
  
      

  
  وزارت جهاد کشاورزي

  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي     
  مؤسسه تحقیقات ثبت و  گواهی بذر و نهال
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 :کمیته فنی معاونت تحقیقات کنترل و گواهی نهال

        آقاي دکتر دهقانی شورکی -

 آقاي دکتر اردشیر رحیمی میدانی -

  آقاي مهندس  وحید موید صفاري -

        آقاي مهندس مرتضی  همتی -

  آقاي مهندس عبدالرضا  کاوند -

          آقاي مهندس ایمان جعفري مفیدآبادي -

          علیزادهآقاي مهندس مجتبی  -

  آقاي مهندس میر مجید بنی فاطمه -

  خانم مهندس فاطمه بشیري -      



  :عنوان -1
  ید نهال درختان میوه در نهالستانتول بازدید از مراحلدستورالعمل  

  :موضوع -2
ن مورد  این دستورالعمل به منظور کنترل ونظارت دائم  از مراحل تولید نهال درختان میوه در نهالستا 

  .تفاده قرار می گیرداس
  
  :ضوابط بازدید از نهالستانها -3

  .نهالستان مورد بازدید باید داراي مجوز تولید از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال باشد -1
 حضور مدیر فنی نهالستان در بازدیدها ضروري است -2
 .پذیردصورت مدیر فنی و کارشناسان ناظر  بازدید باید با هماهنگی مسئول نهالستان، -3
ئه شود درج و تصویر آن به تولید کننده یا مدیر فنی نهالستان ارا) پیوستبه (نتایج بازدید در فرم مخصوص  -4

 .و مشکالت فنی آن اقدام گرددتا نسبت به رفع نقاط ضعف 
از مراحل مختلف تولید نهال به شرح این دستورالعمل  در مؤسسهکارشناس نهال  /کارشناس مسئول -5

 . نماید میطرح و پیگیري  ،در کمیته فنی نهال رادید و نتایج بازنهالستانها 
انتخاب زمین نهالستان، جهت صدور مجوز و همچنین  احلمردر  حداقل اعضاء کمیته فنی نهال استان باید -6

 .درخواست شناسه نهال از نهالستان بازدید و اعالم نظر نمایندیید نهایی و تأدر مرحله 
در جلسه  ترجیحاًدار بازدید نموده و ؤسسه به صورت سرزده از نهالستانهاي مجوزان ستادي مگروه کارشناس -7

ها جهت پیگیري به کمیته فنی بدیهی است نتایج این بازدید .دنماین ه فنی نهال استان شرکت میکمیت
 .نهال استان و مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال منعکس خواهد شد

  

   :روش -4

  :شود که شامل موارد زیر است همترین مرحله تولید نهال محسوب میکاشت بذر و قلمه م
 عملیات آماده سازي زمین یا بستر کاشت، -الف

  ضدعفونی و تیمار هاي الزم بذر و قلمه   - ب
  زمان کاشت مناسب بذر و قلمه، -ج
  ها، انتخاب روش کاشت مناسب و رعایت تراکم الزم  و به عبارتی فاصله نهال  -د
  بیاري پس از کاشت بذر یا قلمه یا هر نوع اندام تکثیرياولین آ   -ه

  :شرایط فنی بازدید -5
  )زمستان یاپائیز (مرحله اول بازدید  -زراعی سال اول  -5-1

در و با رعایـت نکـات زیـر     نموده مورد نظر بازدید زمین از محلنهال استان  کمیته فنی اعضاي اصلی در این مرحله
 .د نمودنگیري خواه تصمیم آن رد یید یاخصوص تأ

  .رعایت فاصله ایزوالسیون الزم از باغات موجود بر اساس استاندارد -1- 5-1
 )با در نظر گرفتن بیماریهاي مشترك(
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 .تناسب اقلیم براي تولید نهال مورد نظرکنترل  -2- 5-1
 .کیفیت زمین از لحاظ حاصلخیزي و بافت خاكکنترل  -3- 5-1

 .نظر در زمین مورد سابقه کشت گیاهان جالیزي و کنترل بررسی -4- 5-1

 .زمین دوره آیش و تناوبو کنترل بررسی  -5- 5-1

 .و ناقل به بیماري هاي مشترك دائمی بررسی و کنترل میزان آلودگی زمین به علفهاي هرز - 6- 5-1
 .کیفیت آب و منابع آب کافیو کنترل  بررسی -7- 5-1

