
وزارت جھاد كشاورزي

معاونت امور باغباني

 نشاء سبزي و صیفي مكانیزه دستورالعمل فني تولید

دفتر امور گلخانھ ھا، گیاھان دارویي و قارچ

گروه تولید محصوالت سبزي و صیفي گلخانھ اي

 1395تابستان 

شرایط و ضوابط اخذ مجوزھاي الزم 



و سبزي نشاء مكانیزه تولید متقاضي واحدھاي براي الزم ھاي پروانھ اخذ ضوابط و شرایط *رعایت 
پروانھ صدور نظام دستورالعمل " اساس بر دقیقا"  بایست مي و است الزامي گلخانھ، در صیفي 

محترم وزیر  7/7/94مورخ  20703/020شماره ابالغیھ   "خوراكي قارچ و اي گلخانھ واحدھاي 
جھاد كشاورزي مورد عمل و اقدام قرار گیرد.

شرایط و ضوابط عمومي و فني احداث گلخانھ ھاي تولید نشاء سبزي و صیفي

*رعایت ضوابط عمومي و اختصاصي براي احداث واحدھاي تولید مكانیزه نشاء سبزي و صیفي الزامي 
است و در خصوص موارد فني و عمومي( سازه ، تجھیزات و تأسیسات ملزوم)  مي بایست  بر اساس" 

 معاونت برنامھ 472دستورالعمل و مقررات اجرایي گلخانھ ھا (نظام گلخانھ اي كشور، نشریھ شماره 
ریزي و نظارت راھبردي رئیس جمھور)  " مورد عمل و اقدام قرار گیرد.

سبزي و صیفيتولید مكانیزه نشاء  در ضوابط و الزامات مھم و عمومي

 :شناسنامھ بذر

1  در تولید نشاء مكانیزه استفاده از بذور ثبت شده كھ درجھ خلوص، قوه نامیھ، سرعت جوانھ زني و -
 و تولیدكننده قبل از ھر اقدامي جھت تولید نشاء موظف  باشد الزامي است مي" مشخصنوع رقم آن كامال

است بذر مصرفي را بھ تایید كمیتھ فني نشاء برساند.

2  باید از بذور ثبت شده و مطمئن استفاده نمایند.- تولید كنندگان نشاء گلخانھ اي

1تذكر  موسسھ ثبت و گواھي  باید از بذور داراي تاییدیھ ثبت از   در خصوص بذور ھیبرید و وارداتي : 
 گواھي ورود از سازمان حفظ نباتات استفاده نمایند. داراي بذر و نھال و

 : در خصوص بذور 2تذكرOP و تولید داخلي مالك خوداظھاري سفارش دھنده مي باشد.

:سیني كشت  

 1  استفاده ازورقھ ھاي پالستیكي در داخل سیني الزامي  ،يسیني نشاء یونولیتدر صورت استفاده از - 
است.

- استفاده مجدد از سیني ھاي كشت ضدعفوني نشده ممنوع مي باشد.2

3 نباید روي زمین قرار گیرند و رعایت حداقل  "- سیني ھاي كشت مطلقا  سانتیمتر از زمین الزامي 60
 است.

1توصیھ   علتبھ  ( ي نشایي كھ داراي سوراخ بین سلول ھا(خانھ ھا) استسیني ھاتوصیھ مي شود از  : 
  استفاده شود. )جابجایي بھتر ھوا و ایجاد تھویھ بین گیاھان



2توصیھ  با رنگ تیره  ھاي يسین در صورت نیاز بھ رشد سریع تر نشاء،  توصیھ مي شود از : 
(مشكي) استفاده شود.

 : براي ایجاد یكنواختي در تولید یك نوع نشاء  استفاده از سیني ھایي با یك عمق و یك رنگ 3توصیھ 
توصیھ مي شود.

 :  بذري كشتمواد بستر

1 مواد بستري باید عاري از ھر گونھ عوامل (استفاده از بسترھاي كشت ضدعفوني شده الزامي است. -
 و بذر علف ھاي  ھرز باشد)  ، آفات بیماري زا

1توصیھ : در خصوص میزان رطوبت الزم در مواد بستري بھ جدول شماره  (  . پیوست مراجعھ شود
این جدول توسط  آقاي دكتر صالحي ضمیمھ مي گردد)

تغذیھ : 

1 باشد.  فني گلخانھ مسئولنظر بر اساس مدیریت تغذیھ باید -  

1توصیھ   استفاده از كودھاي استارتر براي ایجاد یك شروع رشد خوب در گیاھان جوان، در زمان : 
مي شود.انتقال نشاء و براي تحریك بھ رشد سریع توصیھ 

2توصیھ   چون باعث وارد شودخشك توصیھ نمي بستر ھاي  كاربرد محلول كودھاي استارتر براي : 
آمدن آسیب بھ ریشھ نشاء مي شود.

