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  و پاسخ آن امور باغبانی واحدارباب رجوع از  هاي متداول پرسش

  

  زعفران وگیاهان دارویی

  آيا امكان اخذ تسھیالت بانكی جھت احداث مزرعه گیاھان دارويی يا زعفران فراھم می باشد؟ :سؤال
بله، در صورتی كه میزان اراضی تخصیصی بـدين منظـور كمتـر از يـك ھكتـار نباشـد امكـان پرداخـت تسـھیالت بـانكی            :پاسخ

  .فراھم می باشد
   

  آیا جھت كشت گل محمدی امكان پرداخت تسھیالت بانكی میسر است؟ :سؤال
  .بانكی فراھم می باشد در صورتی كه میزان اراضی تخصیصی باالی يك ھكتار باشد امكان پرداخت تسھیالت :پاسخ

   
  آيا اطالعات مورد نیاز جھت كشت گیاھان دارويی و زعفران و گل محمدی وجود دارد؟ :سؤال
سـازمان  مورد نیاز تھیه گرديده و در صورت مراجعه به مـديريت جھـاد كشـاورزی شھرسـتان مربوطـه يـا        اطالعاتبله،  :پاسخ

  .تقاضیان قرار خواھد گرفتجھاد كشاورزی استان مديريت باغبانی در اختیار م
   

  تسهیالت

  تسھیالت سرمايه در گردش به چه گلخانه ھايی تعلق می گیرد؟ :سؤال 
كلیه گلخانه ھا اعم از چوبی و فلزی كه دارای گواھی تولید يا پروانه بھره برداری ھستند مشمول تسھیالت سرمايه  :پاسخ

ھـای جـاری گلخانـه ھـا در ھـر سـال و توزيـع اعتبـار شھرسـتانی           در صورت ابالغ و بـا محاسـبه ھزينـه   . در گردش می شوند

تعدادی از گلخانه ھا به بانك عامل جھت دريافت تسھیالت معرفی می گردند و يا اينكـه متقاضـیان مـی تواننـد از محـل منـابع       

  .داخلی بانك به صورت مستقیم  تسھیالت مذكور را دريافت نمايند
   

  به چه میزان است؟ مبلغ تسھیالت احداث گلخانه :سؤال
ھزينه احداث گلخانه ھا به تفكیك نوع كشت و بستر كشت و تجھیزات و تاسیسات الزم در گلخانه ھـا در ابتـدای ھـر     :پاسخ

ھزينـه كـل آن   % ٨٠متوسط ھزينـه مـورد نیـاز بـه ازاي ھـر مترمربـع گلخانـه بـرآورد شـده و مطـابق           . سال محاسبه می گردد

  .ث گلخانه اعالم می گرددگلخانه به عنوان تسھیالت احدا
   

  تسھیالت احداث و توسعه باغات چه روندی دارد؟ :سؤال
ارائه تقاضا و كلیه مدارك و مستندات الزم و تكمیل فرم مربوطه در مديريت جھاد كشاورزی شھرسـتان انجـام شـده و     :پاسخ

د نھايی در صورت وجود اعتبار بـه بانـك عامـل    پس از تائید به مديريت باغبانی در سازمان جھاد كشاورزی ارسال كه بعد از تائی

  .ارجاع می گردد
   

  يقی امكان پذير است؟ردسترسی به آمار و اطالعات مربوط به گلخانه ھای استان به چه ط :سؤال
با مراجعه به سـايت سـازمان جھـاد كشـاورزی روی لینـك معاونـت ھـا در صـفحه اصـلی رفتـه و از زيـر لینـك مـديريت               :پاسخ

  .كلیه اطالعات و آمار مربوط به محصوالت باغبانی از جمله گلخانه ھا قابل دريافت خواھد بودباغبانی ، 
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  نهال

  نحوه اخذ مجوز فعالیت نھال چگونه است؟ :سؤال 
  با تكمیل فرم ھای مربوطه و تائید كمیته فنی نھال استان :پاسخ

   
  احداث نھالستان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه است؟ :سؤال
  .بله، در صورتی كه تولید كننده دانش فنی تولید و بازاريابی را داشته باشد :پاسخ