مرحلـه   ،پس از تأیید زمین.تأیید موارد فوق زمین مورد نظر انتخاب می شود در صورت: زمین انتخاب -8- 5-1
  .انتخاب پایه هاي بذري و خرید بذر از مراکز مطمئن فروش است بعدي

 .و رعایت تناسب پایه و رقم در زمان خرید بذر الزم کنترل بررسی و -9- 5-1

 ).قبل از کاشت( ر در زمان مناسبتیمار هاي الزم بذ کنترل -10- 5-1

  .کنترل فاصله کاشت در نهالستان -11- 5-1

  .بذر پایه در زمان مناسبکاشت کنترل  -12- 5-1
  

  )بهار و تابستان(بازدید  دوممرحله  -راعی ز اولسال   - 5-2
ایـن  . گیـرد  رختـان میـوه در ایـن مرحلـه صـورت مـی      مرتبط با تولید نهال دنظارتی کنترل و بیشترین فعالیت هاي 

  :شوند فعالیتها به دو دسته تقسیم می

   :فعالیت هاي تخصصی  -5-2-1
  .محصولیهاي  ق با استاندارد، مطاب)متر مربع( واحد سطح در نهالکنترل تراکم مناسب  -الف
  .نهالستانها )پیوندك، قلمه، پاجوش( باغ مادري مناسب، جهت تهیه مواد تکثیري و تعیین کنترل ،بررسی -ب
  .)بسته بندي و نصب لیبل (کنترل مواد تکثیري در زمان تهیه از باغ مادري، -ج
 .ان رشد و شادابی نهالبر اساس درصد گیرایی پیوند، میز کنترل تجانس پایه و پیوندك -د 

فراهم شـدن پیونـدك مناسـب     ،ها از طرفی ، میزان رشد و یکنواختی پایهطقهبا توجه به شرایط اقلیمی هر من
  .، نکات اساسی است که باید مد نظر قرار گیردزمان پیوندو  نوع تعیین ،مورد نیاز از طرف دیگر

ز استقرار در همان سال شروع به رشـد و فعالیـت مـی    شود که پیوندك پس ا به پیوندي گفته می:  پیوند بهاره
  .نماید

 .شـود  شـرایط محیطـی پیونـد زده مـی    ، نـوع پیونـد و   وندي است که  به تناسب نوع محصولپی  :پیوند خواب
 .شـود  افتد ولی نهال در شروع رشد سال بعـد سـر بـرداري مـی     پیوند اتفاق می قرار پیوندك در همان سالستا
  "پوست دهی مطلوب پایه و پیوندك است ،صحیح پیوندزمان انتخاب  معیار"
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  فعالیت هاي عمومی  -5-2-2 
 .در نهالستان کنترل علف هاي هرز -الف

در کلیـه   کنترل آنها عوامل بیماري زا مد نظر هستند که 2و ناقلِرشد و نمو نهال  1هاي هرز رقیبِ کلیه علف
  .تنهال بسیار ضروري اس رشد سال اولبه ویژه در  ،مراحل
 بیماریها آفات و  - ب

یـرد تـا آفـات و    مورد بازدیـد قـرار گ   توسط کارشناس ذیربط نهالستان باید در طی مراحل رشد و نمو نهال
چنانچـه    .ندبه موقـع کنتـرل شـو   ) طبق استانداردها و نظر کارشناس سازمان حفظ نباتات(ي خطرناك هابیماری

یـا نـاقلین آن برخـورد نماینـد بـا       مشـکوکی از بیمـاري  کارشناسان بازدید کننده به مورد یا مـوارد  / کارشناس 
 .ت مبارزه و کنترل صورت خواهد گرفتدر کمیته فنی نهال استان پیگیري الزم جه انعکاس

 .نهالستان کنترل آبیاري مناسب  - ج

ودگی به کنه تار آل هاي عمومی رشد نهال و اري نهالستان با استفاده از شاخصآبیو میزان آب دوره طول کنترل 
  .گیرد نکبوتی صورت میع

  

