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به نام خدا
آشنايي با سازمان ملي استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استانداردهای
ملی(رسمی)ایران را به عهده دارد .
نامموسسهاستانداردوتحقیقا تصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومینجلسهشورایعالیاداریمورخ1329/6/92
بهسازمانملیاستانداردایرانتغییروطینامهشماره996/33333مورخ1329/3/92جهتاجراابالغشدهاست .
تدوین استاندارد در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسانسازمانملیاستاندارایران ،صاحب نظران
مراکز و مؤسساتعلمی ،پژوهشی ،تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملی و با توجه
به شرایط تولیدی،فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل تولیدکنندگان ،مصرف
کنندگان،صادرکنندگان و وارد کنندگان ،مراکز علمی و تخصصی ،نهادها ،سازمان های دولتی و غیر دولتی حاصل می شود .
پیش نویساستانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال میشود و
پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیتۀ ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی
(رسمی) ایرانچاپ و منتشر می شود .
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های عالقه مند و ذی صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می کنند
درکمیتۀ ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب ،به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می شود .بدین ترتیب،
استانداردهایی ملی تلقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ ملی
استاندارد مربوطکه سازمانملیاستانداردایرانتشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد .
سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد )، 1(ISOکمیسیون بین المللی الکتروتکنیک
) 9(IECو سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابط 2کمیسیون کدکس غذایی
) 3(CACدر کشور فعالیت می کند .در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی های خاص
بینالمللی بهرهگیری میشود  .
کشور ،از آخرین پیشرفتهای علمی ،فنی و صنعتی جهان و استانداردهای 
سازمانملیاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون ،برای حمایت از مصرف کنندگان،حفظ
سالمت و ایمنی فردی و عمومی ،حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادی ،اجرای بعضی
از استانداردهای ملی ایران را برای محصوالت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورای عالی استاندارد،اجباری
نماید  .سازمان می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصوالت کشور ،اجرای استاندارد کاالهای صادراتی و
درجهبندی آن را اجباری نماید .همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال
درزمینۀ مشاوره ،آموزش ،بازرسی ،ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی ،آزمایشگاه
ها ومراکز کالیبراسیون(واسنجی) وسایل سنجش ،سازمانملیاستانداردایران این گونه سازمان ها و مؤسسات را بر اساس
ضوابط نظام تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط الزم ،گواهینامۀ تأیید صالحیت به آن ها اعطا و بر
عملکرد آنها نظارتمی کند .ترویج دستگاه بین المللی یکاها ،کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش ،تعیین عیار فلزات
گرانبها و انجام تحقیقاتکاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
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پيش گفتار 
استاندارد "راهنمای تولید ،فرآوری  ،بازرسی و صدورگواهی ،برچسب گذاری و بازار رسانی مواد غذائی
ارگانیک"نخستینباردرسال1333تدوینشد.ایناستانداردبراساسپیشنهادهایرسیدهوبررسیتوسط
کمیسیونهایفنیبرایاولینبارموردتجدیدنظرقرارگرفتودریکهزاروسیصدوششمیناجالسکمیته
ملیخوراکوفرآوردههایکشاورزیمورخ29/11/91تصویبشد.اینکبهاستنادبند1مادهقانوناصالحی
قوانینومقرراتسازمانملیاستانداردایران،مصوببهمن1331بهعنواناستانداردایرانمنتشرمیشود .
برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع ،علوم و خدمات،
استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصالح و تکمیل این
استانداردها ارائه شود ،هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت.بنابراین،باید
همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

ایناستانداردجایگزیناستانداردملیشماره:11999سال1333میباشد .
منابعومآخذیکهبرایتهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهشرحزیراست :
1- Codex GL 32: 2013- Guidelines for the production, processing, labeling and marketing
of organically produced foods.
2- COMMISSION REGULATION (EC) No 889/2008 “laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and
labeling of organic products with regard to organic production, labeling and control.
3-Council Regulation (EC) No 834/2007 “organic production and labeling of organic
products”.
4-Australian national standard for organic and biodynamic produce, Edition 3.4:2009.
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مقدمه
کشاورزی ارگانیک ،سیستممدیریت تولید جامع نگر 1است ،که براساس کاربرد حداقل نهاده های خارجی،
عدم استفاده از کودها و آفت کش های مصنوعی 9می باشد .این سیستم سبب  ارتقاء و بهبود اکوسیستم
کشاورزی ،شامل تنوع زیستی ، 3چرخه های بیولوژیکی و فعالیت بیولوژیکی خاک می شود .در کشاورزی
ارگانیککاربردعملیاتمدیریتیبراستفادهازنهادههایتولیدشدهدرخارجازمزرعهارجحیتدارد.برای
اینمنظورتوجهبهایناصلکهدرهرمنطقهنظاممتناسبباشرایطمحلیآنمنطقهبایدتوسعهیابد،دارای
اهمیتاست.اینامربرایتکمیلعملکردهایخاصدرسیستمبااستفادهازروشهایمکانیکی،بیولوژیکی
وزراعیکهباکاربردموادمصنوعیدرتضاداست،انجاممیشود .
بهدلیلآلودگیهائیکهبهطورکلیدرمحیطزیستوجودداردباعملیاتکشاورزیارگانیک،نمیتوان
تضمینکردکهمحصولتولیدشدهکامالًعاریازبقایایموادمضراست.کاربردروشهایارگانیکآلودگی
هوا،خاکوآبرابهحداقلمیرساند.هدفاولیهکشاورزیارگانیک،سالمتیوبهرهوریاجتماعاتوابسته
بهحیاتخاک،گیاه،حیوانوانساناست .
کاربرد واژۀ  ارگانیک در برچسب گذاری یک فرآورده بیانگر این است که فرآورده مطابق با استانداردهای
ارگانیک،تولیدوبهوسیلۀیکسازمانگواهیکننده،تائیدشدهاست.درکشورهایمختلف،برایتوصیف
روشتولیدارگانیکواژههائیمانندبیولوژیکیواکولوژیکیرانیز،بهکارمیبرند .
بهطورکلیسیستمتولیدارگانیکبااهدافزیرطراحیشدهاست :
افزایشتنوعزیستیدرکلسیستم افزایشفعالیتبیولوژیکیخاک حفظحاصلخیزی2طوالنیمدتخاک  بازیافت پسماند با منشآ گیاهی ،حیوانی به منظور برگشت مواد مغذی به زمین و در نتیجه به  حداقلرساندنکاربردمنابعتجدیدناپذیر 3
تکیهبرکاربردمنابعتجدیدپذیرمحلیدرسیستمسازمانیافتۀکشاورزی کاربردصحیحخاک،آب،هوابرایبهحداقلرساندنآلودگی هائیکهازعملیاتکشاورزیحاصلمیشود  عمل آوریفرآورده هایکشاورزیباتآکیدبرروشهایفرآینددقیقبهمنظورپایداریوحفظکیفیتارگانیکمحصوالتدرتماممراحل 
3
6
 تعیین مدت زمان مناسب برای دورۀ تبدیل یا گذار که در هر مزرعه با در نظر گرفتن عوامل خاصمنطقه ای،سابقۀزمین،نوعمحصولوداممیباشد .

1 -Holistic
2 -Synthetic
3 -Biodiversity
4 -Fertility
5 -Non-renewable
6 -Conversion
7 -Transition

ح

مقدمه (ادامه)
کشاورزیارگانیکدرمیانشیوههایمختلف،یکیازروشهائیاستکهازمحیطزیستمحافظتمیکند.
1
سیستمتولیدارگانیکبراساساستانداردهایخاصودقیقتولیدوباهدفدستیابیبهاکوسیستمکشاورزی
بهینهاستکهازنظراجتماعی،بومشناختی9واقتصادی،پایدارمیباشد .
الزاماتتولیدمحصوالتغذائیبهروشارگانیکباالزاماتتولیدسایرمحصوالتکشاورزیمتفاوتاستودر
آنروش هایاجرائیتولید،جزئیذاتیازشناسائی،برچسبگذاریوادعایچنینمحصوالتیاست .
اهدافکلیایناستانداردبهشرحزیراست :
حمایتازمصرفکنندهدربرابرتقلبدربازاروادعاهایغیرمستنددربارۀمحصول  حمایتازتولیدکنندگانفرآورده هایارگانیکدربرابرارائۀ فریبکارانۀفرآورده هایغیرارگانیکبهجایفرآوردههایارگانیک 
حصولاطمینانازبازرسیتماممراحلتولید،آمادهسازی،نگهداری،حملونقل،فروشومطابقتآنباایناستاندارد 
هماهنگیمقرراتتولید،آمادهسازی،گواهی،شناسائیوبرچسبگذاریمحصوالتارگانیک تهیهاستانداردبرایسیستمکنترلموادغذائیارگانیکبهمنظورتسهیلشناسائیسیستمملیمعادلبرایواردات 
پایداریوبهبودسیستمکشاورزیارگانیکدرکشوربرایمشارکتدرمحافظتمنطقهایوجهانی.ایناستانداردبرایاولینباردرسال1333بااجماعمتخصصینوطرفینذینفعطبقراهنمایکدکسودر
حالیکهدرزمینۀتدویناستانداردهایروشتولیدارگانیکواجرایآنهاهنوزتجربیاتکافیوجودنداشت
وهمچنیندرکوآگاهیمصرفکنندهدرزمینهروشهایتولیدموادغذائیارگانیک(درجزئیاتخاصبا
ویژگیهایمهم)درمناطقمختلفجهانمتفاوتاست،تهیهگردید.بنابرایندراینمرحلهمواردزیرتصدیق
شدهبود:
 ایناستاندارد ابزاریمفیدبرایتهیۀمقرراتملی 3تولید،بازاریابیوبرچسبگذاریموادغذائیارگانیکاست.
اجرایایناستانداردبرایبهبودوبهروزآوری2منظمودرنظرگرفتنپیشرفتفنیوتجربهالزماست.ایناستانداردمقرراتملیموجودمربوطبهموادغذائیرانقضنمیکند. ایناستاندارد اصولتولیدموادغذائیارگانیکدرمزرعه،آمادهسازی،نگه داری،حملونقل،برچسبگذاریوبازاریابیراارائهمیکند.همچنینمواداولیۀمجازبرایحاصلخیزیوبهبودخاک،3کنترلآفاتو
بیماریهایگیاهی،افزودنی هایغذائیوموادکمکفرآیندراتعیینمیکند .

