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  مقدمه

این نظام . دارستاي برخوراز جایگاه ویژهنظام گواهی نهال باغبانی پیشرفته  هاي داراي صنعتدر کشور           

اد اولیه مو فرآیند این در.  مهمترین نهاده بخش باغبانی را تحت پوشش قرار می دهد یعنینهال تضمین کیفیت 

عاري از هر گونه بیماري خطرناك از نظر سالمت و  تثبیت شده، از لحاظ اصالت ژنتیکی کامالً تکثیري براي تولید نهال

  .می باشند

بنابراین، اهمیت جایگاه .  نهالستانها خواهند بودبراي تکثیري سالم و اصیل  هاي باغات مادري تولید کننده اندام         

ر کنار هم از اهمیت دو طبقه د ،از این رو.  بسیار حائز توجه می باشدباغات مادري در فرایند تولید نهال گواهی شده 

نهال گواهی  بهبتواند کشور ، دستورالعمل حاضر با این رویکرد که به اهمیت این فرایند با توجه. ندبسیار باالیی برخوردار

  . تهیه شده است، رسیده و در صنعت باغبانی تغییرات اصولی ایجاد شودشده 

  تعاریف -1

Ø احـداث  از ارقـام تجـاري   )  پیوندك وبذر( أمین اندام تکثیري تتولید و عبارتست از باغی که با هدف  :باغ مادري

ویروسـی، شـبه ویروسـی،    (شده و درختان آن از لحاظ اصالت ژنتیکـی مشـخص و در برابـر بیماریهـاي مهلـک      

-مواد گیاهی الزم براي غرس در باغ مادري از هسـته . شناخته شده آن رقم عاري می باشند...) پالسمایی وفایتو

ایـن  بـا رعایـت   و  شـده تهیـه  تحت نظارت مؤسسـه تحقیقـات ثبـت و گـواهی بـذر و نهـال       رقم هاي اولیه آن 

  .  دنمی شو کاشتهدستورالعمل 

Ø یعنی مشابهت صفات توارثی   :اصالت ژنتیکی)True-to-type ( شده ثبتاندام تکثیري با رقم  

Ø ـ انـدام تکثیـري   نهال و  و سالمت  کیفیتتایید مطابقت  :گواهی توسـط   مصـوب هاي ملـی  داسـتاندار  ر اسـاس ب

  مؤسسه  تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

  )بستهفضاي ( شرایط محل احداث باغ مادري -2

 حداقل سطح  -1

حجم تولیـد   و )همجوار هاياستان –استان (وسعت باغ مادري بسته به نوع محصول ، سطح توسعه باغ در منطقه  

 یک محصـول تولید اندام تکثیري براي شده مورد نیاز حداقل فضاي کنترل  متر مربع1000. نهال متغیر می باشد
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البته در خصوص ارقام نیازمند گرده افشـان اختصـاص بخشـی از سـطح بـراي      . در حد اقتصادي می باشدتجاري 

  .گرده زا ضرورت دارد    تولید رقم 

  )ایزوالسیون( رعایت فاصله ایمنی -2

    

ازمحصوالت مختلـف بـاغی تجـاري  در منـاطق      ...) خانه وگل(رعایت فواصل ایمنی باغات مادري  در فضاي بسته 

نباید  هیچ گونه پوشـش سـبزگیاهی وجـود     متري 20این فضا و به فاصله  پیرامون. متر است  500آلوده حداقل 

  .داشته باشد

 سابقه کشت 

 فضاي بسته؛ در محل پیشنهادي براي احداث باغ مادري ،با هدف پیشگیري از شیوع بیماریها و آفات            

نداشته ) مثمرمثمر و غیر درخت(اي گیاهی پایا هسابقه کشت گونه ساله 5 باید حداقل یک دورهدر مناطق آلوده 

در صورت وجود علف هاي هرز پایا،  قبل از کشت باید با کاربرد علف کش هاي سیستمیک از بین  باش

  ینی، چغندرقند یا محصوالت صیفی خانوادهزممحصوالتی مانند سیب اراضی که قبالً زیر کشتهمچنین بروند

Cucurbitaceae وSolanaceae  اراضی بکر و دست . ساله را پشت سر بگذارند 5دوره یک بوده اند، باید

