
 

 

    

  

         

  

  

  

  وزارت جهاد كشاورزي

  سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي                                  

  مؤسسه تحقيقات ثبت و  گواهي بذر و نهال

  

        

        
        

نهال  توليدكنترل و نظارت بر  دستورالعمل

    كشت بافت ازطريق 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  :تنظيمتهيه و                                            

  معاونت تحقيقات كنترل و گواهي نهال            
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  :عنوان

  دستورالعمل كنترل و نظارت بر توليد نهال به روش كشت بافت  

  واژه هاي مورد اشاره در اين دستورالعمل  �

 .شود نهال به گياه نرم، نيمه چوبي و يا چوبي شده درختان و درختچه هاي مثمر و غير مثمر گفته مي -1

 .شود كه رقم محصولي بر روي پايه مناسب پيوند شده باشد نهال پيوندي به نهالي گفته مي -2

شود كه براي توليد نهال پيوندي بكار گفته مياز كاشت بذر يا اندام رويشي  گياهچه حاصلبه  :پايه -3

 .مي رود

انجام پيوند به عنوان شود كه با تكثير رويشي حاصل شده و بدون به نهالي گفته مي :نهال خود ريشه -4

 .رسدنهال محصولي به فروش مي

كه هنوز مراحل سخت شدن را طي ساقه، برگ و چندين ريشه  دارايعلفي ماده گياهي به  :گياهچه -5

 .شودگفته مي نكرده باشد

شود كه به صورت منظم در اين دستورالعمل به بازديدهايي كنترل و نظارت اطالق مي: كنترل و نظارت -6

با )  توليد كننده(يك نسخه از گزارش بازديد بايد به ذينفع . همراه باشد تكميل گزارش بازديدو با  

 .اخذ رسد تحويل شود

خارج از عمليات داخل و شود كه شاملتوليد به روند كامل مراحل فيزيكي توليد اطالق ميفرايند  -7

تثني سشيميايي، ممواد گياهي و يا ماده مراحل تهيه مواد اوليه مورد استفاده، اعم از . محيط بسته است

  .هستند

  :موضوع -1

    گياهچه به روش كشت بافت مورد استفاده قرار /اين دستورالعمل به منظور كنترل و نظارت بر توليد نهال 

  .مي گيرد

  :ضوابط -2

مد نظر از مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و  محصوالت/داراي مجوز توليد محصول توليد كننده بايد  )1

  .باشدنهال 

مدير فني توليد بايد با كليه مراحل انجام فرآيند كشت بافت گياهي آشنا بوده و از هر مرحله اطالع كافي  )2

 .داشته باشد

 .حضور مدير فني در محل توليد الزامي مي باشد )3

 .روند توليد مواد تكثيري با توجه به روش تكثير و ظرفيت توليد بايد مشخص باشد )4

 .ل توليد بازديد نموده و مشاهدات را يادداشت برداري و ثبت نمايدمدير فني همواره از مراح  )5

فرآيند توليد از روند انجام كار بازديد نموده و با بررسي و كنترل كارشناسان ناظر در طي /كارشناس )6

اطالعات جمع آوري شده توسط مدير فني نقاط ضعف و مشكالت فني را بصورت مكتوب به مدير فني 

 .ه مي نمايند تا نسبت به رفع آن اقدام گرددو توليد كننده ارائ
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  : مراحل كنترل و نظارت -3

  ):هسته اوليه(كنترل ماده اوليه تكثيري   -الف

درج نام آن رقم در فهرست با تجاري بودن يك رقم . باشد پايه تجاري/ ماده اوليه تكثيري بايد از رقم -1

 .شود ملي ارقام گياهي ايران تعيين مي

هسته اوليـه  در صورتيكه . تهيه شده باشد) Basic material (اوليه تكثيري  بايد از هستهماده اوليه  -2

هسته اوليـه بايـد در شـرايط    . گردد ارائه مدارك قانوني مورد نياز الزامي استاز خارج كشور تهيه مي

 .نگهداري شوند)  Insect proof(مناسب 

ت از مراجع معتبر مورد تاييد مؤسسه تحقيقات ثبت و ماده اوليه وارداتي بايد داراي گواهي تاييد سالم -3

هاي ملـي سـالمت نهـال و مـواد تكثيـري، باغـات مـادري و        استاندارد اساسو برگواهي بذر و نهال 

 . نهالستانها نهال باشد

 .اوليه تكثيري از لحاظ اصالت رقم به تاييد مؤسسه تخصصي ذيربط برسد ماده -4

تكثير يا طـي شـدن    مجاز بودنمدارك مربوط به  منشاء خارجي دارددر صورتيكه ماده تكثيري   -1تبصره 

