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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
سالمت و اصالت هسته های اولیه که برای تکثیر و تولید گیاهان کشت بافتی مورد استفاده قرار مییگیرنید از اهمییت
بهسزایی برخوردار است به گونهای که تمام فرایند تولید نهالهای کشت بافتی وابسیته بیه تینمیس هسیتههیای اولییه
استاندارد و عاری از بیماری میباشد .هستههای اولیه بسیاری از ارقامی که توسی مراکیز کشیت بافیت کشیور تکثییر
میشوند به شکل وارداتی تنمیس میگردند .بسیاری از هستههای اولیه به دست آمده از ارقام داخلی کیه میواد تکثییری
آن ها برای تولید نهال یا نشاء کشت بافتی مورد استفاده قرار میگیرند نیز به شکل غیر سازمانیافتیه و بیدون رعاییت
استانداردهای سالمت هستههای اولیه تولید میشوند .در بسیاری از کشورهایی که در توسعه باغداری و تکثیر گیاهیان
پیشرو هستند برای اکثر گیاهان پرمصرف و مهم واحد هسته های اولیه اصیل و سالم به وجود آمده است که با توجیه
به درخواست صاحبان مراکیز کشیت بافیت بیا گرییدهای  )gradeگونیاگون از لایاس سیالمت و اصیالت در اختییار
تولیدکنندگان نهال و نشاء کشت بافتی قرار می گیرد .عالوه بر تنمیس پایدار هستههای اولیه چنیس واحدی برای حفی
ذخایر ژنتیکی گیاهان اقتصادی بومی مفید خواهد بود .هدف از ایس طرح ایجاد واحد هستههای اولیه اصیل و سالم برای
تعدادی از گیاهان مهم اقتصادی است که میتوانند از طریق کشت بافت تکثیر شوند .به ناوی کیه توانمنیدی تینمیس
هستههای اولیه مورد نیاز مراکز کشت بافت کشور را داشته باشد.
 .2ذینفعان
مراکز کشت بافت – موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال –واحدهای ذخیایر ژنتییگ گییاهی کشیور – باغیا میادری و
کلکسیون
 .3مشخصات فنی طرح
طرح واحد هستههای اولیه باید شامل ویژگیهای زیر باشد:
 -1مکان و تجهیزا الزم برای رعایت استانداردهای تولید و نگهداری هستههای اولیه :استانداردهای هستههای اولیه
بعضی از گیاهان مهم باغی در داخل کشور تدویس شده است .رعایت ایس استانداردها برای ایجاد واحد هستههیای
اولیه الزم است .همننیس وجود زیرساختهای مناسب برای نگهداری و واکشت مواد تکثیری الزم میباشد
 -2سالمسازی :واحد تولید هستههای اولیه باید قادر به اجرای پروتکلها و روشهای سالمسازی هسیتههیای اولییه و
ایجاد هستههای عاری از ویروس و بیماری باشد.
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 -3برنامه قرنطینه و امااء :واحد هستههای اولیه باید برای پایش و مقابله با بیماریها و امااء هستههای اولیه آلیوده
برنامه جامع و زیرساختهای الزم را داشته باشد.
 -4تست سالمت و اصالت :واحد هسته های اولیه باید برای پایش مداوم سالمت و اصالت هستههیای اولییه تولییدی
برنامه و زیرساخت داشته باشد.
 -5مطالعه استراتژیگ و بازار :برای تولید هسته های اولیه گیاهان مهم و اقتصادی باغی کشور مطالعه حجیم بیازار و
میزان نهال سالم مورد نیاز کشور الزم است .گیاهان مهم باغی کشور برای تولید از طریق کشت بافتی
 -6مدل درآمدزایی پایدار :با توجه به هزینهبر بودن تشکیل واحد هستههای اولیه مدل درآمدزایی برای پایداری مرکز
و حف کیفیت آن الزم است.

 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
مادوده مکانی خاصی برای ایس طرح وجود ندارد
 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
ایجاد زیرساخت و تدویس برنامه قرنطینه و پایش 6 :ماه
اخذ مجوزهای الزم تولید 12-6 :ماه
راه اندازی و نهاییسازی پروتکلهای تولید هسته های اولیه :بسته به تعداد گییاه و بیا توافیق مجیری و سیتاد توسیعه
زیستفناوری از  3ماه تا  2سال

 .6مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
بسته به تعداد گیاه و نوع خدما واحد و با توافق مجری و ستاد توسعه زیستفناوری تعییس میشود.
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
آمادهسازی زیرساختهای الزم اتاقهای کشت اتاقهای شستشو اسکریس هاوس آزمایشگاه تست آلودگی) – برنامیه
قرنطینه و پایش 6 :ماه
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SOPهای آزمایشهای پایش بیماری 3 :ماه
SOPهای آزمایشهای تست اصالت 3 :ماه
پروتکلهای تولید هستههای اولیه به تفکییگ ماصیول :بسیته بیه تعیداد گییاه و بیا توافیق مجیری و سیتاد توسیعه
زیستفناوری از  3ماه تا  2سال

 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
استانداردهای تولید هستههای اولیه معاونت باغبانی وزار جهاد کشاورزی
دستورالعمل احداث آزمایشگاه کشت بافت معاونت باغبانی وزار جهاد کشاورزی انجمس صنفی کشت بافت
استاندارد شرای قرنطینهای مراکز کشت بافت سازمان حف نباتا
استانداردهای اصالت موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
قوانیس مالکیت معنوی موسسه ثبت و گواهی نهال و بذر
 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد
پس از پایان هر مرحله از طرح ذکر شده در بخیش مایدوده طیرح مسیتندا و برنامیههیای الزم بیه سیتاد توسیعه
زیستفناوری تاویل داده میشود.
 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
اخذ استانداردهای الزم از مراجع ذیصالح ذکر شده در بند استانداردهای مورد نیاز برای طرح)
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تخصصهای بیوتکنولوژی کشاورزی باغبانی با رزومه مرتب در حوزه کشت بافت
 .12چارچوب پروپوزال
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کلیه پیشنهادا باید در قالب چارچوب تعریف شده برای پروپوزال که در پیوست موجود میباشد تهیه و ارسال گردد.
 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوری به آدرس زیر ارسال شوند:
خیابان شیخ بهایی شمالی-میدان پیروزان -خیابان پیروزان -نبش کوچه زاهدی -پالک  -15ستاد توسعه
زیست فناوری
نام مسئول مربوطه :خانم زهرا مختارزاده
آدرس پست الکترونیگ مسئول مربوطهZahra.mokhtarzade@yahoo.com :
شماره تماس00613684 :داخلی 285