 .داراي اولویت خواهند بوددر مناطق مطلوب از لحاظ اقلیمی نخورده 

 عدم وجود بقایاي گیاهی  -3

علفهاي هرز چند ساله در محدوده  ریشه ن قدیمی، بقایاي هرس ودرختا بقایاي گیاهی از قبیل ریشه          

بسیاري از آفات و بیماریهاي مهلک درختان میوه درون بقایاي .  دارنده می باشندبازاحداث باغ مادري از عوامل 

احتیاط هاي الزم در این  کهبنابراین، ضروري است  .خشکیده و آفت زده درختان زمستان گذرانی می نمایند

ویروسها و بیمارگرهاي  حاملحذف علفهاي هرز .  دیوص با جمع آوري بقایاي گیاهی و سوزاندن آنها بعمل آخص

  .، ضروري استدر اطراف محل احداث باغ ، مخصوصاً علف هاي هرز چند ساله مشترك با محصوالت باغی مهم 

 اقلیم مناسب -4

ه و نیز پراکنش باغات در آن منطقه می توان منطقساله  10-30یک دوره  با توجه به آمار هواشناسی        

با توجه به عدم ورود درختان .  قرار دادنظر  براي انتخاب سازه مناسب مد تناسب اقلیم را براي احداث باغ مادري
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س بهاره بعنوان یک رتاثیر پذیري از سرماي دیر ؛امکان کنترل شرایط محیطیباغ مادري به مرحله زایشی، 

ودرصورت نیاز به تولید بذرانتخاب منطقه  منتفی می باشد ،ي، در انتخاب اقلیم مناسبمشکل اساسی باغدار

لیکن .  خواهدگردیدمدنظر قرار گرفته یا اسکرین هاوس به گلخانه تبدیل مناسب ضرورتا ازلحاظ شرایط اقلیمی 

( کلیماییروحداقل مطلق دماي زمستانه، مدت ماندگاري آن، وضعیت توپوگرافی منطقه، وجود شرایط میک

  .براي پیش بینی امکانات کنترل دما ضرورت دارد ... )زار وآب ، چمن نزدیکی به منابع

 وضعیت مالکیت -5

، ضرورت دارد که در فضاي کنترل شده  تجاري و اقتصادي از باغات مادري برداريبا توجه به دوره بهره        

 - 30بلند مدت، حداقل  بصورت  استیجاري بودن؛ صورتدریا  بوده  زمین با غ مادري تحت مالکیت متقاضی 

  .باشد متقاضیساله، در اختیار  25

 بستر کشت  -6

بستر کشت مورد استفاده براي ایجاد  باغات مادري در فضاي کنتـرل   انتخاببا توجه به روش کاشت گلدانی ،

 ، نـوع محصـول   می توان بـر حسـب  هماهنگی مؤسسات تحقیقاتی ذیربط بلکه با  .شده محدودیتی وجود ندارد

   .فاکتور هاي مختلف ایجاد نمودبا رعایت  زم را شرایط ال

 آزمون سالمت خاك  -10          

در  ندرجم يزخطرناك خاك يزاعوامل خسارتعدم ابتالء آن به کنترل بستر کشت از لحاظ سالمت و        

 لستان هاي محصوالت باغی کشورو نهاباغات مادري  ،استانداردهاي سالمت هسته هاي اولیه و پیش تکثیر

 .ضرورت دارد

 )گلخانه (در فضاي کنترل شده  باغ مادريه مورد نیاز براي احداث ساز -11

ارتفاع وده و این سازه باید از استحکام کافی برخوردار ب. با توجه به اقلیم منطقه نوع سازه انتخاب می شود       

براي جلوگیري . باشدقه برف منطوزن تحمل  روشن جهت از نوع ایرانیت پوشش سقف آن و  متر3سازه حداقل 

، مگس  40مش  -مینوز( باید از پوشش مش با ابعاد مناسب ؛ پنجره ها  و درب هااز ورود حشرات به محدوده 

در صورت احداث گلخانه شیشه  .کامالً پوشیده باشندکارشناسی  با نظرو  ) 78مش -، تریپس  52 مش -سفید

