
) ) تقاوىتقاوى((إجراءات تفتیش حقول بذار إجراءات تفتیش حقول بذار 
القمحالقمح



 حقلى بتفتیش القیام النوعیة وجید متجانس قمح بذار على الحصول یستلزم•
 البذار حقل كان إذا ما لتقدیر وبسیطة دقیقة إجراءات بدوره یتطلب منتظم

.ال أم مقبولة نوعیة من
:القمح )تقاوى( بدار حقول معاییر•
 أمر البذار نوعیة فى المؤثرة الحقلیة للعوامل واقعیة معاییر إیجاد إن•

 البذار تلوث عوامل لمختلف حقلیة معاییر ١ الجدول ویتضمن ضرورى
.إكثاره مراحل مختلف خالل لإلعتماد المعد

المقدمــــــةالمقدمــــــة



:الطلب إستمــــــارة
  أومن الزراع على فإن البذرى المحصول زراعة قبل•

  الصفحة ١-١الملحق( اإلعتماد طلب إستمارة ملء یمثلھ
  رقم(قوسین بین المحصورة الفراغات بإستثناء ،)األولى
 اإلعتماد دائرة ،ألن)والحقل الزراع أو البذار ومنتج المتقدم
  من األولى الصفحة اإلستمارة ھذه وستكون بذلك ستقوم
.)الثانیة الصفحة ١-١ الملحق( الحقلى التفتیش تقریر



النمو ألطوار بالنسبة وتوقیتھ التفتیش مرات عدد
 النمو طورى من كل خالل مرة بواقع مرتین یفحص البذار حقل إن•

:التالیین
.الصنف خصائص تمییز یمكن عندما المتأخر اإلزھار طور-أ•
.النضج لون السنابل تأخذ عندما الحصاد قبل ما التام النضج طور-ب•



:والحقل المزرعة إلى الوصول•
  أن التفتیش فى المشروع قبل علیھ یترتب المزرعة إلى المفتش وصول بعد•
.الحقلى التفتیش وإجراءات وأسس معاییر للزراع یشرح .١•
 عدد شكل فى عادة ھو البرى بالشوفان الخاص المعیار أن فرغم -أ•

 الشوفان نباتات عدد حول التبسیط بغرض أنھ إال المساحة، بوحدة النباتات
.القمح نباتات من معین عدد ضمن بتواجدھا المسموح البرى

 المجاورة الحقول فى السائب بالتفحم المصابة النباتات عد أیضًا یجرى-ب•
 للمعاییر طبقًا بھ المسموح الحقول تلك أحد فى عددھا تجاوز ما فإذا

.مقبول غیر البذار حقل آنفًاإعتبر المذكورة



: من للتأكد الزراع سجالت من یتحقق .٢•
.فدان ٣ عن تقل ال بحیث المطلوبة الحقل مساحة-أ•
 رتبة أو( إكثار فئة من أو واحد صنف من ھو المزروع القمح أن- ب        •

.كلیھما أم لحب أم للبذار ذلك اكان سواء واحدة)جیل أو إعتماد
 بأحد السابقة السنة فى زرع قد الحقل یكون أال یجب إذ السابق المحصول)ج•

.منھا أعلى أو ذاتھا اعتماد ومرحلة صنف ومن بذریًا السابق المحاصیل
.البذرى المحصول بذار قبول مدى)د•
 إستمارة فى المدونة بتلك ویقارنھا المعلومات ھذه من الحقل مفتش یتحقق•

 فى قوسین بین المحصور الفراغ فى وذلك رفضھ أو قبولھ إلى ویشیر الطلب
.)األولى الصفحة ١-١ الملحق( الحقلى التفتیش تسجیل إستمارة



  المطلوب الحقل فحص من للتأكد المفتش مرافقة الزراع على•
  عوامل للزراع یبین أن األخیر وعلى التفتیش عملیة ولمعاینة

  نقى بذار إنتاج یمكنھ حتى منھا التخلص وكیفیة البذار حقل تلوث
  الحقلى التفتیش قبل استبعادھا بضرورة لھ النصح تقدیم مع

.السائب بالتفحم المصابة النباتات باستثناء

الزراع یرافق المفتشالزراع یرافق المفتش



 وذلك أخرى قمح نباتات أو حقول عن القمح بذار حقول عزل یجب•
 من النباتات أو الحقول كانت وإن حتى متر ٣ عن تقل ال بمسافة
.منھا  أعلى أو ذاتھا إعتماد أو إكثار مرحلة أو صنف

 الجوانب جمیع من العزل مسافة ضمن الواقعة المساحة فحص یجرى•
البذرى المحصول تلوث قد أعشاب أو محاصیل نباتات لوجود تحسبا

العزلالعزل



 الصرف قنوات وجوانب الحقول حواف خلو من التأكد ویجب•
 البذار تلوث قد التى النباتات من إلخ..... الرى وإنشاءات والممرات

