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  وزارت جهاد كشاورزي

  تحقيقات كشاورزي و آموزش ترويج، سازمان

  مؤسسه تحقيقات ثبت و  گواهي بذر و نهال

  

  

  

  

        نمونه بردارينمونه بردارينمونه بردارينمونه برداري    فنيفنيفنيفني    ضوابط و دستورالعملضوابط و دستورالعملضوابط و دستورالعملضوابط و دستورالعمل

        ر و اندامهاي تكثيرير و اندامهاي تكثيرير و اندامهاي تكثيرير و اندامهاي تكثيرياز  بذاز  بذاز  بذاز  بذ    

        گل و گياهان زينتيگل و گياهان زينتيگل و گياهان زينتيگل و گياهان زينتي    

        وارداتيوارداتيوارداتيوارداتي    
   

  

                                                                          

          
  

  

  معاونت تحقيقات كنترل و گواهي نهال

  1388سال 

 

  

  

         
  وزارت جهاد كشاورزي

  كشاورزي ترويج ، آموزش وتحقيقاتسازمان 

  مؤسسه تحقيقات ثبت و  گواهي بذر و نهال

  

  

  

  

  

  و جابجايي پيوندك تهيه دستورالعمل

  از باغ مادري 
  

  

  

  

                                                                          

  :تهيه كنندگان 

  مرتضي همتي

  عبدالرضا كاوند
  

  

  

  

  

  

  معاونت تحقيقات كنترل و گواهي نهال

  1396سال                                                                
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  و جابجايي پيوندك از باغ مادري تهيه دستورالعمل :عنوان

  .گيرداغات مادري مورد استفاده قرار ميب ازو جابجايي پيوندك  تهيهاين دستورالعمل به منظور 

  امكانات الزم  -الف

اي شرايط ويژهنياز به امكانات و لذا  استمحيطي بسيار حساس در برابر شرايط و  فعال زنده، پيوندكشاخه 

   .بسته بندي و عرضه بشرح زير دارد ، فرآوري وحين برداشتدر 

 گونه تداخل رقم و يـا گسـترش آلـودگي فرآينـد تهيـه     با هدف جلوگيري از هر :دانش كارشناسي - 1

-مي انجامباغ مادري نقشه كشت به  مسلط وك تحت مديريت كارشناس باغباني آشنا به رقم پيوند

 . گيرد

درجه سانتيگراد بـاالي   4-6حدود كنترل دماي محيط قابليت با  بهداشتيمحيطي بسته و  :سرد خانه - 2

زمـان الزم مـورد    اسبي از پيوندك در مدتبراي نگهداري حجم مناست كه  به مساحت الزمصفر 

 .گيرداستفاده قرار مي

يري، دسته بنـدي،  گبرگ( هاي پيونديشاخه براي فرآوريبهداشتي اق خنك و ات :خنك اتاق يا انبار - 3

مورد استفاده قـرار   سردخانه انتقال شاخه پيوندك به قبل ازاست كه  ) ...و  گذاريبسته بندي، ليبل

 .گيردمي

 ،يمبنوميـل، كاربنـداز  (هـاي عمـومي  كـش قـارچ تانك يا بشكه حامل محلـول   :ضدعفوني ظروف  - 4

 .هاي شاخه پيوندك استبراي ضد عفوني بسته ..) . مانكوزب و

 به مناطق دور دسـت  آنارسال  وپيوندك براي نگهداري كه مناسب عايق و جعبه  :يخدان/يونوليت - 5

 .گيردمي مورد استفاده قرار

هاي شـاخه پيونـدك   ارنده رطوبت براي پوشش دادن بستهگوني نگهد/پارچه كنفي: پوشش پيوندك - 6

  .باشده مسافت كم ميانتقال ب براي نقل و

قبـل از  قيچي  الزم است .تيز و برنده كه بافت را تخريب نكند قيچي باغباني :ابزار برداشت پيوندك - 7

 سـديم يـا وايـتكس    هيپوكلريت(كننده مؤثر ضدعفونيبا مواد برداشت شاخه پيوندي از هر درخت 
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ز كاري به صورت محلول ضدعفوني كننده بايستي هر رو .ضدعفوني شودبدقت  )1حجمي درصد20

 . تازه تهيه شود

گونه خطاي انساني و بروز اخـتالط رقـم   رقم و جلوگيري از هر خلوصبا توجه به اهميت  :اتيكت  - 8

جنس اتيكت بايد بـه  . هاي الزم به تعداد كافي تهيه شود، اتيكتپيوندك بايد قبل از شروع برداشت

 )نـام رقـم، تـاريخ   ( آن  اطالعـات نحوي انتخاب شود كه در اثر تماس با رطوبت خراب نشـده و  

