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 (شرکت نهال گستررویان )دانش بنیان

علمی ) هیات علللملی دانشلگلاه،            و با همکاری کادر 8388در سال  

بلا   8315کارشناسان با تجربه و نیرو های متخصص( تاسیس و از سال  

امکانات اقدام به فعالیت های علمی و اقلتلصلادی در زملیلنله           تجهیز 

کشاورزی و مخصوصاً تولید نهال با روش کشت بافت گیاهی و تلوللیلد    

نشاء مکانیزه صنعتی نموده است.استفاده ازنشاء گل های فصلی توللیلد    

شده به روش مکانیزه صنعتی عالوه بر اقتصادی بودن و ملقلرون بله          

صرفه بودن دارای مزایای متعددی، مانند سهولت حمل و نقل، شلادا   

 از آفات وبیماریها می باشد.بودن و عاری

 درحال حاضرامکانات موجود درشرکت به شرح زیر است:

   هکتار.  4/2مزرعه به مساحت  

   سالن گلخانه تمام هوشمند تولید نهال ونشاء مکانیزه به مساحت
 اسپانیا(.           Rufepaهکتار)ساخت شرکت 8

 355  متر  آزمایشگاه  فوق تخصصی کشت بافت و بیوتکنولوژی
 گیاهی. 

  توانایی کشت ریزترین بذرها مثل گل ناز واطلسی با دستگاه
 Musa seederایتالیایی شرکت 

      / سیستم آبیاری بوم فول اتوماتیک 

  متر مربع برای سازگاری گیاهان 255سالن میست به مساحت

کشت بافتی وریشه دار کردن انواع 

 قلمه ها.

  ضدعفونی توسط ازن  / استفاده از

کودهای هلندی وآلمانی برای 

 تغذیه مناسب نشاءها

نشاء مکانیزه صنعتی گلهای نشاء مکانیزه صنعتی گلهای نشاء مکانیزه صنعتی گلهای    

         فصلی و زینتی فصلی و زینتی فصلی و زینتی 



 مقدمه:
به دلیل مزایای بسیار مطلو  نشاءکاری درتولید نشاء مکانیزه صنلعلتلی    
انواع گلها وگیاهان فصلی و زینتی ،اکثر مصرف کنندگان با تلجلربله از        
نشاء گیاهان زینتی که با این تکنیک تولید شده است، با هدف افلزایلش   
کیفیت و زیبایی بیشتر عملکرد خود در طراحی و اجرای حرفه ای منظر 

 کنند.  استفاده می

 
 :تولید نشاء مکانیزه

میللیلون علدد      35خط مکانیزه تولید نشاء دراین شرکت باظرفیت تولید
مادگی خدمت رسانی به پیملانلکلاران    آ  هر فصلنشاء انواع محصوالت در

 فضای سبز و دیگرمصرف کنندگان عزیز را دارد.
ضمن عقد قلرارداد  12-13یادآوری می نماید این شرکت درسال زراعی  

میلیلون  88با شهرداریها وکشاورزان مناطق مختلف اقدام به تولید حدود 
عدد نشاء انواع محصوالت ازجمله گلهای فصلی وزینلتلی وانلواع نشلاء         

 سبزی و صیفی نموده است. 
    

نشاءگلها وگیاهان فصلی و زینتی به روش مکککانکیکزه     
 :صنعتی

گیاهچه ای کوچک،سالم،قوی و عاری ازآفات و بیلملاریلهلا     مکانیزه  نشاء
برگ بوده و درمحیطلی ملنلاسلب درون            4  –0است که معموأل دارای 

شود و در شرایط حفاظت شلده    سینی توسط دستگاه بذرکار کاشته می
 کند و به مجرد بهبود شرایط به فضای سبز منتقل می شود.   رشد می

 مزایای نشاء مکانیزه صنعتی گلهای فصلی وزینتی
 
  :حداقل توقف رشد در مرحله انتقال -1 

در نشاهای معمولی بدلیل ایجاد تنش در انتقال نشاء از خزانه 
روز شاهد توقف رشلد   25به فضای سبز پس از انتقال حداقل 

جهت ترمیم ریشه های آسیب دیده و تعادل اندامها می باشیم 
که در روش کشت نشاء مکانیزه با توجه به تفکیک نشلاء در      
حفرات مجزا نشاء بدون پارگی ریشه و سایر تنشها به باغلچله   

 .منتقل میگردد

به دلیل خطای بسیار جزئی رسیدن به یکنواختی کشت :     -2 
ورشد یکنواخت نشاءها در این روش شاهد گلهای مشابه و در نلتلیلجله     
باغچه ای یکنواخت و یکدست هستیم که ضمن بیمه شلدن در بلرابلر        
آفات و بیماری ها و تنشهای محیطی، زیبایی خیره کننده ای رابه منظلر  

 خواهد بخشید.  

 :کاهش نیروی انسانی -3
به دلیل استریل بودن بستر کاشت )عاری از بذور علفهای هرز( و وجود 
ریشه های بسیار قوی ، حذف عملیات تنک کردن و خاکدهی بوته و 

واکاری و حذف علفهای هرز بسیاری از هزینه های نیروی انسانی حذف 
 می شود. هزینه کاشت نشاء صنعتی به مراتب کمتر از روش سنتی است.

قیمت یک نشاءتولید شده به روش  کاهش هزینه خرید:  -4
هزینه نشاء تولید شده به روش سنتی یک سوم مکانیزه به طورمتوسط 

 . میباشد

  

اصالح شده از شرکتهای معتبر داخلی  “تهیه بذر های کامال-5

 و...sin g e n t a   ،p a n American ، Ballوخارجی مانند: 

 عدم انتقال بیماریهای خاکزاد و الرو حشرات:-6   
در روش نشاءکاری سنتی معموال بستر نشاءخانه ضد عفونی نشده ویلا    

بر اثر نقص های پیش آمده در این کار انواع قارچها و حشرات تلوسلط     

این نشاءها در مزرعه پخش می شوداما دراین روش بخاطر اسلتلفلاده      

ازبستر استریل کوکوپیت وپیت ماس وپرلیت این مساله کامال منتلفلی   

 می باشد.  

سکالک :   گیاهان زینتی  کاهش نیاز به سموم و تولید-7
افزایش مقاومت نشاء در برابر تنشهایی همچون دمای پایین، شلوری و    

رطوبت باالی خاک، افزایش جذ  آ  و عناصر غذایی  قلدرت رشلد       

گیاه و در پی آن طوالنی کردن دوره گلدهی اقتصادی و کاهش سلم و    

 کود نمود پیدا می کند.

:  استفاده بسیار ساده از نشاء گل و گیاهان زینتکی   –8

درسطوح عمودی گلکاری مانند تابلوهای گل و فضای سبز عمودی در   

 منظرهای شهری،ادارات و مکانهای خصوصی

به دلیل بستر غنی نشلاء  اصالح و غنی سازی خاک باغچه: -9

مکانیزه بعد از چند دوره کاشت به مرور خاک منطقه اصلالح خلواهلد      

 شد.

تعداد زیادی از نشاء های گل فقلط در    سهولت حمل ونقل :  -11

داخل یک سینی قابلیت جا به جایی رادارند و هزاران نشاء گل تنها بلا    

یک سرویس وسیله حمل ونقل و بدون هیچگونه آسیب دیدگی براحتی 

 جا به جا می شوند.

 

 

 

 شرکت نهال گستر رویان )دانش بنیان(

 پیشرو در ارائه خدمات کشاورزی و فضای سبز