   
  چگونه و از كجا نھال تھیه كنیم؟ :سؤال
  .از نھالستان ھای مورد تائید كمیته فنی نھال و نھالستان ھای مجوزدار :پاسخ

   
  يك نھال خوب چه مشخصاتی دارد؟ :سؤال
مـی باشـد كـه بسـته     ... ت فنی از جمله سالمت ، اصالت ، ارتفاع ، قطر مناسـب و  ھر نھال دارای يكسری مشخصا :پاسخ

  .به نوع و گونه نھال متفاوت است
   

  آيا براي ايجاد نھالستان تسھیالت پرداخت می شود؟ :سؤال
  .شودتسھیالت پرداخت می ...  و  زيتون ،در مورد نھال ھای خاص مثل تولید نھال با پايه رويشی ، گردو پیوندی :پاسخ

   
  حداقل زمین مورد تائید جھت احداث نھالستان چقدر است؟ :سؤال
  ھكتار ٧/٠ھكتار و در صورت استیجاری بودن  ١/٢در صورت مالك بودن  :پاسخ

   
  حداقل مقدار آب مورد نیاز برای يك نھالستان چقدر است؟ :سؤال
  در ھکتار يك لیتر در ثانیه :پاسخ

   
  آيا امكان ايجاد مراكز تولید كشت بافت وجود دارد؟ :سؤال
بله، در صورتی كه دارای دانش فنی كافی ، امكانات آزمايشگاھی و تجھیزات مربوطه بوده و مـورد تائیـد كمیتـه فنـی      :پاسخ

  .نھال و كمیته كشت بافت كشور قرار گیرد
   

  طرح طوبی

  طرح طوبی چیست؟ :سؤال 
جھت احداث باغ در اراضی ملی و شخصی با ھدف مشاركت مردم در بھره بـرداری بھینـه    ١٣٧٨طرح طوبی در سال  :پاسخ

  .از منابع آب و خاك ايجاد كه بعدا به طرح توسعه باغات تغییر نام يافت
   

  شرايط اخذ تسھیالت از طرح توسعه باغات چگونه است؟ :سؤال
   :پاسخ
  یازمنابع تامین آب مشخص و مطمئن و به اندازه مورد ن    -
  حداقل سطح زمین يك ھكتار كه به صورت يك قطعه و از يك گونه كشت گردد    -
  احداث باغ الزاما با آبیاری تحت فشار انجام می گردد    -
  ھكتار نیاز به بكارگیری كارشناس باغبانی به عنوان كارشناس ناظر دارد ۵سطوح باالتر از     -
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  مدارك مورد نیاز جھت اخذ تسھیالت طرح توسعه باغات چیست؟ :سؤال
   :پاسخ
  درخواست متقاضی به ھمراه كروكی  -
  مدارك مثبته آب و زمین  -
  استعالم منابع طبیعی براي زمین ھای بدون سند    -
  استعالم بانك كشاورزی مبنی بر بالمانع بودن پرداخت تسھیالت به فرد متقاضی    -
  شناسنامهفتوكپی     -
  فتوكپی كارت ملی    -
  خالصه طرح تكمیل شده    -
  مشخص نمودن وضعیت آبیاری تحت فشار    -
  معرفی مديريت جھاد كشاورزی شھرستان    -

   
  نحوه اخذ تسھیالت طرح توسعه باغات به چه صورت می باشد؟ :سؤال
   :پاسخ
  ارائه در خواست به مديريت جھاد كشاورزی شھرستان    -
  بازديد از اراضی توسط كارشناس باغبانی شھرستان    -
  تكمیل مدارك توسط متقاضی    -
  ارسال  مدارك به مديريت باغبانی سازمان    -
  بررسی در كمیته فنی در مديريت باغبانی سازمان    -
  معرفی به مديريت تسھیالت سازمان در صورت تائید كمیته فنی    -
  استان واخذ تسھیالتمعرفی به بانك كشاورزی     -

   
  منابع اخذ تسھیالت بانكی جھت طرح توسعه باغات و شرايط آن چگونه است؟ :سؤال
در سال ھای مختلف اعتبارات تخصیصی به طرح متفاوت می باشد لیكن در سال جاری اعتبارات طـرح بـه صـورت زيـر      :پاسخ

