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 درختان ميوهگواهي شده توليد نهال كنترل و نظارت بر دستورالعمل  :عنوان

ن داراي  گواهي شده درختان ميوه در نهالستااين دستورالعمل به منظور كنترل و نظارت بر مراحل توليد نهال 

  .گيردمورد استفاده قرار مي توليد نهال گواهي شده مجوز

  ضوابط توليد نهال گواهي شده  - الف

 .از مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال باشد نهال گواهي شده داراي مجوز توليد ،وليدكنندهت  - 1

قبل از  بر اساس نتايج آزمايش خاك و خاكزي زايبه عوامل بيماري خاك قطعه مورد نظر عدم آلودگي  - 2

 .كاشت پايه، توسط ناظر مؤسسه تاييد شودشروع 

ختصات جغرافيايي قبل از كاشت بازديد نموده و با تطبيق مستندات، م ناظر مؤسسه محل دقيق توليد نهال را  - 3

آب اين محدوده بايد كامال مجزا بوده و امكان نفوذ زه .ثبت نمايدمحل توليد را ) طول و عرض جغرافيايي(

 .آبياري از اطراف را نداشته باشد

 .رسدببه تاييد نماينده مؤسسه  شده و، توسط توليد كننده معرفيتهيه و تامين پايه رويشي سالم و اصيلمحل   - 4

 .گرددكننده به نماينده مؤسسه معرفي  پيوندك توسط توليدباغ مادري تامين كننده   - 5

 . اقليم منطقه را با نظر مدير فني نهالستان انتخاب نموده باشدناسب و سازگار به تپايه و رقم م ،متقاضي  - 6

 .به تاييد نماينده مؤسسه برسدتهيه شده و هاي جاري نهالستان دفتر ثبت فعاليت  - 7

 هاي كيفي توليد نهالو نظارت بر شاخصكنترل  - ب

  )مرحله اول نظارت( پرورش پايهكاشت و -1

براساس فواصل و توجه به روش كاشت يك رديفه يا دو رديفه و سرشت گونه ها با  . رعايت تراكم  -1-1

مشخص توسط ناظر مؤسسه در واحد سطح ا هپايهكاشت  تراكم ،هر محصولملي نهال مندرج در استانداردهاي 

 .گيردقرار مي ستاننهالمدير فني /توليد كنندهاختيار در  و

اي تنظيم نمايد كه بايد تاريخ كاشت پايه را به گونهمديرفني نهالستان /توليد كننده .زمان كاشت پايه  - 1-2

  .دوره رشد كافي براي انجام پيوند حاصل شود

 كنترل تراكم در واحد سطح  - 1-3
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در  مدير فني نهالستان/كنندهتوليد ، الزم استشده يگواهتراكم مناسب در توليد نهال رعايت دليل اهميت ه ب

ها زياد در صورتيكه تراكم كشت پايه. مايداقدام ن هر گونه و مطابق استاندارد آن مناسب تراكمرعايت خصوص 

و گزارش فني الزم را تهيه  ني نهالستانمدير ف/كنندهاب خواهد بود ضمن اخطار به توليدناظر مؤسسه مج ،باشد

  .نمايدبه مؤسسه اعالم 

 و تعيين ميزان پيوندك مورد نيازبراي پيوند ، آماده سازي پايه پرورش - 1-4

هاي هرز مبارزه با علف( و بهداشتي ... ) كني وآبياري ، تغذيه ، سله ش( امور زراعيرعايت  ،در دوره پرورش پايه

مدير فني /توليد كنندهالزم است بنابراين  .دنبسيار اهميت دارتوليد كننده از جانب ) هاو آفات و بيماري

. ز را برآورد نمايديوندك مورد نياتعداد پ وده ونم به خوبي مديريتدر نهالستان را  پايه امور پرورشي ،نهالستان

پرورشي را  مؤسسه وضعيت امور ناظر. بايد به خوبي مديريت گردد سازي پايه براي پيوندهمچنين آماده

  .نماينداعالم ميو مؤسسه كننده را به توليد را تهيه و نتيجهالزم كنترل و گزارشات فني  بصورت تصادفي