1 -Agroecosystem
2 -Ecological
-3منظورازمقرراتملیدرایناستاندارد،استانداردهایملیمرتبط،قوانین،آییننامههاودستورالعملهایصادرهازسویسازمانهایذیصالح
کشوراست.
4 -Updating
5 -Soil fertilizing and conditioning

ط

مقدمه (ادامه)
پسازگذشت2سالوبررسیظرفیتهایموجوددرکشوروتمایلکاربراناستانداردوتقاضایبیشتربازار،
افزایشتمایلاقتصادیبهتولیدوافزایشفاصلهبینتولیدکنندهومصرفکننده،تدوینروشهایاجرائیو
اعمالکنترلهایبیشتروهمچنینصدور گواهیهایمربوطسازمانملیاستانداردایران ،رابرآنداشتتا
بهتدوینالزاماتمربوططبققوانینملیوشرایطبومیکشوربارعایتموازینبینالمللیاهتمامورزد .
این استاندارد اولین گام در ایجاد هماهنگی بین المللی ،برای الزامات مربوط به تولید ،بازاریابی ،بازرسی و
ضرورتبرچسبگذاریمحصوالتارگانیکاست .
برایاهدافبرچسبگذارینشانملیارگانیکازسوی سازمانملیاستانداردایران،طراحیوبهتصویب
هیئتوزیرانرساندهشد .
یکیازمراحلاصلیگواهی،بازرسیسیستممدیریتارگانیکاست.صدورگواهیبرایتولیدکنندهبراساس
گزارش ساالنۀ فعالیت های کشاورزی و همکاری عامل 1با سازمان بازرسی کننده انجام می شود .در سطح
فرآیند نیز استانداردهائی تدوین می شود و بر پایه آن شرایط واحد تولیدی بازرسی و تائید می شود .در
مواردیکهسازمانگواهیکنندهمتعهدبهانجامفرآیندبازرسیمیشود،عملکردبازرسیوگواهیبایدبه
طورکاملازهمجداباشد.بهمنظورحفظاستقاللوحسناجرایاستاندارد،سازمانهایگواهیکنندهکه
روشاجرائیتولیدکنندهراتائیدمیکنند،نبایدبهواحدتولیدکنندهوابستگیاقتصادیداشتهباشد .
بهغیرازمقداراندکیازمحصوالتکشاورزیکهزارعبهطورمستقیمبهمصرفکنندهعرضهمیکند،بیشتر
فرآورده هاازراه هایتجارتی مختلفبهدستمصرفکنندهمیرسند.برایکاهشتقلبدربازار،اقدامات
خاصیالزماستتاازممیزیموثرکلفرآیندوتجارتاطمینانحاصلشود.بنابرایننظارتبرفرآیندتولید
بهجایکنترلمحصولنهائیمستلزمرفتارمسئوالنۀتمامگروههایمرتبطاست.بههمینمنظورابهامات
موجوددربخشبازرسیوصدورگواهیدرایناستاندارد،مرتفعگردیدهاست .



1 -Operator

ی

الزامات توليد ،فرآوري  ،بازرسي و صدورگواهي  ،برچسب گذاري و بازار رساني مواد غذائي ارگانيك
(تجديد نظر اول)
 0هدف و دامنة کاربرد
هدفازتدوینایناستاندارد،تعیینالزاماتمربوطبهتولید،فرآوری،بازرسی،صدورگواهی،برچسبگذاریو
بازارسانیموادغذائیتولیدشدهبهروشارگانیکمیباشد .
ایناستانداردبرایمحصوالتوفرآوردههایبهشرحزیرکهدارایبرچسبموادغذائیارگانیکمیباشد،کاربرد
دارد :
الف-محصوالتکشاورزی(دامی،زراعیوباغی)فرآورینشدهبرایمصارفانسانوخوراکدام .
ب-گیاهانیامحصوالتگیاهیبرداشتشده1ازعرصههایطبیعیبرایمصارفانسانوخوراکدام .
پ-محصوالتشیالتیخامبرایمصارفانسانوخوراکدام .
ت-محصوالتکشاورزی(زراعیوباغیودامی)،شیالتیوگیاهان.همچنینمحصوالتگیاهیبرداشتشده
ازعرصههایطبیعیفرآوریشدهبرایمصارفانسانوخوراکدام .
ایناستانداردبرایموضوعهایبهشرحزیرکاربردندارد :
ث -تمامموجوداتزنده،موادومحصوالتتراریخته 9تولیدشده(بهدلیلعدممطابقتبااصولتولیدمواد
غذائیارگانیک) .
ج -موادغذاییفرایندشدهبا استفادهازپرتودهییونشیویانگه داریشدهدرشرایطانبارکردن بااتمسفر
کنترلشده .

يادآوري -0چنان چه روی برچسب محصول یا در ادعاهای موجود درآگهی و مستندات تجاری ،برای روش تولید واژه های 
ارگانیکبهکاررود،بهروشتولیدارگانیکاشارهشدهاستوبهخریداراظهارمیکندکهمحصولیاموادتشکیلدهندۀآن
مطابقباروشهایتولیدارگانیکحاصلشدهاستوبایدمطابقالزاماتایناستانداردتولیدشدهباشد .
يادآوري -2این استاندارد بدون تحت تاثیر قرار دادن مقررات سایر استانداردهای مواد غذائی برای تولید ،آماده سازی،
بازاررسانی،برچسبگذاریوبازرسیمحصوالتارگانیکبهکارمیرود.

 2مراجع الزامي
مدارکالزامیزیرحاویمقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردبهآنهاارجاعدادهشدهاست.بدینترتیب
آنمقرراتجزئیازایناستانداردملیایرانمحسوبمیشود .درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشار
ارجاعدادهشدهباشد،اصالحیههاوتجدیدنظرهایبعدیآنموردنظرایناستانداردملیایراننیست .در
موردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنهاارجاعدادهشدهاست،هموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیه-
هایبعدیآنهاموردنظراست .
 -1اینگیاهاننبایدجزءفهرستگیاهانتحتکنترلودرحالانقراضمنتشرشدهتوسطسازمانمحیطزیست،باشد.
2 - Genetically modified products

1

استفادهازمراجعزیربرایایناستانداردالزامیاست :
0-2استانداردملیایرانشمارۀ،2222کشاورزیارگانیک(زیستی)-واژهنامه .
2-2استانداردملیایرانشمارۀ،2239برچسبگذاریموادغذائیازپیشبستهبندیشده .
1-2استانداردملیایرانشمارۀ،239نگهدارندههایمجازخوراکی .
4-2استانداردملیایرانشمارۀ،19392اصول بازرسی و صدور گواهی برای واردات وصادرات مواد غذایی .
 5-2استانداردملیایرانشماره،19999غذایحالل-راهنمایعمومی 
2-6 CAC /CX 192: 1995, General standard for food additives
2-7 CAC/GL25:1995, Guidelines for the exchange of information between
countries on rejection of imported foods
2-8 CAC/GL 29:1987, General requirements for natural flavorings
 2-9 ISO Guide 17065:2012, Conformity
Requirements for bodies certifying products, processes and services-assessment
2-10 Australian Certified Organic Standard (ACOS):2010


 1اصطالحات و تعاريف
درایناستاندارد،عالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینشدهدراستانداردملیایرانشمارۀ،2222اصطالحاتو
تعاریفزیرنیزبهکارمیرود :

0-1
محصول کشاورزي0و/يا محصول با منشاء کشاورزي

2

هرمحصول،خامیافرآوریشدهای(بهاستثناءآبونمک)است،کهبرایمصرفانسانیاخوراکدامبهبازارعرضه
میشود .


2-1
مميزي
سنجش سیستماتیک و مستقل از نظر عملکرد ،که به منظور تعیین مطابقت فعالیت ها و نتایج مرتبط با
اهداف ،طراحی شدهوبهعبارتدیگربهبررسی مستقل و نظام مند ،برای تعیین مطابقت فعالیت ها و نتایج
مربوط،با اهداف طرح ریزی شده،گفتهمی شود .


1 -Agricultural product
2 -Product of agricultural origin

2

1-1
گواهي کردن
روشاجرائیاست،کهبراساسآنیکنهادگواهیکننده(تاییدصالحیتشدهبهطوررسمی)،تضمینکتبی
می دهدکهتولیداتیاسیستمهایتولیدباالزاماتتعیینشده درایناستانداردواستانداردهایمربوط،
مطابقتدارند.
گواهی کردن تولیدات باید براساس یک دامنه از فعالیت های بازرسی شامل تصدیق شیوه های مدیریت،
ممیزیسیستمهایتضمینکیفیت،وبودونبودتعادلتولید(بودونبودتعادلبهرهوریازمنابع)باشد.
همچنینشاملبازرسیپیوستهازمحل،بررسیسیستمهایتضمینکیفیتوآزمونفراوردۀنهاییباشد .

4-1
نهاد يا سازمان گواهيکننده

0











نهادی 9است ،کهفرایند گواهی کردن طبق مقرراتقانونی مربوط را اجرا میکند .این نهاد وظیفه گواهی
کردنپساز تصدیقمطابقتفرآورده هایعرضهشدهیابرچسبگذاریشدهتحتعنوانارگانیک ،کهبا
الزاماتایناستاندارد،تولید،فرآوری،آمادهویاواردشدهاست .

5-1
مرجع قانوني و ذي صالح کشور

3

سازمانرسمیدولتیاست،کهبرابرقانوندارایوظایفواختیاراتقانونیالزممیباشد .

6-1
روش هاي دست ورزي ژنتيکي
6
،پوششگذاری،3حذفژنودو

شاملروشهایDNAنوترکیب،امتزاجسلولی،2خُردتزریق،3کالنتزریق
برابرسازیمیباشد،ولیمحدودبهآنهانیست .
19
2
موجوداتی که با روشهایی مانند جفتشدگی ،3ترارسانی و دورگه سازی به دست آمدهاند ،از موجودات
ژنتیکیمحسوبنمیشوند .

دستورزیشدۀ


1 -Certification body
-9منظورازسازماندرایناستانداردوزارتخانه،نهاد،موسسه،سازمانومرکزمیباشد .
3 -Competent authority
4 -Cell fusion
5 -Micro injection
6 -Macro injection
7 -Encapsulation
8 -Conjugation
9 -Transduction
10 -Hybridization

3

7-1
ارگانيسم هاي تراريخته و /يا دست ورزي شدة ژنتيکي
موجوداتیهستندکهطیروشهایتولید،موادژنتیکیآنهابهگونهایتغییرمییابدکهدرحالتطبیعی
حاصلنمیشود .

باآمیزشو/یانوترکیبیطبیعی،
8-1
مواد تشکيل دهنده

0

اتغییریافتهدرفراوردۀنهایی

کمحصولبهکارمیروندوبهشکلاولیهی

موادیکهدرتولیدوآمادهسازیی

وجوددارند(مانند:افزودنیهایغذائی) .

3-1
بازرسي
سیستمهایکنترلتولیدموادغذایی،موادخام،فرآوریوبازاررسانیاستوشاملتمامیاقداماتیاستکه

9
هدفآن،تصدیق انطباقآنهاباالزاماتاستانداردهایمربوطاست.برایموادغذاییارگانیک،بازرسیشامل
بررسیزنجیرهتولید،فرآوریوعرضهمیباشد .

01-1
برچسب گذاري
هرنشانۀنوشتاری،چاپییاتصویریاست،کهرویبرچسبکاال،همراهآنویارویآنبهکاررودوبررویآن،هدفاز
عرضه،فروشوتاریخسپریشدنزمانمصرففرآوردهتعیینشدهباشد.برایویژگیهایالزامینشانملیارگانیک
ایرانشاملرنگواندازهوسایرمشخصاتساختارینشانملیارگانیکایران،بهپیوستپمراجعهشود .

00-1
دام
هر حیوان اهلی یا اهلی شده ،مانند :بز ،گوسفند انواع گاو (گاومیش و گاومیش کوهاندار) ،شتر ،پرندگان،
آبزیانوزنبورعسلکهبرایتولیدموادغذائیپرورشمییابند .


يادآوري:بایدتوجهداشتدامشاملحیواناتوحشیحاصلازشکاریاماهیگیری(غیرپرورشی)،نمیباشد .



1 -Ingredients
2 -Verification

4

02-1
بازاررساني

0

منظور،پخشوارائۀبرایفروشمحصوالتوفرآوردهها،میباشد .


01-1
تائيد صالحيت رسمي

9
3

اقدامی است که طی آن ،نهاد رسمی تآیید صالحیت ملی مجوزی رسمی را مبنی بر توانایی یک سازمان
صادرمیکند .

بازرسیو/یاگواهیکنندهبرایبازرسییاگواهی،

04-1
سازمان رسمي بازرسي2و/يا صدور گواهي

3

سازمانهاییکهبهطوررسمیتوسطنهادرسمیتآییدصالحیتملی،برایبازرسییاگواهیکردنتائیدشدهاند .
يادآوري-دربرخیازمواردسازمانگواهی دهندهممکناستباسازمانکهبازرسیراانجاممیدهدیکسانباشد.بنابرایندر
مواردیکهاینسیستمهاهمردیفهستند،واژههایبازرسیوگواهیبهکارمیرود .


