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کارآفرین برتر ملی در سال 1395

کارآفرین برتر استان قزوین در سال 1396

A Perfect Start

Nahal Gostar Royan

بهترین سرآغاز با گیاهچه های سالم و برتر
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معرفی شرکت

“بهترین سرآغاز با گیاهچه های سالم و برتر”

شرکت دانش بنیان نهال گستر رویان )نگر( با هدف ایجاد بانک گیاهچه سالم به روش کشت بافت و نشاء صنعتی 
با استاندارد های بین المللی در مجموعه ای به مساحت 7 هکتار، دارای مجتمع گلخانه ای مدرن به مساحت 3 هکتار 

در سال 1388 تاسیس شد.
ترکیب دانش، تجربه و تخصص در زمینه کشاورزی و زیست فناوری گیاهی منجر به کسب افتخارات متعددی برای 

این شرکت شده است: 
 تولید کننده برتر سال های 92، 93، 94 و 95

 محقق برگزیده کشور در تحقق اقتصاد دانش بنیان سال 1395
 کارآفرین برتر کشور در سال 1395

 کارآفرین برتر استان قزوین در سال 1396
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  پایه های رویشی کشت بافتی درختان میوه و گیاهچه های زینتی و دارویی بر اساس پروتکل ها و دانش فنی بومی 
)بیش از یک میلیون نهال در سال(

  انواع نشاء صنعتی سبزی، صیفی و گل های زینتی )بیش از 50 میلیون نشاء در سال(

محصوالت شرکت

تلفن سفارش: 32893289 - 028 و  09399994642
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تلفن سفارش: 32893289 - 028 و 09399994642

برخی مزایای استفاده از پایه های رویشی
به جای پایه های بذری برای تولید نهال

 احداث باغ های میوه مدرن و متراکم
 کاهش دوره نونهالی و عملکرد بیشتر حداقل تا 3 برابر در هکتار

 کاهش و حذف عادت سال آوری یا تناوب باردهی در باغ های میوه
 ارتقاء خصوصیات کیفی میوه مانند شکل، رنگ و زمان رسیدن به منظور

   تولید میوه صادراتی
 ایجاد مقاومت به برخی شرایط نامساعد محیطی و آفات و بیماری ها

 تکثیر میلیونی گیاه با ژنتیک معین در یک سال
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پایه پیرودوارف  )گالبی(
 مناسب برای خاک های حاصل خیز و عمیق 

 پاکوتاه کننده و زود بارده )2 - 4 سال( با کیفیت و عملکرد باالی محصول
 مقاوم به آتشک، آهک و تحمل زیاد به سرما و خشکی خاک

 عدم نیاز به قیم و میان پایه
 عدم پاجوش دهی

پایه او اچ اف ۶۹  )گالبی(
 مقاومت باال به آهک و خاک های سنگین

 سیستم ریشه ای عمیق
 مقاوم نسبت به آتشک

 تاثیر مثبت بر رشد و عملکرد نهال پیوندی

پایه های رویشی کشت بافتی درختان میوه
بر اساس پروتکل ها و دانش فنی بومی
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تلفن سفارش: 32893289 - 028 و 09399994642

پایه های رویشی کشت بافتی درختان میوه
بر اساس پروتکل ها و دانش فنی بومی

پایه جی ان 40 )بادام،  شلیل و هلو(  
 افزایش عمر اقتصادی درخت به 30 سال

 پوست دهی عالی برای پیوند
 مناسب خاک های سنگین و رسی، نیمه سنگین و معمولی 

 مقاوم در مقابل بیماری های خاکزی و نماتدها
 بسیار مناسب برای واکاری 

 ایجاد میوه های درشت تر و با کیفیت تر
 رنگ برگ ها قرمز )قابلیت تشخیص پیوندک های رد شده در یک نگاه(

 مقاوم به خشکی
پایه جی اف ۶۷۷ )بادام،  شلیل و هلو( 

 مقاوم به آهک و خشکی و خاک های شنی و سبک 
 بسیار پر رشد 

 القا زودرسی و عملکرد باال
 افزایش عمر اقتصادی درخت به 30 سال

 ریشه بسیار مقاوم در جابه جایی نهال هلو
 بسیار مقاوم به خشکی و کم آبی
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پایه گزیال ۶ )گیالس و آلبالو(
 تحمل دامنه وسیعی از خاک های کلروتیک و آهکی 

 نیمه پاکوتاه و عدم نیاز به قیم
 القاء زودرسی و عملکرد باال

 مناسب خاک های سنگین و رسی، نیمه سنگین و          
   معمولی قرار گیرد 

 عمر اقتصادی حداقل 30 سال

پایه میروباالنC 2۹ )آلو و گوجه سبز(
 مقاوم به خاک های سنگین با زهکشی ضعیف

 مقاوم به مسمومیت بور و آهک باالی خاک
 مقاوم به پوسیدگی طوقه

 مقاوم به نماتد گره ریشه و آگروباکتریوم
 عدم ایجاد پاجوش

پایه های رویشی کشت بافتی درختان میوه
بر اساس پروتکل ها و دانش فنی بومی
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تلفن سفارش: 32893289 - 028 و 09399994642