   نهال پيوندي -2

 )مرحله دوم نظارت( زنيتهيه پيوندك و پيوند - 2-1

ع پيوند ه نوبا توجه ب و مادري كه قبالً معرفي نمودهبايد پيوندك مورد نياز خود را از باغ  مدير فني/كنندهتوليد 

ناظرين مؤسسه . گيردديريت مدير فني نهالستان صورت ميمراحل پيوند زني با م. دتهيه نماي )خواب/بهاره(

 تناسب پايه و پيوندك، بصورت تصادفي از مراحل پيوند زني بازديد نموده و ارتفاع مناسب پيوند، جهت پيوند

الزم  .هاي نباتي بسيار ضرورت داردآلودگييشگيري از پيوند با هدف پ ابزار 1يضد عفون .نمايندرا كنترل مي

موسسه انجام صحيح اين امر را كنترل  ناظرين ضد عفوني تحت مديريت مدير فني نهالستان انجام شده و است

  .نمايند

 )مرحله سوم نظارت(  نهالكنترل سربرداري  - 2-2

يك بخش هوايي نهال به فاصله  ،ريسربردا براي. دشوپس از محرز شدن گيرايي پيوند، نهال سربرداري مي

ستفاده از قيچي باغباني ابا  ، بصورت اُريب و به موازات جهت رشد جوانه پيونديسانتيمتر باالتر از محل پيوند

                                                 

حلول ضد عفوني كننده بايد هر م. درصد حجمي انجام گيرد 20) خانگي مايع سفيد كننده( يپوكلريت سديم ر بايد با محلول هابزاضدعفوني  - ١
 . نكنيداز الكل و شعله براي ضدعفوني استفاده  .تازه تهيه شود به صورت كاري روز
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به باز شدن نوار پالستيكي محل پيوند گيرد كه طوري انجام ميهباين برش  .عفوني شده، برداشته شودتيز و ضد

 برو كارشناس ناظر مؤسسه بايد  شودمدير فني نهالستان انجام مي يتمديري با عمليات سربردار. كمك نمايد

  . دمرحله سوم نظارت را تكميل نماينظارت نموده و فرم هاي نهال پيوندي سربرداري 

 )نظارت چهارممرحله (  و تربيت نهال جوشگيري مديريت -2-3

به مرور فعال و  تر از محل پيوندپائين خفتههاي  زيادي از جوانه ، تعداد)سربرداري(بر اثر حذف بخش هوايي  

فني مدير. و كيفيت نهال پيوندي دارد ها نقش مهمي در رشدحذف به موقع اين جوانه .كنند د ميشروع به رش

جوشگيري  احلكارشناس ناظر مؤسسه بر مر .گيري و تربيت نهال را مديريت نمايدبايد انجام جوشنهالستان 

   .و به مؤسسه گزارش كند نموده را تكميل مرحله چهارم نظارتهاي نظارت نموده و فرم

نهالستان بايد در اين مرحله بسيار مهم و مدير فني  ،)نهال غير پيوندي(هاي خارج از تيپ حذف نهال •

  .اين موضوع را مديريت نمايد

اين هفته پس از سربرداري خواهد بود و  2تا  1 گيريزمان اولين جوش: گيريزمان و مراحل جوش  •

  .گرددتكرار ميروز  20- 15سه مرحله و به فاصله  فعاليت در

توسط  )خصوصيات موفولوژيكيبا تاكيد بر (يكنواختي رقم  ، مرتباهاي ادواريدر جريان نظارت :1تبصره  

مختلف يكنواختي رقم را در مراحل  ،مؤسسهكارشناس ناظر الزم است . دشومي مديريتنهالستان  فنيمدير

در صورت عدم  و استدر نهالستان اختي نشانه اختالط رقم عدم يكنو. رت چشمي كنترل نمايدبصو ،بازديد

  .، نهالستان رد خواهد شدهاي خارج از تيپحذف نهال يا اصالح و

از  توليد نهالمختلف عوامل بيماريزا در مراحل  3نهال پيوندي و ناقلِ 2هاي هرز رقيبِ كنترل علف :2تبصره 

هاي هرز فني نهالستان بايد نسبت به مبارزه با علفمدير. ضروري است مدير فني نهالستان،/جانب توليد كننده

