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 بازديد از مراحل توليد نهال درختان ميوه در نهالستان فضاي باز و بستهدستورالعمل عنوان:  -1

استفاده  جهت فضاي باز و بسته نكنترل و نظارت بر مراحل توليد نهال درختان ميوه در نهالستا اين دستورالعملموضوع:  -1

  باشد.موسسه ثبت و گواهي بذر و نهال مي ناظركارشناس 

  مراحل بازديد:  -2

  مرحله اول بازديد (پاييز يا زمستان): -سال اول  -3-1

  :باشدشامل اقدامات زير مي به ترتيب نهالستان كنترل و نظارت برپس از اعطاي مجوز توليد نهال به توليد كننده، 

 مناسب توليد نهال در نهالستان مورد نظر، / گلخانهزمينقطعه  مشخص نمودن تعيين سطح زير كاشت پايه: پس از -3-1-1

از ستفادهانهالستان با (طول و عرض)  و ثبت موقعيت جغرافياييآن قطعه كارشناس نهال مؤسسه نسبت به مساحي دقيق 

GPS  نمايد.اقدام  

  .ناظرل/ مسئوها توسط كارشناس با وضعيت رويشي پايه آب و خاك نهالستان آزمايشاتنتايج تطابق و كنترل  -3-1-2

رايط ش و همچنين با در نظر گرفتن در كيفيت نهال درختان ميوهبا توجه به اهميت نقش پايه انتخاب پايه و رقم:  -3-1-3

  .شود انجامپايه با رقم تجاري پيوندي نوع تجانس انتخاب و خاك منطقه، آب و 

تعداد  در فضاي باز و : با توجه به روش كاشت يك رديفه يا دو رديفه/ گلخانه كاشت در نهالستان فواصلكنترل  -3-1-4

فاصله كاشت در نهالستان  ،فواصل مندرج در استانداردهاي هر محصولو  هاسرشت گونه ،گلدان در واحد سطح گلخانه 

  )1جدول .(شودكنترل 
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 هاي فضاي باز نهالستان سطح، واحدتراكم و فواصل كاشت استاندارد نهال در كنترل : 1جدول 

  تراكم استاندارد نهال در متر مربع  فواصل استاندارد (سانتيمتر)  كشتروش   نوع پايه  گروه محصولي

  بذري و رويشي  دانه دارها

  يك رديفه
  80بين رديف: 

  12تا  8
  15تا  10روي رديف: 

  دو رديفه

  40تا  30بين دو رديف مجاور: 

  120تا  90بين رديف:   17تا  8

  15تا  10روي رديف: 

  و رويشي بذري  هسته دارها

  يك رديفه
  100بين رديف: 

  10تا  7
  15تا  10روي رديف: 

  دو رديفه

  40بين دو رديف مجاور: 

  120بين رديف:   12تا  8

  15تا  10روي رديف: 

  بذري  دانه خشك

  يك رديفه
  100بين رديف: 

  10تا  7
  15تا  10روي رديف: 

  دو رديفه

  40بين دو رديف مجاور: 

  120بين رديف:   12تا  8

  15تا  10روي رديف: 

  خود ريشه زا  انار

  يك رديفه
  80بين رديف ها: 

12  
  10روي رديف: 

  دورديفه

  40بين دو رديف مجاور: 

  100تا  80بين رديف ها:   17تا  10

  15تا  10روي رديف: 

  چهار رديفه

  40بين دو رديف مجاور: 

  100تا  80بين چهار رديف با چهار رديف مجاور:   20تا  12

  15تا  10روي رديف: 

  خود ريشه زا  انجير

  يك رديفه
  80بين رديف ها: 

12  
  10روي رديف: 

  دورديفه

  40بين دو رديف مجاور: 

  100تا  80بين رديف ها:   17تا  10

  15تا  10روي رديف: 

  چهار رديفه

  40مجاور: بين دو رديف 

  80بين چهار رديف با چهار رديف مجاور:   8تا  6

  30تا  25روي رديف: 

  خود ريشه زا  انگور

  يك رديفه
  80بين رديف ها: 

12  
  10روي رديف: 

  دورديفه

  40بين دو رديف مجاور: 

  80بين پشته ها:   17تا  11

  15تا  10روي رديف: 