  :می باشد
  سال١٠باز پرداخت و  %٧اعتبار از محل كمك ھای فنی و اعتباری با بھره 

  سال ٨و باز پرداخت % ١٣صندوق توسعه ملی با بھره 
   

  گونه ھای مورد حمايت در طرح توسعه باغات چیست؟ :سؤال
  گونه ھای پیوندی با پايه رويشی ، گردوی پیوندی ، انار ، پسته ، بادام ، زيتون :پاسخ

   
  درخت زيتون را چه جاھايی می توان كاشت؟ :سؤال
درختی نیمه گرمسیری می باشد لذا در مناطق بسیار سرد نمی توان آن را كاشت مقاومت زيتون به سرما تـا   زيتون  :پاسخ

در استان بیشتر در منـاطق مركـزی   . درجه می باشد كه بسته به سن گیاه شرايط تغذيه و آبیاری آن متفاوت می باشد  -١٣

  .و شرق استان كشت می گردد
   

  نه است؟بیمه محصوالت باغی چگو :سؤال
تعدادی از محصوالت باغی در برابر حوادث طبیعی و قھری مانند سـرما ، يخبنـدان ، تگـرگ ، زلزلـه ، سـیل ، طوفـان ،        :پاسخ

باران ھای بی موقع و مداوم زمان تلقیح ، خشكسالی ، صاعقه كه بسته به نوع محصول متفاوت می باشد به جھـت جبـران   

مه می گردد كه بسته به گونه ھای مختلف میزان حق بیمه دريـافتی متفـاوت   خسارت توسط صندوق محصوالت كشاورزی بی

  .می باشد بديھی است پس از بروز خسارت برابر مقررات صندوق بیمه غرامت پرداخت می گردد
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  كدام يك از محصوالت باغی بیمه می شوند؟ :سؤال
آبی و ديم ، گردو ، انگور آبی و ديم ، انار ، پسـته ، زيتـون ،    سیب ، گالبی ، زردآلو ، آلو ، گیالس ، آلبالو ، ھلو ، بادام :پاسخ

  خرما ، زرشك ، گل محمدی ، عناب ، زعفران ، گوجه ، شلیل  
   

  باغات انار

  در احداث باغات انار فاصله كاشت نھال ھا چقدر است؟ :سؤال 
  )متر ۴بین رديف متر و  ٣فاصله روی رديف ( ٣*۴در اراضی مرغوب و دارای آب كافی فاصله  :پاسخ

   
  چه ارقامی برای كاشت انار در باغات جديد االحداث مناسب است؟ :سؤال
  .ارقام ملس ساوه ، نادری بادرود ، ملس شھرضا ، رباب نیريز ، سقیشه كپ فردوس ، قجاق قم مناسب می باشد :پاسخ

   
  اگر ھدف صادرات انار باشد چه ارقامی را جھت كاشت پیشنھاد می كنید؟ :سؤال
ملس سـاوه ، نـادری بـادرود    : ارقامی كه از پوست كلفت عالوه بر ساير صفات مورد نظر برخوردارند كه از آن جمله اند :پاسخ

  ، رباب نیريز و سقیشه كپ فردوس
   

  آيا ارقامی از انار وجود دارند كه به سرما مقاوم باشند؟ :سؤال
نشده اما در ھر حـال انـار يـك محصـول نیمـه گرمسـیری اسـت و         تا كنون تحقیقاتی در اين زمینه بطور مستقل انجام :پاسخ

  مناسب ترين شرايط برای رشد انار مناطق نیمه خشك با زمستان ھای نسبتا سرد و با تابستان گرم و خشك
   

  چه صفاتی از محصول انار در بازار صادرات انار مورد توجه قرار می گیرد؟ :سؤال
  اندازه میوه ، ضخامت پوست ، كوچكی دانهرنگ پوست ، رنگ دانه ، مزه ،  :پاسخ

