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ارقام  گواهی شده های الزم برای تولید نهالتجاری زمانی ایجاد می شوند که زمینههای  باغ: مقدمه

 مطابق با استانداردها فراهم گردد.سالم تجاری، با اصالت ژنتیکی مشخص و 

 تعاریف -1ماده 

مواد رویشی قایل تکثیر است که توسط موسسه و پس  اجازه نامه تولید بذر، نهال یا :مجوز تولید -1-1

 راز شرایط فنی الزم صادر می گردد.حاز ا

مورد تأیید موسسه تحقیقات و ضوابط به مکانی اطالق می گردد که واجد شرایط فنی  :هالستانن -1-2

 و مجوز تولید دریافت نموده است.بوده ثبت و گواهی بذر و نهال 

به اشخاص حقیقی یا حقوقی اطالق می شود که بر اساس مفاد این دستورالعمل،  :تولید کننده نهال -1-3

 .نموده استدریافت مجوز تولید و از موسسه  آوردهامکانات الزم برای تولید نهال گواهی شده را فراهم 

با مواد گیاهی حاصل از پیش که  استماده تکثیری سالم و اصیل کننده تامین  باغ: باغ مادری -1-4

 اندام تکثیری  تولیدو شده احداث تحت نظارت مؤسسه ها با رعایت استانداردو های اولیه هستهتکثیر 

 .می نماید )پیوندک/قلمه(

از باغات مادری و تحت نظارت  آن ککه پایه و پیوندگردد به نهالی اطالق می :نهال گواهی شده -1-5

 شرایط و استاندارد ها تولید می شود.در نهالستان دارای مجوز و با رعایت سایر و تامین شده  مؤسسه 

به آزمایشگاهی اطالق می گردد که توسط مؤسسه تحقیقات آب و : آب و خاک آزمایشگاه مرجع -1-6

 .استمعرفی شده تایید و خاک کشور 

 تاندارداسروش  ، مطابق باشیمیایی آب و خاکفیزیکی و آزمون شاخص های  :آزمون آب و خاک  -1-7

موسسه تحقیقات آب و خاک کشور که نمونه برداری آن توسط کارشناس ذیربط  مورد تایید

  صورت گرفته است.

 شرایط و ضوابط فنی -2ماده 

 زمین -2-1

زمین الزم برای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده با رعایت تناوب کشت، مساحت  :مساحت -2-1-1

 .استهکتار  10 حداقل ن جنبه های اقتصادیدپرورش نهال و لحاظ نمو دوره
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بعد از برداشت نهال از برنامه کاشت طوری  تنظیم شود که در تناوب کشت الزم است : تناوب -2-1-2

 ، گندم و جو و ذرت قابل گل جعفری نظیرگیاهانی  در این دوره سال فاصله افتاده و 3هر قطعه حداقل 

 .دمی باش کاشت

جاری یزمین پیشنهادی برای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده می تواند ملکی یا است مالکیت: -2-1-3 

 .استحداقل سه ساله بودن زمین، مدت زمان اجاره ستیجاری باشد. در صورت ا

به  مناطق غیر آلودهدر  نهال گواهی شده محل پیشنهادی برای اخذ مجوز تولید :فاصله ایمنی - 2-1-4

و ای( میوهو غیرهای  میوه )گونه ی پایدارمتر از هر جهت با کشت ها 100 حداقل عوامل قرنطینه ای

ای وجود دارد این فاصله با مناطقی که محدودیت شرایط قرنطینهدر  باشد.داشته فاصله گیاهان جالیزی 

 شود.دیریت حفظ نباتات منطقه تعیین مینظر م

 رودخانه نباشد. محل نهالستان در مسیل و 

و عناصر موجود  pHاحراز شاخص های کیفی آب، شامل شوری، سختی، گواهی : آبزمون آ -1 -2-2

 در آب، مورد تایید موسسه تحقیقات آب و خاک کشور.

جهت اخذ مجوز تولید نهال گواهی نظر نظر بر اساس نتایج آزمون خاک زمین مورد : آزمون خاک -2-2-2

 pH، باشد حاصلخیزداشته باشد ، لومی(  -، بافت مناسب )ترجیحأ شنیباید شور نباشدگواهی شده 

 . باشدداشته ( 5/7 -5/6) مناسب 

 زمین باید زهکشی مناسب داشته و محل انباشت زه آب قطعات مجاور نباشد. -

به عوامل بیماریزای برای تولید نهال محل مورد تقاضا زمین خاک  عدم ابتالء :خاک سالمت -2-2-3

مطابق با استاندارد نمونه برداری  تولید برای صدور مجوز (سالمتمندرج در استاندارد ملی خاکزی )

 الزامی است. توسط آزمایشگاه مرجع 

 اییت شرایط قرنطینهرعا -3ماده 

ای در محدوده زمین مورد تقاضا مبنی بر عدم وجود عوامل قرنطینه استانحفظ نباتات  مدیریتاخذ نظریه 

