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Lời nói ñầu 

TCVN 8812:2011 ñược chuyển ñổi từ 10 TCN 318 - 2003 thành tiêu 

chuẩn quốc gia theo quy ñịnh tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn 

và Quy chuẩn kỹ thuật và ñiểm a khoản 1 Điều 7 Nghị ñịnh số 

127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi 

hành một số ñiều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

TCVN 8812:2011 do Viện nghiên cứu Rau quả thuộc Viện Khoa học 

Nông nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ñề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm ñịnh, Bộ 

Khoa học và Công nghệ công bố.  
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A                                       TCVN 8812:2011 

 
 

 
 

Hạt gi ống c ải bắp – Yêu c ầu kỹ thu ật   

Cabbage seeds – Technical requirements  
 
 
 

1   Phạm vi áp d ụng 

Tiêu chuẩn này quy ñịnh yêu cầu kỹ thuật ñối với hạt giống cải bắp thuộc loài Brassica oleracea var. 

capitata L.  

2   Tài li ệu vi ện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản ñược nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa ñổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 8548:2011, Hạt giống cây trồng – Phương pháp kiểm nghiệm. 

TCVN 8550:2011, Giống cây trồng – Phương pháp kiểm ñịnh ruộng giống. 

3   Thuật ng ữ và ñịnh ngh ĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng thuật ngữ và ñịnh nghĩa sau ñây : 

3.1    

Hạt gi ống g ốc (Breeder seed) 

Giống tác giả (Breeder seed) 

Hạt giống thuần do tác giả chọn, tạo ra.  

3.2 

Hạt gi ống siêu nguyên ch ủng (Pre-basic seed) 

Hạt giống ñược nhân ra từ hạt giống tác giả hoặc phục tráng từ hạt giống sản xuất theo quy trình phục 

tráng hạt giống siêu nguyên chủng và ñạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy ñịnh. 
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3.3 

Hạt gi ống nguyên ch ủng (Basic seed) 

Hạt giống ñược nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng và ñạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy ñịnh. 

3.4 

Hạt gi ống xác nh ận (Certified seed) 

Hạt giống ñược nhân ra từ hạt giống nguyên chủng và ñạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy ñịnh. 

3.5 

Độ thu ần gi ống (Varietal purity) 

Tỷ lệ phần trăm các cây ñồng nhất về các tính trạng ñặc trưng của giống so với tổng số cây kiểm tra. 

3.6 

Tính ñúng gi ống (Trueness of variety) 

Sự phù hợp về các tính trạng ñặc trưng của mẫu kiểm tra so với mẫu chuẩn. 

3.7 

Hạt sạch (Pure seed) 

Hạt của loài cây trồng chiếm ưu thế trong mẫu phân tích, bao gồm tất cả các giống của loài cây trồng ñó. 

3.8 

Cây khác dạng (Off-type plant) 

Cây có một hoặc nhiều tính trạng ñặc trưng khác biệt rõ ràng so với mẫu chuẩn của giống ñược kiểm tra. 

4   Yêu cầu kỹ thu ật 

4.1   Yêu cầu ñối với ru ộng gi ống 

4.1.1   Yêu cầu về ñất 

Ruộng sản xuất hạt giống cải bắp trước khi gieo phải sạch cỏ dại, vụ trước không trồng cây họ Thập tự 

(Brassicaceae). 

4.1.2   Kiểm ñịnh ru ộng gi ống  

Ruộng giống cải bắp phải ñược kiểm ñịnh ít nhất 3 lần: 

– Lần 1: Kiểm tra nguồn gốc giống, cách ly, cây khác dạng, sâu bệnh sau khi cây trải lá bàng. 

– Lần 2: Kiểm tra cây khác dạng, sâu bệnh khi bắp cuốn chặt. 

– Lần 3: Kiểm tra cây khác dạng, sâu bệnh, vào thời kỳ ra hoa rộ. 

Trong ñó, lần kiểm ñịnh thứ 3 phải do người kiểm ñịnh ñồng ruộng ñược công nhận thực hiện. 
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4.1.3  Tiêu chu ẩn ru ộng gi ống 

4.1.3.1   Cách ly 

Ruộng giống phải cách ly tối thiểu với các ruộng cải bắp và các cây họ Thập tự khác theo quy ñịnh 

dưới ñây (trừ trường hợp sản xuất trong nhà lưới):  

a)   Giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng:  cách 1 000 m. 

b)   Giống xác nhận:      cách 500 m. 

4.1.3.2   Độ thu ần ru ộng gi ống 

Tại mỗi lần kiểm ñịnh, ruộng giống cải bắp phải ñạt ñộ thuần giống tối thiểu như quy ñịnh trong Bảng 1. 

Bảng 1 – Độ thu ần ru ộng gi ống c ải bắp 

Chỉ tiêu  Giống siêu 

nguyên ch ủng 

Giống      

nguyên ch ủng 

Giống                

xác nh ận 

1. Cây họ Thập tự, % số cây, không lớn hơn 0 0 0 

2. Độ thuần ruộng giống, % số cây, không nhỏ hơn 100 99,5 98,0 

4.2   Yêu cầu ñối với hạt gi ống 

Chất lượng hạt giống cải bắp ñược quy ñịnh trong Bảng 2. 

Bảng 2 – Yêu c ầu ñối với hạt gi ống c ải bắp 

Chỉ tiêu Gi ống siêu 

nguyên ch ủng 

Giống        

nguyên ch ủng 

Giống                

xác nh ận 

1. Độ sạch, % khối lượng, không nhỏ hơn 98,0 98,0 98,0 

2. Hạt cỏ dại, số hạt/kg, không lớn hơn  0 5 10 

3. Tỷ lệ nảy mầm, % số hạt, không nhỏ hơn  80 80 80 

4. Độ ẩm, % khối lượng, không lớn hơn  9,0 9,0 9,0 

5   Phương pháp th ử 

5.1   Đối với ru ộng gi ống 

5.1.1   Kiểm ñịnh ru ộng gi ống, theo TCVN 8550:2011. 

5.1.2   Xác ñịnh t ỷ lệ cây h ọ Thập tự trong ru ộng gi ống , theo TCVN 8550:2011. 

5.1.3   Xác ñịnh ñộ thu ần ru ộng gi ống, theo TCVN 8550:2011. 
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5.2   Đối với hạt gi ống 

5.2.1   Lấy mẫu, theo TCVN 8548:2011.  

5.2.2   Xác ñịnh ñộ sạch, theo TCVN 8548:2011. 

5.2.3   Xác ñịnh h ạt cỏ dại, theo TCVN 8548:2011. 

5.2.4   Xác ñịnh t ỷ lệ nảy mầm, theo TCVN 8548:2011. 

5.2.5   Xác ñịnh ñộ ẩm, theo TCVN 8548:2011. 

 

______________________________ 

 

 
 