  .کامالً مسدود گرددمناسب ا مش ها باید باي دریچه 
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که بصورت باشد  مدیگراز ه) متر 20/2(ي با فاصله مناسب باید داراي دو درب ورود فضاي کنترل شده باغ ،

وجود یک فن ، که در زمان باز شدن درب اول روشن ووزش باد آن کل فضاي درب را پر .  بسته  شوند خودکار 

 باید کنترل شده يدر فضا آنها بسته بندي واندامهاي گیاهی تولیدي  امکانات  ضد عفونی. ضرورت دارد نماید

حوضچه . سانتیمتر می باشد 10محدوده داخلی قطعه بندي و معابر آن بتنی با ضخامت حداقل . گردد فراهم 

 کشی اطراف گلخانه براي جلوگیري از ورودضدعفونی کفش در جلوي درب ورودي واحداث فنس بندي ویا دیوار

  . متفرقه الزم می باشدافراد 

  میزان آب مورد نیاز   -12

 که از چاه استحصال میگردد عاري از پاتوژن( آب سالم  باید در فضاي کنترل شده  براي احداث باغ مادري       

 . و کافی در دسترس باشد) 

ري طـوري  و بایـد سیسـتم آبیـا    براي احداث باغات مادري اجباري است)  اي و تحت فشارقطره(سیستم آبیاري 

  . اي درخت محدود نشودتوسعه سیستم ریشهتا  گرفته وطراحی شود که آب کافی در اختیار هر درخت قرار 

 آزمون تجزیه کیفی آب  -13

مـی  موارد زیر مشـخص   و ارزیابی فیزیکی و بار میکروبی لحاظ  از قبل از احداث باغ مادري کیفیت آب آبیاري   

  :گردد

باید زیر  باغبانیدر مورد محصوالت هدایت الکتریکی آب آبیاري  : آبیاري آب )EC( هدایت الکتریکی - الف 

  .باشد زیمنس بر متر دسی 1600تا 1000

 تعیین مقاومت پایه مورد استفاده بسته بهمیزان این عامل  :آب آبیاري) سدیم قابل جذب  SAR (میزان  -ب

  .می گردد

   .تعیین می گردد تفادهمقاومت پایه مورد اس بسته به: آبیاريسنگینی آب  -ج

  .احراز گردد... ، قارچی  عدم ابتالء آب آبیاري به آلودگی هاي باکتریایی ، نماتدي  -د
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  تامین ماده گیاهی  -3

 تجاري و سازگار با شرایط اقلیمیرقم  .1

با هدف احداث باغ  و نتایج سازگاري آنها، یمحیطهر منطقه با توجه به شرایط  درارقام تجاري و سازگار       

حمایت و هدایت معاونت ، برنامه ریزي ، اريذسیاست گ این امر با . می شوند از هسته هاي اولیه تهیه مادري 

در  تجربی مؤسسات تحقیقاتی - لمیو استفاده از پشتوانه ع) بعنوان متولی تولید میوه در کشور(تولیدات گیاهی 

  .محقق می گردد جهت توسعه باغبانی کشور

 تخاب پایه مناسب ان .2

سرعت تکثیرآنها، استفاده از پایه هاي پر رشد  ش و افزایدر فضاي بسته براي تسریع در روند رشد درختان      

 .دانجام می گیر، آنها  میزان سازگاريتوصیه هاي کارشناسی مؤسسات تحقیقاتی تخصصی  و با رعایت  بربنا

 وارداتیتجاري ارقام  .3

اي برخوردار ویژهمادري درختان میوه، تهیه و تأمین مواد گیاهی سالم و اصیل از اهمیت براي احداث باغ         

ی توانند از طریق با هدف ایجاد باغ مادري م )پایه  -گرده زا –رقم ( ارقام مهم و تجاري محصوالت باغی. است

الزم از معاونت تولیدات گیاهی و اخذ مجوز اي یت مقررات و ضوابط فنی و قرنطینههاي دیگر با رعاواردات از کشور

لیست ارقام  ،متقاضی می تواند با هماهنگی معاونت امور تولیدات گیاهی و مدیریت باغبانی استان.  تهیه شوند

سازگار و تجاري محصوالت را با کمک مؤسسات تحقیقاتی ذیربط تهیه نموده و سپس تحت نظارت مؤسسه 