 أیضًا یجب السائب للتفحم حساسًا الصنف كان وإذا الحصاد عند
  )كاف بشكل معزولة كانت وإن حتى( المجاورة القمح حقول فحص
 أمكن إذا ذلك تصحیح مقبول العزل كان إذا أما المرض ھذا عن بحثًا
 إستمارة فى بالعزل الخاصة المعلومات وتسجل الحقل رفض أو

.الحقلى اإلستطالع بند تحت الحقلى التفتیش تقریر



  الملوثة النباتات لعدد( مئویة كنسبة عادة المعیار ھذا عن یعبر•
  النبات كثافة تحدید یجب لذا)للنباتات اإلجمالى العدد إلى منسوبًا

  أو سطور على یبذر وأحیانًا بالید نثرًا عادة یزرع القمح إن
  نبتیھ كثافة یعطى وھذا.الفدان/كغ ٧٥ قدرة بذار بمعدل بالبذارات
  غیر المربع المتر/ نباتًا ١١٩ أو الفدان/ نبات ألف ٥٠٠ مقدارھا

  المفتش تقوم أن ضرورة یعنى مما كبیر إختالف یحصل أنھ
.فحصة قبل حقل كل فى النبات كثافة بتقدیر

كثافة النباتكثافة النبات



 بقع خمس من النباتات المفتش یعد بالید نثرًا مزروع حقل فى الكثافة ولتقدیر•
 على المزروع الحقل فى أما م  ١  X ١ منھا كل أطوال عشوائیًا یختارھا
 م ١ بطول منھا كل السطور من مقاطع ١٠ من النباتات فتعد ببذار أو سطور
.النبات كثافة تقدیر بند تحت النباتات عد نتائج تدوین ویجرى

 لحساب )السطر من طولى متر فى أو( ٢م/ النباتات عدد متوسط استخدام ویمكن•
 عد ألن السنابل ولیس النباتات عد بشرط الحقلى التفتیش لعینة اإلجمالى الحجم

 فى بینھا فیما تتباین األنواع أو األصناف بعض أن ذلك التحیز إلى یؤدى األخیرة
.النبات/ السنابل عدد



  قبل شكلھ على نظرة ویلقى الحقل مساحة من المفتش یتأكد•
  األسلوب اتباع یمكنھ الشكل مستطیل الحقل كان فإذا فحصة

 للقیام )١ الشكل( عبره السیر وھو التفتیش فى علیة المتعارف
  یمكن الحقل شكل انتظام عدم حال وفى الحقلى باألستطالع

  إجرائة جمیع عبر السیر یتیح الذى یالشكل األسلوب ذلك تحویر
  بین التقریبیة والمسافات األولى الحقلیة العدة موقع عشوائیًا یختار
 فى العدات تلك مواقع فیھ تتوزع بشكل الالحقة الحقلیة العدات

.١الشكل فى مبین ھو وكما تقریبًا الحقل أرجاء كافة

شكل الحقلشكل الحقل



 :الصنف تحدید الحقلى باإلستطالع القیام
 إلیة المشار الصنف أن من المفتش یتحقق الحقل بإستطالع البدء قبل•

 لم وإذا الحقل فى المزروع نفسھ ھو الحقلى التفتیش إستمارة فى
 شك ساوره إذا أما.مقبول غیر الحقل إعتبر الصنف ھویة لھ تتضح
 ، المجریة خصائصھا لمعرفة النباتات من عددا بدقة یفحص أن فعلیھ

 تحدید فى خبرتھ ویستعمل المظھریة الصنف مواصفات إلى وینظر
.الصنف ھویة

 ھو ودقیق مفصل بشكل المظھریة الصنف مواصفات إلى التعرف إن•
 أصناف عده بین مقارنة ملخص ٢-١ الملحق وفى بمكان األھمیة من

ألربعة مظھرى أولى ووصف الصنف ھویة تحدید على تساعد
.أصناف



:بالرقاد مصابة نباتات
  أكثر أو فیھ النباتات ثلث أصیب إذا فحصھ دون الحقل یرفض•

  بشكل الملوثة النباتات عد معھ یستحیل أو یصعب بحیث بالرقاد
.مناسب
:الحقل إلى الدخول

  تنفیذ اإلمكان فى أنھ طالما جھة أى من الحقل إلى الدخول یمكن•
.أجزائھ جمیع ورؤیة الحقل عبر للسیر البیانى المخطط



:الحقل عبر السیر
  النباتات تحدید من الشمس جھة تمكنك بحیث الحقل عبر سر•

  تجانس مدى بإستمرار راقب سیرك وأثناء الغریبة أو الملوثة
  وقت من إنحنى النباتات تلك لتواجد العامة والنسبة المصول

  لترى النباتات قمة مستوى من المحصول لفحص آلخر
.الطویلة العرضیة الطرز



:متجانسة غیر مساحات
  أو الملوثة النباتات من الكثیر فیھا مساحات وجود حال فى•

  إختلفت فإن منفصل بشكل بفحصھا قم متجانسة غیر كانت
  على فعملھا الملوثات تلك من أى فى الحقل نباتات بقیة عن

  للعمل الحقلى التفتیش تقریر إستمارة فى وسجلھا الخارطة
:على

  قبل الملوثات تلك إتالف إعادة)ب  أو إستبعادھا أو رفضھا)أ•
.التلوث حدوث



:مریضة قمح ونباتات أعشاب
  والزوان Convolvulus المدادة عشب نباتات عدد تسجیل یجب•

Lolium temulentum  
Ear-cockle الثألیل ونیماتودا Footrot  القاعدى بالتعفن المصابة•

nematode .



