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 به روش کشت بافت یکنترل و نظارت بر تولید پایه و برخی ارقام تجاری باغ دستورالعمل

 

وند. محقق و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و شکراله حاجی -عبدالرضا کاوند: و درجه علمی آنها )گان(نویسنده

 منابع طبیعی قزوین

 

 اهی بذر و نهال، معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهالموسسه تحقیقات ثبت و گوکننده: تهیه
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 کلیات

های وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی پایدار و افزایش و تضمین صادرات از جمله مهمترین سیاست مقدمه:

و  زنجیره تولید رنقش استراتژیکی د ،باشد. تولید نهال سالم و اصیلباغات قدیمی می احیایغیرنفتی، احداث باغات مدرن و 

و برخی از ارقام تجاری  هاهای ازدیاد پایهفناوری کشت بافت یکی از روش د.کنمی بازی وری باالبا بهره درختان میوه احداث

، همسان و (true-to-typeاصیل/ شبیه والد )های رعایت اصول علمی و فنی موجب تولید نهالاست که در صورت  باغیمحصوالت 

  گردد.می و ناقلین پاتوژنعاری از آفات 

گلخانه و استقرار در گلخانه انتظار وضعیت ، مواد مادری سالمت و اصالت نظارت برکنترل و این دستورالعمل برای  اهداف:

 . الزم االجرا است ی کشت بافتیها/پایهارقامسازگاری 

-مای  کننده مواد تکثیری گیاهی کشت باافتی  تولیدهای کلیه شرکت این دستورالعمل شاملمفاد رعایت  و مخاطبین: دامنه کاربرد

   باشد.می ناظرین کنترل و گواهی نهال نظارت بر انجام آن بر عهده کلیه وشود 

 :تعاریف

 گیرد.رقم( که برای تکثیر به روش کشت بافت مورد استفاده قرار می/ماده گیاهی سالم و اصیل )پایه ماده اولیه تکثیری: 

گردد که ماده اولیه تکثیری آن از یک پایه/رقم تجاری مشخص اخذ شده و با ه گیاهچه/ نهالی اطالق میب /رقم کشت بافتی:پایه

 .باشدصورت رویشی تکثیر شده ه فناوری کشت بافت و ب استفاده از

اهی مجوز تولید به روش کشت بافت از مؤسسه تحقیقات ثبت و گو که دارایشخص حقیقی/حقوقی واجد الشرایطی  :کننده تولید

 .شودتولید کننده خوانده می باشد، بذر و نهال

 شود.و نهال، دستگاه نظارت خوانده می مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر از این پس، دستگاه نظارت:

ه امور بهداشتی بهستند، گلخانه که کامال ایزوله  هایی مانند اسکرین هاوس، نت هاوس ومحیط از این پس،: شرایط کنترل شده

 .شود، شرایط کنترل شده خوانده میگیرندشود و برای نگهداری مواد گیاهی مورد استفاده قرار میدر آنها اجرا می خوبی

اطالق  باشند، نهال/پایه اصیل حاصل تکثیر رویشی یک رقم شناخته شدهکه همسان و کلون مجموعه گیاهان به  :نهال/پایه اصیل

  .گرددمی

 

 های اجراییگام

 ل گیاهان مادریکنتر -1 ماده

که مجموعه های ادواری وضعیت گیاه/گیاهان مادری را باید در قالب نظارت)ناظر کنترل و گواهی نهال( نماینده دستگاه نظارت 

مواد مادری را نگهداری  کشت بافتی، مجموعه خود آن. در صورتیکه ، مشخص کندنمایدمیتهیه ها ریز نمونه /آنکشت بافتی از آن

اصالت آنها را تایید و مستندات احراز سالمت  و دکن کنترلرا )اسکرین هاوس(  شرایط نگهداریینده دستگاه باید نمانماید، می

و مستندات الزم برای حصول اطمینان از سالمت و اصالت مواد  شودمحل تهیه ریز نمونه مشخص باید  ،در غیر این صورتنماید. 

گیاهان  ،تنوع ژنتیکی بروز نشانه هایو یا  ت مشاهده هر گونه عالئم آلودگیوردر صمادری احصاء و کنترل گردد. بدیهی است 

 . گرددمیمادری حذف 
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گیاه  ریزنمونه از ، تولیدکننده برای اخذنباشد ریز نمونه، مشخص منشا تهیه گیاهان مادریشناسنامه در صورتیکه  -تبصره

 ود.شمادری به مراکز معتبر معرفی 

 

  ای تولیدی )مرحله اول سازگاری(کنترل گیاهچه ه  -2ماده 

و محیط کشت ترکیبی ها از درون شیشه به سینی ، گیاهچهاستاندارد تولیدات کشت بافتیبا و مطابق سازگاری اول در دوره 

های هنگام انتقال الزم است تا گیاهچه. در شوندنگهداری می)گلخانه( شرایط کنترل شده  در)کوکوپیت، پرلیت و...( منتقل و 

نماینده دستگاه نظارت با عنایت به فرم( حذف شوند. ، ساقه بد شکل، ریشه نارزتگیاه )برگ تغییر شکل یافته،  رطبیعیغی

 نماید.می، رشد و آلودگی احتمالی را کنترل وضعیت عمومی، میزان یکنواختی ،هاگیاهچه ضمن بازدید از، گونهآن استاندارد 