   
  راھھای اصلی تكثیر درخت انار كدام است؟ :سؤال
  .كاشت بذر ، كاشت پاجوش ، قلمه ، پیوند ، خوابانیدن ، اما روش تجاری مرسوم تكثیر انار از طريق قلمه می باشد :پاسخ

   
  وند؟گل ھای انار چند نوع ھستند و كدام يك به میوه تبديل می ش :سؤال
  :گل ھای انار دو دسته ھستند :پاسخ

گلھای ثمری يا زايشی كه قطرشان در محل اتصال به ساقه بیشتر از قطرشان در محل گردن گل است و بـه میـوه تبـديل      -١

  مي شوند
گل ھای غیر ثمری يا علفی كه حالتی شـیپوری دارنـد و قطرشـان در محـل اتصـال كمتـر از قطرشـان در محـل گـردن گـل             -٢

  .ت و به میوه تبديل نمی شونداس
گل ھای حد واسط دو دسته فوق ھم وجود دارند كه گاھی تبديل به میوه می شوند كه ارزش میوه حاصل از گل ھای ثمری 

  .را ندارند
   

  عملكرد باغات انار چقدر است؟ :سؤال
حاصلخیزی ، مديريت ، آبیـاری و تغذيـه و   خصوصیات آب و خاك ، سن درختان ، : میزان عملكرد باغات به عواملی نظیر :پاسخ

،  ٨۶متوسط عملكرد باغـات انـار اسـتان قبـل از سـرمازدگی سـال       . مبارزه با آفات و بیماری ھا و شرايط اقلیمی بستگی دارد

شـته  تن در ھكتار نیز در مناطق مختلف انارخیز استان وجود دا ۵٠تن در ھكتار بوده در حالی كه باغاتی با عملكرد بیش از  ١٧

  .اند
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  چه نوع خاكی برای كاشت انار بھتر است؟ :سؤال
اين درخت با انواع خاك ھا سازگاری نشان می دھد و در مقابل شوری آب و خاك تـا حـدي مقـاوم اسـت امـا بھتـرين        :پاسخ

 خاك برای كاشت انار خاك شنی رسی كه دارای عمق مناسب باشد و خاك ھای سنگین رسی كه فاقد تھويـه كـافی باشـد   

  .و ھمچنین خاك ھايی كه زھكش نداشته باشد و سطح آب تحت االرضی در آنھا باال باشد مناسب كاشت انار نمی باشد
   

  صدور مجوزگلخانه و قارچ

  مجوز تأسیس و بھره برداری جھت احداث يك واحد گلخانه و يا قارچ خوراكی به چه صورت صادر می گردد؟ :سؤال 
مديريت جھاد كشاورزی و معرفی به شركت ھای خدمات مشاوره ای در شھرستان مربوطه و متقاضی با مراجعه به  :پاسخ

ارائه مدارك و مستندات الزم و پس از بازديدھای كارشناسی در صورت تائید شرايط موجود ، پروانه تأسیس صادر و اسـتاندارد  

ت رعايـت كلیـه اسـتانداردھا در سـاخت     در صـور . ھاي ساخت را از شركت سرمايه گذاری رويش اصفھان دريافـت مـی نمايـد   

  .واحد تولیدی پس از ورود به چرخه تولید ، شركت مذكور پروانه بھره برداری را صادر می نمايد
   

  سالن پرورش قارچ

  نحوه اخذ تسھیالت بانكی جھت احداث واحدھای پرورش قارچ چگونه است؟ :سؤال 
تن قارچ دكمه ای در سـال ، امكـان درخواسـت وام از     ٢٠٠یت باالی پس از اخذ پروانه تأسیس جھت واحدھای با ظرف :پاسخ

  .طريق مديريت جھاد كشاورزی شھرستان ھای مربوطه فراھم خواھد بود
   

  چند درصد از زمین ارائه گرديده جھت احداث يك واحد پرورش قارچ قابل تغییر كاربری است؟  :سؤال
ده قابل تغییر كاربری بوده و مابقی بايستي به صورت فضای بـاز و فضـای سـبز مـورد     از كل زمین ارائه گردي% ٣٣تنھا  :پاسخ