05-1
عامل
احقوقی)استکهتولید،آمادهسازی،فروشیاوارداتوصادراتمحصوالتارگانیکراانجاممیدهد .

شخصی(حقیقیی
06-1
فرآورده هاي حفظ نباتات

6

اکنترلآفاتوعواملبیماریزایگیاهیوعلفهایهرز

موادیکهبرایپیشگیری،ازبینبردن،جذب،دفعی

بهکارمیروند 

فرآوردههایکشاورزی،

طیمراحلتولید،انبارمانی،حملونقل،توزیعوفرآوریموادغذایی،

07-1
آمادهسازي
هایکشاورزیونیزتغییراتیاستکهبرایبرچسب گذاری


فرآورده
فرآوری،حفظوبستهبندی

عملیاتذبح،
انجاممیشود .

طبقروشتولیدارگانیک،
1 -Marketing
2 -Official accreditation systems
-3درحالحاضرنهادرسمیتآییدصالحیتملیدرکشور،مرکزملیتآییدصالحیتایراناست.
4 -Officially recognized inspection systems
5 -Officially recognized certification systems
6 -Plants protection products

5

08-1
مواد کمك فرايند

1

موادی که در فرآوری یک مادۀ خام برای دستیابی به یک هدف فناوری خاص و نه به عنوان مواد تشکیل
دهندهاصلی،استفادهمیشوند .


03-1
توليد
عملیاتیبرایتولیدمحصوالتکشاورزیطبقبند 3-3است ،کهشاملبستهبندیاولیهوبرچسب گذاری
محصولنیزمیباشد .



21-1
مواد نگه دارنده
موادیاستکهپسازافزودنبهموادغذائی،ازبروزتغییراتنامطلوبوفسادآن هابهوسیلۀمیکروارگانیزمها
پیشگیریکردهوسببافزایشزمانماندگاریموادغذائی،میشوند .


20-1
سيستم شماره گذاري بين المللي ( ) INS

2

روشیاستکهدرآنبرایشناسائیومعرفیانواعموادافزودنیدرترکیباتمواد غذائی،شمارهشناسائی
خاصی ،تعیینشدهاست.دراینسیستمبهجایکاربردنامویژۀهرمادۀافزودنیکهغالباًدارایترکیبات
شیمیائیپیچیدهایمیباشد،شمارۀخاصیبهکاربردهمیشود .


22 -1
سيستم طبقه بندي مواد غذائي () FCS

1

ابزاریبرایتعیینکاربردموادافزودنیدرگروههایمختلفموادغذائیمیباشد.اینسیستمبااختصاص
شمارۀ خاص به هریک از گروه های غذائی به منظور تسهیل گزارش کاربرد افزودنی های غذائی در
استانداردهایموادغذائیبهکارمیرود .


21-1
دارو هاي دامي
موادی است ،کهبرای درمان،پیشگیری،تشخیصیاتغییرعملکردهایارفتارهایفیزیولوژیکیدامطبقبند
 ،11-3بهکارمیروند.
1 -Processing aid
2 -International Numbering System
3 -Food Category System
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24-1
بهر

0

مقدارمعینیازمحصولاستکهدریکزمانمعینوبایکشناسۀمشخص،تولیدمیشود .
25-1
محصول ارگانيك
محصولی است ،که مطابق الزامات این استاندارد تولید ،فرآوری ،ترابری و بسته بندی شده است و با نشان
ارگانیکطبقبند9-3نشانهگذاریوعرضهمیشود .

26-1
توليد موازي
تولیدی استکهدرآن ،یکعاملدومحصولمشابهباکیفیتمشخصامتفاوت(بهصورتدیداری)وقابل
تفکیکرادردوسیستمارگانیکوغیرارگانیکبهصورتهمزمان،تولیدمیکند .
ياد آوري -0بهشرایطیکهمحصولبهصورتارگانیکودرحالگذارنیزبهصورتهمزماندرحالتولیدباشد،تولیدموازی
گفتهمیشود .


ياد آوري- 2درمدیریتارگانیکبهطورکامل،موثروشفاف،بخشهایتولیدمحصوالتارگانیکازسایربخشهایتولیداز
طریقروشهاییمانند:استفاده ازموانعفیزیکی،عملیاتمدیریتیمانندتولیدارقاممتفاوتیازمانبندیبرداشت،جداسازیو
انبارکردنورودیهاومحصوالت،جدامیشود .

27-1
برداشت طبيعي
جمعآوریوبرداشتمحصوالتازمکانیاست،کهتحتکشتیاهرگونهمدیریتکشاورزینبودهوبهصورت
طبیعیوخودرو،روییدهشوند .
28-1
مقررات ملي

منظورازمقرراتملیدرایناستاندارد،استانداردهایملیمرتبط،قوانین،آییننامههاودستورالعملهای
صادرهازسویسازمانهایذیصالحکشوراست.

1 -Lot
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 4مواد غذائي ارگانيك
0-4

کليات

 0-0-4دربرچسبموادغذائیبایدفقطدرصورتیبه روشهایتولیدارگانیکاشارهشودکهباکاربرد
عملیاتمدیریتیبرایدستیابیبهبهره وریپایدار،1کنترلعلف هایهرز،آفاتوبیماریهاازطریقترکیب
مختلفیازاشکالحیاتوابستهبهیکدیگر،بازیافتبقایایگیاهیوحیوانی،انتخابوتناوب9کشت،مدیریت
آب،خاک ورزی3وکشتازمزرعۀارگانیکحاصلشدهباشد.افزایشحاصلخیزیخاکبهوسیلۀسیستمی
بهمنظوربهینهسازیوحفظفعالیتهایبیولوژیکیخاکوباهدفافزایشماهیتفیزیکیومعدنیخاک،
برایایجادذخایرموادمغذیمتعادل(برایزندگیگیاهیوحیوانی)وهمچنینحفظمنابعخاکمی باشد.
بهعنوانبخشاستراتژیحاصلخیزیخاک،تولیدپایدار، 2بایدباچرخۀموادمغذیموردنیازگیاههمراه
باشد .
2-0-4درتولیدموادغذاییارگانیکمدیریتآفاتوبیماری هاازطریقارتباطمتعادلبینشکارگروآفت،
افزایشجمعیتحشراتمفید،کنترلبیولوژیکیوزراعی،حذفمکانیکیآفاتوقسمتهایآلودۀ 3گیاه،
برقرارمیشود .
 1-0-4اساس پرورش دامبهروشارگانیک،توسعۀارتباطمناسببینزمین،گیاهودام،بادرنظرگرفتن
نیازهایرفتاریوفیزیولوژیکیداماست.تولیددامارگانیکباکاربردخوراکدامباکیفیتمناسبوتولید
شده بهروش ارگانیک،میزان ذخیره سازی مناسب ،ایجاد سیستم پرورش دام متناسب با نیازهای رفتاری،
عملیات مدیریت حیوانات (که سبب  کاهش استرس و بهبود وضعیت سالمت و آسایش حیوان می شود)،
پیشگیریازبیماری هاوعدمکاربردداروهایدامیوموادشیمیائی(مورداستفادهدرشیوههایدرمانیرایج
شاملآنتیبیوتیکها)،امکانپذیراست .

 5الزامات برچسب گذاري و ادعا ها
 0-5کليات
 0-0-5برچسب گذاری محصوالت ارگانیکریال باید مطابق با استاندارد ملی ایران شمارۀ  ، 2239برچسب
گذاریموادغذائیازپیشبستهبندیشده،انجامشود .
2-0-5دربرچسبگذاریوادعاهایمربوطبهمحصوالتکشاورزیودامیفرآورینشده(طبقبندالف،)1-
فقطدرمواردزیربایدبهروشهایتولیدارگانیک،ارجاعدادهشود :
الف-دربرچسب،روشتولیدکشاورزیونامفرآوردهموردنظربهوضوحمشخصباشد

1 -Sustainable productivity
2 -Rotation
3 -Tillage
4 -Sustainable
5 -Affected
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ب-فرآوردهمطابقبندهای6و19ایناستانداردتولیدشدهویامطابقبابند2ایناستانداردواردکشورشده
باشد 
پ-محصولبهوسیلۀعاملیکهمطابقبابند 3ایناستانداردموردبازرسیمنظمقرارگرفته،تولیدیاوارد
شدهاست 
ت-بررویبرچسبگذاری،بایدناموشمارۀشناسۀسازمانبازرسیکنندهرسمیوسازمانگواهیکنندهبه
عاملیکهتولیدیاآخرینفرآیندراانجامدادهاست،نوشتهشدهباشد 
 1-0-5برچسب گذاری و ادعای های مربوط به رعایت شیوه تولید ارگانیک محصوالت کشاورزی ،دامی و
آبزیپروریفرآوریشده(طبقبند)1فقطدرمواردزیربالمانعاست :
الف-دربرچسب،روشتولیدکشاورزیونامفرآوردهموردنظربهوضوحمشخصشدهباشد
ب -تمامی ترکیباتیاموادتشکیلدهندهبامنشآکشاورزیمطابقبابندهای 6و 19ایناستانداردتولید
شدهویامطابقبابند2ایناستاندارد،واردکشورشدهباشد 
پ -فرآورده نبایددارایهیچترکیبیبامنشآ غیرکشاورزیبهجزموادتعیینشدهطبق جدولب 1-این
استانداردباشد 
ت-هریکازترکیباتیاموادتشکیلدهندهنبایدازهردومنشآارگانیکوغیرارگانیک،بهدستآمدهباشد 
ث -درآمادهسازیفرآورده ویاموادتشکیلدهندۀآننبایدازپرتوهاییونسازوسایرموادبهجزمواد
تعیینشدهطبقپیوستب،استفادهکرد 
ج-فرآوردهبهوسیلۀعاملیکهمطابقبابند3ایناستانداردموردبازرسیمنظمقرارگرفته،تولیدیاواردشده
باشد 
چ-دربرچسبگذاری،ناموشمارۀشناسۀسازمانبازرسیکنندهرسمیوسازمانگواهیکنندهبهعاملیکه
تولیدیاآخرینفرآیندراانجامدادهاست،تعیینشدهباشد .
 4-0-5درصورتانحرافازبند 3-1-3وعدمرعایتآن،برایآمادهسازیفرآورده هایمندرجدرجدول
ب ،1-ازموادخاصبامنشآ کشاورزیبامنشآغیرارگانیکبهشرطیکهباموادذکرشدهدرپیوستباین
استانداردمطابقتنداشتهباشد،بابیشینهمیزانمجاز(3%جرمی/جرمی)ازکلترکیباتدرمحصولنهائی(به
غیرازنمکوآب)،میتواناستفادهکرد .
درصورتناکافیبودنیادردسترسنبودنچنینترکیباتیبامنشآ کشاورزی،محصولبایدمطابقبابند6
ایناستاندارد،آمادهسازیشود .

 2-5برچسب گذاري محصوالت در دورة گذار به ارگانيك
درمرحلۀتغییربهروشهایتولیدارگانیک،فقطدرصورتیکهکمینه 19ماهازکاربردشیوههایتولید
ارگانیکگذشتهباشدوشرایطزیرراداشتهباشد ،بهصورت "در حال گذار به ارگانيك" بررویهربسته
محصولیافرآورده ،برچسبگذاریمیشود :
الف-الزاماتبندهای9-1-3و3-1-3بهطورکاملاجراشدهباشد 
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ب-درموردتفاوتمحصوالتبهدستآمدهازمزرعهویابخشیازمزرعهکهبهطورکاملدورۀگذارراطی
کردهاند،نشانههائیکهبهمرحلۀگذاراشارهمیکند،نبایدسببگمراهیخریدارشود .

