium endobioticum - Wart diseas
شکل 30- بیماری زگیل سیب زمینی
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Verticillium spp. - Verticillium wilt
شکل 31- بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی
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ویروس ها و ویروئیدها 

 

شکل 32- بیماری ویروس PVY سیب زمینی )موزائیک مالیم(
 

 

 

 

شکل 33- بیماری ویروس PVY سیب زمینی
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شکل 34- ویروس PVY شدید سیب زمینی )موزائیک شدید(
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Potato leafroll virus (PLRV)
شکل 35- ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی
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Potato mop top virus / Spraing (PMTV)
شکل 36- ویروس نوک جارویي سیب زمیني
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Potato mop top virus / Spraing (PMTV)
شکل 37- ویروس نوک جارویي سیب زمیني
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Tobacco rattle virus/Spraing (TRV)
شکل 38- ویروس جغجغي توتون 
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Tomato spotted wilt virus (TSWV)
شکل 39 - ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی
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PVYNTN/ Potato Tuber Necrotic Ringspot Disease (PTNRD)
شکل 40 - بیماری لکه حلقوی نکروتیک غده سیب زمینی
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Potato spindle tuber viroid (PSTV)
شکل 41- ویروئید دوکی شکل غده سیب زمینی 
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عوامل بیماری زای باکتریایی
 

 

Clavibacter michiganensis subsp. - sepedonicus Ring rot
شکل 42 - پوسیدگی حلقوی  سیب زمینی
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Clavibacter michiganensis subsp. - Sepedonicus - Ring rot
شکل 43 - پوسیدگی حلقوی  سیب زمینی
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Dickeya / Pectobacterium spp. – Blackleg
شکل 44- پوسیدگی نرم باکتریایی و ساق سیاه سیب زمینی
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Dickeya / Pectobacterium spp. – Blackleg
شکل 45- پوسیدگی نرم باکتریایی و ساق سیاه سیب زمینی
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Ralstonia solanacearum - Brown rot
شکل 46 - پژمردگی باکتریایی سیب زمینی
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Ralstonia solanacearum - Brown rot
شکل 47 - پژمردگی باکتریایی سیب زمینی

 

 

 

 

Streptomyces spp. - Common and netted scab
شکل 48- بیماری اسکب معمولی سیب زمینی 
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Potato stolbur
شکل 49- بیماری فیتوپالسمایی سیب زمینی
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 Candidatus Liberibacter solanacearum -Zebra chip
شکل 50 - بیماری تراشه گورخر 
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 Candidatus Liberibacter solanacearum -Zebra chip
ادامه شکل 50 - بیماری تراشه گورخر
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آفات
 

Ditylenchus destructor - Root rot nematode
شکل 51- خسارت نماتد پوسیدگی ریشه

 

 

 

 

Globodera spp. - Potato cyst nematode (PCN)
شکل 52- نماتد سیست طالئی سیب زمینی
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Meloidogyne spp. - Root knot nematode
شکل 53-  نماتد گره ریشه
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Agriotes /Tandonia / Arion spp. - Wireworms
شکل 54- آفت کرم مفتولی سیب  زمینی



مجموعه نشریات تجارب دنیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
106

Epitrix spp. - Potato flea beetle
شکل 55- آفت سوسک کک سیب زمینی
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Epitrix spp. - Potato flea beetle
شکل 56- آفت سوسک کک سیب زمینی
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Leptinotarsa decemlineata - Colorado beetle
شکل 57- آفت سوسک کلرادو یا سوسک برگ خوار سیب زمینی
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Phthorimaea operculella - Tuber Moth
شکل 58- آفت بید سیب زمینی
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سایر اختالالت
 

شکل 59- غده های آسیب دیده در اثر مواد شیمیایی
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شکل 60- غده های آسیب دیده در اثر مواد شیمیایی
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شکل 61- غده های آسیب دیده در اثر سرمازدگی / آسیب سرما
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شکل 62- ترک های رشد )قبل از برداشت وجود دارد( 

 

 

 

 

شکل 63- غده های خسارت دیده
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شکل 64- غده های بدشکل، دارای رشد ثانویه و شیشه ای شده
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شکل 66- غده های چروکیده با جوانه های خشک شده ضخیم
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