
 ضوابط فنی جایگاه عرضه و توزیع نهال

 مقدمه

ي سٍ یکی اص ػَاهل تؼیاس تاثیش گزاس ٍ هْن دس احذاث تاغات هیَُ ٍ تَلیذ هحصَل اػت. اص ای دًْال اػتاًذاس

گاّی ػوَهی ٍ افضایؾ داًؾ تاغذاساى ٍ ًْالکاساى تشای اػتفادُ اص ًْال تالؽ دس خْت تَػؼِ ٍ تشٍیح آ

ایي اهش هؼتلضم کاستشد یافتِ  ًقؾ هْوی دس استقائ خایگاُ صٌؼت تاغثاًی کـَس خَاّذ داؿت. ،اػتاًذاسد

ثیشی تاغات هادسی تاهیي کٌٌذُ اًذام تک احذاث ّای خذیذ تحقیقاتی دس هؼشفی اسقام ٍ پایِ ّای تداسی،

ایظ ٍ شٍُ سػایت ؿیٌذ تَلیذ ٍ تؼالفشآاستی ٍ کٌتشل کیفیت ًْال دس عَل اػوال هقشسات ًظ ػالن ٍ اصیل،

 تَصیغ ًْال هی تاؿذ . ٍضَاتظ فٌی دس خشیاى تْیِ 

 الضاهات فٌی -الف

 معرفی محصول،نوع پایه و رقم -1

(پایِ ّای سٍیـی کِ اسقام دسختاى 2یِ ّای تزسی  (پا1 ی پایِ ّا تِ دٍ دػتِ تقؼین هی ؿًَذ:تغَس کل

خصَصیات سقن  کٌٌذُ ًْال تا تْیِ تشؿَس ّای ٍیظُ،الصم اػت کِ ػشضِ  هیَُ تش سٍی آًْا تکثیش هی ؿًَذ.

غالؼِ ٍ تشػی الصم هتٌاػة تا ؿشایظ اقلیوی ٍ تاغذاس تا هذاساى هؼشفی ًوایذ ٍ پایِ هَسد اػتفادُ سا تِ خشی ٍ

 هـاٍسُ تا کاسؿٌاػاى تاغثاًی ًؼثت تِ اًتخاب تشکیة پایِ/سقن ٍ تْیِ ًْال اقذام ًوایذ.

 ده دهندهتوجه به عرضه رقم و گر-2

تذلیل خصَصیات فیضیَلَطیکی ٍ هکاًیضم  ..ػیة،گالتی ٍ. تادام، دسختاى هیَُ اص خولِ گیالع،گشدٍ،اغلة 

.. ًیاص تِ سقن گشدُ دٌّذُ هٌاػة دس تشکیة کاؿت .ًاّوشػی گلْا ًش ٍهادُ ٍ ّایی هاًٌذ خَدًاػاصگاسی،

ًْال تؼتِ تِ ًَع هحصَل سقن گشدُ دٌّذُ تشای تَلیذ هحصَل تداسی داسًذ. تٌاتشایي الصم اػت فشٍؿٌذُ 

 هٌاػة سا دس صهاى اسائِ ًْال تِ خشیذاس )تاغذاس( تحَیل ًوایذ.

 ستان دارای مجوز تولید لتهیه نهال از نها-3



الصم  اؿخاف حقیقی ٍ حقَقی حائض ؿشایظ، تِ هَخة قاًَى ثثت اسقام گیاّی ٍکٌتشل ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال،

ًوایٌذ ٍ دس چشخِ  هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ًٍْال هدَص تَلیذ دسیافت اػت تشای تَلیذ ًْال اص

اص ایي سٍ تا ّذف اػتفادُ اص ظشفیت ّای  پشداصًذ ٍ پاػخگَی تَلیذات خَد تاؿٌذ.تتِ فؼالیت   سػوی 

ی هدَص ْای داساًْال سا اص ًْالؼتاًالصم اػت ػشضِ کٌٌذُ،  قاًًَی دس تضویي ػشهایِ گزاسی دس احذاث تاؽ،

 صَست ؿٌاػِ داس تْیِ ًوایذ .ٍ ت

 عرضه نهال شناسه دار -4

اسائِ ًْال اػتاًذاس ٍ هَسد تاییذ هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال  هْن تشیي سػالت خایگاُ ػشضِ،

ّا هٌَط تِ ػپشدى تؼْذات ٍ کویتِ فٌی ًْال اػتاى هی تاؿذ. اص ایي سٍ صذٍس هدَص فؼالیت ایي خایگاُ

آتی سًگ اص ًْالؼتاًْای  تا ؿٌاػِ الصم هثٌی تش تْیِ ٍ تاهیي ًْال ؿٌاػِ داس تشخیحا ًْال گَاّی ؿذُ

 داسای هدَص ٍ تحت ًظاست هی تاؿذ.