:دوریًا إقتالعھا أو إتالفھا سبق التى الملوثة النباتات
 على أو الحقل فى إتالفھا سبق التى ھذه التلویث عوامل تركت إذا•

 بجمعھا الزراع إنصح لذا الحصاد عند البذار تلوث قد فإنھا أطرافھ
 ثم الملوثات تعداد إلى تضمھا أن دون وجودھا سجل ، منھا والتخلص

 المتحصل المعلومات جمیع الحقلى التفتیش تقریر إستمارة فى دون
.اإلستصالح عملیة من علیھا



:حجم المساحة المفحوصة من الحقل 
یفحص حقل البذار لتحدید ما إذا كانت تنطبق علیھ المعاییر المطلوبة •

أى أال تتواجد فیھ الملوثات بمعدالت أعلى ) ٥,٤,٣,٢,١الجداول (
مما ھو مسموح بھ فالحقل ال یفحص كلھ بل یمكن إجراء تقییم 
إحصائى دقیق  لھ وذلك بفحص مساحة معینة منھ تسمى عینة 

ولتحدید ما إذا كان الحقل تنطبق علیھ المعاییر بالدقة . التفتیش الحقلى
المساحة اإلجمالیة التى (اإلحصائیة المطلوبة یجب أن تضم العینة 

عددا محددا من النباتات مع مكوناتھا ) یجرى فیھا عد عوامل التلویث
.فى العدات الست الحقلیة



: الحقلي التفتیش عینة حجم
  عینة تضم أن یجب الحقل بقبول إحصائیًا سلیم قرار إتخاذ بغیة•

  أضعاف ثالثة الحقلى التفتیش عدد أضعاف ثالثة الحقلى التفتیش
أو عرضى طراز بوجود فیھا یسمح التى الیدة القمح نباتات عدد



 مختلف بحسب المعاییر لتباین ونظرًا .واحد ملوث نبات•
  حجم فإن )١الجدول( التلوث عوامل وتنوع ، اإلكثار مراحل
  ومع .الملوث ونوع اإلكثار لمرحلة تبعًا نظریًا یختلف العینة

  جمیع مع واحدا قیاسیًا حجمًا الحقلى التفتیش لعینة فإن ذلك
.المحددة البذار فئة أو اإلكثار مرحلة ضمن التلوث عوامل



:الحقلى العد•
: الحقلیة العدات من الغایة•
  حقلیة عدات بقع ٦ إلى الحقلى التفتیش عینة مساحة مجمل یقسم•

  ضمن تنحصر أن ال الحقل أجزاء جمیع بالتفصیل تشمل بحیث
.فقط واحدة مساحة



: والحجم العدد
  ال ذلك على زیادتھا أن تبین أن بعد حقلیة عدات ٦ تؤخذ•

  یلى فیما الواردة والجدول معنویة بدرجة الدقة مستوى تحسن
  الكلى الحجم سدس تشمل عدة فكل األساس ھذا على مبنیة
  وبتقسیم نبات  ٥٠٠٠= ٦÷٣٠٠٠ أى الحقلى التفتیش لعینة

النباتات عدد على القسمة حاصل



 إلى نتوصل )النبات كثافة تقدیر من علیھ المتحصل( المربع المتر فى    
 القمح حقول فى(.الواحدة العدة فى فحصھا یجب التى المساحة

 السطر عرض معرفة من البد بالبذرات أو سطور على المزروعة
. )التفتیش مساحة لحساب منھ طولى متر كل فى النباتات وعدد



: الخطوة وطول/الذراعین مد مسافة طریقة
  أسھل من الخطوة وطول)/الباع طول( الذراعین مسافة طریقة إن•

  عامل كل نباتات عدد لتقدیر الحقلیة العدات مساحة حساب طرق
 المسافة بتقدیر المفتش یقوم بذلك وللقیام .عد مرة كل فى ملوث

  الخطوات عدد یحسب ثم ، خطوتھ وطول زراعیھ لمد الطبیعیة
من فحصھا المطلوب المساحة تشمل بحیث قطعھا علیھ التى



  بتفحص المفتش یقوم المطلوبة الخطوات قطعھ وأثناء الحقل  
  النباتات وعد وتحدید قطعھا التى المساحة فى النباتات
 وذلك )حده على ملوث عامل ولكل( الغریبة أو الملوثة
 عدد ولتحدید زراعیھ مد بعرض قاسھا التى المساحة ضمن