هاي هرز وجود علف ،ها روي رديفها و در فاصله بين نهالبين رديف اي عمل نمايد كه، بگونهدر نهالستان

هرز نهالستان را به  هايعلفكنترل  وضعيت ،هاي ادواريدر نظارتكارشناس ناظر مؤسسه بايد . نداشته باشد

هر مرحله  در) خصوصاً ناقل بيماري(هاي هرز كه علفدر صورتي. فني نهالستان اعالم نمايدو مدير توليدكننده

                                                 

 ...سالم ، شيرين بيان و ، ورك ، خارشتر ، پيچك ، اوياراقني ، مرغ، قي -1

  ...پيچك صحرايي ، تاجريزي سياه و زرد ، اويار سالم سلمه تره ، سس و - ٢
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به مؤسسه موارد توسط ناظر مؤسسه در قالب گزارش فني نهالستان رد خواهد شد و نظارتي كنترل نشوند، 

  .گرددميمنعكس 

گيري و شامل پيش ،از جانب نهالستانها كنترل آفات و بيمارينهالستان،  نهال در در مراحل رشد :3تبصره 

ها را مديريت هالوضعيت سالمت ن ،فني نهالستان بطور مستمرالزم است مدير .بسيار ضرورت دارد ،مبارزه

ر صورت د ودهها را كنترل نمناظر مؤسسه بايد در هر مرحله نظارت بصورت دقيق و چشمي نهال. نمايند

در صورت محرز شدن . نمايد را سريعاً به مدير نهالستان و مؤسسه منعكس مراتب ،ده عالئم آلودگيمشاه

مديريت بديهي است . نهالستان رد خواهد شد ،هاي سيستميك مندرج در استانداردهاآلودگي نهالستان به بيماري

   .گرددميان اعمال توسط مديريت حفظ نباتات است ،در نهالستان، مطابق ضوابطاي عوامل قرنطينه

 و مستند سازي ، صدور گواهي تاييديه  -  ج

اصالت رقم و عدم كننده بايد تاييديه گواهي توليد ،جابجايي نهال از نهالستان قبل از :يصدور گواه -1

اي از مديريت اهي عدم ابتالء به عوامل قرنطينهگو .مؤسسه دريافت نمايدنماينده را از ها ابتالء به بيماري

 . اخذ خواهد شداستان حفظ نباتات 

گواهي الصاق برچسب نسبت به  ها بايستينهال قبل از جابجايي، توليد كننده :برچسب گواهي نهال  -2

 .اقدام نمايدتوجه به موارد زير  با آنها،بر روي 

  .هاي آماده توزيع به مؤسسه و دريافت كد براي چاپ برچسبانعكاس آمار دقيق تعداد نهال •

 .نهال استاندارد نصب شودروي گواهي بر  برچسب •

شماره مجوز توليد، نام رقم، نام پايه، سال توليد، نشان تجاري : املبرچسب ش برروياطالعات مندرج  •

 .باشندتوليد كننده مي

 .باشد سانتيمتر باالتر از محل پيوند  20روي نهال حدود برچسب گواهي محل نصب  •

 .ج  بر روي آن براحتي خوانده شودبايد بطوري نصب شود كه اطالعات مندرگواهي  برچسب •

 .، نام آن رقم درج شده استبرچسببايد بر روي نهالي الصاق شود كه در متن برچسب گواهي  •

عدم صحت در صورت  .باشدفني نهالستان ميمندرج بر روي برچسب بر عهده مديرصحت اطالعات  •

 .گرددلغو مينهالستان مجوز  ج بر روي برچسب راطالعات مند
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 نشان داراينهال توليدي خود را در قالب فاكتور فروش و با سربرگ  ،توليدكننده :فروشفاكتور  - 3

 .نمايدسناد را در آرشيو خود نگهداري مياي از اين اتجاري خود عرضه نموده و نسخه

برداري در اختيار ناظرين و  تبصره تنظيم شده است و براي بهرهبند و سه  17 اين دستورالعمل در سه بخش،

 .گيرددكنندگان نهال گواهي شده قرار ميليتو