  .مخدوش نشود

هـاي برداشـت شـده از هـر     ، شامل تعداد دستهبراي ثبت و ضبط اطالعات :يبرداردفترچه ياداشت - 9

كه در دفتر بـاغ   ...، محل درخت در بلوك، نوع رقم ودرخت، كد شناسايي درخت، تاريخ برداشت

       تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهـال ارائـه    سسهاي از آن به مؤشده و ساالنه نسخهمادري نگهداري 

  .خواهد شد

  پيوندك برداشت وآماده سازي -ب

از نظـر  شود كـه  برداشت ميدرخت مادري  شاخه پيوندك زماني از :پيوندكشاخه برداشت  فصل - 1

و همچنـين  سـاقه  رنگ پوست ها، برجسته شدن جوانه. باشد هفيزيولوژي رشد به مرحله بلوغ رسيد

بسته به . باشندمي جوانه پيوندي هاي فيزيولوژيكي رسيدگيترين شاخصدهي از مهمستسهولت پو

يا از  )براي پيوند جوانه(شاخه پيوندك در پايان فصل بهار  معموالً نوع محصول و منطقه جغرافيايي

 . دشوبرداشت مي) ند خواببراي پيو(اواسط تابستان 

صـبح  (پيوندك در ساعات خنـك روز  شاخه برداشت  بهترين زمان براي :زمان تهيه شاخه پيوندك - 2

 . باشدمي )نزديك غروب آفتاب و عصرزود 

بايـد ابـراز كـار    ) پيوندك(قبل از شروع برداشت شاخه   ):قيچي باغباني(فوني ابزار برداشت ضدع - 3

   .كامالً ضد عفوني شود

بـا  رسيد، كافي  به رشدپس از اينكه شاخه پيوندي  :از درخت مادري روش برداشت شاخه پيوندي - 4

در هر بلـوك برداشـت شـاخه     درختان هر رقمنقشه كاشت  بر اساس رعايتو  مديريت كارشناس

 .گيردصورت مي

                                                 

ميلي ليتر آب  800ميلي ليتر وايتكس خانگي و  200محلول ضدعفوني كننده بايستي از  )ميلي ليتر 1000( بدين مفهوم كه براي تهيه يك ليتر -1

  . استفاده نمود
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هـر  پيشـگيري از  به منظور جلوگيري از اختالط رقـم و   :هاي پيوندياتيكت گذاري بر روي شاخه  - 5

-اتيكتبالفاصله مادري، درخت  هرالزم است پس از برداشت شاخه پيوندي از  ،گونه اشتباه انساني

 .شودانجام گذاري 

قيچي بطور مستقل براي هر درخت قبل از برداشـت شـاخه الزامـي     عفوني ضد :ضد عفوني مجدد - 6

 .تكرار شودبايد درخت بعدي الزامأ برداشت شاخه از است و براي 

، داشت، تاريخ بر، كد شناسايي درختهاي برداشت شده از هر درختشاخهتعداد  :ياداشت برداري - 7

  .گرددت مدير باغ مادري ثبت و ضبط ميدر دفترچه ياداش... محل درخت در بلوك، نوع رقم و

براي انتقال به بخش فـرآوري   هاي پيوندي برداشت شده از درختان مادريهشاخ :سبدهاي جابجايي - 8

و مشخصـات رقـم و بلـوك    اطالعـات   درجد كه امكـان  نداده شو قراراي ويژهدرون سبد اً حترجي

  .را داشته باشند... دري وما

 ،هـا بسـته بر روي پس از برداشت پيوندك و نصب اتيكت  :انتقال شاخه برداشت شده به انبار خنك - 9

بالفاصله بدون فوت وقت به انبار خنك انتقـال  و دسته بندي براي آماده سازي و ها بايد سبد شاخه

  .دنياب

بالفاصله بعد  ها،برگ آب از سطح و تعرق به منظور جلوگيري از تبخير :و سرزني شاخه گيريبرگ - 10

گيـري بـدين صـورت     بـرگ . گيردگيري و سرزني صورت مي، برگبه انبار خنك هاشاخه از انتقال

دمبرگ روي شاخه باقي كه نصف بطوري شوند، ف ميحذبرگ ها از ناحيه دمبرگشود كه انجام مي

  .دنشوميقطع ند نيز اها بالغ نشدهها از محلي كه جوانهنوك شاخه .بماند

و جلوگيري از هر گونه پيوندك شاخه جابجايي در تسهيل به منظور  :هاي پيونديشاخهبندي دسته - 11

هـاي  حسب طول و تعـداد جوانـه  يك رقم بر يهاگيري بالفاصله شاخهپس از برگتداخل فيزيكي 