مواد گیاهی وارداتی .  اقدام نماید هاحفظ نباتات نسبت به واردات آن تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان

ناك  ربیماریهاي مهم و خطعاري از ( آن مت باید داراي مدارك و مستندات کافی در خصوص اصالت رقم و سال

هیه ت Basic materials ) (از مواد پایه حتی المقدور این مواد باید .باشند )موجود در کشورهاي مبدأ و مقصد

تمایز، یکنواختی و هاي ملی آزموناخذ اطالعات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام بر پایه دستورالعمل  .شوند

و نیز ارائه مدارك الزم مبتنی بر سپري شدن دوره حمایت یا اجازه تکثیر و بهره برداري ) DUS(پایداري 

)patent ( استالزامی توسط متقاضی  و عرضه از صاحب رقم .  
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 تجاري محلیو رقام بومی ا .4

ارقام و جمع آوري یی ساشنامستلزم  براي کاشت در باغات مادري تجاري ارقام بومی و محلی استفاده از         

هاي ملی تمایز، یکنواختی و پایداري دستورالعمل آزمون مبتنی بر  آنهافیزیولوژیکی  مرفولوژیکی واطالعات 

)DUS (ایجاد الزم به ذکر است که براي  .باشد ملی می بر اساس استاندارد هاي نهاآهاي اولیه ایجاد هسته و

تأیید مؤسسه تحقیقات  بهو سالمت آنها  ودشطی )  sanitation(باید مسیر سالم سازي ،این ارقامهاي اولیه هسته

 .دبرسو در صورت نیاز سازمان حفظ نباتات ثبت و گواهی بذر و نهال 

 کاشت نحوه -4

 بنديبلوك  -1

ر حسب نوع به منظور کنترل کمی و کیفی تولید اندام تکثیري ضرورت دارد که ارقام بر اساس نظم خاصی ب       

  .الصاق شناسه بر روي هریک از گلدانها ضرورت دارد. پایه در بلوك هاي جداگانه اي پرورش یابند ورقم   ، گونه

ü تولید رقم و گرده زا 

آن می ته توجه داشته باشد که براي هر رقم تجاري که به تولید باید به این نکمادري متقاضی احداث باغ 

و در کرده رقم گرده افشان مناسب آن را هم به تعداد کافی تولید ) خاص گرده افشانبه  در صورت نیاز( پردازد

  .)یک به ده ( اختیار متقاضی قرار دهد

  

 گلدانها فاصله  -2

بـا  ترجیحـاً  هـا  شـوند کـه در حالـت رشـد کامـل سرشـاخه      چیده ي طورباید گلدانها در هر بلوك باغ مادري،         

بـا  از گلدان هـاي  اي وجود دارد تی که از میزان توسعه سیستم ریشههمچنین با شناخ.  نداشته باشد تماسهمدیگر 

 .متناسب استفاده شودحجم کافی و 

  نگهداري و مدیریت -5

 تشکیل میوه  جلوگیري از -1

باید طوري مدیریت شود که جز در موارد بنابراین ، می رود اندام تکثیري انتظار تولید  تنهاباغ مادري از  چون       

ها به فاز زایشی جلوگیري از ورود جوانه )هرس سنگین( شاخه ساالنهبرداشت با  یعنی .خاص درختان به گل نروند
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ت و براي کامل هستند برداش جوانه که داراي هاي بالغ از لحاظ فیزیولوژیکی، شاخهانجام پیوند زماندر  .آیدبعمل 

  . می شوند ها فرستادهبه نهالستانبسته بندي ضد عفونی و بعد از پیوند زنی 

 بررسی و پایش  -2

توسط مدیر فنی مورد ) هر ماه یکبار در فصل رشد(درختان کاشته شده در باغات مادري باید همواره  -الف       

آفات و کنترل، رشد وضعیت.  ثبت گرددمورد بررسی و لت عمومی آنها ارزیابی قرار گرفته و وضعیت سالمت و اصا

  .  یادداشت گرددبیماریهاي احتمالی، تغذیه و آبیاري و سایر فاکتورهاي باغداري توسط مدیر فنی 

  سازمان حفظ نباتاتبا مشارکت و   متخصص ومجرب سط کارشناسان توتک تک درختان باغ مادري  -ب      

