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 معاونت امور باغبانی
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و صیفی   ر سبزی و شناسایی بذ

 "از اصلی  تقلبی
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 مقدمه
برخوردار  بالایی کشاورزی همواره از اهمیت فعالیت  بذر در

 مرغوب در میزان عملکرد نهایی سالم و اب بذرانتخ  و باشدمی 

خرید و  شاهد راخیدر چند سال  .است بسیار تاثیرگذار محصول

در بازار داخلی  تقلبی و قاچاقسبزی و صیفی  روفروش بذ

مورد نظر  و  بذر اصلی که  در مواقعی که وهستیم 

به هر یا و  در دسترس نباشد به میزان مورد نیاز تولیدکنندگان

اینکه یا  ودچار اختلال گردد  یا تولیدآن واردات بذر یدلیل

در  ،و گران شودپرطرفدار  ،از یک برند معروف یک رقم خاص

این موقعیت،  سوء استفاده از باسودجویان از برخی  شرایطاین 

از  متاسفانه  که در بازار می کنند بذرهای تقلبی توزیعاقدام به 

 بیماری ویروسی نظیر یماری ها شیوع بسیاری از ب نتایج آن

چروکیدگی قهوه ای گوجه فرنگی )رگوز( که ناشی از بذرهای 

 گلخانه داران و  به شدید خسارت بروز ،آلوده می باشد

کاهش ، با سابقه معتبر گانفروشندورشکستگی ، کشاورزان

از  ،بازار عرضه و تقاضا تعادلزدن برهم  ،تولیدات کشاورزی

و در نهایت از بین  افراد   زیادی از دست رفتن اشتغال عده 

اگرچه به همین منظور  .بودخواهد  کشور رفتن سرمایه ملی

روش  آسان نیست اما تشخیص و شناسایی بذور تقلبی از اصلی

 شده است :  اشاره  آنها به ادامه  در که  هایی وجود دارد

می تواند  به روش های مختلفی تقلب در بذر الف(

 صورت گیرد: 
 بسته بندی تقلبی )قوطی یا پاکت(-1
 بسته بندی اصلی اما با برچسب تقلبی  -2
 بسته بندی اصلی اما پرشده با بذر تقلبی -3

به بسته  بودن بذر باید با دقتبه طورکلی برای تشخیص تقلبی  
بندی )قوطی یا پاکت( آن توجه نمود. بین بسته بندی اصلی و 

تفاوت هایی وجود دارد که با کنار هم قرار دادن  بذر تقلبی
 این تفاوت ها شد. متوجه  بسته ها می توان

 
 

 تشخیص تقلبی بودن بذر از روی بسته بندی : 
 یا قوطیپاکت اندازه تفاوت در -1
 قوطییا پاکت رنگ  تفاوت در-2
 تفاوت در نوع پوشش قوطی-3
 تفاوت در ظاهر بسته بندی -0

تفاوت در   ،نگ، فونت نوشتاری و اندازه نوشتهاختلاف در ر
محل و یا تقاوت در درب قوطی و  بذر خط برش پاکت محل یا

همگی جزء تفاوت های  ضامن بازکننده درب قوطیقرارگرفتن 
 می تواند  که در بسته بندی بذرهای تقلبیظاهری هستند 

 باشد.وجود داشته 
 

 
 

 ، رنگ قارچکشتشخیص تقلبی بودن بذر از روی اندازه
 :  و بو  استفاده شده

و مقایسه بذرهای   بسته بندی پس از باز کردن پاکت یا قوطی
 مشهود است. "تقلبی و اصلی کاملاداخل آن ، تفاوت بین بذر 

قارچکش  گرن بذر اصلی و تقلبی و تفاوت در اندازهاختلاف در 
 مشخص است.  "های مورد استفاده  معمولا
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دارند در  تقلبی بوی نامطبوعیبذرهای  "بعضاهمچنین  

 .صورتی که بذرهای اصلی اینگونه نیستند

 

 برچسب بسته بندی : تشخیص تقلبی بودن بذر از روی 
تقلب در بازار بذر بیشتر در مورد بذرهای پرطرفدار از 