 -20 -15(هـاي دستهبه  ،شاخههر بر اساس تعداد جوانه در ها شاخه .دنشوميبندي هقابل پيوند دست

 .دنشوبا استفاده از نخ كنفي بسته ) سر و ته(از محل تفكيك و ) چشمه جوانه  25

از يك نوع قارچ كش از هر گونه آلوگي سطحي، با هدف پيشگيري  :هاي پيونديضدعفوني شاخه - 12

شت باعث براي از بين بردن عوامل قارچي خارجي كه پس از بردا) ...، بنوميل وموكاربنداز( عمومي

وري در محلول شاخه به روش غوطه هالزم است دست. دشوشوند، استفاده ميپذيري شاخه مي فساد

  .ثانيه قرار گيرد 20به مدت در هزار و 1-2 به غلظتكش قارچ
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-جنس اتيكت بايد بگونه .شودگذاري ميها اتيكتتك تك بسته ،پس از بسته بندي :گذاري اتيكت - 13

  .ت از بين نرود و اطالعات مندرج بر روي آن مخدوش نشوداشد كه در اثر رطوباي ب

الزم  ، شـاخه پيونـدي  از به منظور جلوگيري از تلفـات آب   :خانهسردهاي پيوندك به انتقال بسته - 14

 4-6به سردخانه بـا دمـاي   هاي شاخه پيوندك ، دستهبندي و ضدعفونيدستهبعد از است بالفاصله 

 .دنگراد انتقال يابدرجه سانتي

هاي شاخه پيوندك براي انتقال ابتدا در پوشش كنفي پيچيده  و براي دسته :ده سازي براي انتقالآما - 15

 هـاي دور، بايد پوشش مرطوب باشـد و در مسـافت  حين انتقال . گردندمصرف تحويل متقاضي مي

 .گرددتوصيه ميبراي استفاده از يخدان و يونوليت 

واد تكثيري گـواهي  سازي در توليد و فروش مستندبا توجه به اهميت م: ثبت و ضبط آمار پيوندك - 16

فيزيكـي و همچنـين   بصـورت   باغ مادري امكاناتي نظير دفتر ثبت آمار مديريت الزم است در، شده

 فروخته شده را  ري بتواند آمار پيوندك توليد شده و  يافراهم باشد تا كارشناس باغ مادالكترونيكي 

  .بت و ضبط نمايدث ،پيوندك جوانهچشمه اساس تعداد بر 

متقاضي دريافـت پيونـدك   تحويل پيوندك به اشخاص حقيقي يا حقوقي  :ندكپيو درخواست اخذ - 17

تعـداد   متقاضي بايد دقيقـاً . پذيردميكننده انجام خواست كتبي متقاضي از شركت توليداساس دربر

ي ثبت و ضـبط  در آرشيو باغ مادر هادرخواستتصوير  .پيوندك و رقم مد نظر خود را اعالم نمايد

  .گرددمي

يافـت تقاضـا اقـدام بـه     دربايد ترجيحاً برحسب ) دارنده باغ مادري( شركت توليد كننده پيوندك - 18

 .ها در اثر ماندگاري جلوگيري شوددري نمايد تا از افت كيفيت جوانهبرداشت پيوندك از درختان ما

بايـد  ) رنـده بـاغ مـادري   دا(كننده پيونـدك  شركت توليد :حويل پيوندك در قالب فاكتور فروشت - 19

 بـه متقاضـي تحويـل    دار با اطالعات كامـل  ر قالب فاكتور فروش رسمي و سربرگها را دپيوندك

 .نمايد

بايـد شناسـنامه   ) دريدارنده بـاغ مـا  (كننده پيوندك شركت توليد ):قمكاتالوگ ر(  شناسنامه رقم - 20

 .ارقام مورد تقاضا را به همراه پيوندك به متقاضي ارائه دهد/رقم
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با توجه به مكانيزم خود ناسازگاري و دگرگـرده افشـاني در درختـان     :رقام گرده زاارائه پيوندك ا - 21

كننده پيوندك بايد به تعداد كافي پيوندك رقم گرده زا نيز در اختيار متقاضي قرار توليدميوه شركت 

 . بدهد

هاي ي آمار پيوندكبصورت هفتگ) مادري دارنده باغ( شركت توليدكننده پيوندك :آمار و اطالعات - 22

به نماينـده مؤسسـه   ارقام عرضه شده /رقم ، آدرس آنها وا به تفكيك اسامي متقاضيانتحويل شده ر

 . تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال بطور رسمي اعالم نمايد

بند تهيه شده و  22اين دستورالعمل به منظور مديريت برداشت پيوندك از باغات مادري در دو بخش و 

 .برداري در اختيار متقاضيان قرار خواهد گرفترهبراي به