  .استفاده قرار گیرد
   

  میزان تسھیالت بانكی قابل پرداخت جھت احداث يك واحد پرورش قارچ صنعتی چه میزان    است؟ :سؤال
تـن قـارچ دكمـه ای نیـاز بـه       ٢٠٠حـدود  به طور معمول جھت احداث يك واحد صنعتی پرورش قارچ با ظرفیـت سـالیانه    :پاسخ

میلیـون تومـان آورده شخصـی     ٢٠٠میلیـون تومـان تسـھیالت بـانكی و      ٨٠٠میلیون تومان سرمايه گذاری بوده كه شـامل   ١٠٠٠

  .خواھد بود
   

  جھت احداث يك واحد كوچك پرورش قارچ استاندارد چه میزان سرمايه گذاری شخصی الزم است؟: سؤال
  .یون تومان نیاز خواھد بودمیل ٢۵٠حدودا : پاسخ

   

  شهرکهاي گلخانه اي

  روش عضويت در شھركھای گلخانه ای چگونه است؟ :سؤال 
باال به سازمان نظـام مھندسـی كشـاورزی و منـابع طبیعـی      فارغ التحصیالن رشته ھای كشاورزی از مقاطع ديپلم به : پاسخ

ضـمنا افـراد سـرمايه گـذار در ايـن بخـش كـه فاقـد مـدرك          . استان مراجعه نمايند تا بر اساس ضوابط مربوطه ثبت نام انجام گیـرد 

جھـاد  تحصیلی كشاورزی می باشند جھت بررسـي شـرايط و دريافـت پاسـخ مربوطـه ، بـه مـديريت باغبـانی واقـع در سـازمان           

   .كشاورزی استان مراجعه نمايند



۶ 
 

   

  سواالت عمومی

آیا نرم افزار و يا مطالب آموزشی درباره باغی و زراعی موجود است؟ در صورت موجود بودن ، چگونه می توان بـه آن   :سؤال 

  دسترسی پیدا كرد؟
زراعـی و بـاغی در قالـب كتـاب در     آموزشي در مورد كاشت زعفران و پرورش قارچ و ھمچنین برخی از موضـوعات   CD :پاسخ

  .محل انتشارات سازمان جھاد كشاورزی استان موجود می باشد
   

  لیست گلخانه داران استان را از چه طريقی می توان دريافت كرد؟ :سؤال

ت ثب. كلیه اسامی گلخانه داران و نوع محصول تولیدی آنھا و ھمچنین شھرستان مربوطه در آدرس زير يافت می گردد: پاسخ

در صـورت نیـاز بـه آدرس و     .شماره تماس و آدرس دقیق گلخانه بدلیل عدم رضايت تولیدكنندگان در پرتال امكان پذير نمی باشـد 

شماره تماس گلخانه داران ، با مديريت جھاد كشاورزی شھرستان مربوطه بخش باغبانی تماس و يا از طريق معرفـی نامـه بـه    

  .را دريافت نمايیدمديريت مراجعه و اطالعات مورد نیاز 
   

  فروش دارد؟آیا سازمان جھاد کشاورزی توت فرنگی برای  :سؤال

در واقع می توانید از تولیدکنندگان محصول ھم نشاء و ھـم محصـول را جویـا    . اگر منظور نشاء توت فرنگی است ، خیر: پاسخ

  . شوید
   

  را خریداری می کند؟) ورمی کمپوست(آیا سازمان جھاد کشاورزی محصوالت  :سؤال

خیر لطفا جھت فروش محصول مربوطه با واحدھای تولید کننده تماس بگیرید و یا با مدیریت باغبانی شھرستان ھـای  : پاسخ

  اطالعات مربوطه را کسب کنیدتابعه تماس گرفته و از آنھا 
   

  صادرات داخلی گل محمدی و استانداردھای ملی و جھانی آن به چه صورت است؟ :سؤال        
باشد لـذا اسـتاندارد ھـر    استاندارد صادرات ھر گونه محصول کشاورزی بر اساس اعالم و درخواست کشور خریدار می :پاسخ

  استاندارد ملی آن ھم در سایت اداره کل استاندارد قابل دسترسی است. گونه صادرات بستگی به کشور مقصد دارد
 