  سال دوم زراعی -5-3
  فعالیت هاي تخصصی   -5-3-1
 :نهال در نهالستان کنترل سربرداري -الف

ـ محـل سـر  .  شـود  پس از محرز شدن گیرایی پیوند، زمان و محل سـربرداري مشـخص مـی     یـک  فاصـله  ه برداري ب
بطوري که این برش به بـاز شـدن نـوار     اهد بودریب و خالف جهت پیوند خوسانتیمتر باالتر از محل پیوند و بصورت اُ

  .پالستیکی محل پیوند کمک نماید
 :کنترل مراحل جوشگیري  - ب

به موقع حذف کند که  رشد میپایه در قسمت باقیمانده هاي خفته  دادي از جوانهر اثر حذف بخش هوایی پایه تعب
طی مراحل زیر صورت می  ،رشد نهال ن کار با توجه به شرایطای  .نقش مهمی در کیفیت نهال پیوندي دارد آن

 گیرد،

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

 .هفته بعد از مرحله اولتا سه دو : مرحله دوم 

   .هفته پس از مرحله دومتا چهار سه : مرحله سوم
 

                                                
 ...اویار سالم ، شیرین بیان و نی ، مرغ، قیاق، ورك ، خارشتر ، پیچک ،  -1

  ...پیچک صحرایی ، تاجریزي سیاه و زرد ، اویار سالم سلمه تره ، سس و -٢



  :رشد رویشی یکنواختی دراصالت رقم و کنترل -ج
رشد رویشی  یکنواختیاصالت و  باید  هاي دوره اي هنگام بازدیددر مرتب  ستانتابتا اواخر فصل  اواخر فصل بهاراز 
 موضوع این. خورداد استاز اهمیت زیادي بر در نهالستان رقمنواختی یک . را کنترل نمود خطوط کاشتدر رقم هر

 از زمان کاشت پایه، گرفتن پیوندك، عمل پیوند، سربرداري و نهال ی تولیدبه ما نشان می دهد مراحل اجرای
  . جوشگیري نهال به خوبی انجام گرفته است

  :کنترل تعداد نهال استاندارد در یک رقم -د
دقت نظر در برآورد با در نهالستان  ملی رقم، مطابق با استاندارد هاي هرنهال از  نهایی اواخر فصل رشد کنترل تعداد
  .وردار استبراي آمارگیري از اهمیت بسزایی برخ) متر مربع(میزان تولید در واحد سطح

  

  :کنترل سطح نهالستان -ه
  ):سال اول(سطح زمین زیر کاشت پایه -الف

پس از انتخاب زمین براي نهالستان کارشناس نهال مؤسسه باید نسبت به مساحی زمین مورد نظر وثبت موقعیت 
تعیین  وهمچنین نسبت به تفکیک . اقدام و در فرمهاي مربوطه درج نماید نهالستان)طول و عرض( جغرافیایی

  .کاشته شده دقت شودمساحت محصول 
  ): سال دوم(سطح زمین ارقام پیوندي  -ب

در نهالستان توسط اعضاي کمیته فنی نهال استان، در اواخر فصل رشد،  قابل فروش قبل از تأیید تعداد نهایی نهال
خدمات کنترل و کل هزینه محاسبه  نسبت به وآخرین آمارگیري اقدام  طبقباید نسبت به جمع آوري آمار نهایی 

  .بر اساس قرارداد عمل شود نظارت

  :فعالیت هاي عمومی  -5-3-2
 کنترل علف هاي هرز -الف

عملیات مبـازره و کنتـرل آنهـا     ،هاي هرز رشد آن در سال اول و نوع علفمیزان  با توجه به سن انتقال نهال،
نهالستان خوب اعمـال گـردد    زراعی مدیریتاگر در سال اول   .در نهالستان از اهمیت خاصی برخوردار است

هاي هرز و باید نوع علف کارشناس نهال  .یابد رشد علفهاي هرز کاهش میرشد خوبی داشته باشند، ها  و نهال
   .میزان آنها را در گزارشات منعکس نماید

 ي نهالستانابیماریه آفات و  -ب

از بیماریهـاي  مشـکوکی  در صورت مشاهده موارد  ،همانند سال اول زراعیدر بازدیدهاي سال دوم نهالستان، 
و بـه موقـع    منعکس  به کمیته فنی نهال) طبق استانداردها و نظر کارشناس سازمان حفظ نباتات(خطرناك 