 .استمجوز تولید نهال گواهی شده الزامی  صدور برای

 تناسب اقلیمی -4ماده 
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عد بودن منطقه برای تولید نهال گواهی شده خصوص مستدر  معاونت کنترل و گواهی نهالیه اخذ تأیید

 .استمحصوالت مورد تقاضا ضروری 

 کشتسابقه  -5ماده 

تولید نهال، سابقه شته سال گذ 3طی  باید حداقلپیشنهادی برای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده  زمین

 نداشته باشد.لگوم ها را از خانواده و جالیزی محصوالت تولید  ،باغ میوه/ غیر میوه ای کاربری 

 آبیاریو  آب – 6ماده

ات و ، قنچاه شده گواهیتولید کننده نهال  آبیاری نهالستان آب برای تأمین  ابعمن: منبع تأمین آب - 6-1

باشد. ارائه پروانه بهره برداری آب به موسسه تحقیقات می  دارای مجوز معتبر از مراجع ذیربط  چشمه

 ثبت و گواهی بذر و نهال برای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده الزم است.

هزار متر مکعب آب به ازاء هر هکتار نهالستان در سال برای تولید نهال به  5-7دود ح :میزان آب  -6-2

 نیاز می باشد.مورد وع محصول، اقلیم و .... تناسب ن

ای( در اری سیستم آبیاری تحت فشار )قطرهایجاد شبکه اصلی به منظور برقر :روش آبیاری  -6-3

  .استضروری  نهالستان برای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده

 برای آبیاری بارانی با اهداف آبشویی در شرایط طغیان  پیش بینی امکانات ،در طراحی شبکه اصلی

 .ایی و... توصیه می گرددیه شیمرزوتی، تغذیه برگی ، مبابکنه تار عنک

)  نبودنش استاندارد برای اطمینان از شوربه روتوسط آزمایشگاه مرجع آب آنالیز آزمایش آب: -7-3

Ec ≤2000  استبرای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده الزامی آب  (مکعبسانتی متر میکروزیمنس بر. 

 مزارع ، های مسکونی، صنعتیبآهای سطحی، پسبا استفاده از آبشده گواهی نهالستان احداث  :1 تبصره

 باشد.مقدور نمیو باغات 

 گیاهی وادم -7ماده 

 پایه ها دو دسته اند: پایه الف.  -1

)اصالت و  الزم هایباید دارای گواهی بذر مورد نظر ،پایه بذرینهال  تولید به منظور ی:بذرپایه  -1-1

 . و شناخته شده باشداز مراجع معتبر  سالمت(
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گواهی  از مؤسسه تحقیقات ثبت و بذر های دارای مجوز تولیدمراجع معتبر عبارتند از شرکت :2تبصره 

ه ک کننده بذر پایه تامینخارجی های و شرکت های تابعه، مؤسسه تحقیقات علوم و پژوهشکدهبذر و نهال

 معتبر وارد می گردد.  گانوارد کنندتوسط از بذور آنها از مبادی رسمی و 

 تحت کنترل و نظارت، قلمه زنی کشت بافت، خوابانیدنهای روشیکی از به که  ایپایه :رویشی پایه -1-2

 یاهی سالم و اصیل تولید شده باشد.موسسه از مواد گ

مراجع معتبر برای تهیه پایه های رویشی عبارتند از باغات مادری و شرکت های کشت بافتی  :3تبصره 

 .استدارای مجوز تولید از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

باید از باغ مادری دارای مجوز از مؤسسه تحقیقات ثبت (  /قلمهپیوندکاندام تکثیری ) : پیوندک/ قلمه ب. 

باغ مادری دارای اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده باید برای متقاضی و گواهی بذر و نهال تهیه شود. 

نماید و در صورت هر گونه تغییر، قبالً و گواهی بذر و نهال اعالم  را کتباً به موسسه تحقیقات ثبتمجوز 

  مؤسسه برساند. مراتب را به اطالع

 ات و امکانات الزمستأسی -8ماده 

ک نهالستان در نزدی بعنوان دفتررا  یمتقاضی اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده باید محل :دفتر کار -8-1

برای اخذ مجوز مشخص و شماره تلفن با آدرس ، شهرستان ( به نهالستان ) بخش، دهستانترین محل 

 به موسسه معرفی نماید.

گلخانه مجهز به سیستم کنترل  واحدمتقاضی اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده باید یک : گلخانه -8-2

 ، سازگاری مواد گیاهی ومتر مربع برای تکثیر اولیه 500 حداقل با مساحت وآبیاری رطوبت دما،

 آزمایشات کنترلی در اختیار داشته باشد.

انبار خنکی جهت انباشت و نگهداری باید متقاضی اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده  :خنکانبار  -8-3

 داشته باشد.در اختیار بذور پایه، نهال قابل فروش، پایه و پیوندک 

 یک دستگاه تراکتورتملک مستندات باید متقاضی اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده  :ماشین آالت -8-4

ولید نهال گواهی شده ...( برای اخذ مجوز تخیش، روتیواتور، سمپاش، نهال کن باغی با ادوات مورد نیاز )

 ارائه نمایند.

