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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 -

          مجتبی علیزادهآقاي مهندس  -

  آقاي مهندس میر مجید بنی فاطمه -

  خانم مهندس فاطمه بشیري -      
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  : موضوع  
نظارت این مؤسسه بر مراحل تهیه، چاپ و نصب شناسه نهال  کنترل واین دستورالعمل به منظور 

  .گیرد رختان میوه مورد استفاده قرار مید
  

  :تعریف
است ده، آلومینیوم  یا پالستیک از جنس کاغذ فشرمیلیمتر 172× 28به ابعاد  اي قطعه نهال شناسه 

  .گردد درج میسال تولید آن  شناسایی نهال از جمله اصالت، سالمت و مشخصاتکه بر روي آن کلیه 
قابل ردیابی  نهال و گواهی بذر سسه تحقیقات ثبت وؤرف ماز ط و ارزش حقوقی است داراي شناسه
  .است

  
  :ضرورت  اهمیت و

 بانیباغصنعت توسعه  اجراي سیاستهاي کالنها براي  یکی از مهمترین نهاده استاندارد مرغوب و نهال
دراز  در تولیدي ها موجب کاهش هزینه که است کمی و کیفیبا افزایش  ایجاد باغات یکنواختکشور و 

  .شود میمدت 
تحت نظارت مؤسسه تحقیقات  ست کهانهال  بودن استاندارد سالمت و، شناسه نهال  گویاي اصالت 

تولید کننده اظهاري  رقم براساس خوداصالت  ،در حال حاضر  .شود ثبت و گواهی بذر و نهال تولید می
ضرورت دارد تا نهال در . گیرد میتوسط سازمان حفظ نباتات کشور صورت  آن سالمتتأیید  و نهال

  .شودبازار عرضه  شناسه دار و به نهال محل نهالستان توسط تولید کننده
  
  :نهال شناسه  تهیه  ضوابط 
   شناسه انواع  -  1

یا نارنجی  ،آبی، زرد هايه رنگب یهای شناسه کیفیت نهال بدر فرآیند تولید نهال گواهی شده به تناس
توجه به شرایط  بر همین اساس با  .معناي خاصی دارد و مفهومکه هر رنگ  شودمی  استفاده سفید

  . نماید یماعمال سسه تقسیم بندیهاي زیر را ؤداخلی کشور این م
 نهال عنوان به و نموده را طی شدن گواهی فرآیندکه  کند آبی دریافت می شناسه ینهال: آبیرنگ  -

  .شود شناخته می )virus free(ویروس عاري از  "کامال
شایع در طرناك خ هاي مهلک وویروس برابر تنها در که کند سبز دریافت می شناسهنهالی : سبزرنگ  -

 هشناخته شد مهمهاي عاري از ویروس هانهال اینگونه  .ه باشدشد  )virus test( تست ویروس منطقه
    .هستند منطقه
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بر  و، رقم استپیوندك داراي اصالت  پایه واز نظر  که کند زرد دریافت می شناسهی نهال: رنگ زرد  -
یید أمورد ت پیش گواهینهال تحت عنوان  لاین نها . شود می ارزیابی ،نهال ظاهري اساس سالمت

   .سازمان حفظ نباتات کشور است ونهال  و گواهی بذر سسه تحقیقات ثبت وؤم
اظهاري  خودنی بر تمب آن پیوندك اصالت پایه و کند که دریافت می سفید شناسهی نهال :رنگ سفید -

 کنترل سالمت نهال و و ی بذرگواه تحقیقات ثبت و سسهؤنظارت متحت  این نهال  .تولید کننده است
  . شود د میتولی سازمان حفظ نباتات کشور

  
  : )رنگ سفید(شناسه متن مشخصات  - 2

  .در متن شناسه الزامی است رعایت دقیق موارد زیردر تهیه و تولید شناسه، 
  ، نام خانوادگی تولید کننده نام و -1
  ، نام پایه -2
  ، نام رقم -3
 ، نام استان و شهرستان محل تولید -4
 ، موسسه شماره مجوز -5
 ، سال تولید -6
 ، رقمی موسسه 14کد  -7
 عالمت تجاري تولید کننده، -8
 

   : )رنگ سفید( ماندگاري شناسه  -3
عات مندرج بر روي آن حداقل تا زمان اطال شناسه و شود که انتخاب اي باید بگونه شناسه نهال جنس
  .حفظ شود ن محصول اولی
  
   :یید شناسه أت  -4

را به  شناسه اي از قبل از تولید انبوه نمونه باید )اشخاص حقیقی یا حقوقی( ناسهکننده ش هر تولید
در  هر سال هیید شدأنمونه ت  .دشواقدام تولید انبوه  بهنسبت  ،ییدأتا در صورت تنمایند  ارسالسسه ؤم

کیفیت تولید شناسه در هر  کمیت و مؤسسه حق قانونی نظارت بر  .شود سسه نگهداري میؤآرشیو م
  . مرحله و در هر زمان براي خود محفوظ میداند

  
   :چاپ شناسهو   آمار -5

براي هر نهالستان مورد نیاز  شناسه تعداد آمار ،سیستم چاپ گیري از هر گونه اشکال درور جلوبه منظ
  .شود یید ارسال أاقدام به چاپخانه مورد تیید و جهت أسسه تؤاز طریق م باید



 ٥

  : نظارت و  کنترل -6
و کاربرد  تهیه گیري از هر گونه اشکال درنهال به منظور جلو و تحقیقات ثبت و گواهی بذرسسه ؤم

  .اعمال نمایدالزم نظارت  کنترل وتولید و کاربرد شناسه در تمام مراحل  باید شناسه
  
  : شناسه   اعتبار -7

  .دور نیستشناسه تولید شده هر سال براي همان سال معتبر است و استفاده آن درسالهاي بعد مق
، نهال و گواهی بذر تحقیقات ثبت وسسه ؤاز م کتبی با اخذ مجوزو  در موارد خاصتوضیح اینکه 

  .است یرامکان پذ استفاده شناسه با حداکثر یکسال تغییر
   

  : الصاق شناسه  -8
  .محل نهالستان به نهال همان محصول الصاق گردد درقبل از کندن نهال  شناسه هر محصول باید

  
  فنی شناسه  مشخصات   -9
با  )با قطر مناسب( آلومینیمورق کاغذ فشرده با لمینیت ،  جنس می تواند از شناسه  :جنس شناسه  -

  .مخصوص باشد لمینیت یا از پالستیک
  
مطابق  و پشت چسب دار ،میلیمتر  172 × 28 شناسه یک قطعه درابعاد  درحال حاضر  :ابعاد شناسه  -

   .است نمونه
  
سیاه  آن باید رويرنگ اطالعات چاپ  رنگ زمینه شناسه باید سفید ودر حال حاضر  : ناسهرنگ ش  -

  . باشد
  
 درشت  بایدشماره مجوز مؤسسه و عالمت تجاري تولید کننده  ،رقمی 14 کدقلم : شناسه قلماندازه  -
  .نوشته شود  خوانا  و نازكقلم بقیه نوشته ها باید با  و تر
  

سال یکبار باز  می تواند در صورت نیاز هر دو دستورالعملج در این اطالعات مندر: توضیح 
  .بینی و اصالح شود
کنترل معاونت تحقیقات  جلسه کار گروه فنی در 8/10/88تنظیم و به تاریخ بند   9این دستورالعمل در

  .دابالغ گردیمؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال  از طرف  "متعاقبا و تصویب گواهی نهال و
  