ياد آوري -استفادهازنشانملیارگانیکبرایمحصوالتوفرآوردههایدردورهگذار،مجازنمیباشد .


پ-برچسببایدبهوضوحتفاوتبینمحصوالتبهدستآمدهازمزرعهتحتمدیریتارگانیکومحصوالت
بهدستآمدهازمزرعهایکهبهطورکاملدورهگذارراطینکردهاند ،نشاندهد .همچنیندرصورتیکه
محصولدرحالتگذاربهمحصولارگانیکمیباشد،بایدرویبرچسبعبارت"در حال گذار به ارگانيك"
وزیرآنسالدورهگذار1دربرچسبقیدشود.اینعباراتباحروفیکرنگودارایشیوهواندازۀمشابهبا
سایرنشانههایفهرستموادتشکیلدهنده،نوشتهشودهمچنینعبارت"در حال گذار به ارگانيك"نباید
ازنظررنگ،اندازهوسبکحروفبرجسته ترازسایرتوصیفاتفروشمحصولباشد 
ت -موادغذائیکهازیکیاچندمادهبامنشآارگانیکتشکیلشده اند ،بهشرطآنکههمهموادتشکیل
دهندهدریکمرحلهازدورهگذار(مثال :دوسالازسهسال  )1 T2/3باشندرامی توانبهصورتدرحال
گذاربهارگانیک(طبقبند-9-3پ)،برچسبگذاریکرد 
ث-دربرچسبگذاریبایدناموشمارهگواهینامهسازمانبازرسی/گواهیکنندۀرسمی(برایعاملیکه
آخرینآمادهسازیراانجامدادهاست)،درجشود .
 1-5درجنشانملیارگانیکایران،تنهابرایتولیدکنندگانمحصوالتوفرآوردههایکشاورزیودامیکه
محصول یافرآورده ای مطابقباالزاماتایناستاندارد،پسازانجامفرایندبازرسیمطابقبابند ،3ازسوی
سازمانبازرسیکننده/گواهیکنندهرسمیدریافتنمودهاند،مقدورمیباشد .

ياد آوري-ا ستفادهازنشانملیارگانیکبرایمحصوالتوفرآوردههادردورهگذارمجازنمیباشد .


برایویژگیهایالزامینشانملیارگانیکایرانشاملرنگواندازههاوسایرمشخصاتساختارینشان
ملیارگانیکایرانبهپیوستپمراجعهشود .

 6الزامات توليد و آماده سازي
0-6برایتولیدبهروشارگانیک :
الف -الزاماتواصولکلیتولیدمحصوالتارگانیکمطابقبابند19ایناستانداردبایدرعایتشود.
ب -درمواردیکهبندالفقابلاجرانیست،میتوانبهعنوانفرآوردههایحفظنباتات،کودهاوبهسازهای
خاک،مطابقباجدولهایالف1-والف9-پیوستالفیاسایرموادتائیدشدهمطابقبامعیارهایبند3این
استاندارد(تااندازهایکهکاربردمشابهآندرکشاورزیبامقرراتملیمطابقتداشتهباشد)،استفادهکرد .
-1برایمثالدرصورتیکه9سالاز3سالدورهگذارطیشدهباشد،دربرچسبعبارتT2/3آوردهشود.
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2-6برایفرآوریوآمادهسازیموادغذاییبهروشارگانیک :
الف-بایدالزاماتفرآیندوآمادهسازیمطابقبابند19ایناستانداردرعایتشود 
ب-ازموادافزودنیوکمکفرآیندمطابقباجدولهای1و9پیوستبویاسایرموادتائیدشدهمطابقبا
معیارهایبند3ایناستاندارداستفادهکرد،مشروطبرآنکهدرمقرراتملیمربوطبهآمادهسازیمحصوالت
کشاورزیمطابقباعملیاتخوبتولید،1کاربردآنمجازباشد .

 1-6نگهداریوحملونقلمحصوالت وموادغذایی ارگانیکبایدمطابقبابند 19ایناستاندارد،بهگونه
ایباشدکهمحصوالتارگانیکازمحصوالتیکهباالزاماتایناستانداردتولیدنشدهاند،بهطورمشخصو
کاملتفکیکشدهباشد .
 0-1-6وضعیتمحصوالتفرآوریشدهبایدبهطوردقیقرویبرچسبمحصولمشخصباشدوهیچ گونه
شکیدرارگانیکبودنیادرحالگذاربودنآن،ایجادنشود .


 7مواد مجاز در محصوالت ارگانيك
 0-7الزامات و معيار ها
 0-0-7برایتعیینفهرستموادمجاز،بایدمعیارهاییدرنظرگرفتهشود.کاربرداینمعیارهابرایارزیابی
موادجدیدبهمنظوراستفادهدرتولیدموادغذائیارگانیک،بایدبارعایتمقرراتملیباشد.درفرآیندارزیابی
موادبرایقراردادنآندرفهرستموادمجاز،تمامگروههایذینفعبایدفرصتاظهارنظرداشتهباشند .

 2-0-7پیشنهادموادجدیدبرایتغییر مفادمتن پیوستهایالفوب ،بایدمعیارهایکلیزیرراداشته
باشد :
الف-بااصولتولیدغذاهایارگانیکمطابقباایناستاندارد،تطابقداشتهباشد .
ب-ازموادضروریوالزماستفادهشود .
پ-تولید،کاربردودفعمواد،اثراتمضربرمحیطزیستنداشتهباشند .
ت-برسالمتیانسانیاحیوانوکیفیتزندگیآنها،کمتریناثرمنفیراداشتهباشد .
ث-موادجایگزینتائیدشدهبهمقدارکافیوباکیفیتمناسب،دردسترسنباشد .

1-0-7برایحفظتمامیتمراحلتولیدارگانیک،معیارهایطبقبند،9-1-3بایدارزیابیشود .
 0-1-0-7درصورتی که کاربرد مواد جدید برای حاصل خیزی و بهسازی خاک باشد ،در فرآیند ارزیابی،
معیارهایبهشرحزیربایددرنظرگرفتهشود :

1 -Good Manufacturing Practices
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الف-برایحاصلخیزیخاکوحفظآنویااجرایالزاماتتغذیهایخاصمحصوالت،یابهسازهایخاص
خاکواهدافتناوب(1کهباعملیاتطبقبند19حاصلنشود)،ضروریباشد .
ب -این مواد بهتر است منشآ گیاهی ،حیوانی ،میکروبی یا معدنی داشته و ممکن است تحت فرآیند های
فیزیکی (مانند :روش های مکانیکی یا حرارتی) ،آنزیمی و میکروبی (مانند :کمپوست و تخمیر) قرار گرفته
باشند.درصورتموثرنبودنفرآیندهایفوقوفقطبرایاستخراجحامل ها 9وپیونددهنده ها،3فرایندهای
شیمیائینیزممکناست،درنظرگرفتهشود .
پ-استفادهازاینترکیبات،نبایداثرسوءرویتعادلاکوسیستمخاکیاویژگیهایفیزیکیخاکوکیفیت
آبوهوا،داشتهباشد .
ت-استفادهازآنهاممکناستبهشرایط،مناطقومحصوالتخاصمحدودشود .
 2-1-0-7در صورتیکه کاربرد مواد جدید برایکنترل بیماری هایگیاهی یا آفات و علف ها باشد ،در
فرآیندارزیابی،معیارهایزیربایددرنظرگرفتهشود :
الف-چنانچهبرایکنترلارگانیسمهایمضریایکبیماریخاصضروریباشدوسایرروشهایفیزیکی
وبیولوژیکیجایگزینیااصالحگیاهویاعملیاتمدیریتیاثربخشدردسترسنباشد،کاربردآنهانباید
اثراتمضربالقوه رویمحیطزیست،اکولوژی(بهویژهارگانیسمهایغیرهدف)وهمچنینسالمتانسان،
گیاه،دام،آبزیوزنبورداشتهباشد 
ب-اینترکیباتبهتراستمنشآگیاهی،حیوانی،میکروبییامعدنیداشتهباشدوممکناستتحتفرآیند
هایفیزیکی(مانند:روشهایمکانیکییاحرارتی)،آنزیمیومیکروبی(مانند:کمپوستوهضم)،قرارگرفته
باشد 
پ-چنانچهاینمحصوالت،درشرایطاستثنائی،درتلههاوپخشکنندههائیمانند فرومونها( 2کهبه
روش های شیمیائی ساخته می شوند) ،به کار برده شوند و در مقادیر کافی در شکل طبیعی خودشان در
دسترسنباشند ،بهشرطیکهنحوۀکاربردآنهابهطورمستقیمیاغیرمستقیمسبب وجودباقی ماندهدر
قسمتهایخوراکیمحصولنشود،میتوانآنهارابرایافزودنبهفهرستموادمجازدرنظرگرفت 
ت-استفادهازاینترکیباتممکناستمحدودبهشرایط،مناطقیامحصولخاصشود .
1-1-0-7چنانچهاینترکیباتبهعنوانکمکفرآینددرآمادهسازیونگهداری3موادغذائیبهکاررود،
درفرآیندارزیابی،معیارهایزیربایددرنظرگرفتهشود :
الف -اینموادفقطدرصورتیاستفادهمیشوند ،کهبدونکاربردآنها تولیدویانگه داریموادغذائی
امکانپذیرنباشد(مانند:موادافزودنیوموادکمکفرایند) .
ب-درمواردیکهفناوریهایجایگزینکهالزاماتایناستانداردراتآمینکند،وجودنداشتهباشد .
1 -Rotation
2 -Carriers
3 -Binders
4 -Pheromones
5 -Preserve
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پ -این مواد در طبیعت یافت شوند و ممکن است تحت فرایندهای فیزیکی و مکانیکی(مانند :استخراج و
رسوب)،فرآیندهایبیولوژیکی،آنزیمیوفرآیندهایمیکروبی(مانند:تخمیر)،قرارگرفتهباشند .
ت-چنانچهموادفوقباچنینروشهاوفناوریهائیبهاندازۀکافیدردسترسنباشند،درشرایطخاص
ممکناستموادتهیهشدهبهروششیمیائیبرایورودبهفهرستموادمجاز،درنظرگرفتهشوند 
ث-کاربردموادفوق،صحتیااعتبارفرآوردهراحفظکند .
ج-مصرفکنندهدرارتباطباماهیتموادوکیفیتفرآورده،گمراهنشود .
د-کاربردموادافزودنیوکمکفرایند،سببکاهشکیفیتکلیمحصولنشود.
 2-7ماهيت باز بودن فهرست مواد مجاز
باتوجهبههدفاولیهتهیۀفهرستموادمجاز،اینفهرستنهائینمیباشدومیتوانبهطورمستمرموادی
رابهآنافزودهیاازآنحذفکرد.درصورتپیشنهادبرایافزودنویاحذفیکمادهدرپیوستهایالفو
بایناستاندارد،شرحدقیقمادهوشرایطکاربردموردنظربایدمطابقباالزاماتطبقبند،1-3ارائهشود .
 8سيستم هاي بازرسي و صدورگواهي 
 0-8کليات
 0-0-8برایتصدیقبرچسبگذاریادعایتولیدموادغذائیبهروشارگانیک،سیستمهایرسمیبازرسی
و/یاگواهیموادغذائیارگانیکبهکاربردهمیشود.ایجاداینسیستمهابایدبادرنظرگرفتناصولگواهیو
بازرسیوارداتوصادراتموادغذائیمطابقبااستانداردملیایرانشمارۀ،19392اصول بازرسی و صدور
گواهی برای واردات وصادرات مواد غذایی،باشد.ایناستانداردبرایطراحی،مدیریت،ارزیابیوتآئیدصالحیت
سیستمهایبازرسیوگواهی،موادغذائیصادراتیووارداتی،کاربرددارد .
 2-0-8مرکز ملی تآیید صالحیت ایران ،1باید یک یا چند نهاد یا سازمان رسمی  بازرسی متقاضی تآیید
صالحیتراکهسیستمبازرسیطبقاستانداردایزو13999استقراردادهاند،تآییدصالحیتنمودهتابازرسی
محصوالتارگانیکرا،انجامدهند .
نهاد یا سازمان گواهی کننده محصول که طبق استاندارد بین المللی ISO 17065از مرکز ملی تآیید
صالحیتایران،گواهیدریافتنمودهاست،گواهیمحصولراصادرمینماید .
 1-0-8سیستمهایرسمیبازرسیو/یاگواهی ،بایددارایحداقلمعیارهاوسایرموارداحتیاطیمطابقبا
بند9-3ایناستاندارد،باشد .
4-0-8درمواردیکهکشورصادرکنندهبدونبرنامۀملیدرزمینهکشاورزیارگانیکومرجعقانونیوذی
صالحآنکشورتعیینشدهباشد،کشورواردکنندهمیتواندیکسازمانتآئیدصالحیتثالثرا ،مشخص
کند .
1درحال حاضر،مرکزملیتآییدصالحیتایرانوابستهبهسازمانملیاستانداردایران،میباشد.
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يادآوري -شرکتهایبازرسییاگواهیکنندهتحتنظرسازمانتآییدصالحیتثالث،فعالیتخواهندکرد .