اػت پغ  ًگشدیذًُْا اخشا خشها کِ ٌَّص فشایٌذ تْیِ ؿٌاػِ آثیشی گیاّاى داسٍیی ٍ پاخَؽ ًْال ٍ اًذام تک

 ى قاتل تَصیغ خَاّذ تَد.ػتاتاییذ ٍ ًظش کویتِ فٌی ًْال ااص 

 گواهی بهداشت نباتی -5

تشای  صذٍس گَاّی تْذاؿت ًثاتی صادسُ اص خاًة هذیشیت حفظ ًثاتات ؿْشػتاى/اػتاى هحل تَلیذ،

ّای داسای هدَص تِ خاسج اص هٌغقِ تَلیذی الضاهی اػت. تٌاتشایي ػشضِ کٌٌذُ خاتدایی ًْال اص ًْالؼتاى

اص صذٍس گَاّی تْذاؿت  ،ٍ تِ هٌظَس پیـگیشی اص تشخی اص هـکالتهحوَلِ ًْال ًْال تایذ قثل اص تاسگیشی 

 ،اصل ًوَدُ ٍ اص تَلیذ کٌٌذُ ًْالًثاتی تَػظ هذیشیت حفظ ًثاتات اػتاى هحل تاهیي ًْال اعویٌاى ح

 ػشضِ دس هؼشض دیذ خشیذاساى ًْالتِ هحل  گَاّی تْذاؿت ًثاتی صادسُ سا دسیافت ًوَدُ ٍ پغ اص حول

 اس دّذ.قش

 معرفی جایگاه فروش نهال استاندارد  -6



دس خایگاُ ػشضِ دس هحل دیذ ػوَم اقذام  تاتلَػشضِ کٌٌذگاى داسای هدَص، هَظف ّؼتٌذ ًؼثت تِ ًصة 

 ًوایٌذ.

 شای صذٍس هدَص خایگاُ ػشضِ ًْال تؿشایظ الصم -ب

ًْال اػتاى تؼییي ٍ تَػظ کویتِ فٌی  ّاظ اػتاى،تا تَخِ تِ ؿشای هؼاحت خایگاُ ػشضِ ًْال -1

 تشخیحا ػشپَؿیذُ ٍ تولکی اػت.

  .تشخیحا دفتش فشٍؽ دائن داؿتِ تاؿٌذ -2

 ؿشایظ الصم تشای ًگِ داسی ًْال تش حؼة ًَع گًَِ ٍ سقن هحصَل ساداؿتِ تاؿذ. -3

  .سا داؿتِ تاؿٌذ  ًْالـَ ٍ ضذ ػفًَی اهکاًات الصم تشای ؿؼت-4

  .آب کافی دس اختیاس داؿتِ تاؿٌذ -5

 م ٍ اتضاس تؼتِ تٌذی داؿتِ تاؿذ.س ٍ یا کاًکغ تشای ًگِ داسی لَاصاًثا-6

تل سٍیت تاؿذ دس هحل فشٍؽ ًصة ل تایذ تِ ًحَی کِ تشای ّوگاى قاقیوت فشٍؽ اًَاع ًْا-7

 گشدد.

 تشخیحا تا کذ اقتصادی تاؿذ. ٍؽ تا ػشتشگ ٍیظُ ٍداسای فاکتَس فش -8

 عالػات خشیذاساى الضاهی اػت.ذاسی اثثت ٍ ًگْ صذٍس فاکتَس فشٍؽ،-9

 تشخیحا آلثَم هصَسی تشای هؼشفی اسقام/پایِ ّای ػشضِ ؿذُ داؿتِ تاؿذ.-10

ٌی ٍ هَظف تِ اًدام دقیق دػتَس الؼول ّای تَصیغ کٌٌذُ ًْال ػْذُ داس کلیِ هؼائل ف -11

 س اػت.داخل کـَ ایاخشایی دس هَسد ػشضِ ٍ خاتدایی ًْال تا سػایت اصَل ٍ هقشسات قشًغیٌِ

یذ کاسؿٌاػاى هشتثظ هذیشیت ؿشایظ الصم سا خْت تاصد فشٍؿٌذُ هَظف اػت دس ّش صهاى،-12

 کویتِ فٌی ًْال اػتاى فشاّن ًوایٌذ. کـاٍسصی ؿْشػتاى ٍخْاد 

گَاّی تزس ٍ ًْال ٍ ٍ ضَاتظ هَػؼِ ثثت  ػایش ؿشایظ الصم تشای صذٍس هدَص هغاتق تا قَاًیي،-13

 ى تاؿذ.ًظش کویتِ فٌی ًْال اػتا



ػپشدى تؼْذًاهِ هحضشی هثٌی تش سػایت ضَاتظ ٍ ؿشایظ فٌی هذ ًظش کویتِ فٌی ًْال اػتاى -14

 ٍ هَػؼِ تحقیقات ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال.

