
                                                                                          

   

 

 

 

 
 ……………………نام متقاضی: ............................. مدرک تحصیلی

 : ............................ مدرک تحصیلی : ....................... تنام مدیر کنترل کیفی

 شهرستان :  بخش...دهستان/شهر:         روستا:          آدرس محل: استان:  

 ی و مختصات آن در جدول وارد شود(گذارشمارهی شکل زمین هاگوشه) موردنظرکروکی شکل قطعه زمین 

 UTMمختصات جغرافیایی باغ )

 (zone)زون ارتفاع)متر( عرض طول شماره  نقطه 

     

     

     

     

 مراکز دامداری، مزرعه،باغ،ابنیه و سایر.... )با ذکر نوع کشت( و باغات: نیترکینزدفاصله از 

 مالحظات نوع کشت محل کشت  تافاصله  …ابنیه/جاده/ساتیتأسنوع / مرکز /

    

    

    

 تعداد نیروی کارگری: ............ نفر

           : ......    اریخ برداشتت   ....... تن       تاریخ احداث: ..........     نوع محصول:         کل سطح زیر کشت: ....... هکتار       برآورد تولید:

 کاربری زمین قبل از احداث باغ فعلی                   3درجه   2درجه          1نوع باغ :  درجه 

 یوندک:غالب پ ایه:                نام رقمنام ارقام پایه:              نام ارقام پیوندک:                 نام رقم غالب پ

 سن تقریبی درختان :                                                 ارتفاع تاج درختان :

 اغ :بنام رقم گرده دهنده:                                                                               پوشش بستر 

 فواصل کاشت: ..........               تعداد درختان :

 آبی     نوع کشت: دیم 

 سایر با ذکر مورد ...    فشارتحت   نشتی   روش آبیاری:   کرتی 

 )ذکر شود(سایر  قناتپسابآب شهری  کانال   چشمه   رودخانه   منبع آب:  چاه

 وده است. ب ---از منبع  و ---در صورت مصرف آخرین زمان استفاده در سال   ندارد     سال گذشته دارد 5سابقه مصرف فاضالب در 

 

 

 3از   1صفحه :    فرم / ف 134 /227 - 3شماره مدرک :

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 
 
 

 باغ شناسنامهعنوان:

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 



                                                                                          

   

 

 

 

 (:      برداشت) کاشت ، داشت ،  مورداستفادهکشاورزی  آالتنیماشنوع 

 مرحله برداشت  مرحله داشت  رحله کاشت م  آالتنیماشنام 

    

    

 ي هرز با ذکر مورد در سه سال گذشته: هاعلفو  هايماریبسابقه اقدام براي کنترل آفات، 

 مالحظات سال سوم  سال دوم   سال اول نوع اقدام 

     کنترل آفات 

     ي هرز هاعلف

     

 ي هرز با ذکر مورد: اهعلفو  هايماریبي کنترل آفات، هاروش

 کنترل غیر شیمیايي کنترل شیمیايي 

 کشقارچ  کشحشره  کشآفت کشقارچ  کشحشره  کشآفت 

       نوع 

       نام 

       دزمصرفي

       دفعات مصرف

       زمان مصرف

       زمان پاشش

       آخرين دوره مصرف قبل از برداشت

 زي خاک و تغذيه گیاه در سه سال گذشته:سابقه مديريت و حاصلخی

ي کودي و بکار گیري توصیه کودي )حداقل مربوط به سه سال گذشته(: در هاهیتوصنتايج آزمون خاک، آب  گیاه  و 

 صورت انجام ضمیمه شود

 3از   2صفحه :    فرم / ف 134 /227 - 3 شماره مدرک :

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 

 سال سوم سال دوم سال اول 

نوع کود/مواد بهساز خاک)شیمیايي، آلي، زيستي 

 و..(

   

    نام ماده کودي

    میزان مصرف در هکتار

    تعداد تقسیط

    نحوه مصرف و جايگذاري مواد کودي

    ي مصرف)تاريخ و دوره رشدي گیاه(هازمان

   دوره مصرف قبل از برداشتآخرين 

 

 

 باغ شناسنامهعنوان:

 

 استاندارد ایرانسازمان ملی 

 



                                                                                          

   

 

 

 

 

 میمه شوددر صورت وجود ذکر  و مدارک ض   ندارد.     یا شواهدی از آلودگی منابع خاک و آب در مزرعه وجود دارد گزارش 

 

 ی رشدی: .......هاکنندهمیتنظسابقه وضعیت کاربرد 

 مالحظات  طبیعي شیمیايي 

    نوع 

    نام 

    دزمصرفي

    دفعات مصرف

    زمان مصرف

    قبل از برداشتآخرين دوره مصرف 

 

 

 يمتقاضاء امض                                          / مديريت جهاد کشاورزي  خدمات کشاورزيمرکز  سیرئامضاء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3از3صفحه :   فرم / ف 134 /227 - 3 شماره مدرک :

 07/03/97: دنظریتجدتاریخ  03: دنظریتجدشماره 

 باغ شناسنامهعنوان: 

 

 سازمان ملی استاندارد ایران

 