 5-0-8برایارزیابیوتآئیدسازمانرسمیبازرسیو/یاگواهیکنندهازسوی مرکزملیتآییدصالحیت
ایران،نکاتزیربایددرنظرگرفتهشود :
الف -روشاجرائیبازرسیو/یاگواهیکهبایدرعایتشود،شاملشرحتفضیلیمعیارهایبازرسیوموارد
احتیاطیسازمانموردبازرسیمیباشد .
ب-درمواردنقضمقرراتویاتخلفازسوی سازمانبازرسی/گواهیکننده،جریمهمتناسبباتخلفانجام
شدهرا،مشخصنماید .
پ-موسسهمتقاضیازمنابعمناسبمانندکارکناندارایصالحیت،تجربهبازرسیوقابلاعتماد1وهمچنین
تسهیالتفنیواداری،استفادهکند .
ت-موسسهمتقاضیدربرابرعاملیکهبازرسیمیشود،بیطرف9باشد .
6-0-8مرجعقانونیوذیصالحکشور :3
الف-بایداطمینانحاصلکندکهسازمانگواهیکننده/بازرسیکننده،بازرسیرابارعایتاصلبیطرفی،انجاممی
دهد .
ب-بایداثربخشی2وکارائیبازرسیراتصدیقکند .
پ-بایددرمواردتخلفیانقضمقررات،اخطارقانونیدادهوجریمهمتناسبباتخلفدرنظرگرفتهشود .
ث-درصورتعدمرعایتالزاماتطبقبندهای 3-1-3و 3-1-3وسایرالزامات طبق بند 3،-3بایدمجوز
سازمانبازرسیکنندهرالغوکند .
7-0-8نهادیاسازمانرسمیبازرسیکننده/گواهیکننده :
الف-بایدازبهکارگیریحداقلالزاماتومعیارهایبازرسیمطابقبابند،9-3اطمینانحاصلکند .
ب -بایداطالعاتمحرمانهوبه دستآمدهازفعالیتهایگواهیوبازرسیرابرایافرادیبهغیرازافراد
مسئولواحدمربوطومراجعقانونیوذیصالحکشورافشانکند .
پ-بایدبرایممیزی،بهمرجعقانونیوذیصالحکشوراجازۀدسترسیبهسایردفاتروتسهیالترابدهدو
برایممیزیتصادفی3ازعامل،بهتسهیالتآنهاواطالعاتیکهازنظرمرجعذیصالحبرایاجرایالزامات
مطابقایناستانداردالزماست،دسترسیداشتهباشند .
ت -باید فهرستواحدهایموردبازرسیوهمچنینمجموعۀفعالیتهایخودرابهطوردقیقوخالصهدر
قالبگزارشهایمنظمساالنه،بهمرجعقانونیوذیصالحکشورارائهکند .
ث-درصورتوجودنقصیاتخلفدراجرایاصولومقرراتطبقبندهای6،3و،19بایدبرچسبتولیدشده
بهروشارگانیک،راکهبهمحصولتعلقگرفتهاستازکلبهر1محصولداراینقص،حذفکند .
1 -Reliability
2 -Objectivity
- 3درحال حاضرمرجعذیصالح،مرکزملیتآییدصالحیتایرانوابستهبهسازمانملیاستانداردایران،میباشد.
4 -Effectiveness
5 -Random audit
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ج -باید در صورت مشاهدۀتخلف 9آشکارو یاتخلفی بااثراتدراز مدت ،فروش یا مبادلۀ فرآورده هائی با
برچسبتولیدشدهبهروشارگانیک،رابرایمدتموافقتشدهبامرجعذیصالح،ممنوعکند .
 8-0-8درمواردیکهمراجعقانونیوذیصالح کشور،نقصیاتخلفیرادرکاربردایناستانداردمشاهده
کنند،میتوانندازورودمحصولبهکشور،جلوگیریبهعملآورند .
 2-8حداقل الزامات بازرسي در سيستم بازرسي وصدور گواهي
 0-2-8کليات
برای تصدیق مطابقت فرآورده با الزامات طبق بند  ،3در کل زنجیرۀ غذائی ،اقدامات بازرسی باید مطابق با
عملیاتموافقتشدۀبینالمللی(طبق استاندارد بینالمللی )ISO 17020باشد.برایاینمنظور،سازمان
گواهیکنندۀرسمییامراجعقانونیوذیصالحکشوربایدخطمشیهاوروشهایاجرائیرامطابقبااین
استانداردتعیینکنند .
دسترسیسازمانبازرسیکنندهبهتمامسوابقمکتوبیامستندوهمچنینتشکیالتتحتبرنامۀبازرسی،
ضروریاست.عاملتحتبازرسینیزبایدبهمراجعقانونیوذیصالحکشوردسترسیداشتهباشدواطالعات
الزمرابرایاهدافممیزیشخصثالث،3فراهمکند .

 2-2-8بازرسي و صدور گواهي واحد هاي توليد
0-2-2-8تولیدمطابقباایناستاندارد ،بایددرواحدهائیانجامشودکهکرتها،مناطقتولید،ساختمان
مزرعهوتسهیالتانبارکردن محصولودامکامالًجداازواحدهائیباشدکهمطابقباایناستانداردمحصول
ارگانیکتولیدنمیکنند.کارگاههایآمادهسازیویابستهبندیکهفعالیتآنمحدودبهآمادهسازیو
بستهبندیمحصوالتکشاورزیهمانمحلاستنیز،ممکناستبخشیازاینواحدهاباشد .
2-2-2-8درصورتانجامبازرسیاولیه،عاملوسازمانگواهیکنندۀرسمیبایدسندیراکهشاملموارد
بهشرحزیراستتنظیموامضاءکنند :
الف -شرح کامل واحد و یا مناطق جمع آوری ،که محل تولید ،انبار ،کرت و در صورت کاربرد محل های
مربوطبهعملیاتآمادهسازیویابستهبندیرانشاندهد .
ب -درموردجمعآوریگیاهانخودروازعرصههایطبیعی،ضمانت(تعهد)شخصثالث،مبنیبراینکه
تولیدکنندهاطمینانمیدهدکهمعیارهاطبقبند،1-19برآوردهشدهاست .
پ-اقداماتعملیانجامشدهدرواحدتولیدبهمنظورحصولاطمینانازمطابقتآنباایناستاندارد .
ت -تاریخآخریناستفادهازکرتهاویامناطقجمعآوریمربوطبهفرآورده کهاستفادهازآنهامطابقبا
بند6و،19ایناستانداردنیست .

1 -Lot
2 -Infringement
3 -Third Party Inspection
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ث-بهمنظورپذیرش،تعهدعاملمبنیبرانجامعملیاتمطابقبابندهای6،3و19ودرمواردتخلف،انجام
اقداماتمطابقبابند3الزماست .
1-2-2-8هرسالپیشازتاریختعیینشدهبهوسیلهسازمانبازرسیکنندهویا/گواهیکننده،عاملباید
برنامۀتولیدمحصوالتکشاورزیودامیراباتقسیمبندیبهکرتها،دستهپرندگان،گلهوکندوبهاطالع
سازمانسازمانبازرسیکنندهویا/گواهیکنندهبرساند .
  4-2-2-8برای امکان ردیابی 1توسط سازمان سازمان بازرسی کننده و یا /گواهی کنندۀ رسمی ،منشآ،
ماهیت،نوعکاربرد،مقدارموادخامخریداریشدهونامتحویلگیرندهتماممحصوالتکشاورزیعرضهشده
بایددرگزارشاتمکتوبیامستندمشخصباشد.بهتراستمقادیریکهمستقیماًبهمصرفکنندهنهائیعرضه
میشودنیزبهصورتروزانهگزارششود.درمواردیکهفرآوری محصوالتکشاورزیبوسیلۀواحدتولید
کنندهانجاممیشود،گزارشاتبایدحاویاطالعاتالزمطبقبند9-3-9-3باشد.گزارشاتمکتوبیامستند
بایدنگهداریشود .
5-2-2-8کلیهدام هابایدتکبهتکشناسائیشود.درموردپستاندارانکوچکیاطیور،گلهها،دستهها
ودرموردزنبور،کندوهاشناسائیشود.بهمنظورامکانردیابیداموکلنیهایزنبور،گزارشهایمکتوبیا
مستندبایددرسیستمنگهداریشودتاهموارهبرایممیزی،امکانردیابیسابقهوجودداشتهباشد.عاملباید
سوابقروزآمد9ودارایجزئیاتمربوطبهمواردزیررانگهداریکند :
الف-نژادو/یامنشآدام .
ب-ثبتهرگونهخرید .
پ-طرحسالمتیمورداستفادهبرایپیشگیریومدیریتبیماریها،آسیبومشکالتمربوطبهزادوولد .
ت-تیمارهاودرمان هایانجامشدهبرایهرمنظور،شاملدورههایقرنطینهوشناسائیدامویازنبورهایتیمارشده .
ث-خوراکدامتهیهشدهومنبعآن .
ج-حرکتگلهدرواحدوجابهجائیکندودرمراتع،مطابقباآنچهکهدرنقشهتعیینشدهاست .
چ-حملونقل،ذبحویافروشدام .
ح-استخراج،فرآیندونگهداریتمامفرآوردههایزنبور .
 6-2-2-8انبارکردن مواداولیهدرواحدبهغیرازمواردیکهاستفادهازآن هامطابقبابندهای 6و، 3
ممنوعشدهاست .
 7-2-2-8سازمانبازرسیکنندهرسمی ،بایدازانجامبازرسیفیزیکیکاملواحد ،حداقلیکباردرسال،
اطمینانحاصلکند.درصورتمشکوکبودنبهعدمانطباقمحصوالتباالزاماتایناستانداردنیزبایدنمونه
برداریوآزمونانجامشود.پسازهربازدیدگزارشبازرسیبایدتنظیمشود.درصورتنیازیابهصورت
تصادفی،بازدیدهایاعالمنشدهوبیشترنیزبایدانجامشود .