  . خواهد شدکنترل 



 کنترل آبیاري  -ج

گی بـه  آلـود هاي عمومی رشـد نهـال و    استفاده از شاخص  نهالستان باو میزان کافی آب آبیاري کنترل دوره 
  .گیرد صورت میتوسط کارشناس نهال کنه تار عنکبوتی 

  

  نهالستان از نهایی بازدید -6
از نهالستان بازدید نمـوده  کمیته فنی نهال استان  ،با توجه به نوع نهال و سن انتقال آندر پایان دوره تولید 

و فـرم   اسـتاندارد اقـدام  نهـال  داد تعیید یت استانداردهاي نهال نسبت به تأو با رعا موجودو به استناد گزارشات 
  .دنمای میتکمیل ) برگی  رفرم چها( درخواست شناسه 

  

  شناسه خواست در -7
استان بر اساس گواهی کمیته فنی نهال استان تعداد شناسه مورد نیاز را بر حسب نـوع   سازمان جهاد کشاورزي

  . دنمای اعالم مینهال  سه تحقیقات ثبت و گواهی بذر وسمحصول جهت صدور شناسه به مؤ
  

  
  شناسه نصب -8

هـال  ن تولیـد کننـده    .دار شـوند  شناسـه  هـاي اسـتاندارد  نهالباید  از جابجایی نهال قبل پس از توقف رشد و
اقـدام   مـدیر فنـی نهالسـتان   بشرح زیر و تحت نظـارت   ، نسبت به الصاق آنموظف است پس از دریافت شناسه

  .جه شوددر این مورد باید به نکات زیر تو  .نماید
 سه بر روي نهال استاندارد نصب شود،شنا - 8-1

 باشد، ر باالتر از محل پیوند میسانتیمت 20محل نصب شناسه بر روي نهال حدود  - 8-2

 ود،ش براحتی خوانده بر روي آنصب شود که اطالعات مندرج  شناسه باید طوري ن - 8-3

 لصاق گردد،ا )نرك(غیر پیوندي، غیر استاندارد ،ناسالم هاي شناسه نباید بر روي نهال - 8-4

 روي نهال رقمی الصاق گردد که در متن شناسه نام برده شده است، برباید شناسه  - 8-5

اي بـه   صورتجلسه تولید کننده باید آمار شناسه باقیمانده را به مؤسسه اعالم نماید و شناسه مازاد را طی:  توضیح
  . دمؤسسه برگردان
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  و فروش نهال  کندن -9
و قبل از آغـاز رشـد بـه طریـق     رشد نهال  وآغاز دوره رکود  در فصل مساعد  پس از توقفشناسه دار  نهال 
در این مرحلـه بایـد بـه نکـات      .گیرد  میقرار  شده و در اختیار خریداراز زمین کنده  )یا ماشینیدستی ( صحیح

  :مهمی از استاندارد نهال به شرح زیر توجه شود
   ي اصلی و فرعی باشد،ها ریشه مناسبی از حجمداراي  کنده شده باید نهال - 9-1
 شود،) شسته( ریشه نهال باید قبل از ضد عفونی - 9-2

 ول مناسب ضد عفونی شود،در محل )در صورت نیاز( ریشه هاي نهال باید پس از هرس - 9-3

 تعداد نهال در هر بسته باید بر اساس استاندارد باشد، - 9-4

در کیسـه   سـپس  ،دهقـرار دا  داخـل گـونی کنفـی نمـدار    پس از ضـد عفـونی،    بالفاصله بسته نهال باید - 9-5
شناسه ها باید بیـرون از بسـته بنـدي قـرار     .  شده و به خریدار تحویل شود پالستیک بزرگ بسته بندي
 گیرند تا قابل رؤیت باشند،

به مؤسسه  فرم اي از آنده و نسخه به خریدار تحویل ش مؤسسه فروش فرمبا ارایه نهال شناسه دار باید  -9-6
 .ارسال گردد
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  ظارت  بر مراحل تولید  نهال در نهالستانفرم گزارش کنترل ون
  :سال 