: آبیاري آب و 

1  آب مورد استفاده در گلخانھ بایستي از نظر كمي و كیفي و با توجھ بھ نوع محصول و سطح گلخانھ و -
مصارف جانبي جوابگوي نیاز تولیدكننده باشد. انجام آزمایش فیزیكي و شیمیایي و پاتولوژي آب در 

 آزمایشگاه ھاي معتبر الزامي است.

2  انتقال زه آب اضافي از گلخانھ بھ ھر طریقي الزامي  است.- 

1توصیھ  در گلخانھ ھاي تولید نشاء متحرك سیستم آبیاري بوم  و یا  سیستم آبیاري ریلياستفاده از : 
 مي شود.توصیھ

 پیوست  2 : آبیاري مي بایست بر اساس محتواي رطوبتي بستر كشت و بر اساس جدول شماره 2توصیھ 
( این جدول توسط  آقاي دكتر صالحي ضمیمھ مي گردد) .باشد 

3توصیھ  نصب سیستم آبیاري بھ صورت پاششي و مھ پاش بھ صورت اتوماتیك توصیھ مي شود و   : 
طراحي آن باید بھ گونھ اي باشد كھ امكان محلول پاشي و سم پاشي در صورت نیاز فراھم باشد و نیز 

بتوان قطعات داخل گلخانھ را بھ صورت یكپارچھ و جداگانھ آبیاري كرد. در صورتي كھ بھ آبیاري 



جداگانھ قطعات داخل گلخانھ نیاز باشد طراحي سیستم باید بھ گونھ اي باشد كھ امكان تداخل آبیاري وجود 
نداشتھ باشد.

 :  تولید نشاءگلخانھ

1  نور باشد. و  دما، رطوبتتجھیزات سنجشت مجھز بھ س- گلخانھ تولید نشاء مي باي

2  الزامي مي باشد.گلخانھ تولید نشاءاستفاده از سیستم مھ پاش در  -

3  در گلخانھ  تولید نشاء انجام تھویھ از پایین بھ باال  الزامي است.-

4 تولید نشاء باید شن ریزي شده و یا بتون باشد.گلخانھ كف - 

5  بذركار (نیمھ اتوماتیك یا تمام اتوماتیك) الزامي است. دستگاه  داشتنبراي گلخانھ  تولید نشاء- 

6 " عاري از علف ھاي ھرز باشد.- محوطھ بیرون از گلخانھ باید كامال

- پیش از شروع كشت جدید در گلخانھ ، باید بقایاي گیاھي بھ جا مانده از كشت ھاي قبلي از گلخانھ 7
خارج شود.

- كاشت و تولید نھال، محصول سبزي و صیفي  و سایر گونھ ھاي مثمر و غیر مثمر  گیاھان ، در 8
داخل گلخانھ تولید نشاء ممنوع است.

1توصیھ  جریان ھوا از كف گلخانھ بھ طرف باال انجام شود." توصیھ مي شود  : اكیدا

: توصیھ مي شود گلخانھ سیستم اتوماسیون داشتھ  باشد.2توصیھ 

3توصیھ  تولید نشاء داراي اتاقك جوانھ زني بذر  باشد.  : توصیھ مي شود گلخانھ

: توصیھ مي شود ا گیاه میزبان آفات و بیماري ھا( شامل گل و گیاھان زینتي، درختان مثمر و 4توصیھ 
غیر مثمر)   در نزدیكي گلخانھ تولید نشاء  كشت نشود. 

: توصیھ مي شود براي حمل و نقل و جابجایي  نشاء از كامیونت ھاي سردخانھ دار استفاده 5توصیھ 
شود.

 :اصول و ضوابط  بھداشتي

صیفي و سبزي نشاء مكانیزه تولید اي گلخانھ واحدھاي براي  بھداشتي ضوابطو شرایط *رعایت 
اي گلخانھ  نظام "   32و  31شماره صفحات  اساسبر دقیقا"  بایست مي و گلخانھ در  واست الزامي 
اجرایي مقررات و دستورالعمل و ھا گلخانھ توسعھ ضوابط و مباني ،  472شماره (نشریھ  كشور 
قرار اقدام و عمل مورد  ) جمھور رئیس راھبردي نظارت و ریزي برنامھ معاونت انتشار ھا، گلخانھ 
گیرد.



  