  .ارائه شودبايد دوره حمايت آن 

كارشناس ناظر مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال  موظف است نسبت به كنترل دقيـق   -2تبصره 

  . هر يك از موارد فوق اقدام نمايد

كارشناسي هر يك از نمونـه هـاي ارائـه شـده     و به تشخيص فوق در صورت عدم احراز شرايط  -3تبصره

از لحاظ سالمت و اصالت رقم با توجه بـه اسـتاندارد هـاي هسـته     ) پايه يا رقم( بعنوان ماده اوليه تكثيري 

توليد كننده موظـف اسـت نسـبت بـه پرداخـت      . هاي اوليه مورد ارزيابي آزمايشگاهي قرار خواهند گرفت

  .هزينه هاي ارزيابي اقدام نمايد

 . يابي باشدبايد مشخص و قابل رد نمونه گياهي در شرايط كشتبافت تكثيري از هر هايواكشتاد تعد -5

 .كليه اطالعات بايد ثبت و در دفتر مدير فني نگهداري گردد -6

 كنترل  در مرحله سازگاري -ب

ده ها بايد در شرايط كنترل شه و در طول دوره سازگاري، گياهچهها از آزمايشگاپس از خروج گياهچه -1

، رفتارهاي موفولوژيكي، نگهداري شوند و بطور مرتب توسط مديرفني توليد از لحاظ رشد
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روند رشد و نمو بطور مرتب كنترل . فيزيولوژيكي و عالئم احتمالي بيماريهاي گياهي كنترل شوند

 . شده  و اطالعات آن توسط مدير فني  يادداشت برداري مي شود

، در طول دوره سازگاري كارشناس ناظر از گلخانه آن سازگاريبسته به نوع محصول و دوره  -2

 سازگاري بازديد نموده و با توجه به اطالعات ثبت شده مدير فني نسبت به كنترل گياهچه ها اقدام 

شده به گلخانه سازگاري، ميزان ضايعات احتمالي ، مسائل  هاي واردكنترل آمار دقيق گياهچه. نمايدمي

 .ها از لحاظ ميزان و نوع بايد دقيقاً كنترل گرددودگييكي و آلو مشكالت فيزيولوژ

ي و ارزيابي آزمايشگاهي به ها در گلخانه سازگارگيري تصادفي از گياهچهبا نمونه: آزمايشگاهي كنترل -3

 اساس استانداردهايسالمت مواد تكثيري برها بسته به تعداد گياهچه )هاگياهچه كل% (2+100ميزان

همچنين با كنترل رفتارهاي مورفولوژيكي و . وطه مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت محصول مرب ملي

در صورت نياز استفاده از نشانگرهاي ملكولي اصالت گياهچه ها و ميزان تشابه آنها با مواد پايه كنترل 

 .شدقبل از خروج گياهچه ها از گلخانه به توليد كننده منعكس خواهد  هانتيجه ارزيابي . مي گردد

 كنترل در مرحله انتظار  -  ج

هاي توليدي بت به كنترل روند رشد و نمو نهالدر طول دوره انتظار و پرورش نهال مدير فني بايد نس -1

 .اقدام نمايد و كليه مراحل و مسائل و مشكالت احتمالي را ياداشت برداري و ثبت نمايد

هاي موجود در گلخانه انتظار از لحاظ كمي عات ثبت شده از روند توليد، نهالبا توجه به آمار و اطال -2

هر گونه و كيفي توسط كارشناس ناظر كنترل شده و در صورت مشاهده عالئم احتمالي مربوط به 

 .را بطور مكتوب به مؤسسه و توليد كننده گزارش خواهد نمود تبمراآلودگي يا وقوع تنوع 

و ارزيابي آزمايشگاهي در مرحله براساس آمار و اطالعات جمع آوري شده توسط كارشناس ناظر  -3

تاييد مشخص و با هاي مورد له انتظار، تعداد نهايي نهالسازگاري و در صورت نياز تكرار آنها در مرح

  .هاي موجود براي تهيه شناسه معرفي خواهند شدرعايت استاندارد

  درخواست  گواهي نهال -د

ننده، گواهي نهـال بـر حسـب نـوع محصـول      كييد و براساس درخواست كتبي توليدبه تعداد نهال مورد تا

  . نتيجه آن به توليد كننده اعالم خواهد شد تهيه شده وتوسط مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال 

  



 

 ٥

  نصب گواهي -ه

كننده قبل از جابجايي و انتقال نهال بايد تحت نظارت مؤسسه نسبت به الصاق گواهي بر روي هر اصله توليد  

  .و در قالب فاكتور فروش و سربرگ ويژه خود به خريدار نهال تحويل نمايد نهال اقدام نموده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