  ٦ الجدول یعطى حقلیة عدة كل فى قطعھا الواجب الخطوات
  حین فى بالید نثرًا المزروعة الحقول عن سریعة معلومات

  المزروعة الحقول عن مشابھة معلومات ٧ الجدول یعطى
.بالبذرات أو سطور على



:الواضحة الحقل نوعیة
  المعاییر یحقق كونھ حیث من الحقل نوعیة توضحت وإن حتى•

  عدات ست تنفیذ یجب فإنھ فیرفض یحقق ال أو فیقبل المطلوبة
.التلوث عوامل نسب وتسجیل



:الحقلیة العدات تنفیذ
 جمیع بتفحص الست الحقلیة العدات من بقعة كل فى المفتش یقوم•

 طرز( كان ملوث أى نباتات جمیع ویسجل ویعد بدقة فیھا النباتات
 فصل یمكن ال أخرى محاصیل أو أصناف من نباتات ، عرضیة
 السائب التفحمین من بأى مصابة نباتات ، برى ،شوفان بذورھا

- أختلف ما إذا عرضیًا طرازًا نبات أى ویعتبر .)بكلیھما أو والمغطى
 یمكن ال أنھ إال النقى، الصنف مواصفات عن-فقط واحدة بصفة ولو

 العرضى بخاصیةالطراز أشطائھ جمیع تمیزت إذا إال كذلك تحدیده
 واحد شطء ولو أصیب ما إذا مریضًا النبات یعتبر ثانیة ناحیة من
.فیھ



:الملوثة النباتات تسجیل
 الحقلیة العدات بند تحت الحقلى التفتیش تقریر إستمارة فى دون•

 بتلك الخاص العمود فى ملوث عامل كل نباتات عدد منفصل وبشكل
 وعند المرسوم المخطط وفق الحقل عبر السیر تابع األولى العدة

 ھذه تابع .النتائج وسجل إفحصھ للعد الثانى الموقع إلى الوصول
.الستة الحقلیة العدات مواقع وتتفحص كلھ الحقل لتشمل العملیة



:التفتیش تقریر إعداد
:الموجودة للملوثات اإلجمالى العدد

 الست فى ملوث كل لنباتات اإلجمالى العدد دقق التفتیش من اإلنتھاء عند•
.ملوث عامل لكل بالنسبة الحقل قبول على للحكم الحقلیة عدات

 :بالمعاییر المقارنة•
  المعاییر وفق ملوث عامل كل من بھا المسموح النبات عدد فى دقق•

 الذى للعدد مساویًا الحقلى التفتیش عینة مجمل فى العدد كان فإذا )١الجدول(
 أما العامل ذلك وجود رغم الحقل قبول فیمكن منھ أقل أو المعاییر بھ تسمح

: إما الحقل فمصیر تعداه إذا
.ثانیة الحقل فحص ثم الملوثات تلك إتالف )ب( أو  الرفض)أ( •



:المعاییر مع دقیق تطابق•
 الرفض مستوى ھو ملوثة نباتات ٣ وجود أن المعاییر تظھر عندما•

 إضافیة عدات ست تنفیذ من فالبد الحقل فى تمامًا العدد ھذا ووجد
 مستوى كان إذا ضروریًا لیس األمر وھذا . رفضھ أو قبولھ لتأكید

 النباتات عدد أضعاف ثالثة من أكثر عد قد سیكون إذ أعلى الرفض
.فیھا واحد عرضى طراز بوجود المسموح

:الزراع إرشاد•
 یجب وما الحقلى التفتیش تقریر شملھا التى الملوثات للزراع وضح•

 على التوقیع الزراع على أن كما الحقل لتحسین أمكن إذ فعلھ علیھ
.الحقلى التفتیش تقریر إستمارة



:المربى بذار حقول تفتیش إجراءات
  علماء عاتق على مباشرة تقع المربى بذار حقول مسئولیة إن•

  اإلتصال الحقل مفتش على فإن لذا الزراعیة البحوث مركز
  الخاصة المتطلبات من ویتحقق معھ لیناقش المسئول بالباحث

 بإستطالع القیام وقبل برفقتھ الحقل ولیفحص المربى بذار بإنتاج
  ٦ الجدول بإستعمال منھا لیتوصل النبات كثافة المفتش یقدر الحقل

  من لكل الالزمة الحقل فى الخطوات عد مسافة تحدید إلى ٧ أو
.عدات الست



  بالسیر وذلك الحقل بإستطالع والباحث المفتش یقوم بعدھا•
 جرى التى الستة العدات مواقع إلى الوصول حتى عبره

  وتسجیل وعد بتحدید یقوما موقع كل وفى مسبقًا تحدیدھا
.)األولى الصفحة ١-١ الملحق( الحقل تلویث عوامل جمیع