1 -Traceability
2 -Up-to-date
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8-2-2-8عاملبایدبرایسازمانبازرسیکننده،امکاندسترسیبهمحلتولید،انبار،کرتها،گزارشها
ومستنداتپشتیبانیمربوطوهمچنینهرگونهاطالعاتالزمبرایبازرسیرافراهمکند .
 3-2-2-8فرآورده هائیکهبرایمصرفکنندۀنهائیبستهبندینشدهاند(مانند فرآورده هایبهصورت
فله) ،بایدبهگونهایحملونقلشوندکهازآلودگیویاجایگزینیآنباموادیافرآورده هائیکهبااین
استانداردمطابقتندارند،پیشگیریشود.برچسبگذاریفرآوردههایبهصورتفلهبایدمطابقبابند9-3
باشد 
 01-2-8در مواردی که یک عامل در یک منطقه ،چندین واحد تولیدی را اداره می کند ،تولید موازی
محصوالتارگانیکوغیرارگانیکدرصورتبرداشتهمزمان،1گونهوجنسمشابه،وارقامغیرقابلتمیزدر
یکواحد،ممنوعمیباشد .
دریکواحدتولیدارگانیک،تمامدام هابایدمطابقبامقرراتایناستانداردپرورشدادهشوند.اگرچه،سایر
دامهائیکهمطابقباایناستانداردپرورشدادهنشوندنیزممکناستدراینواحدبهطورجداگانهنگهداری
شوند.مراجعقانونیوذیصالح کشور  9میتوانندمعیارهایسختتریرابرایگونههایمختلفتعیین
کنند.
درصورتیکهسازمانیانهادبازرسیکنندهرسمی،انحرافازمقرراترامجازبداند،آنها بایدنوعتولید،
شرایطموافقتشدهوالزاماتبازرسیتکمیلیمانندبازدیداعالمنشدهازمحل،بازدیدبیشتردرطیبرداشت،
ارزیابیوتوانائیعملیاتبرایپیشگیریازمخلوطشدنراتعیینکنند .
 00-2-2-8مراجعقانونیوذیصالحکشورممکناستپرورشدامباتغذیهاززمینهایعمومیرامطابق
باالزاماتایناستانداردبهشرطیبپذیرندکه :
الف-دراینزمینهابرایمدتزمان3سال،موادومحصوالتیبهغیرازآنچهکهطبقبندهای6و،3مجاز
شناختهشدهاست،استفادهنشدهباشد .
ب-دامهاییکهمطابقبامقرراتایناستانداردپرورشدادهمیشوند،بایدکامالًازسایردامهاتفکیکشدهباشند .

 02-2-2-8برایتولیددام،مراجعقانونیوذیصالح کشور بایدبدونتحتتآثیرقراردادنسایرمقررات
ایناستاندارد،ازبازرسیتماممراحلتولیدوآمادهسازیتامرحلۀفروشبهمصرفکننده ،اطمینانداشته
باشد،بهگونهایکهازنظرفنی،امکانردیابیداموفرآوردههایدامیحاصلازواحدتولیدیدامتافرآیندو
هرگونهآمادهسازیتابستهبندیوبرچسبگذارینهائی،وجودداشتهباشد .

 1-2-8بازرسي و صدور گواهي واحد هاي آماده سازي و بسته بندي
0-1-2-8تولیدکنندهویاعاملباید :
1 -Parallel cropping

-9درحالحاضرمراجعقانونیوذیصالحکشور،بخشهایمرتبطدروزارتجهادکشاورزیمیباشند.
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الف -شرح کاملی از واحد را با اشاره به تسهیالت مورد استفاده در آماده سازی ،بسته بندی و نگه داری
محصوالتکشاورزیپیشوپسازعملیاتمربوطبهآنها،تهیهکند .
ب-برایحصولاطمینانازمطابقتباایناستاندارد،تماماقداماتعملیالزمراانجامدهد.
 2-1-2-8شرحاقداماتانجامشدهتوسطمسئولواحدوسازمانگواهیکننده،بایدامضاءشود .
گزارشبایدشاملتعهدعاملبرایاجرایعملیاتمطابقبابندهای6و،19ودرمواردتخلف،پذیرشاجرای
اقداماتمطابقبابند3وامضایآنتوسطدوطرفباشد .
بهمنظورامکانردیابیمواردزیر،گزارشهایمکتوببایدازسویسازمانگواهیکنندهنگهداریشوند :
الف-منشاء،ماهیتومقدارمحصوالتکشاورزیکهبهواحدتحویلدادهشدهاست .
ب -اطالعاتدیگرمانندمنشآ،ماهیتومقدارموادتشکیلدهنده،موادافزودنیوکمکفرآیندکهبهواحد
تحویلدادهمیشوندوهمچنینموادتشکیلدهندۀمحصوالتفرآیندشدهکهبرایبازرسیعملیات،مورد
نیازسازمانگواهیکنندهمیباشد .
 1-1-2-8برایمحصوالتیکهدردامنۀکاربردایناستانداردقرارندارندودرهمانواحدفرآوری،بسته
بندییاانبارکردنمیشوند :
الف-پیشوپسازانجامعملیات،اینمحصوالتبایددرقسمتهایجداگانه،نگهداریشوند .
ب -عملیاتمربوطبهاینمحصوالت ،بایدتاانجامکاملکاربهطورپیوستهاجراشودوهمچنیندرمحلو
زمانیجداازعملیاتمشابهبرایمحصوالتیکهدردامنۀکاربردایناستانداردقراردارد،انجامشود .
پ -درصورتیکهچنینعملیاتیبهتناوب 1انجامنشود،بایددرمهلتزمانیتعیینشدهیاموافقتشدهبا
سازمانگواهیکنندهاعالمشود .
برایحصولاطمینانازشناسائیبهرهاوپیشگیریازمخلوطشدنبافرآورده هائیکهمطابقباالزاماتاین
استانداردتهیهنشدهاند،اقداماتالزمبایدانجامشود .
4-1-2-8سازمانگواهیکنندۀرسمی،بایدازبازرسیفیزیکیکاملواحد،حداقلیکباردرسالاطمینان
یابد .در صورت مشکوک بودن به محصوالت ،باید نمونه برداری و آزمون انجام شود .پس از هر بازدید نیز،
گزارشبازرسیبایدتهیهشدهوتوسطدوطرفامضاءشود.درصورتلزوم،گاهگاهیبازدیدهایاعالمنشده
وتصادفینیزبایدانجامشود .
گزارشبازرسیمیتواندشاملجدولزمانیبرایرفععدمانطباقباالزاماتایناستاندارد،باشد .
 5-1-2-8عاملبایدبرای اهدافبازرسی،امکاندستیابیسازمانگواهیکنندهیامراجعقانونیوذی
صالح کشور را به واحد گزارش های مکتوب و مستندات پشتیبانیمربوط ،فراهم کند .همچنین عامل باید
هرگونهاطالعاتموردنیازبرایاهدافبازرسیرا ،برایسازمانبازرسیکنندهیامراجعقانونیوذیصالح
کشور،فراهمکند .
6-1-2-8الزاماتمربوطبهحملونقلبایدمطابقبابند3-19ایناستانداردباشد .

1 -Frequently
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7-1-2-8هنگامدریافتمحصوالت،عاملبایدموضوعهایبهشرحزیررابررسیکند :
الف -درصورتلزومکاملبودنبستهبندییامحتویاتآن .
ب-وجودنشانههایتعیینشدهطبقبند2-9-9-3دربرچسبمحصول .
8-1-2-8درگزارش،نتیجۀتصدیقمطابقتمحصولبایدمطابقبابند9-3-9-3بهوضوحنوشتهشود.در
مواردشکبرایتصدیقمطابقتمحصولباسیستمتولیدتعیینشدهطبق بندهای 6و، 19محصولباید
بدوناشارهبهروشتولیدارگانیکواردبازارشود.
 4-2-8بازرسي و صدور گواهي براي واردات
الزاماتبازرسیوگواهیبرایوارداتمحصوالتارگانیک،بایدبراساساصولشفافومطابقبااستانداردملی
ایرانشمارۀ19392وهمچنیناستانداردبهکاررفتهدرکشورصادرکنندهنیزارزیابیشود.کشورهایواردکننده
نیزبایدبرایواردکنندگانوهمچنینمحصوالتارگانیکواردشده،الزاماتبازرسیمناسبیراتعیینکنند .

 3واردات محصوالت ارگانيك
 0-3وارداتموادغذاییارگانیکفقطدرصورتداشتنگواهیبازرسیازمراجعقانونیوذیصالحکشور
مجازاست.اینگواهیبایدنشاندهدکهبهرمشخصشدهدرآن،حداقلمطابقباالزاماتایناستاندارد
تولید،فراوری،بازاررسانیوبازرسیشدهاست .
 2-3اصلگواهیطبق بند، 1-2بایدبرایمشخصشدنصادرکنندهاولیه،همراهکاالباشد وپسازآن
برایتسهیلهرگونهممیزیبایدحداقلبهمدتزمان9سال،نگهداریشود .
 1-3ماهیت محصول باید از زمان ورود به کشور تا هنگام رسیدن به دستمشتری حفظ شود .چنان چه
هنگاموارداتفرآوردههایارگانیکشرایطومقرراتملیمربوطبهقرنطینهمحصولبااین استانداردمطابقت
نداشتهباشد،فرآوردهوضعیتارگانیکخودراازدستمیدهد .
 4-3کشورواردکنندهموادغذاییارگانیکمیتواند :
الف -بهاطالعاتجزییشاملگزارشاتکارشناسانمستقلموردتآییدمراجعقانونیوذیصالح کشورهای
واردکنندهوصادرکنندهدربارۀمعیارهایبهکاررفتهتوسطکشورصادرکننده،برایقضاوتوتصمیمگیری
دربارۀانطباققوانینکشورخودوقوانینکشورواردکنندهباالزاماتایناستاندارد،دسترسیداشتهباشد .
ب -برایبررسیمقرراتوروشهایتولیدوآماده سازی،بازرسیوگواهیموادغذاییارگانیکازکشور
صادرکننده،بازدیدانجامدهد .
پ -برای پیشگیری از هرگونه سردرگمی مصرف کنندگان ،از کشور های صادر کننده درخواست کند تا
برچسبگذاریرامطابقبابند3ایناستانداردوبادرنظرگرفتنمقرراتکشورواردکنندهانجامدهند .
 01اصول کلي در توليد و فرآوري مواد غذايي ارگانيك
0-01

اصول کلي در توليد گياهان و محصوالت گياهي
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 0-0-01درطولدورۀتبدیلیاگذار ،اصولاینبندبایددرکرتها،1مزارعیاواحدهایزراعیحداقلبه
مدتزمان 9سالپیشازکاشتبذریادرموردمحصوالتدائمی(بهغیرازمراتع)حداقل بهمدتزمان 3
سالپیشازاولینبرداشتبهکاررود.دربرخیموارد(مانند:کشتنکردنزمینبهمدت زمان  9سالیا
بیشتر)سازمانیانهادگواهیکنندۀرسمیمیتواندطولدورۀتبدیلراکاهشیاافزایشدهد،درهرصورت
ایندورهبایدحداقلمدتزمان19ماهیابیشترازآنباشد .
يادآوري -در زمینه  مزارع کوچک تولید محصوالتارگانیک ،که در جوار مزارع غیرارگانیک قرار گرفته اند ،باید نوار مرزی
مشخصی 9برایمحدودیتدسترسی،یاجلوگیریازتماسباموادغیرمجازدرتولیدمحصوالتارگانیککهدرمناطقهمجوار
بهکارمیرود،ایجادشود .