  چهار رديفه

  40رديف مجاور: بين دو 

  80بين چهار رديف با چهار رديف مجاور:   20تا  14

  15تا  10روي رديف: 
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  مرحله دوم بازديد (بهار و تابستان): -سال اول  -3-2

ــتان كنترل و نظارت بازديدهاي اغلب ــورت مي درختان ميوه در اين مرحله نهالس ــول   پذيرد ص كه شــامل نظارت بر اص

  :است نهالستان به روش زير تخصصي و عمومي

  تخصصي: اصول -3-2-1

ظارت بر  كنترل) الف هال در واحد ســطح    و ن يد       : تراكم ن با ــطح  هال در واحد سـ ندارد     تعداد ن تا ــ با اسـ گروه هر  مطابق 

ــول ــد )1ي(جدول محص ــورتباش ــناس ناظر توليد كننده  نهال،تراكم باالبودن  . در ص ر دبايد مطابق با نقطه نظرات كارش

ستاندارد  عدم رعايت موارد اقدام نمايد. در غير اينصورت،  آن كاهش تراكم خصوص   كارشناس   ايدر گزارشات دوره  هاا

  .شود منعكس موسسه به مسئول

(ريشه هاي بد شكل،  هاي رشديبخش هوايي و ريشه نهال از لحاظ ناهنجاري :ي نهالوضعيت رشد و نظارت بر كنترل) ب

شده، فنري و ...)  سي احتمال بروز پيچيدگي  ، عالئم ابتال به انواع بيماريپيچيده، كالفي  ها، عالئم كمبود مواد غذايي و برر

در بررسي وضعيت ريشه، كنترل تصادفي       كشت بافت ضروري است   گياهچه هاي حاصل از  ريشه به ويژه در خصوص   

  .استالزامي  در هنگام بازديد و مشاهده آن بسترزمين/گلداناز هال نتعدادي از گياهچه ها با كندن 

ظارت بر  كنترل ج)  ندك   و ن تأمين پيو نده        : منبع  يدكن ــط تول يه پيوندك توسـ ناظر      محل ته ناس  ــ كارشـ بل از گ به  رفتن ق

سال)   در (ترجيحاً پيوندك سه      بازديد پس از تا شود اعالم  سه ماه اول  س شناس ناظر مؤ صالت و  از كار سالمت عمومي  ا

صل   و يكنواختي رقم مادري درختان صورت شود اطمينان حا رت صو هب، مراتب بايد امين پيوندكعدم معرفي محل ت . در 

ننده از انحراف توليد كنسبت به بررسي و    ،بر اساس گزارش ناظرين  معاونت نهالسپس   .شود مكتوب به مؤسسه منعكس   

  غو مجوز اقدام شود.ل درخواست تا نسبت به نعكسم صدور مجوز به كميتهوابط فني را ض

نطينه اي شرايط قر ،ها را براي بررسي محل تامين پيوندك نهالستان دارد فرصتواحد استاني حداكثر تا پايان خرداد ماه   توجه:

  استان اعالم نمايد. كميته فني نهالبه 

ظارت بر نتهيه نمايد.  ،را از محلي كه قبالً معرفي نموده اســت خود: توليد كننده نهال بايد پيوندك كنترل مراحل پيوندزني د)

ع ا، آماده سازي پايه، رعايت تناسب پايه و پيوندك، ارتفيهاي پيوند، اتيكت گذاري شاخهمناسب تهيه پيوندك، بسته بندي

 سئول/م و كارشناس است فني نهالستانمدير بر عهده )**/خواب*(پيوند بهارهزمان پيوند، پيوند از سطح خاكمحل مناسب 

  بايد صحت اين امور را كنترل نموده و گزارشات نظارتي را تنظيم نمايد. ناظر مؤسسه

صل  شود گفته مي به پيوندي پيوند بهاره:* - شد   كه در ف ...) انجام و (بادام، هلو، گردو، توتبهار در برخي از محصوالت پر ر

ا پايان ت نهال وشود  ميشود و پيوندك پس از گيرايي و استقرار بالفاصله با عمل سربرداري در همان فصل وادار به رشد       مي

 .شودسال آماده فروش مي
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ستان ** - ستان    در كه  شود گفته ميپيوندي  به:  )پاييزه/پيوند خواب(تاب ست.  قتا اوايل فصل پاييز  اواسط فصل تاب ابل انجام ا

