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  وزارت جهاد کشاورزي

  سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزي

  گواهی بذر و نهالمؤسسه تحقیقات ثبت و  

  
  

  

  دستورالعمل تولید نهال پیش گواهی

  در فضاي بسته 
  

  

  

  

   مرتضی همتی :تنظیمتهیه و                                                 
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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 -

          هندس مجتبی علیزادهآقاي م -

  آقاي مهندس میر مجید بنی فاطمه -

  خانم مهندس فاطمه بشیري -      

  

  

  

  

  

  

  

  



3 
 

   :مقدمه

تهیه نهال استاندارد خود  .د مهمترین نهاده براي احداث باغات میوه تجاري می باشداستاندار تولید نهال سالم و          
اصول فنی کشت رعایت  منطقه وهوایی  شرایط آب و رقم و پایه مناسب با تخابیکنواخت، ان داشتن باغ مادري سالم ومستلزم 

از روشهاي ازدیاد جنسی و غیر جنسی براي تولید . اي در توزیع نهال می باشدو توجه جدي به مسائل قرنطینه و پرورش نهال
براي تولید نهال )  جنسی(بذر  ازی که امروزه روشهاي سنت.  و تکثیر نهال ارقام مختلف محصوالت باغبانی استفاده می گردد

یا ...) قلمه زدن، پیوند ، خوابانیدن و(جنسی سنتی روشهاي مختلف غیردرحالیکه . استفاده می شود کاربرد کمتري دارند
کانات این روشها نیازمند امهر کدام از . در ازدیاد ارقام میوه کاربرد فراوانی دارند) ازدیاديزکشت بافت و ری( هاي نو تکنیک
اي تولید کشت هاي گلخانهبا توسعه . ، جوانه زنی و پرورش نهال می باشندتکثیري، کاشاي براي تیماردهی ماده ت اولیه

؛ از این امکانات براي تولید نهالمناسب اقلیمی از این رو در صورت تامین شرایط . نداهیافت رواجمحصوالت باغی خارج از فصل 
  .بهره برده تولید نهال نیز در زمین سخت افزاري می توان

جهت تولید نهال در فضاي بسته  این دستورالعمل به منظور رعایت مقررات، شرایط و ضوابط الزم  :موضوع دستورالعمل -1
 .مورد استفاده قرار می گیرد) گلخانه(

کنش آنها به شرایط وا و تجاري محصوالت باغبانیارقام  تکثیر نهال از ویژگی هاي فیزیولوژیکی :ضرورت و اهمیت -2
، در صورتیکه .این مواد گیاهی را در طبقاتی قرار می دهد که هر کدام شرایط خاصی را براي رشد و نمو نیاز دارند  اقلیمی

و اثر ) ریشه آسان/ سخت ریشه(پتانسیل ریشه زایی  خواصی چون. شرایط براي آن رقم فراهم نشود رشد آنرا محدود می نماید
، توسعه ، قلیایی شدن خاکهاکمبود آب آبیاري، آب و خاك مانند شوريدیگر فرآیند، عوامل محدودیت کننده نوع قلمه در این 

از طرف دیگر  از طرفی و نیاز به توسعه و جایگزینی باغات با ارقام جدید و تجاري ...هاي قارچی، ویروسی و آلودگی دامنه
  .ر ازدیاد گیاهان از جنبه هاي کمی و کیفی ایجاب می نمایدضرورت استفاده از دانش نوین دهمچنین کوچک شدن اراضی 

  :تعاریف -3

بخشی از فضاي گلخانه اي که امکانات الزم براي افزایش رطوبت نسبی محیط و کمک به ریشه زایی در  :میست گلخانه -3-1
  .آن وجود دارد

پرورش و آماده سازي نهال جهت عمل پیوند،  بخشی از فضاي گلخانه اي که داراي امکانات الزم براي :گلخانه انتظار - 3-2
  .انتقال به عرصه می باشد

که می نداشته  را ات ریزکه امکان نفوذ حشر )ایزوله(طبیعی محدوده کنترل شده Screen house):(گلخانه ایزوله   -3 -3
  .نموددر آن نگهداري و تولید  را پایهاولیه مواد  توان در آن

هاي حاصل از کشت و گیاهچه قلمه، پیوندك، رانر، نشاء، پاجوش: اندام هاي تکثیري شامل بذر وبه  :مواد گیاهی -4 -3
از مراجع معتبر بوده اطالق می گردند که براي تولید نهال در سطح تجاري مورد اصالت و سالمت  داراي گواهی کهبافت 

   . استفاده قرار می گیرند
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  :شرایط و ضوابط عمومی -4

 .واهی بذر و نهال باشدز تولید از مؤسسه تحقیقات ثبت وگداراي مجوتولید کننده باید  - 4-1

در اختیار متناسب با منطقه مورد نظر را م براي تولید نهال در فضاي بسته تولید کننده باید تجهیزات یا امکانات الز - 4-2
 .داشته باشد

ار باشد و نوع پوشش مورد خوردباید از استحکام کافی بر ،سازه گلخانه با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه - 4-3
 .بخوبی تامین گردد خورشید به نورنیاز گیاه تا به نحوي انتخاب گردد )، شیشهپلی کربنات ک،پالستی(استفاده