 داشته باشند تا امکان )شناسه( در این دوره لیبلباید  های، گیاهچهگیری از هر گونه اختالط فیزیکبا هدف جلو -1تبصره 

 و اطالعات مورد نیاز در اختیار نماینده دستگاه نظارت قرار گیرد. شود فراهم ردیابی آنها توسط مدیر فنی تولید

 ، گیاهان غیر طبیعی را حذف نماید.شتها در سینی کحین کاشت گیاهچه مدیر فنی تولید باید در -2تبصره 

 نماید.میکمک نترل یکنواختی و احراز کیفیت گیاهی در این مرحله به کبندی مواد رعایت اصل دسته -3تبصره 

ها در این مرحله ناظرین باید به وضعیت ایزوله بودن محدوده گلخانه با توجه به احتمال شیوع آفات و بیماری -4 تبصره

 وجه ویژه داشته و موارد نقص را به اطالع مدیر فنی برسانند.سازگاری اول ت

الزم است که خریدار در اولین  ،فروش برسنده باین مرحله و قبل از تعویض گلدان  در پایانها چنانچه گیاهچه -5تبصره 

 فرصت نسبت به تعویض گلدان اقدام نماید.

شکل شدن ریشه به گلدان نیم لیتری منتقل بد لوگیری از پیچیدگی وها باید با هدف جگیاهچه ،در پایان این مرحله -6تبصره 

 شوند.

 

 )مرحله دوم سازگاری(  های در حال رشد گیاهچهکنترل  -3ه ماد

ساقه . انجام گیردو محیط کامالً ایزوله باید در گلخانه  که دوشمیاین مرحله از تعویض سینی کشت با گلدان نیم لیتری شروع 

 در . نماینده دستگاه نظارت باید حین بازدیدبا ریشه پر شده باشدحجم گلدان  .باشد نیمه خشبیباید  مرحله ها در اینگیاهچه

های تعداد برگ بر حسب گونه، قطر ساقه، یک تنه بودن ساقه، را با شاخص هاگیاهچهمیزان رشد و یکنواختی  ،این مرحله

احتمالی را به مدیر تولید منعکس نماید. الزم به اهنجاری رشد یا آلودگی نگونه هر و شه کنترل نمایدطبیعی بودن رشد ساقه و ری

 که: کر استذ

 مورد تایید قرار نخواهد گرفت. و استغیر استاندارد و...(  شده، خوابیده، چنگالی، کج )رزت با ساقه غیر طبیعی گیاهچه -

 حذف شود.باید های تغییر شکل یافته و غیر طبیعی با برگگیاهچه  -

 فنری( حذف شود. و )بد فرم، پیچ خورده، کالف شده های غیر طبیعیبا ریشهگیاهچه  -

 های فیزیکی مندرج در استاندارد تولیدات کشت بافتی را داشته باشد.گیاهچه در این مرحله باید حداقل شاخص -

الزم است که خریدار در اولین فرصت  ،فروش برسنده ها در پایان این مرحله و قبل از تعویض گلدان بچنانچه گیاهچه - تبصره

شخصا باید کننده در غیر این صورت تولید های یک لیتری اقدام نماید.در گلدان هاگیاهچه اشتنسبت به تعویض گلدان و بازک

 شت در گلدان یک لیتری اقدام نماید.انسبت به تعویض گلدان و بازک
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 انتقال( )مرحله توزیعآماده نهایی مواد گیاهی کنترل  -4ماده 

را  یک فصل خزانو  بودهباید دارای ساقه خشبی ها . نهال/ پایهلیتری باشندیک در این مرحله گیاهچه ها باید حداقل در گلدان 

با  باید و قطر الزم برخوردار باشند. در این مرحله نماینده دستگاه نظارت بر حسب نوع گونه از ارتفاعو باشند پشت سر گذاشته 

، نسبت طول به قطر ساقه را کنترل نماید. در این های طول ساقه، قطر ساقهشاخص گیاهی، داردهای هر گونهعنایت به استان

 مرحله الزم است که: 

 قبل از توزیع یک فصل خزان را پشت سر بگذارد. / نهالپایه -

 دارای یک تنه بوده و ایستا باشد. / نهالپایه -

 .باید حذف شودد شکل، کج و معوج، پیچ خورده، کالف شده و فنری( )ب دارای ریشه غیر طبیعی/ نهال پایه -

 دار شده و در قالب فاکتور فروش به تولید کننده تحویل داده شود.شناسه / نهالپایه -

 گلخانه / نت هوس( نگهداری شود.باید در شرایط کنترل شده ) نهال /پایه -

 

 فروش و تحویل پایه -5ماده 

آماده توزیع مواد گیاهی یریت حفظ نباتات منطقه برای ، گواهی بهداشت نباتی را از مدو تحویلاز عرضه تولیدکننده باید قبل 

 به خریدار تحویل نماید. دار صورت شناسهه فاکتور فروش و ب در قالب تولیدات خود رادریافت نموده و 

 

 کنترل آمار و اطالعات -6ماده 

/ نهال پایهتعداد رقم نهال، ا در هر مرحله به تفکیک نوع پایه، توزیع شده ر اد گیاهیموه باید آمار و اطالعات دقیق کنندتولید

   در بانک اطالعات خود نگهداری نماید.               را ، مشخصات خریدار و شماره فاکتور فروشتحویل شده
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