
ب/  ۳ضمیمه  دائیمیپروژه انکشاف باغداری     

۳ضمیمه   

افغانستان مثمربرنامه ملی تصدیق درختان   

 درخواست برای شامل نمودن مواد نباتی در برنامه تصدیق

(قوریه ) فورم مواد نباتی برای   
 

 به اداره محترم تصدیق درختان مثمر افغانستان

 

 نام مالک قوریه

 

 نمبر ثبت قوریه

 

 آدرس

 

 نمبر موبایل

 

 

 

 

 نوع نهال 

 

. پالن انکشافی مواد نباتی که شامل برنامه مینماید باید بطور تفصیلی در پشت این صفحه تحریرشود  

. با دانستن برنامه تصدیق درختان مثمر افغانستان؛ موافق هستم که با شرایط ومعیارهای این برنامه را قبول نموده وثابت بمانم 

که در زمین خود دارم ویا اینکه غرس مینمایم   نهالهایازمخصوصاْ تصدیق مینمایم که با آگاهی تام از ملوث شدن به امراض 

ینمایم که بحد کافی در نگهداری وشناسایی مواد نباتی سعی نموده وعملیات های خوب قوریه داری من تصدیق م. جلوگیری نمایم 

.بکار ببرم   

 

 امضاْ آمر ساحوی                                                                                                                                    

 

                                                                                                                                                                                                                  تاریخ  

  

                                       امضاْ رئیس انجمن      

 

 تاریخ                              

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

o سیب 
o بادام 
o زردآلو 
o شفتالو 
o آلو 
o ستروس 
o گیالس 
o ناک 
o انگور 
o انار 
o دیگر...................... 



ب/  ۳ضمیمه  دائیمیپروژه انکشاف باغداری     

 تفصیالت نبات
 

 برای استفاده رسمی     

 سفارش یافته ها      

نمبر  پایه

 کلون

تاریخ 

 پیوند

پنگ قوریه مادری که 

 خریداری شده است

تعداد نهالهای 

 پیوند شده

تاریخ 

 تفتیش

رضایت از نوع مطابق 

 به اصل ؟

 

نخیر/ بلی   

رضایت 

؟ازصحتمندی  

 

نخیر/ بلی   

 

از رضایت از فاصله جدایی 

 نبات دیگر؟

 

نخیر/ بلی   

 

تاْید ویا 

 رد؟

 

رد/ تاْید   

 مالحظات

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



ب/  ۳ضمیمه  دائیمیپروژه انکشاف باغداری     

:پالن انکشافی پیشکی  

 

برنامه تصدیق ملی درختان مثمر افغانستان  اداره تصدیق ( ب ) و ( الف ) با ضمیمه یک برنامه نشان دادن جزئیات درمطالب : لطفاْ 

. قانوناْ اجازه برسی ساحوی را به مفتیشین میدهد   

 .نشان داده میشود نهال وکلونهای مختلف/ تیار نمودن نقشه قوریه؛ که در آن انواع؛ ورایتی های (  الف )  

مانند وقت غرس نهال؛ وقت جمع آوری پنگها؛ وقت پیوند؛ وقت قطع نمودن قسمت باالی ) تشریح مختصر پالن تمام سال (    ب ) 

 (پیوند وغیره
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_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
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