متر مربع مفید براي  )1500(اي حداقل سطح مورد نیاز براي احداث یک واحد  تولید نهال در فضاي کنترل شده گلخانه - 4-4
 .می باشد) 15×10(سایز ی درنهال گلداناصله )50000(تولید حداقل

مجهز به سیستم  بذر پایه یا بستر شتابراي ک شاسی بستر متر مربع )100(حداقل ی،مشخص اي بخشهر گلخانه باید دار - 4-5
 .و در صورت نیاز پاگرما باشددار کردن قلمه  براي ریشه) میست(مه پاش

 .مجزا باشدتولید  يها بخش پرورش نهال یا گلخانه انتظار باید از سایر بخش - 4-6

اصله نباید هیچ گونه گیاهی در این ف. متر است )20(حداقلالً ایزوله از باغات مجاور هاي کامگلخانهفاصله ایزوالسیون  - 4-7
 .داشته باشدوجود 

 .وضچه ضد غفونی کفش تعبیه شودح فضاي مناسب پاکسازي و بایدگلخانه هر  جلوي درب ورودي - 4-8

پنجره ها باید با توري  . متر از هم باشد 2/2به فاصله  اتوماتیک با فن پاکسازي کامل راي دو دربورودي گلخانه باید دا - 4-9
 .اي باشد رنطینهورود و خروج از گلخانه باید با رعایت اصول ق .حشرات بطور کامل مسدود باشندبه هاي غیر قابل نفوذ 

 .مین مقدور نباشدکف گلخانه باید بتونی باشد تا امکان نفوذ ریشه نهال ها در ز -4-10

از طرف مؤسسه  احراز سالمت آنها مدارك و و تأیید ورود هر گونه ماده گیاهی به محدوده گلخانه منوط به کنترل -4-11
 .است

عوامل بیماري زاي باید عاري از هر گونه   هاگلدان پر کردن مورد استفاده براي خاك ریشه زایی و ترکیببستر  -4-12
  .خاکزي باشد

بخارآب، آفتاب و (ضدعفونی مناسب قبل از مصرف، با استفاده از روشتهیه بستر کشت باید  براي مورد استفاده خاك -4-13
 .در داخل سیلوي مخصوص ضد عفونی شود محدودهخارج از و ) مواد شیمیایی

 . هر گلخانه باید داراي یک مدیر فنی پاره وقت با مدرك کارشناسی باغبانی یا گیاهپزشکی باشد -4-14
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 مجهز به سیستم گرمایشیدر مناطق سردسیر باید    ، گلخانهیایی محل تولید و نوع محصولجغرافبا توجه به موقعیت  -4-15
 ،در مناطق گرمسیر براي جلوگیري از صدمات ناشی از آفتاب سوختگی و کاهش رشد نهال. باشد و تهویه مناسب 

 .باید مجهز به سیستم سایه دهی و کنترل دمایی باشد گلخانه

کیفیت آب آبیاري باید قبل از . باشد EC  = 500حداکثربا کافی و بهداشتی ، مطمئنآب منبع گلخانه باید داراي  -4-16
سیستم آبیاري مورد استفاده براي تولید نهال در گلخانه  قطره اي یا . احداث و در مرحله صدور مجوز به تایید برسد

 .بارانی بر حسب نوع محصول خواهد بود

سیستم کود دهی باید طوري طراحی شود که در مراحل . دان محدود استبا توجه به اینکه ریشه نهال در داخل گل -4-17
این امکانات می . دراختیار نهال قرار گیرد)ماکرو و میکرو(ها ع گیاه به میزان الزم از کودمختلف تولید بر حسب نو

 .اداره شود)هیدروپونیک(تواند بصورت یک سیستم بسته تغذیه آبی

ت روشنایی و کار سیستم هاي برقی گلخانه، داشتن حداقل یک نوع سوخت کافی منبع تامین انرژي الزم و کافی جه -4-18
 .و مطمئن مثل گاز و گازوئیل براي سیستم گرمایشی و خنک کننده، الزم و ضروري است

حتی االمکان سعی شود در انتخاب . است اي هاي گلخانه یکی از مسائل مهم در واحد دسترسی آسان به جاده عمومی -4-19
 .گلخانه سهولت دسترسی به جاده در نظر گرفته شود زمین و احداث

   :شرایط و ضوابط فنی-5

،ضروري است ویژگیهاي تجاري درختان میوه ارقام  ولیدت برايبذر در تولید پایه بذري  با توجه به اهمیت  :تولید پایه - 5-1
  :یا خرید بذر مد نظر قرار گیرندزیر هنگام تهیه 

 .ته شده تهیه شودارقام مادري شناخباید از  بذر -5-1-1
 .باال برخوردار باشد و یکنواختی بذر باید از درجه خلوص،  قوه نامیه، قدرت جوانه زنی -5-1-2
 .بذر باید عاري از بیماریهاي بذر زاد باشد -5-1-3
 .بذر باید در محل مناسب نگهداري شود -5-1-4
  .بذر باید ضدعفونی شده باشد -5-1-5
 .تاریخ مصرف باشد داراي وبذر باید داراي بسته بندي مناسب  -5-1-6
 