ضد عفونی قبل از پیش بینی امکانات در صورت بکارگیری ماشین آالت بصورت خرید خدمت،  :4تبصره

 پیش بینی گردد.باید ورود ادوات به محدوده نهالستان 
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متقاضی اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده باید  .ندیدسته بضد عفونی و  تجهیزات شستشو، -8-5

عفونی  و ضد دسته بندی نهال  ، ضدعفونی ومستنداتی مبنی بر فراهم کردن تجهیزات الزم برای شستشو 

 ارائه نماید.ادوات قبل از ورود به محدوده نهالستان را 

اید با رعایت متقاضی اخذ مجوز تولید نهال گواهی شده ب. و شناسه گذاری معرفی نشان تجاری -8-6

ثبت نموده  مرکز مالکیت های معنوی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور خود را در  ضوابط نشان تجاری

اسه شن دک گواهی شده به تعداد نهال ،تا پس از تولیدو نمونه آنرا بطور رسمی به مؤسسه معرفی نماید 

 از جانب مؤسسه صادر گردد.

 تولید کننده به تعداد کد های دریافتی، برای عرضه نهال شناسه تهیه می نماید .  : 5تبصره

 نیروی انسانی متخصص -9ماده 

 شناسکارمدیر فنی با مدرک تحصیلی حداقل یک نفر باید د نهال گواهی شده متقاضی اخذ مجوز تولی

 ازواند می تمدیر فنی  نماید. بکار گرفته و به موسسه معرفیتمام وقت  یا تولیدات گیاهی ارشد باغبانی

 .نمایداستفاده نیز بصورت خرید خدمت  ، تغذیه و...(گیاهپزشکیتخصصی )خدمات  سایر

 گردش کار – 10ماده 

 شهرستانجهاد کشاورزی ارائه درخواست به مدیریت  -10-1

 معرفی به سازمان جهاد کشاورزی استان -10-2

 هالکمیته فنی نتوسط  اجرایی _طرح فنی وتجهیزات  ،بازدید و بررسی امکانات  ،تشکیل پرونده  -10-3

 استان

 بر اساس این دستورالعمل. اولیه کمیته فنی نهال استانتأیید  -10-4

به موسسه تحقیقات ثبت و گواهی از طریق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ارسال پرونده  -10-5

 بذر و نهال

 یید کارشناس ستادی معاونت کنترل و گواهی نهالتأبررسی و  -10-6

 وع در کمیته صدور مجوزطرح موض -10-7

 صدور مجوز تولید نهال گواهی شده -10-8

 تکمیل فرم تعهد شرایط-11ماده 

تولید نهال گواهی شده باید در هر دوره تولید، فرم تعهد شرایط را برای اعمال کنترل دریافت کننده مجوز 

 پرداخت تعرفه نظارتی را تعهد نماید.  و نظارت تکمیل نموده و
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 الزممدارک  -12ماده 

 .درخواست کتبی متقاضی -1

 معرفی نامه از سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات استان. -2

 طرح فنی اجرایی احداث نهالستان. ارائه -3

 و امکانات موجود جهت صدور مجوز تولید. برگی بررسی وضعیت زمین 4 تکمیل اصل فرم -4

 تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات آن. -5

 تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی کشور. -6

تحت اختیار شرکت و یا شخص  هکتار( 10)حداقل تصویر اسناد مالکیت و یا قراردادهای اجاره اراضی -7

 .حقیقی با آدرس، کروکی و سطح زیر کشت مشخص

 تر( مناطق غیر آزادم 100( زمین با لحاظ قراردادن حداقل ایمنی )UTMارائه نقشه ) -8

 معرفی نامه از باغ مادری استاندارد جهت تأمین پیوندک نهال گواهی شده. -9

 تصویر اسناد و مدارک تأمین آب مطمئن و سالم)چاه، قنات و چشمه( -10

 .تولیدات گیاهی یا  تصویر مدارک تحصیلی مدیر فنی در رشته باغبانی -11

 رای طرح.تفاهم نامه همکاری مدیر فنی در اج -12

 ( و بیماریهای مهم خاکزی.ارائه نتایج آزمون خاک از نظر آفات  )نماتد -13

 نتایج خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آزمون خاک و آب.ارائه  -14

زمینه روشن ) اشخاص  3×4تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی، کارت ملی و دو قطعه عکس  -15

 حقیقی (.

 تولید نهال گواهی شده. تعهدات متقاضیتکمیل و امضاء فرم منشور  -16
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فرم تک برگی مشخصات متقاضی درخواست مجوز تولید نهال، اندامهای تکثیری و نشاء جهت صدور  -17

یا تمدید )روکش مشخصات فنی نهالستان( که به صورت کامل پر شده و به تایید کارشناس نهال استان 

 رسیده باشد.

 .فیش پرداخت تعرفه -18

 مربوط به متقاضیان حقوقی،  نظیر شرکت ها  و تعاونی های تولیدی می باشد.  6و5ه:  بند  توضیح اینک
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