ساس پيوندك در حالت خواب يا غير فعال باقي   شد و  مانده و بر اين ا سال بعد   آننمو ر سربرداري  و پس به   در اوايلاز 

 د.شخواهد موكول فروردين 

  معيار انتخاب زمان صحيح پيوند، پوست دهي مطلوب پايه و پيوندك است. - 

  

  عمومي: اصول -3-2-2

ويژه در مل بيماريزا در مراحل توليد نهال به      عوا 2و ناقلِ   1هاي هرز رقيبِ  كنترل علف: هاي هرز نهالســتان    كنترل علف) الف 

نهالستان   هاي هرز درن بايد نسبت به مبارزه با علف فني نهالستا مدير  .ضروري است  (بهار و تابستان)  سال اول توليد نهال  

ــل عمل نمايد كه ايبگونه ــل ها و بين رديف فواص ــد. هرگونه  عاري از رديفها روي بين نهالفواص علف هاي هرز باش

 انو مدير فني نهالســت ناظر مؤســســه بايد وضــعيت كنترل علف هاي هرز نهالســتان را به توليد كنندهمســئول/ كارشــناس 

 ،يناقل بيماري) در ادوار نظارتانواع (خصـــوصـــاً هاي هرزعلف مشـــاهده عدم كنترل اعالم نمايد. در صـــورت مكتوب

 ،گيريمبراي تصمي كميته فني نهال استان و مؤسسهبه همزمان در قالب گزارش فني را مذكور  مواردبايد  مسئولكارشناس 

  .دنمايمنعكس مكتوب 

سه      :ايآفات و بيماريهاي قرنطينه كنترل) ب س شناس ناظر مؤ شاهده عالئم آلودگي    كار صورت م ستان  در  ا موارد ر در نهال

صورت   ستان      به مكتوبب سئول كنترل و گواهي بذر و نهال ا شناس م ستان ب  كميته فني نهالمنعكس تا در  كار سي و  ا رر

  اتخاذ شود. تصميمات الزم

ستان   ) ج ضعيت آبياري نهال ستان با توجه به گلخانه/و شد شاخص  ،اقليم منطقه : دوره آبياري نهال  ،)(ارتفاع و قطرنهال هاي ر

ميزان آب  عدم آلودگي به كنه تار عنكبوتي كه از شــاخص هاي كم آبي در گياه اســت  عاليم شــادابي و طراوت نهال و

  .شودمصرفي در هر دور آبياري تعيين مي

شت حريم كنترل  د) ستان  بهدا عاري بودن محدوده نهالســتان از علفهاي هرز، بقاياي گياهي و كشــت  : كارشــناس ناظرنهال

  .سبزي و صيفي كنترل نمايد

  

  

                                                 

 و ... انيبنيريشني، مرغ، قياق، ورك، خارشتر، پيچك، اويار سالم،  -1

  سلمه تره، سس و... ،پيچك صحرايي، تاجريزي سياه و زرد، اويار سالم -٢
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   ال دومس -3-3

  تخصصي اصول -3-3-1

پيوند  انستنهال قطعهسطح  ،ها هنگام بازديد از مرحله سربرداري نهالستان اول بهار: ها ستانكشت نهالسطح زيرتعيين  )الف

تعداد نهال توليدي  مرحلهاين در  الزم است .شودتعيين GPSبا استفاده از  )زاخودريشه قلمستان( قطعهسطح همچنين  و شده

ه براي توليد كنندفرم تعهد شرايط تكميل و قبض تعرفه مرحله اول بر اساس آن و برآورد ) 1جدولاستفاده از(با هر نهالستان 

   اقدام شود. به مؤسسه آمار و قبض پرداخت شدهنسبت به ارسال  صادر و

وند. سانتيمتر باالتر از محل پي  به فاصله يك  پيوندي بخش هوايي نهالحذف عبارت است از  سربرداري   :سربرداري نهال  )ب

صورت  شد جوانه پيوندي  اين عمل ب ستفاده از قيچي باغباني تيز  اُريب و به موازات جهت ر شي  ه ب(با ا به باز  اين برش كهرو

شود.  شدن نوار پالستيكي كمك    ستان كند) انجام  ست     مدير فني نهال صحيح اين عمليات ا سئول انجام  شناس ناظ  م ر بر و كار