 2-0-01دورۀتبدیلممکناستهنگامیکهواحدتولیدیمطابقبابند9-3تحتبازرسیقرارگرفتهاست
وپسازاجرائیشدن،هنگاماجرایمقرراتمطابقبابند6ایناستانداردشروعشود .
 1-0-01درمواردیکهتماممزرعهبهصورتهمزمانویایکپارچهبهارگانیکتبدیلنشود،ایناستاندارد
بایدمرحلهبهمرحلهباتبدیلوضعیتقسمتهایمختلف،اعمالشود.برایتبدیلازمرحلهغیرارگانیکبه
ارگانیک باید روش های مجاز تعیین شده در این استاندارد به کار رود .در مواردیکهتمام مزرعه به طور 
همزماندرمرحلۀتبدیلوضعیتنباشد،ایناستانداردبایددربخشهایجداگانهاجراشود .
 4-0-01مناطقدرحالتبدیلومناطقتبدیلشدهبهتولیدارگانیک،نبایدبینروشهایایندومرحلهدر
نوسانباشند .
 5-0-01درصورتلزومحاصلخیزیوفعالیتبیولوژیکیخاک،بایدبااستفادهازروشهایزیرحفظوتقویتشود :
الف-کاشتحبوبات،کودسبز(گیاهانتقویتکنندۀزمین)،3یاگیاهانباریشهعمیق2مطابقبایکبرنامه
تناوبچندکشتی3مناسب .
ب -غنیسازیخاکباموادآلی(کمپوستشدهیانشده)،کهدرسایرواحدهامطابقباضوابطایناستاندارد
تولیدشدهاست.محصوالتجانبیدامداریهامانندکودحیوانینیزدرصورترعایتضوابطایناستاندارد،
ممکناستاستفادهشود .
پ-برایفعالسازیکمپوستممکناستازمیکروارگانیزمهایمناسبیامنابعگیاهیاستفادهشود .
ت-استفادهازترکیباتبیودینامیکحاصلازخاکسنگ،کودحیوانییاگیاهاننیزبرایدستیابیبهاهداف
طبقبند3-1-19مجازاست .
ث-استفادهازکودهایمعدنینیتروژندارممنوعاست .

1 -Parcels
2 - Buffer zone
3 -Green manures
4 -Deep-rooting plants
5 -Multi annual rotation programme
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ج -کلیه روش های تولید محصوالت گیاهی مورد استفاده ،باید منجر به کاهش و یا جلوگیری از آلودگی
محیطزیستشود .
فقطدرصورتناکافیبودنتغذیۀگیاهانوعدمدسترسیبهروشهایبهبودخاکمطابقبابندهایالفو
بویادرمواردیکهتهیۀکودازمزارعارگانیکامکانپذیرنباشد،میتوانازموادطبق جدول 1پیوست
الفاستفادهکرد .
چ-کشتهیدروپونیک1درسیستممدیریتتولیدارگانیک،مجازنیست .
 6-0-01آفات،بیماریهاوعلفهایهرز،بایدبهوسیلهیکیاترکیبیازعواملبهشرحزیرکنترلشود :

يادآوري-عالوهبرمواردزیراجرایبند،3-19الزامیاست .

الف-استفادهازگونههاورقمهایمناسب .
ب-استفادهازشیوههایمناسببرایتناوبکشت.
پ -کشتمکانیکی .
ت  -حفاظتازدشمنانطبیعیآفاتازطریقتقویتزیستگاهمناسب(مانند :پرچینها 9ومحلهایتخم
گذاری،محدودههایحفاظتی3اکولوژیکیکهدارایپوششگیاهیطبیعیویاالنهشکارگرانآفاتباشد) .
ث  -ایجاداکوسیستمهایمتنوعباروشهایمختلفکهبرحسبمناطقجغرافیائی،متفاوتاست(مانند:
محدودههایحفاظتخاکبرایمقابلهبافرسایشآن،جنگلی-زراعی،تناوبکشت).
ج -ازبینبردنعلفهایهرزباشعلهافکن.
چ –استفادهازدشمنانطبیعیشاملرهاسازیشکارگرهاوانگلها.
ح -استفادهازترکیباتبیودینامیکیحاصلازخاکسنگ،کودحیوانییاگیاهان.
خ -پوشاندنبامالچ2وعلفزنی .3
د -چرانیدندامها .
ذ -کنترلمکانیکیمانندتلهگذاری،استفادهازموانع،نوروصوت .
ر-سترونسازیبابخاردرمواردیکهتناوبخاکوتجدید6آنامکانپذیرنباشد.
فقطدرصورتوجودیکعاملتهدیدکنندهجدیبرایمحصوالتواثربخشنبودناقداماتفوق ،میتوان
ازموادطبقجدول9پیوستالف،استفادهکرد .

1 -Hydroponic
2 -Hedges
3 -Buffer zone
4 -Mulching
5 -Moving
6 -Renewal
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 7-0-01بذرهاواندامهایرویشیمولد ،بایدازگیاهانیکهحداقلیکنسلمطابقباالزاماتبند 6تولید
شدهاند ،بهدستآمدهباشد.درموردگیاهاندائمی(چندساله)، 1اینمدتشاملحداقلدوفصلزراعی 
میباشد.اگرعاملیبتواندبهسازمانبازرسی/گواهیکنندهثابتکندکهموادیکهالزاماتفوقرابرآورده
کنند،دردسترسنیستند،اینمرجعمیتواندکاربردموضوعهایبهشرحزیررابپذیرد :
الف -دروهلۀاول،بذریاموادرویشیمولدآمایشنشده.
ب  -درصورتعدمدسترسیبهموادطبقبندالف،بذروموادرویشیمولدکهبااستفادهازسایرمواد(به
غیرازموادتعیینشدهدرپیوستهایالفوبایناستاندارد)تهیهشدهباشد .
بهمنظورمحدودکردنانحرافازمطالب فوق،مرجعقانونیوذیصالحکشور بایدضوابطومعیارهائیرا
تعیینکند .

9

 8-0-01گیاهانخوراکیوبخشهایمختلفآنکهبهطورطبیعیدرمحیطهایطبیعی،جنگلهاو
مزارعپرورشمییابند،بهعنوانارگانیکدرنظرگرفتهمیشوند،مشروطبرآنکه :
الف-محصوالتازیکمجموعهکامالًمعینکهمطابقبابند3ایناستانداردموردبازرسیوتآییدقرارگرفته
است،بهدستآمدهباشد.
ب-دراینمناطقبراییکدورۀسهسالهپیشازبرداشت،ازسایرمواد(بهاستثناء موادطبق پیوستالف)
استفادهنشدهباشد.
پ-جمعآوریمحصوالتنبایدپایداریزیستگاهطبیعیوحفظگونههادرمنطقۀبرداشترا،برهمبزند.
ت-برداشتوجمعآوریمحصوالتبامدیریتعاملیکهبامنطقۀجمعآوریکامالٌآشنااست،انجامشدهباشد.
 3-0-01الزامات ويژه براي توليد قارچ خوراکي
طبقالزاماتایناستاندارد،بستربهکاربردهبرایتولیدانواعقارچهایخوراکیبایدشاملاجزایزیرباشد :
الف-بسترپرورشقارچ وفضوالتدامی( 3کوددامی) کهیامطابقالزاماتایناستانداردتولیدونگهداری
شدهباشند،یافقطدرصورتیکهنتوانچنینکودهاییتهیهکرد،میتوانازموادطبقپیوستالفاستفاده
کرد،مشروطبرآنکهکمتراز93%وزنکلاجزایبستربهجزموادپوشانندهوآبافزودهرا،تشکیلدهد .
ب-فرآورده هابامنشآکشاورزی،بهجزآنچهدربندالفاشارهشد،ازفرآورده هایتولیدشدهموجودطبق
الزاماتایناستاندارد 
پ-پیت2کهباروششیمیاییتیمارنشدهباشد .
ت-چوب،کهپسازقطعدرختباموادشیمیاییتیمارنشدهباشد .
ث-موادمعدنی،طبقپیوستالف،آبوخاک .
يادآوري -0بازرسیوصدورگواهیبایدمطابقبابند3باشد
1 -Perennial
-9درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،وزارتجهادکشاورزیمیباشد .
3- Animal excrements
4 - Peat
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يادآوري -2برچسبگذاریبایدمطابقبابند3باشد .
يادآوري  -1بستهبندیبایدمطابقبابند3-19باشد .
يادآوري -4بازاررسانیبایدمطابقبابند3-19باشد .
يادآوري -5نگهدارسوابقبایدمطابقبند2-9-9-3و3-9-9-3باشد .


 2-01اصول کلي در توليد دام و محصوالت دامي
 0-2-01کليات ت
 0-0-2-01هنگامیکهدامیبرایتولیدموادغذاییارگانیکنگه داریمیشود ،بایدجزئییکپارچهازیک
واحدکشاورزیارگانیکباشدومطابقباضوابطایناستاندارد،پرورشیابد .
2-0-2-01دامممکناستبهروشهایمختلفبهشرحزیرتآثیراتمهمیدرسیستمکشاورزیارگانیکداشته
باشند:
الف -حفظوبهبودحاصلخیزیخاک .
ب  -مدیریتپوششگیاهیخاکازطریقچرایدام.
پ -افزایشتنوعزیستیوتسهیلفعلوانفعاالتمکملهمدرمزرعه .
ت -افزایشتنوعسیستمهایکشاورزیودامداری.
 1-0-2-01دامپرورییکفعالیتوابستهبهزمیناست،علفخوارانبایدبهچَراگاه1وسایرحیواناتبایدبه
مکان های روباز9دسترسی داشته باشند .مرجع قانونی و ذی صالح کشور 3ممکن است با توجه به وضعیت
فیزیولوژیکدام،شرایطسختآبوهوائی،وضعیتزمینوساختارسیستمکشاورزیسنتیخاصکهمانعاز
دسترسیبهچراگاهمیشود،بهشرطتضمینآسایشدامها،استثناییرادرنظربگیرد .

 4-0-2-01واحددامبهازاء واحدسطحمرتع ،بایدمتناسبباظرفیتتولیدعلوفه،بهداشتوسالمتدام،
تعادلتغذیهای2وتقابلدرستباشرایطمحیطیباشد(طبقبند2-3-3-9-19ایناستاندارد) .

5-0-2-01مدیریتدامداریارگانیک،بایداستفادهازروشهایتولیدمثلطبیعی،کاهشاسترس،پیشگیری
ازبیماری،حذفتدریجیکاربردداروهایشیمیاییآلوپاتی( 3شاملآنتیبیوتیکها)،کاربردحداقلفرآورده
هایدارایمنشآ دامی(مانند :پودرگوشت) درتغذیۀدامهاوحفظآسایشوسالمتدامها را ،موردتوجه
قراردهد.