 کیفیت علت به بذرها این .دهدبرندهای شناخته شده رخ می
حال در میان  عین در ومی باشند تردارند،گران که بالایی

و  یبسیار پرطرفدار هستند. کیفیت بالا، گران گلخانه داران
 سودجو افرادبرخی پرطرفدار بودن این بذرها موجب شده تا 

داشت توجه باید البته  د.نکشیده شوسمت تقلب دراین کالا  به
 روی اما برچسب باشد  بندی بذر اصل بسته خود ممکن استکه 
 با سوء استفاده ازمورد سودجویان در این  تقلبی باشد آن

های رقم ،پرطرفدار بودن یک رقم خاص از یک برند معروف
بسته  روی را برچسب تقلبی کرده  وتر آن را خریداری ارزان

لازم است با تشخیص اصل بودن بذر، به منظوربندی اصلی 
. تفاوت در جنس برچسب، نمودرچسب توجه قت به ظاهر بد

های ها، تفاوت در رنگرنگ کاغذ آن، فونت و اندازه نوشته
 ها و چاپ شده روی برچسب، پررنگ یا کم رنگ بودن نوشته

نکاتی هستند که  جمله ازنحوه پراکنش جوهر روی کاغذ حتی 
 .شوددقت  هابرای تشخیص اصل بودن بذر باید به آن

 :ی پر شده با بذر تقلبیپاکت و قوطی اصل

بسته بندی بذر و برچسب آن اصلی خود در برخی موارد 
در این موارد افراد سودجو  اند.هستند اما با بذر تقلبی پر شده

شود دیده نمیکه  از جایی "بندی بذر را معمولابستهو متقلب 
با بذر تقلبی پر  آن را بعد بذر اصلی را خالی و ، کرده باز

 یا توان از ظاهر پاکتبه راحتی نمی موارد این کنند. در می

پی برد  و آن را  تقلبی بودن بذر  به  چسبحتی بر  قوطی یا
 تشخیص داد.

 راه حل مطمئن برای خرید بذر اصلیب( 
حل مطمئن برای  تنها راه :های معتبرخرید بذر از فروشگاه -1

ز نیا مورد بذر" حتما است که آن کشاورزان و انگلخانه دار
. خریداری نمایند و دارای مجوز معتبر گانخود را از فروشند

 های وارد کنندهاز شرکت کشاورزان می توانندگلخانه داران و 
ها و تا فروشگاهکنند درخواست  کننده بذرتولید یا و

آنان به ر مربوطه شهدر را  فروش بذر های معتبرنماینده
اصل  برایتر به منظور اطمینان بیش همچنین .نمایند معرفی

 و یا  خرید بذر از فروشندگان غیر مجاز بودن کالا، از
ثابت و  فاقد پروانه کسب، فاقد محل کسب فروشندگانی که

و تا  نمود خودداریباید  ، هستند قانونی  و فاقد مجوز  مشخص
از فروشندگان عبوری بذر خرید  از جایی که ممکن است باید

اهد کافی و همینطور های عمومی بدون نظارت و شودر محل
بدون ارائه فاکتور فروش تحت نام فروشگاه کشاورزی عرضه 

 کرد.خودداری ، کننده
 بذر موردکه  شود توصیه میکشاورزان گلخانه داران و  به  -2

 کنند اری خرید تر هرچه سریعدر فرصت کافی  و   ارد خو نیاز
فرصت   که تولیدکنندگانی  زیرا تعویق نیندازندو این کار را به 

خریداری آن را دیرترندارد و  بذر خودکافی برای خرید 
شوند چون بذرهای تقلبی می بذور تقلبیکنند بیشتر گرفتار می

ه ب بالا باشدشوند که تقاضا برای بذر زمانی به بازار سرازیر می
 خصوص در فصل کشت.

که بذرهای تقلبی از درصد جوانه زنی و  داشت  توجهباید  -3
بذر لازم است  یار پایینی برخوردارند. بعد از کشتعملکرد بس

را  آن رسید یا فاکتور خریدهمچنین  و یا قوطی بذر پاکت
ه ب آناز بتوان در صورت تقلبی بودن بذر، کرد تا داری نگه

 نمود. برای اثبات این موضوع استفاده عنوان سند