  نمايد. و ارسال را تكميل ههاي مربوطنموده و فرم سربرداري نظارتمرحله 

  .شودتوجه: ابزار سربرداري با استفاده از مواد ضدعفوني كننده مناسب در حين كار بصورت مداوم ضد عفوني 

ــربرداري) تعدادبر اثر حذف بخش هوايي :*گيريمراحل جوش  نظارت بر  )ج تر از محل هاي خفته پائينزيادي از جوانه (سـ

در  حذف شوند تا  پس از ظهور كوتاهترين زمان ممكندر بايد  هااين جوانه .دكنه مرور فعال و شروع به رشد مي  ب (پايه)پيوند

ارشناس ناظر و ك مسئول انجام صحيح اين عمليات است . مدير فني نهالستانوجود نيايدهمشكلي ب رشد و كيفيت نهال پيوندي

 رد را تكميل نمايد. هفرم مربوطجوشــگيري عمليات پايان در و مســتمر داشــته شــگيري نظارت مؤســســه بايد بر مرحله جو

جايگزين جوانه  ابه محل پيوند سريع  ترين جوانهنزديك ،نگرفته باشد و يا به داليلي تأخير در رشد داشته باشد     صورتيكه پيوند 

ستاده و به دقت به خطوط كاشت نگاه كنند  در بايد كارشناس ناظر   مدير فني و ،. هنگام بازديدشود  پيوندي مي  .ابتداي خط اي

بر  وهاي خارج از تيپ در اين مرحله بسيار مهم  نهال حذف. است هاي خارج از تيپ بخوبي قابل مشاهده  شاخه  بدين ترتيب،

  .استدر اين مرحله دقيق نظارت مسئول و كارشناس ناظر  است نهالستان مدير فني عهده

  :عبارتند از گيريزمان و مراحل جوش *

  هفته پس از سر برداري. 2تا  1مرحله اول: 

  مرحله دوم: دو تا سه هفته بعد از مرحله اول.

  مرحله سوم: سه تا چهار هفته پس از مرحله دوم.

ــتان، هنگام بازديدهاي دوره  يكنواختي رقم نظارت بر )د ــل تابس ــل بهار تا اواخر فص ــناس ناظر اي : از اواخر فص ايد بكارش

دسـتور به   ،و در صـورت مشـاهده غير يكنواختي در رقم  كند ل ركنتبه طور مداوم  رادر خطوط كاشـت  رقم  رشـد  يكنواختي
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 (در هنگام پيوند زني) و عدم گيرايي پيوندك مارقااختالط  ممكن است ناشي ازيكنواختي غير. نمايدنهال خارج از تيپ  حذف

عالم به توليد كننده او حذف نهال هاي خارج از تيپ،  تاكيد كافي را براي اصالح . الزم است كارشناس ناظر   در نهالستان باشد  

ست   سه منعكس تا با رعايت         نمايد. بديهي ا س صورت مكتوب و در قالب گزارش فني به مؤ صالح موارد ب صورت عدم ا در 

  .شود ضوابط نسبت به تقاضاي لغو مجوز اقدام

سط   كنترل نهايي تعداد نهال:) ه ستان از اوا ستان     ،تاب ضور كميته فني در نهال ستاندارد از هر رقم با ح صول  و تعداد نهال ا  مح

   د شد.نخواهتكميل اكسل  4و  2و  1هاي شماره فرم برآورد شده و

  عمومياصول  -3-3-2

صــورت در و كنترل علف هرز در نهالســتان از اهميت خاصــي برخوردار اســت. مبارزه عمليات  هاي هرز:كنترل علف )الف

صحيح  ستان   هرز علف مديريت  سال اول زراعي نهال سب    و  در  شد منا سال دوم   علفهزينه كنترل ها، نهالر هاي هرز در 

ستان را نظارت نموده و   وضعيت كنترل علف . كارشناس نهال بايد  خواهد يافتكاهش   را در آنو تراكم نوع هاي هرز در نهال

  منعكس نمايد. خود گزارشهاي

  .استكشت هرگونه سبزي و صيفي در محدوده داخلي نهالستان ممنوع توجه: 

شكوك به      :ايهاي قرنطينهآفات و بيماري )ب شاهده موارد م صورت م شناس     ايهاي قرنطينهبيماري آفات و در  سط كار تو

اقدام  ايينهضوابط قرنط مطابقتا شود كميته فني نهال منعكس  كارشناس مسئول كنترل و گواهي نهال استان و موضوع به ،ناظر

  الزم صورت پذيرد.