  إجمالى فى وجد إذا )٢ الجدول( المربى بذار حقل یرفض•
.الستة العدات مساحة



أو أخرى أصناف ومن عرضیة طرز ٣ من أكثر)أ•
أو)فصلھ یمكن ال بذار( أخرى محاصیل من نباتات ٣ من أكثر )ب•
 أو السائب بالتفحم مصاب نبات أو البرى الشوفان من واحد نبات )ج•

.الحقل عموم فى الستة العدات مواقع ضمن ذلك أكان سواء المغطى
 الضرورة تستدعى بحیث الصغر من المربى بذار حقول تكون وقد•

 تنبعًا الرفض مستوى یعدل الحالة ھذه وفى فیھا، النباتات جمیع عد
.الحقل فى النباتات لعدد



:األساس بذار حقول تفتیش إجراءات
  على فإن لذا رئیسي بشكل الدولة مزارع فى األساس بذار یزرع•

  من والتحقیق السجالت لتدقیق المزرعة مدیر زیارة أوال المفتش
  لتحدید معھ الحقل زیارة ثم الطلب إستمارة فى الواردة المعلومات

  الخطوات عدد تحدید یمكن الكثافة متوسط وبأخذ .النبات كثافة
  على باإلعتماد أو ٧ أو ٦الجدول من عدة كل فى قطعھا الالزم
.وخطواتھ الباحث ذراعى مد مسافة طول



   عبره بالسیر وذلك الحقل بإستطالع المفتش یقوم ذلك بعد•
 تحدیدھا جرى التى الستة العدات مواقع إلى الوصول حتى
  نباتات عدد وتسجیل وعد تحدید موقع كل فى ویجرى مسبقًا
.)الثانیة الصفحة ١-١الملحق( الحقل تلوث عوامل جمیع



 مساحة إجمالى فى وجد إذا )٣الجدول( األساس بذار حقل یرفض
:الستة العدات

أو ، السائب بالتفحم مصابة نباتات ٣ من أكثر) أ•
أو ، المغطى بالتفحم مصابة نباتات ٣ من أكثر)ب•
أو ، السابقین التفحمین من بأى مصابة نباتات ٣ من أكثر ) ج•
أو ،  أخرى أصناف من أو عرضیًا طرازًا ١٥ من أكثر ) د•
،أو )فصلھ یمكن ال بذار( أخرى محاصیل من نبات ١٥ من أكثر)ھـ•
 العدات مواقع ضمن ذلك أكان سواء البرى الشوفان من واحد نبات)و•

.الحقل عموم فى أم الستة



:مثال•
 عدد على وللحصول بالید نثرًا مزروع أساس بذار حقل تفتیش یجرى•

 الواحدة أطوال قطع خمس فى النباتات عد یجرى المربع المتر فى النباتات
  لیكن المربع المتر فى النباتات عدد متوسط یحسب ثم ، م١× م١ منھا
 فإن م ٠.٤ وخطوتھ م ١.٧ المفتش ذراعى مد طول وبإعتباره .نباتًا ١٤٠
 )٦ الجدول( ٥٣ ھو عدة كل فى یقطعھا أن علیھ التى الخطوات عدد

 وغیر ومتجانس جیدًا معزول الحقل أن إلى الحقلى اإلستطالع ویشیر
  تؤخذ .الصنف لمواصفات مطابقة تظھر كما ونباتاتھ بالرقاد بشدة مصاب

 تتحقق الحقل كان إذا ما لتقدیر خطوة ٥٣ إمتداد على منھا كل عدات ٦
:تسمح التى )٣ الجدول( األساس بذار معاییر ال أم فیھ



.نبات ٢٠٠ كل فى آخر صنف من نبات أو واحد عرضى طراز بوجود) أ•
 ٢٠٠٠ كل فى ) فصلھا یصعب بذور لھ(آخر محصول من واحد نبات بوجود)ب•

.نبات
.)الحقل عموم فى أو عدات الست فى( البرى الشوفان من تمامًا الحقل بخلوا) ج•
.أو نبات ١٠٠٠٠ كل فى السائب بالتفحم مصاب واحد نبات بوجود ) د•
 ال أن على نبات ١٠٠٠٠ كل فى المغطى بالتفحم مصاب واحد نبات بوجود)ھـ•

 ١٠٠٠٠/واحد نبات عن السابقین التفحمین من بأى المصابة النباتات عدد یزید
.نبات





:إجراءات تفتیش حقول البذار المسجل•
یزرع البذار المسجل فى مزارع الدولة بشكل رئیسي لذا فإن على المفتش •

أوًال زیارة مدیر المزرعة لتدقیق السجالت والتحقق من المعلومات الواردة 
وبأخذ .فى إستمارة الطلب، ثم زیارة الحقل برفقتھ لتحدید كثافة النبات

متوسط الكثافة یمكن تحدید عدد الخطوات الالزم قطعھا فى كل عدة من 
بعد ذلك یقوم المفتش بإستطالع الحقل، وذلك بالسیر عبره .٧أو  ٦الجدول 