، مهم و از منابع زیر بذر مورد نیازتهیه  .مطمئنو  ، سالمیکنواختبذرخالص،  با توجه به اهمیت: منابع تأمین بذر-5-2

  .استضروري 
  .)داخلی و خارجی(معروفتولید کننده  بذر داراي برند تجاري  مهم شرکت هاي - 1- 5-2
   .رزيوابسته به وزارت جهاد کشاوکز تحقیقاتی   مرا مؤسسه و - 2- 5-2
  
مورد  منابعاز مورد نیاز  ،و اصیل سالم تهیه مواد تکثیريبا توجه به اهمیت  :)پیوندك/ قلمه (ماده تکثیري تأمین- 5-3

قبل از تهیه مواد گیاهی از  الزم و ضروري است)ویروسی و ویروئیدي(خطرناك عوامل بیماریزايعاري بودن از لحاظ به تایید 
گیاهی  مادهاحراز مدارك سالمت و اصالت مواد تکثیري قبل از گرفتن . نان حاصل نموداطمی باغ مادري مورد نظرسالمت 

  .الزامی است
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براي جلو گیري از اختالط ارقام و مشکالت آتی مواد گیاهی تکثیري باید تحت کد و بصورت بسته بندي وارد گلخانه  -5-4
  .شده و مورد استفاده قرار گیرند

مناسب و متناسب با ام عرضه و فروش باید از گلدان هنگ درسن نهال  ،، دوره پرورشيبسته به نوع محصول تولید -5-5
  .استفاده گردد آنها حجم ریشه

ها در یک الین یا بر روي شاسی باید بطوري باشد که امکان دسترسی به هرکدام از گیاهچه را فراهم  هالترتیب چیدن ن -5-6
  .نماید

  .میسر نباشداي باشد که در صورت آبیاري دستی اجازه نشت به گلدانهاي همجوار  ازهدانها باید به اندگل خاكمیزان  -5-7

در مراحل کار گزارش ، تعداد آنها، تاریخ کاشت و سایر اطالعات فنی تولید ی تولید باید از نقشه کاشت ارقامدیر فنم -5-8
  .تهیه نماید

تولید کننده باید کلیه اصول فنی و بهداشتی را در کاربرد ابراز ) نهال پیوندي/ پایه( در پرورش و نگهداري مواد گیاهی  -5-9
  .باغبانی رعایت نماید و در صورت مشاهده هر گونه آلودگی سریعاً در صدد رفع آن با نظر کارشناسی برآید

و بازار  جاريشناخته شده، ت اوال گیرد که ارقامی مورد تکثیر قراردرختان میوه باید دقت شود نهال  در تولید انبوه - 5-10
  .باشد مندرج گیاهی ایران  ارقام در فهرست ملیترجیحاً  و پسند باشد

  .م انجام شودکنترل علف هاي هرز، آفات و بیماریهاي احتمالی باید بصورت منظ -5-11

ر فنی تولید باید مدی... ، ویروسی وبرخی بیماریهاي قارچیبا توجه به تشابه بسیار عالئم کمبود عناصر غدایی و بروز  -5-12
  .بصورت هفتگی با کنترل مواد گیاهی این نواقص را بررسی و در صدد رفع آنها برآید

  :تاسیسات و ابنیه مورد نیاز- 6

  دفتر کار مجزا از محل گلخانه -1- 6

  انبار وسایل و تجهیزات -2- 6

  اتاقک ضدغفونی مواد گیاهی -3- 6

  شتابستر ک خاك و آماده سازيسیلوي تیمار  -4- 6

  یه و کود دهیذمنبع تغ -5- 6

  ابزار و وسایل باغبانی -6- 6
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از نهالستان بازدید  ضمنجابجایی ، کمیته فنی نهال استان هر گونه تولید نهال گلدانی و قبل از  پس از :الصاق شناسه - 7
به تعداد نهال  ضوابط رعایت  با کننده بایدتولید . مورد تایید را با توجه به استاندارد هاي نهال مشخص می نماید تعداد نهال 

  . پس از نصب مجاز به فروش نهال خواهد بود ونموده در یافت شناسه مورد تایید از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

از این . است  هزینهپر  متفاوت، حساس و رحمل و نقل نهال گلدانی نسبت به نهال ریشه لخت بسیا :نقل و انتقال نهال -8
   .مناسب اقدام نمایدبندي آن در تعداد  نسبت به بسته، تولید کننده باید نوع و اندازه گیاه  با توجه به رو

بند تهیه شده و براي اجرا به مدت دو  48ماده و  8این دستورالعمل پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی در جلسات متعدد در 
ط مجریان محترم  به این معاونت منعکس می گردد بتوان در امید است با نقطه نظرات کارشناسی که توس. سال ابالغ می گردد

  .  نقصهاي آنرا بر طرف نمود، بازنگري این مجموعه 

 

  

  

  