ز لحاظ سالمت مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته و دو الی سه بار بصورت مشاهده اي کنترل یکبار در سال ا

ت هزینه هاي آزمایشات بر عهده مالک باغ مادري خواهد بود که بر اساس بدیهی اس .و اصالت خواهند شدسالمت 

  .تعرفه هاي مصوب پرداحت می گردد

 جایگزینی -3

با توجه به ( سال 3-5 حداقل  رقم تجاري در باغ مادري پیوندكزمان نگهداري هر پایه پیوند شده با 

  .بعد از گذشت این دوره جایگزینی نهال ها ضرورت دارد. خواهد بود )نوع محصول

 یروي انسانین -6

Ø  ارشـد  حـداقل کارشناسـی   بـا تخصـص   تمام وقـت   یک مدیر فنی متر مربع  هزار 5تا مساحت  باهر باغ مادري

از پرسـنل کـافی بـراي انجـام     باید عالوه بر مدیر فنی باغ مادري، به تناسب سطح   .نیاز دارد گیاهپزشکی –باغبانی 

   .امور باغداري در مراحل مختلف برخوردار باشد

 بهره برداري -7

 کیفیت وسایل مورد استفاده -1

 .لودگی باشندآعاري از  وسایل و ابزار باغبانی مورد استفاده در بهره برداري از باغات مادري باید استاندارد و      

     .ضرورت دارد)  مداوم ضدعفونی( رعایت دستورالعمل ها و احتیاط ها در کاربرد وسایل 
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 )قلمه، پیوندك  (نحوه برداشت ماده تکثیري  -2

به مصرف کننده  آنزمان مناسب برداشت و عرضه و نوع محصول  )قلمه، پیوندك ( بسته به نوع ماده تکثیري        

استانداردهاي مصوب و تحت نظارت مؤسسه به  بر اساس  رعایت ضوابط و احتیاط هاي الزم. گرددمشخص می

 .ضروري استتحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال 

 بسته بندي و ضد عفونی -3

مـی  بنـدي  ضد عفونی و بسـته   و مواد تکثیري با رعایت ضوابط فنی از هر درخت برداشت ، شناسه داردر باغ مادري 

  .گردد

 توزیع -8

 معتبر باید پس از شناسه دار شدن با فا کتور فروش) پیوندك و قلمه(  مواد گیاهی تکثیري حاصل از باغ مادري   

استاندارهاي  45به شرح مندرج در بند ...) تعداد، رقم، گرده افشان، پایه، پیوندك و(و با درج کلیه اطالعات الزم 

قرار ردیابی مورد تا درصورت نیاز شود  ک اطالعات آن مجموعه نگهداري و اطالعات آن در بان تحویلبه خریدار ملی 

  .گیرد

 تاسیسات، تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز -9

  انبار -١

 پارکینگ ماشین آالت -٢

  ادوات و ابزار ضد عفونی امکانات -٣

 اتاق نگهبانی -٤

 اتاق کار مدیر فنی -٥

 و اتاق بسته بندي انبار خنک -٦

 ...مپاشی، و تجهیزات مرتبط با آبیاري، س -٧

  گردش کار -10

  مدیریت باغبانی استان بهدرخواست متقاضی ارائه  -١

  در کمیته فنی نهال استانموضوع درخواست طرح  -٢
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  از محل ارائه شده ، بررسی وامکان سنجی با توجه به نتایج آزمایشات آب و خاك فنی نهال بازدید کمیته  -٣

  انعکاس موضوع به معاونت تولیدات گیاهی -٤

  صدور مجوز احداث ، نهایی جهت بررسی و تایید تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالمؤسسه  است بهارجاع درخو -٥

  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالکمیته فنی نهال و   تحت نظارتآماده سازي زمین  -٦

  مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالسازمان حفظ نباتات و  تحت نظارت تامین ماده گیاهی  -٧

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی تحت نظارت مدیریت باغبانی استان و با هماهنگی  ث باغ با رعایت ضوابط فنیاحدا -٨

  بذر و نهال

 با هماهنگی مدیریت باغبانی استان و تحت نظارت مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهالنگهداري و برداشت  -٩

 