ویجرى . حتى الوصول إلى مواقع العدات الستة التى جرى تحدیدھا مسبقًا
فى كل موقع تحدید وعد وتسجیل أعداد نباتات جمیع عوامل تلوث الحقل 

).الصفحة الثانیة ١-١الملحق(



إذا وجد فى إجمالى مساحة ) ٤الجدول (یرفض حقل البذار المسجل •
:العدات الستة

نباتات مصابة بالتفحم البرى أو٦أكثر من )أ•
نباتات مصابة بالتفحم السائب ، أو ٣أكثر من )ب•
نباتات مصابة بالتفحم المغطى ، أو ٦أكثر من )ج•
نباتات مصابة بالتفحمین السابقین ، أو ٦إجمالى یزید على )د•
طرازًا عرضیًا أو من أصناف أخرى ، أو ٣٠أكثر من )ھـ•
).بذار ال یمكن فصلھ(نباتًا من محاصیل أخرى  ٣٠أكثر من )و•



:مثال•
 كثافة ولحساب بالبذارة أو سطور على مزروع مسجل حقل فحص یجرى•

 أن وجد وقد واحد متر بطول منھا كل أمكنة ٥ فى النباتات تعد النبات
 وبإعتبار.نباتاًت ٢٣ ھو السطر من طولى متر كل فى النباتات عدد متوسط
 فى یقطعھا أن علیھ التى الخطوات عدد فإن متر ٠.٥ المفتش خطوة طول
.)٧الجدول( ٨٧ ھو عدة كل

 وغیر ومتجانس ، جیدًا معزول الحقل أن إلى الحقلى اإلستطالع ویشیر•
  تؤخذ . الصنف لمواصفات مطابقة تظھر كما ونباتاتھ بالرقاد، بشدة مصاب

 فیھ تتحقق الحقل كان إذا ما لتقدیر خطوة ٨٧ إمتداد على منھا كل عدات ٦
٤ الجدول( المسجل البذار معاییر ال أم



.بوجود تسمح التى )٤
.نبات ١٠٠٠ كل فى آخر صنف من نبات أو واحد عرضى طراز)أ•
  كل فى )فصلھا یصعب بذور لھ( آخر محصول من واحد نبات)ب•

.نبات ١٠٠٠
 نبات ١٠٠٠٠ تحوى مساحة فى البرى الشوفان من واحد نبات )ج•

.قمح
أو نبات ٥٠٠٠ كل فى السائب بالتفحم مصاب واحد نبات)د•
.نبات ٥٠٠٠ كل فى المغطى بالتفحم مصاب واحد نبات )ھـ•
 یزید ال السابقین التفحمین من بأى المصابة النباتات عدد إجمالى)و•

.نبات٥٠٠٠/ واحد نبات على





:ةالمعتمد البذار حقول تفتیش إجراءات
 الزراع حقول فى رئیسي بشكل المعتمد البذار یزرع•

  لتدقیق الزراع أوًال یزور أن المفتش على فإن لذا المتعاقدین
  ثم الطلب، إستمارة فى الواردة المعلومات من والتحقق السجالت

  یمكن الكثافة متوسط وبأخذ .النبات كثافة لتحدید معھ الحقل زیارة
  أو ٦ الجدول من عدة كل فى قطعھا الالزم الخطوات عدد تحدید

  عبره بالسیر وذلك الحقل، بإستطالع المفتش یقوم ذلك بعد.٧
 .مسبقًا تحدیدھا جرى التى الستة العدات مواقع إلى الوصول حتى



  الحقل تلوث عوامل جمیع نباتات أعداد وتسجیل وعد تحدید موقع كل فى ویجرى•
.)الثانیة الصفحة ١- ١الملحق(

 العدات مساحة إجمالى فى وجد إذا )٥ الجدول( المعتمد البذار حقل یرفض•
:الستة

أو البرى الشوفان من نباتات ٤ من أكثر)أ•
أو ، السائب بالتفحم مصابة نبات ١٥ من أكثر)ب•
أو ، المغطى بالتفحم مصابة نباتات  ١٥ من أكثر)ج•
أو ، السابقین بالتفحمین مصابة نباتات ١٥ من أكثر)د•
أو ، أخرى أصناف من أو عرضیًا طرازًا  ٦٠ من أكثر)ھـ•
.)فصلھ یمكن ال بذار( أخرى محاصیل من نباتًا ٦٠ من أكثر)و•



:مثال•
  وللحصول بالید أو نثرًا مزروع معتمد بذار حقل فحص یجرى•

  ٥ فى النباتات عد یجرى المربع المتر فى النباتات عدد على
  متوسط یحسب ثم م ١×م١ منھا الواحدة أطوال صغیرة مساحات

  طول وبإعتبار نباتًا ١٢٢ لیكن المربع المتر فى النباتات عدد
 عدد فإن  م ٠.٥ خطوتھ وطول م ١.٦ المفتش ذراعى مسافة

