
 

 بسمه تعالی

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران

 محترم استان باغدارانقابل توجه 

 «اهمیت ، ضرورت و مسایای استفاده از نهال گواهی شذه و شناسه دار »
 

 خَاّذ ضذ.هیسش ٌٌذُ ًْال تش اساس هذاسن ٍ هستٌذات هَجَدووٌٌذُ ٍ هصشفاهىاى حوایت اص حمَق هادی ٍ هعٌَی تَلیذ -1

تا ًظاست ٍ وٌتشل هستوش تش هشاحل تَلیذ ًْال جْت صذٍس ٍ ًصة ضٌاسِ ًْال گَاّی ضذُ، افضایص اطویٌاى دس اسائِ ًْاال   -2

 ضَد.  سالن تِ هصشف وٌٌذُ حاصل هی استاًذاسد،

 تاضذ.صا( هیًْال گَاّی ضذُ داسای سالهت )عاسی تَدى اص عَاهل تیواسی-3

 تاضذ.استاًذاسد تَدُ یعٌی داسای هطخصات ظاّشی هٌاسة هیّا ایي ًْال -4

 داس ًمص ولیذی دس افضایص ووی ٍ ویفی تاغثاًی داسد. ّای ضٌاسًِْال -5

 تاضذ.گزاسی دس تخص تاغثاًی هیافضایص دسآهذ تاغذاس وِ گام هْوی دس تضویي سشهایِ -6
 

 
 

 )) مشخصات نهال گواهی شذه و شناسه دار((
 

ی ضذُ ٍ هشغَب، ًْالی است وِ اص ًظش ًَع سلن پایِ ٍ پیًَذن واهالً هطخص ٍ عاسی اص ّش گًَاِ آفات، تیوااسی،    ًْال گَاّ -1 

 ّای ّشص اًگلی ٍ ًیض داسای گَاّی سالهت، تْذاضت ٍ وٌتشل ویفیت تاضذ.ًواتذ ٍ علف

 ًْال پیًَذی تایذ داسای پایِ ٍ پیًَذن هطخص تاضذ.   -2

 تایذ یىسالِ ) اص صهاى پیًَذ ( ٍ یا دٍ سالِ ) اص صهاى واضت تزس دس خضاًِ ( تاضذ.  اص ًظش سي، ًْال پیًَذی  -3

ّای سٍی تٌِ ًْال تایذ سالن ٍ لَی تاضٌذ تا تتَاًٌذ پس اص واضت ًْال دس صهیي اصلی ٍ سشتشداسی آى ضشٍع تِ فعالیت جَاًِ -4

 یٌذ.  ّای الصم دس جْت هختلف تٌِ دسخت تَلیذ ًواًوَدُ ٍ تعذاد ضاخِ

ِ یای عوَدی داضتِ تاضذ ٍ اص هحل پًْال پیًَذی تایذ سالِ -5 ای ًَذ تِ طَس هستمین تِ طشف تاال سضذ وشدُ تاضذ ٍ گشُ یا صاٍیا

 تا پایِ پیذا ًىشدُ تاضذ تِ عثاست دیگش تٌِ ًْال ًسثت تِ سطح صهیي عوَد تاضذ.  

 ّای پیًَذی تایذ ته تٌِ تاضٌذ.  ًْال -6

صخن هحل پیًَذ ًْال تایذ واهالً التیام یافتِ تاضذ ٍ پَست پایِ ٍ پیًَذن ایي هحل سا واهالً پَضاًذُ تاضذ تا دس اثش فطااسّای   -7

 هىاًیىی ٍ یا تاد ضاخِ حاصل اص پیًَذن اص پایِ جذا ًطَد.

 تاضذ.   ساًتی هتش 1-2هتش ٍ لطش تٌِ تیي  1-5/1استفاع ًْال دس اوثش دسختاى هیَُ تایذ تیي  -8

 یه ًْال گَاّی ضذُ تایذ داسای گَاّی سالهت ٍ تْذاضت گیاّی تاضذ.   -9

 دیذُ ًطَد. عالئن ًاساصگاسی  تطاتك واهالً تا یىذیگش ساصگاس تَدُ ٍ ّیچتجاًس ٍ پایِ ٍ پیًَذن تایذ اص ًظش  ،دس ًْال پیًَذی -10

 .  (فالذ آثاس خشگَش خَسدگی، گشُ، صگیل یا تَهَسّای غیش طثیعی تاضذ )تاضٌذطثیعی تایذ صاف، ضاداب ٍ  ،، تٌِ ًْالپَست سیطِ -11

یه ًْال گَاّی ضذُ ٍ هشغَب داسای ضٌاسِ طًتیىی تَدُ یعٌی اصالت طًتیىی ایي ًْال تایذ هطاخص تاضاذ ٍ ضٌاساِ تاش      -12

 سٍی تٌِ ًْال ًصة گشدد.  

 ًام پایِ ٍ سال تَلیذ ًْال لیذ هی ضَد.  –ًام هحصَل –ستاىًام ا –دس ضٌاسِ ًْال، ًام تَلیذ وٌٌذُ  -13

اسائِ فاوتَس فشٍش ) تعٌَاى تضویي اصالت ًْال ( تَسط تَلیذ وٌٌذُ ًْال تا روش هطخصات ٍ آدسس خشیذاس، ًَع هحصاَل،   -14

 ی تاضذ.  تعذاد ًْال، لیوت ًْال ٍ ... تا اهضاء ٍ هْش تَلیذ وٌٌذُ ًْال الضاهی ه –ًام پایِ ٍ ًام سلن
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