 نمونه فرم تعهدنامه توزیع کننده نهال 

ٍ تِ آدسع .....  ػاکي... هتَلذ... تِ ؿواسُ ؿٌاػٌاهِ .... داسای کذ هلی ..... .........ایٌداًة آقای /خاًن 

ٍ هلضم تِ سػایت توام  تؼْذهٍ هَافقت تا ضَاتظ ٍ الضاهات ریل خَد سا  ضوي هغالؼِ تواع.... ؿواسُ

خالف آى ثاتت ؿَد ػاصهاى خْاد کـاٍسصی هحق ٍ هختاس اػت ػالٍُ تش هی داًن ٍ چٌاًچِ  هفاد آى

 هواًؼت اص فؼالیت ایٌداًة تشاتش قاًَى اقذام ًوایذ.

تَصیغ ًْال تایذ اص ًْالؼتاى ّای هدَص داس تحت ًظاست کویتِ فٌی ًْال کِ هدَص آًْا اص صهاى تاهیي ٍ 

 تَلیذ تا پایاى صهاى تَصیغ داسای اػتثاس اػت، صَست پزیشد .

قاتل تَصیغ تایذ داسای ؿٌاػِ اص هَػؼِ ثثت ٍ گَاّی تزس ٍ ًْال ٍ ًیض داسای گَاّی تْذاؿت  ّایًْال

اص هذیشیت حفظ ًثاتات اػتاى تاؿذ. دس صَست ٍسٍد ًْال اص ًْالؼتاى ّای ػایش اػتاى ّا، هحوَلِ ًْال 

ثاتات اػتاى هقصذ ذیِ اص هذیشیت حفظ ًؿت اص اػتاى هثذا تایذ داسای تاییػالٍُ تش داؿتي گَاّی تْذا

 اسائِ تاؿذ. قاتل گَاّی تْذاؿت دس ّش صهاًی تِ کاسؿٌاػاى ػاصهاى ٍ ٍاحذ ّای تاتؼِ .تاؿذ

 تبصره:

اػتاى ّای ِ( اص هٌاعق، ؿْشػتاى ّا ٍ خاتدایی ٍ تَصیغ ًْال ّای دسختاى داًِ داس)ػیة ،گالتی،ت-

 ّای آلَدُ تِ تیواسی گشیٌیٌگ،تاىّا ٍ اػؿْشػتاىتِ آتـک ٍ ًْال هشکثات اص هٌاعق آلَدُ کـَس 

اػتاى ّای ؿْشػتاى ّا ٍ  تشیپغ ٍ ًْال اًدیش اص هٌاعق، ّوچٌیي آفاتی ًظیش صًدشُ، گوَص ٍ خاسٍک،

تخلف هاػتاى ّا اکیذا هوٌَع تَدُ ٍ تا ؿْشػتاى ّا ٍ  آلَدُ تِ تیواسی هَصائیک اًدیش تِ ػایش هٌاعق،

 تشاتش قاًَى سفتاس گشدد.



سقن ٍ تاسکذ دس اختیاس هصشف کٌٌذُ  تایذ دس قالة فاکتَس فشٍؽ تا دسج اعالػات پایِ، کلیِ ًْال ّا-

  .قشاس گیشد

ّای اخشایی دس هَسد الؼولفٌی ٍ هَظف تِ اًدام دقیق دػتَس تَصیغ کٌذدُ ًْال ػْذُ داس کلیِ هؼائل-

 ای داخل کـَس اػت.ػشضِ ٍ خاتِ خایی ًْال تا سػایت اصَل ٍ هقشسات قشًغیٌِ

یذ ػشپَؿیذُ داسای ظشفیت کافی خْت ًگِ داسی ًْال تشخیحا تا ًتخاتی خْت فشٍؽ ًْال،هکاى ا-

 تاؿذ.

 قیوت فشٍؽ اًَاع ًْال تایذ تِ ًحَی کِ تشای ّوگاى قاتل سٍیت تاؿذ دس هحل فشٍؽ ًصة گشدد.-

 ؿشایظ الصم خْت تاصدیذ کاسؿٌاػاى هشتثظ هذیشیت خْاد فشٍؿٌذُ هَظف اػت دس ّش صهاى،-

  .کـاٍسصی ؿْشػتاى ٍ کویتِ فٌی ًْال اػتاى فشاّن ًوایٌذ

ػاصهاى خْاد کـاٍسصی ٍ ٍاحذ ّای تاتؼِ ّیچ گًَِ تؼْذی دس قثال هؼائل هالی فیواتیي تَصیغ -

  .کٌٌذگاى ًْال تا تَلیذکٌٌذگاى ٍ یا خشیذاساى ًْال ًذاسًذ

غ ًْال فقظ تؼذ اص اخز هدَص ٍ دس قی تشای هتقاضی ایداد ًکشدُ ٍ تَصیایي تؼْذ ًاهِ ّیچ گًَِ ح-

 چاسچَب قَاًیي ٍ ضَاتظ اهکاى پزیش اػت.