.)٦الجدول( ٥٢ ھو عدة كل فى یقطعھا أن علیھ التى الخطوات



 ومتجانس ، جیدًا معزول الحقل أن إلى الحقلى اإلستطالع ویشیر•
 لمواصفات مطابقة تظھر كما ونباتاتھ بالرقاد، بشدة مصاب وغیر

 إذا ما لتقدیر خطوة ٥٢ إمتداد على منھا كل عدات ٦ تؤخذ . الصنف
 التى )٤ الجدول( المسجل البذار معاییر ال أم فیھ تتحقق الحقل كان

.بوجود تسمح
.نبات ٥٠٠ كل فى آخر صنف من نبات أو واحد عرضى طراز)أ•
  كل فى )فصلھا یصعب بذور لھ( آخر محصول من واحد نبات)ب•

.نبات ٥٠٠



 نبات ١٠٠٠٠ تحوى مساحة فى البرى الشوفان من واحد نبات )ج•
.قمح

أو نبات ٢٠٠٠ كل فى السائب بالتفحم مصاب واحد نبات)د•
.نبات ٢٠٠٠ كل فى المغطى بالتفحم مصاب واحد نبات )ھـ•
 یزید ال السابقین التفحمین من بأى المصابة النباتات عدد إجمالى)و•

.نبات ٢٠٠٠/ واحد نبات على





١-١الملحق •
:القمح) تقاوى(إستمارة تقریر التفتیش الحقلى لحقول بذار •
.إستمارة الطلب إلعتماد البذار والتفتیش الحقلى: الصفحة األولى•
أرسل الطلب إلى دائرة اإلعتماد فى منطقتك قبل : تعلیمات إلى المزارع•

.الزراعة ، مرفقًا ببطاقات األكیاس وإحتفظ بنسخة لتسجیالتك
.ألنھا من مسئولیة المفتش الحقلى) -(ال تمأل الفراغات بین األقواس •
:  المحصول•

.................الفئة.........................الصنف...................



رقم:المتقدم •
:اإلسم •
:العنوان والھاتف•
التوقیع:التاریخ•
رقم: منتج البذار•
:اإلسم•
:العنوان والھاتف•
•....................................................................................



:البذار•
................المنشأ....................الفئة:................................الكمیة•
:..........................معاملة البذور:.........................رقم إرسالیة البذار•
•....................................................................................
.................................فدان..................................رقم : الحقل •
:حدد الموقع بدقة•
...............................................................١: المحاصیل السابقة•
•     ٢...............................................................
•     ٣...............................................................
•....................................................................................
......................مالحظات:.........................إرسم مخطط خارطة للحقل•



تقریر تفتیش حقل بذار القمح: الصفحة الثانیة•
لسجالت المفتش.٤لدائرة اإلعتماد فى المنطقة ،. ٣لمزارع البذور ، .٢للمتقدم ، .١:النسخة•
...................الفئة.........................الصنف: ...................المحصول•
....................................فدان..................................رقم : الحقل •
.....................................فدان.............................رقم : منتج البذار•
•.......................................................................................



:تقدیر كثافة النبات•
:العدة رقم)    حدد فى األسفل(عدد النباتات فى المتر المربع أو فى سطر طولھ متر   •

................................................................................................ :عدد النباتات •
:اإلستطالع الحقلى•
:حالة الحقل•
:تحدید الصنف•
..................................................................................شمال: العزل•
....................................................................................شرق       •
...................................................................................جنوب       •
....................................................................................غرب       •
ال..............نعم :.................تنطبق علیھ المعاییر•
...............................موعد الحصاد المتوقع....................فدان/غلة البذار المتوقعة•
•................................................................................................



:الفحص•
:طرز عرضیة وأصناف أخرىاإلجمالىالمقبول:نباتــات وجدت فى عدات التفتیش الحقلــــــى  •
):..............................................................بذار ال یمكن فصلھ(محاصیل أخرى •
:........................................................................................شوفان برى•
:.......................................................................أمراض محمولة على البذور•
:...........................................................................التفحم السائب         •
:.........................................................................التفحم المغطى        •
):رتبھا فى األسفل(أمراض أخرى •
ھل رافقك الزراع أو من یمثلھ أثناء التفتیش؟•
•........................................................
ینصح بإعادة التفتیش................ال..............نعم...........ھل تنطبق على الحقل المعاییر؟•
•......................................................................................................
:مالحظات•
:المفتش:الزراع•
:التاریخ:التاریخ•
:التوقیع:لتوقیع•



مواصفات أربعة أصناف من القمحمواصفات أربعة أصناف من القمح   ٢٢- - ١١: : الملحقالملحق  
:النبات ٨الصنف سخا •

النبات
غیر موجود: تلون غمد الریشة أو البادرة باألنثوسیانین •
متوسط: طبیعة النمو •
.تلون أذینات ورقة العلم باألنثوسیانین غیر موجود أو ضعیف جدًا•
مبكر: موعد اإلسبال•
متوسطة: الشمعیة على ورقة العلم•
متوسط: طول النبات •
متوسط:سمك جدار الساق •
كثیفة: الشمعیة على عنق النبات •
متوسطة إلى كثیرة الشعر: الشعیرات على العقدة القمیة •