سایر محصوالت باغی، زینتی و دارویی

ردیف

1

2

3

4

نام

پی اچ ال سی

ماکزما 60

سیب
گوشت قرمز

پالونیا

تحمل دامنه وسیعی از خاک ها

پاکوتاه و نیاز به قیم دارد / القای زودرسی
عملکرد بسیار باال تا 2200کیلوگرم درهکتار

مقاوم به غرقاب
عمر اقتصادی 15 تا 20سال

پر رشد / سیستم ریشه ای توسعه یافته / مقاومت 
به خشکی بیشتر از Maxma14 / زودبارده / 
مقاوم به غرقاب و آهک / مقاوم به پوسیدگی 

طوقه و شانکر / عدم ایجاد پاجوش

مناسب کشت در زمین های  
شیبدار

مناسب خاک سنگین و فقیر

هر خاکی که حاصلخیز و 
دست کم 1-2 متر ژرفا داشته 
باشد ولی خاک های لمونی 

که دارای مواد آلی کافی باشند 
برای آن مناسب ترند

رنگ جدید
بازار پسندی باال

دارای مواد آنتی اکسیدانی باال
مقاوم به سرمای زمستان و خشکی

خاک سبک
دارای زهکشی خوب

مقاومت باال به آب و هوای گرم و خشک
مقاوم به سرما تا منفی 25-

مقاوم به گرما تا 45+
متحمل ترین گونه به خاک رسی

نام علمی

Prunus avium ×
Prunus / cerasus

Prunus avium ×
Prunus / mahaleb

Malus pumila

Paulownia 
tomentosa

ویژگیخاک مناسب نام التین

PHL_C

Maxma60

Apple

Paulownia
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سایر محصوالت باغی، زینتی و دارویی

خاک دارای شوری پایین
خاک غنی و لومی

قابلیت سه بار برداشت
مناسب برای آب و هوای نیمه معتدل و 

گرم سیری

ردیف

5

6

7

8

نام

استویا

گل محمدی

سیکلمن

شمعدانی

  PH  خاک لومی عمیق و دارای
بین 6 تا 7/5

سازگار با شرایط اقلیمی گسترده
گیاه کم توقع و مناسب کشت  دیم

گیاهی علفی
بسیار مقاوم به سرما و روز خنثی

مناسب برای فضای سبز
مناسب به عنوان گیاه آپارتمانی

خاک کمی اسیدی و مخلوطی از 
خاک برگ و ماسه بصورت ترکیب 2 
تا 3 قسمت خاک معمولی و خاک 

برگ همراه یک قسمت ماسه و یک 
قسمت کود حیوانی پوسیده

ترکیب پیت ماس + کوکوپیت + 
پرلیت

خاک غنی و کمی سنگین
کود فراوان
pH  5 تا 6

گیاه آپارتمانی

نام علمی

Stevia rebaudiana

Rosa damascena 
Mill

Cyclamen 
persicum

Geranium 
dissectum

ویژگیخاک مناسب نام التین

Stevia

rose

Cyclamen

Geranium
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 انواع نشاء صنعتی سبزی، صیفی
و گل های زینتی )بیش از 50 میلیون نشاء در سال(

برخی مزایای استفاده از نشاء صنعتی
 پیش رس کردن محصول تا 30 روز

 قابلیت مکانیزه نمودن تمامی مراحل کشت نشاء 
 عاری از بیماری و آفات و تنش های حاصل از تغذیه

 استفاده حداکثری از زمین کشاورزی 

 کاهش مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات 
 صرفه جویی در مصرف سوخت

 عدم نیاز به واکاری
 کاهش نیروی کارگری در تمام مراحل

 کاهش دفعات آبیاری تا 60 روز

تلفن سفارش: 32893289 - 028 و 09399994643
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مشاوره کشاورزی دانش بنیان
زیر نظـــر اســـاتید و اعضای هیات علمی دانشـــگاه 

تربیت مدرس تهران
 مشاوره مدیریت نوین مزارع از کاشت تا برداشت 

   و بازاررسانی و طراحی الگوی کشت
 مشاوره و احداث باغ مدرن

 مشاوره تغذیه و گیاه پزشکی

آموزش
 کارگاه های گروهی و انفرادی کش���ت بافت گیاهی
 کارگاه ه���ای کش���ت و کار گلخان���ه ای ب���ا هم���کاری 

    متخصصان هلندی
  برگ���زاری همایش های تخصصی کاربردی-مهارتی 

    باغبانی

خدمات شرکت

مشاوره و پشتیبانی 24 ساعته با شماره تلفن های 88222004 - 021 و  09915071784
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تلفن سفارش: 32893289 - 028 و 09399994642

دفتر مرکزی: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهریور، پالک 25، طبقه 2، واحد 4     
مجتمع تولیدی: آزادراه قزوین-تهران، قبل از پل طالقان-زیاران، ضلع جنوبی آزادراه         
  028 021       تلفن مجتمع تولیدی: 32823282 تلفن دفتر مرکزی: 5 - 88222004

nahalgostar@gmail.com
nahalgostar.royan
@nahalgostaran
www.nahalgostar.net

نــهــال گــســتــر رویــان
Nahal Gostar Royan