  :  (GPS)موقعیت جغرافیایی                                                           :                                  شرکت/ نام تولید کننده 
  :  روستا/محل                         :                      شهرستان:                                  استان

 :آدرس دقیق نهالستان

  تاریخ
 بازدید

  مراحل شرح عملیات نتایج بازدید کارشناسی
 کنترل

 ردیف

 حالت الزم توضیحات

 رعایت فاصله ایزوالسیون  مناسب  

ین
 زم
اب
تخ
ان

 

  
  
  
  
  
1 

 نا مناسب 
 دارد  

 ندارد  علفهاي هرز غالب و دائمی
  سابقه کاشت آیش  

 کشت قبلی  )تناوب - آیش(
 خوب  

 متوسط  حاصلخیزي
 ضعیف 

 چاه عمیق  

 آب و آبیاري
 نهر/ رودخانه 
 چشمه/ قنات 
 روش آبیاري 

 نوع پایه بذري  

ري
هدا
 نگ
ت و

اش
ک

 

  
 
  
  
  
  
  
  
2 

  رویشی 
 درجه بندي   

  تتیمارهاي قبل از کاش
 بذر

 خراش دهی  
 خیساندن 
 سرما دهی 
  ضد عفونی 

 خطی یک ردیفه  
 خطی دو ردیفه  روش کاشت بذر و قلمه

 سایر 
 فاصله روي خطوط  

 تراکم نهال
 فاصله بین ردیف ها 

 علف هاي هرز رقیب  
 ناقل 

 نوع آفات وبیماري آفات  
 ماريبی 

 دور آبیاري   
 آبیاري

 منظم نا منظم 

  
  فرم گزارش کنترل و نظارت بر مراحل تولید نهال در نهالستان

 8  :سال



  :  (GPS)موقعیت جغرافیایی                                           :                                              شرکت/ نام تولید کننده
  :  روستا/محل:                                       شهرستان:                                  استان

 :آدرس دقیق نهالستان

 تاریخ بازدید
 نتایج بازدید کارشناسی

 شرح عملیات
  مراحل
  کنترل

 

 ردیف

  حالت توضیحات الزم
  زمان پیوند  

 پیوندزنی

هال
ش ن
رور
 و پ
وند
پی

 

3 

  یه پیوندكمحل ته 
 نوع  پیوند 
  ارتفاع محل پیوند 
 درصد  گیرایی 
  تجانس پایه و پیوندك 
  یکنواختی رقم 
  نصب تابلو رقم 

 سربرداري محل سربرداري  
 زمان سربرداري 

 مرحله اول  
 مرحله دوم  جوشگیري

 مرحله سوم 
 رزعلف هاي ه رقیب  

 ناقل 
 نوع آفات  

 نوع بیماري  آفات و بیماري

 ارقام مورد تأیید  

 تأیید نهایی نهال

زیع
 تو
ل و
تقا
ان

 

4 

 تعداد کل 
  تعداد مورد تأیید  

 زمان تحویل   
 زمان نصب  الصاق شناسه

 محل نصب 
  زمان کندن  

  شینی کندن دستی یا  ما  کندن نهال
تیمار هاي بعد از  تمیز کردن ریشه  

 کندن نهال
 هرس ریشه 
 ضد عفونی ریشه 

 کیسه پالستیکی  
 دارد

  گونی کنفی   بسته بندي
 ندارد 

  
  فرم گزارش کنترل و نظارت بر ارقام مورد تأیید نهال درختان میوه در نهالستان

 9  :سال



:                                                                     (GPS)موقعیت جغرافیایی :                                                             تشرک/ نام تولید کننده
  :تاریخ
  :  تاروس/محل:                                       شهرستان:                                  استان

 :آدرس دقیق نهالستان

تعداد 
  مورد
 تأیید

تعداد 
کل 
 رقم

سن 
 نهال

 روش تکثیر وضعیت

یف نام محصول نام رقم نام پایه
رد

 

ستا
یرا
غ

ارد
درد
ن

ارد  
اند
ست
ا

ش  
جو
پا

اي 
مه 
قل

دي 
یون
پ

 

ري
بذ

 

           1 
           2 
           3 

           4 
           5 
           6 
           7 
           8 
           9 
           10 
           11 
           12 
           13 
           14 
           15 
           16 
           17 
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0