:السنبلة 
غیر موجود: تلون االبر باألنثوسیانین •
ضعیف: وجود الزغب •
ملونة: اللون•
مغزلى أو مدبب: الشكل •
سائبة أو مخللة: الكثافة أو درجة التزاحم •
على مجمل الطول: توزع السفا •
طویلة:عند قمة السنبلة : طول السفا •
السفلى) القنبعة(العصافة •
عریض: عرض الكتف •
مستدیر: شكل الكتف •
طویل: طول المنقار •
مستقیم: شكل المنقار •
متوسطة: الطبقة الداخلیة •

الحبة
محمر: اللون •
بیضاوى: الشكل •
متوسطة:الفرشاه أو الشعیرات ١•
)٩( ٨: التلون بالفینول •

١٥٧جیزة :الصنف •
النبات

ضعیف جدًا أو غیر موجود: تلون غمد الریشة أو البادرة باألنثوسیانین •
متوسط: طبیعة النمو •
غیر موجود: تلون أذینات ورقة العلم باألنثوسیانین •
مبكر: موعد اإلسبال •
الشمعیة على ورقة العلم ضعیفة إلى متوسطة•
متوسطة: الشمعیة على نصل ورقة العلم •
متوسط: طول النبات •
ثخین:سمك جدار الساق •
متوسطة: الشمعیة على عنق النبات •
ضعیفة جدًا أو ال وجود لھا: الشعیرات على العقدة القمیة •

:السنبلة 
غیر موجود: تلون المآبر باألنثوسیانین •
ضعیف إلى متوسط: وجود الزغب •
ملونة: اللون •
مغزلى: الشكل •
مخلخلة جدا: الكثافة أو درجة التزاحم •
على مجمل الطول: توزع السفا •
طول السفا عند قمة السنبلة طویلة•
السفلى) القنبعة(العصافة •
عریض: عرض الكتف •
مستقیم: شكل الكتف •
متوسط: طول المنقار •
مستقیم: شكل المنقار •
متوسطة: الطبعة الداخلیة •

الحبة
أبیض: اللون •
بیضاوى: الشكل •
طویلة جدًا: الفرشاه أو الشعیرات •
)٨( ٥: التلون بالفینول •



: ٦٩الصنف سخا •
النبات 

غیر موجود: تلون غمد الریشة أو البادرة باألنثوسیانین •
شبھ منتصب : طبیعة النمو •
مبكر جدا: موعد اإلسبال •
متوسطة: الشمعیة على ورقة العلم •
متوسطة: الشمعیة على نصل ورقة العلم •
طویل  : طول النبات •
رقیق: سمك جدار الساق •
متوسطة إلى شدیدة: زغبیة عنق النبات •
متوسطة إلى كثیرة  :  الشعیرات على العقدة القمیة •

:السنبلة 
غیر موجود: تلون المآبر باألنثوسیانین •
متوسط  : وجود الزغب •
أبیض: اللون •
مستدق الطرف: الشكل •
مخلخلة جدا: الكثافة أو درجة التزاحم •
على مجمل الطول: توزع السفا •
طویلة: طول السفا عند قمة السنبلة •
السفلى) القنبعة(العصافة •
ضیق: عرض الكتف •
مدور: شكل الكتف •
طویل جدا: طول المنقار •
مستقیم: شكل المنقار •
صغیرة: الطبعة الداخلیة •

الحبة
محمر: اللون •
م: الشكل •
اول•
طویلة جدا: الفرشاه أو الشعیرات •
)٩( ٨: التلون بالفینول •

١٥٥الصنف جیزة •
النبات 

شبھ منتصب إلى متوسط: طبیعة النمو •
غیر موجود: تلون غمد الریشة أو البادرة باألنثوسیانین •
مبكر جدا: موعد اإلسبال •
الشمعیة على ورقة العلم ضعیفة جدا•
ضعیفة: الشمعیة على نصل ورقة العلم •
طویل جدا: طول النبات •
رفیع: سمك جدار الساق •
ضعیفة: زغبیة عنق النبات •
كثیرة جدا:  الشعیرات على العقدة القمیة •

:السنبلة 
غیر موجود: تلون المآبر باألنثوسیانین •
ضعیف  : وجود الزغب •
ملونة: اللون •
مغزلى: الشكل •
متوسطة  : الكثافة أو درجة التزاحم •
على مجمل الطول: توزع السفا •
طویلة: طول السفا عند قمة السنبلة •
السفلى) القنبعة(العصافة •
ضیق: عرض الكتف •
مرتفع: شكل الكتف •
متوسط: طول المنقار •
مستقیم: شكل المنقار •
كبیرة: الطبعة الداخلیة •

الحبة
أبیض: اللون •
بیضاوى: الشكل •
متوسطة: الفرشاه أو الشعیرات •
)٧( ٥: التلون بالفینول •