ه تفكيك ، باستاندارد تعداد نهال  در مرحله تاييد نهايي با حضور كميته فني نهال استان در هر نهالستان    درخواست شناسه:    -4

جهت صدور شناسه  پرداخت شده تعرفهتكميل و به همراه قبض  اكسل 4و  2 و 1 فرم هاي سپس .شودتعيين  پايهنوع رقم و 

  .شودارسال  به مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال

پس از توقف رشد و قبل از جابجايي نهال از نهالستان است. توليد    بهترين زمان الصاق شناسه،    نظارت بر نصب شناسه:     -5

صاق       كن سبت به ال سه ن شنا ست پس از دريافت  سه     نده نهال موظف ا شرح زير شنا سئوليت   ب ست  مدير فنيبا م و تحت  اننهال

  :اقدام نمايد استان نظارت كارشناس ناظر نهال

 .شوددر هر رديف بر روي نهال قبل از جابجايي الصاق شناسه  -5-1

  .استسانتيمتر باالتر از محل پيوند  20 اًمحل نصب شناسه بر روي نهال حدود -5-2

  راحتي خوانده شود.ه آن ببر روي  كه اطالعات مندرج اي نصب شودبه گونهشناسه  -5-3



٨ 

 

هال و پايه نرقم تطبيق شناسه با . شناسه بايد بر روي نهالي الصاق شود كه در متن شناسه، نام آن رقم درج شده است -5-4

ست       ساس ا ضروري و ح سيار  ستان     .ب سئوليت اين كار بر عهده مدير فني نهال س   آن بر عهده و نظارت دقيق م س  هناظر مؤ

   .است

 

  نهال: فرآوريو  برداشتبر نظارت  -6

  كندن نهال: -6-1

ــيني از زمين  صــورتنهال به  ،پس از توقف رشــد و آغاز دوره ركود             فرآوري آماده و شــده )برداشــتكنده (دســتي يا ماش

  ضوابط برداشت نهال به شرح ذيل است: .گرددمي 

استانداردهاي نهال و نهالستان موسسه ثبت و      (به هاي اصلي و فرعي باشد  نهال بايد داراي حجم مناسبي از ريشه   -6-1-1

  ).رجوع شودنهال و بذر و گواهي 

شود       -6-1-2 سيبي وارد ن شه و بخش هوايي نهال آ شت به ري سالمت ظاهري    ؛ در هنگام بردا ست ناظرين  بنابراين الزم ا

 ريشه و بخش هوايي) را بدقت كنترل نمايند.(نهال 

  هرس ريشه -6-2

ستفاده از قيچي باغباني هرس       سيب ديده با ا شه هاي آ ضد عفوني مداوم قيچي و ابزار      شوند. ري صول  توجه به رعايت ا

  هرس ضروري است.

  توجه: در خصوص توليدات گلداني ريشه نهال به زمين نفوذ نكرده باشد.

  (فضاي باز) بسته بندي -6-3

سته   ساقه      25تعداد نهال در هر ب ستاندارد، نهال با  صله خواهد بود. از قراردادن نهال هاي غير ا شه  ا كج و معوج، نهال با ري

  ود.ش، پيچ خورده و كالف شده در بسته ها خود داري شود. هر بسته در دو ناحيه ريشه و ساقه محكم بسته ميچنگالي

  ضدعفوني شستشو و -6-4

  كامال شسته شودبخوبي شستشو شده بطوري كه خاك همراه ريشه نهال ه ناحيه ريش -6-4-1 

  بعد از شستشو ناحيه ريشه در محلول ضدعفوني كننده قرار گيرد. -6-4-2

  صدور فاكتور فروش: -6-5

توليد كننده موظف اســت براي هر خريدار فاكتور نهال جداگانه صــادر نمايد. فاكتور فروش براســاس تعداد بســته ها، 

  .شودصادر محصول، نوع پايه و رقم 



٩ 

 

 شناسه باقيمانده هر توليد كننده را به مؤسسه     تعداد دار واستان بايد گزارش آمار توزيع نهال شناسه    نهال : كارشناس ناظر وجهت

  اي به مؤسسه برگرداند.را طي صورتجلسه سنواتياعالم و شناسه  و گواهي بذر و نهالثبت 
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