1 -Pasture
2 -Open -air runs
-9درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،وزارتجهادکشاورزی،سازماندامپزشکیومعاونتاموردام،میباشد.
4 -Nutritional balance
5 -Allopathic
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 2-2-01منبع يا منشاء دام ها
 0-2-2-01انتخابنژاد،سویهوروشهایتولیدمثلبایدمطابقبااصولکشاورزیارگانیکباشد،وبهویژه
مواردزیربایددرنظرگرفتهشود :
الف -سازگاریدامهاباشرایطمحلی .
ب -بقاءومقاومتآنهادربرابربیماریها .
پ -عدم ابتالء به بیماری های خاص و مشکالت سالمتی مربوط به برخی از نژادها و سویه ها (مانند :تب
برفکی1وسقطخودبخودی .)9
 2-2-2-01دامهابایدازبدوتولد،ازواحدهایتولیدیمطابقباایناستاندارد یاازنسلدامهاییکهدر
شرایطایناستاندارد پرورشیافتهاند ،تولیدشدهباشند.همچنینایندامها ،بایددرطولدورۀزندگیدر
شرایطسیستمتولیدارگانیک ،پرورشیابند .دامهانبایدبینواحدهایارگانیکوغیرارگانیکجابهجاشود.
مرجعقانونیوذیصالحکشور 3بایدطبق الزاماتایناستاندارد،دستورالعملهایخریددامازسایرواحدهارا،
تدوینکند .دامهایموجوددرواحدتولیددامکهباایناستاندارد مطابقتندارندرامیتوانازشمولارگانیک
خارجکرد .
 1-2-2-01هرگاهعاملیبتواندبرایسازمانبازرسیکنندۀرسمی،عدمدسترسیبهداممطابقباالزامات
بند 9-9-9-19ایناستاندارد رااثباتکند،سازمانبازرسیوگواهیکنندۀرسمیممکناست ،درمواردی
مانندمواردزیر،استفادهازدامپرورشیافتهبدونرعایتضوابطایناستانداردرامجازبداند :
الف-برایگسترشقابلمالحظهواحددامداریهنگامتغییرنژادویاپرورشنژادجدیدیازدام .
ب-برایاحیاءگلهبرایمثالدرمواردباالبودنآمارمرگومیردامهنگامبروزبالیا .
پ-برایدامهاینربهمنظورتولیدمثل .
ت-برایدامداریکهبرایاولینباراقدامبهتولیددامارگانیکمیکند .
درایناستاندارد ،برایاستفادهازایننوعدامهاباتآکیدبرورودآنها بهزنجیرۀتولیدارگانیکدرکمترین
سنوبالفاصلهپسازگرفتنازشیربرایپستاندارانجوانضوابطیبهشرحزیرتعیینمیشود :
برهوبزغاله،گوسالهگاووگاومیش،پیشاز69روز .
کرهاسبوشترپیشاز6ماهگی .
پستاندارانمادهبالغنازاونربالغبراینوسازیگله،بایدبالفاصلهدرشرایطمدیریتارگانیکقرارگیرند.عالوه
براینواحدداممادهبرایورودبهزنجیرهتولیدارگانیک،دارایمحدودیتهایبهشرحزیراست :
الف-بیشینه19%اسبوگاوهایبالغوبیشینه99%گوسفندوبزهادرسال .
ب-برایواحدهاییباکمتراز19راساسبوگاو،وواحدهایباکمتراز3راسگوسفندوبزبیشینهیک
راسدامدرسال .
1 -Porcine stress syndrom
2 -Spontaneous abortion
 -3درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،وزارتجهادکشاورزی،میباشد.
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4-2-2-01دامهاییکهطبقبند9-9-9-19ایناستانداردمجوزتولیددامارگانیکدریافتمیکنند،باید
باشرایطتعیینشدهطبقبند 3-9-19ایناستانداردمطابقتداشتهباشند.درصورتعرضۀدامبهعنوان
محصولارگانیک،دورۀتبدیلیاگذاربایددرنظرگرفتهشود .

 1-2-01دورة تبديل يا گذار
 0-1-2-01کليات
تبدیلاراضیموردنظربرایتولیدعلوفهیاچَرایدام ،بایدبا الزامات طبقبندهای 9-1-19،1-1-19و
3-1-19ایناستانداردمطابقتداشتهباشد .
سازمانبازرسیکنندهممکناستدورۀتبدیلویاشرایطتعیینشدهبرایاراضیویادامومحصوالتدامی
رادرشرایطبهشرحزیرکاهشدهد :
الف-وجودچَراگاهبرایگونههایعلفخوار،وفضایکافیدرهوایآزادبرایگونههایغیرعلفخوار .
ب -گلههایشیریکهبرایاولینباربهارگانیکتبدیلمیشوند،یادامیمانند:گاو،اسب،گوسفندوبزکه
درطولدورهاجرا(تعیینشدهتوسطمرجعقانونیوذیصالحکشور)1ازدامداریهایغیرمتمرکز(عشایرو
کوچنشینان)تولیدشدهباشند .
پ -اگردر یک واحد ،دورۀ تبدیل دامو اراضی مورد استفاده برایتغذیه آن ها ،هم زمان نباشد ،تنهادر
صورتیکه دام با محصوالت حاصل از این واحد تغذیهشوند ،این دورهممکن است برایدام ،چَراگاهو /یا
اراضیمورداستفادهبرایخوراکدام،بهمدتزمان9سالکاهشیابد .
هنگامیکهیکمزرعهبهشرایطارگانیکدستیافتهودامبامنشآ غیرارگانیکواردآنشوند،درصورت
عرضۀفرآوردههایآنبهعنوانارگانیک،دامبایدحداقلبرایمدتقابلقبولمطابقبابندهای1-3-9-19
تا2-3-9-19درآنمزرعه،پرورشیابند .
 0-1-2-01گاو
الف -دامي که براي توليد گوشت ارگانيك مورد استفاده قرار مي گيرد :باید  19ماه و حداقل سه
چهارمسنآنهادرسیستممدیریتارگانیک،گذشتهباشد .
ب -گوساله هاي پرواري :2بایددرسنششماهگیبهمحض ازشیرگرفتنوحداقلقبلازسن 6ماهگی،
واردشرایطتولیدارگانیکشدهباشد .
پ – دامي که براي توليد شير ارگانيك مورد استفاده قرار مي گيرد  :باید 29بهمدت روزدرطیمدت
اجراءو6ماهپسازآندرسیستممدیریتارگانیک،گذشتهباشد .
 2-1-2-01گوسفند و بز
الف -دامي که براي توليد گوشت ارگانيك مورد استفاده قرار مي گيرد :باید 6ماهازسنآنهادر
سیستممدیریتارگانیک،گذشتهباشد .
 -1درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،وزارتجهادکشاورزی،میباشد.
2 -Calves for meat production
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ب -دامي که براي توليد شير ارگانيك مورد استفاده قرار مي گيرد:بایدبهمدت29روزدرطیمدتاجراء
و6ماهپسازآندرسیستممدیریتارگانیک،گذشتهباشد .

 1-1-2-01طيور /مرغ هاي تخم گذار
الف  -طيور گوشتي :تمام دوره زندگی(شروع دوره حداکثر 9مدت روز پس از تخم در آمدن) ،مطابق با
الزاماتایناستاندارد .
ب – مرغ هاي تخم گذار6:هفتهازسنآنهادرسیستممدیریتارگانیکگذشتهباشد .

 4-2-01تغذية دام
 0-4-2-01کليات
درتمامسیستمهاینگه داریوپرورش،بایدحدمطلوب 199%نیازهایغذائیراازخوراکدام(خوراک
دامدرطیدورهتبدیلیاگذار)،مطابقباالزاماتایناستانداردتآمینشود .

ياد آوري-مقدار69%ازخوراکدام(برحسبمادهخشک)،میتواندازمنابعدرحالگذار،تآمینشود .

1

برایمدتزماناجراءکهتوسطمرجعقانونیوذیصالحکشور تعیینمیشود،وضعیتارگانیکمحصوالت
دامیبافراهمکردن29%خوراکدامبراینشخوارکنندگانو33%خوراکدامبرایغیرنشخوارکنندگانبر
حسبمادۀخشک،ازمنابعتولیدشدهبهروشارگانیک،مطابقایناستانداردحفظمیشود .
بههرحال،هرگاهعاملیبتواندبهطورمطلوببهسازمانبازرسیکنندۀرسمیاثباتکندکهدسترسیبه
خوراکداممطابقباالزاماتاینبندازاستانداردامکانپذیرنیست(مثال:بهدلیلحوادثپیشبینینشدهو
سختطبیعییاسنتتیکوشرایطبدآبوهوائی)،سازمانبازرسیکنندۀرسمیمیتواندبهشرطیکهتهیۀ
خوراکدامازطریقدستورزیژنتیکیو/یاارگانیسم هایتراریختهیافرآورده هایحاصلازآنها نباشد،
دردورۀمحدودیمصرف3%ازآنرابهعنوانخوراکدامیکهطبقالزاماتایناستانداردتولیدنشدهاست،
مجازدرنظربگیرد .
تمامدامهابایدبرایحفظسالمتیونیرویکافیبهآبفراوانوتازهدسترسیداشتهباشند .
چنان چهموادی به عنوان مواد مغذی ،افزودنی یاموادکمکفرآیند درتهیۀ خوراک دام به کار می روند،
مرجع قانونی و ذی صالح کشور 9باید فهرست قابل قبولی از مواد فوق را ،مطابق با بند  9-2-9-19این
استانداردتهیهکند .
درجیره هایغذائیدام،مواردزیربایددرنظرگرفتهشود :

-1مرجعقانونیوذیصالحکشور،درحالحاضروزارتجهادکشاورزی،است.
-9مرجعقانونیوذیصالحکشور،درحالحاضروزارتجهادکشاورزی،است.
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الف -نیازنوزادپستانداربهشیرطبیعی،ترجیحاٌ شیرمادر(کمینهمدتزماننیازبهشیرطبیعیبرایانواع
گوسالهوگاومیشمدت3ماه،برایگوسفندوبزمدت23روزمیباشد).
ب -درجیرۀغذائیروزانۀعلف خواراندرصورتاستفادهازعلوفهدرحالگذارتولیدشدهدرهمانواحد،
، 69%ودرصورت استفاده از علوفه در حال گذار تولیدشده در سایر واحدها%39،مادۀ خشک ،باید شامل
علوفهخَشبی،1علوفهخشکوتازهیاعلوفهسیلوئیباشد .


ياد آوري -بیشینه99%ازمقادیرفوقمیتواندازمراتعومنابعطبیعیدرحالگذار،تآمینشود .

پ-دامنشخوارکننده،نبایدتنهاباعلوفهسیلوئیتغذیهشوند.
ت-نیازبهغالتدرمرحلهپروارکردنماکیان.
ث-نیازبهعلوفهخَشبی،علوفهتازهوخشک،علوفهسیلوئیدرجیرۀغذائیروزانۀطیور .
ج-تغذیهاجباریدامبرایپروارسازیمجازنیست .
 2-4-2-01معيار هاي کلي
0-2-4-2-01موادمورداستفادهدرتهیۀخوراکدام،بایدمطابقبامقرراتملیخوراکدام،مجازباشد .
 2-2-4-2-01موادمورداستفادهدرتهیۀخوراکدام ،بایدسالمتی،جنبوجوشوآسایشدامراحفظکند،
مانند :
الف-موادیکهتغذیۀمناسبونیازهایفیزیولوژیکیورفتاریگونۀموردنظررا،برآوردهکند .
ب-شاملمواددستورزیشدۀژنتیکیو/یاارگانیزمهایتراریختهوفرآوردههایحاصلازآنهانباشد .
پ–موادیکهمنشآگیاهی،حیوانیویامعدنیداشتهباشد .
 1-4-2-01معيار هاي خاص براي خوراک دام و مواد مغذي
  0-1-4-2-01خوراک دام با منشآ گیاهی از منابع غیرارگانیک فقط تحت شرایط تعیین شده طبق بند 
1-2-9-19ودرصورتیکهتولیدوتهیۀآنهابدونکاربردموادوحاللهایشیمیاییباشد،قابلاستفادهاست .
  2-1-4-2-01خوراک دام با منشآ معدنی ،مواد معدنی مورد نیاز (ریزمغذی ،)9ویتامین ها یا پیش ساز
ویتامین ها ،فقط با منشآ طبیعی قابل استفاده هستند.در شرایط کمبود این مواد،یا در شرایط استثنائی،
ممکناستازموادشیمیاییمشابهومعینیاستفادهشود .
 1-1-4-2-01خوراکدامبامنشآ حیوانیبهجزشیروفرآورده هایآن،ماهی،سایرجانداراندریاییو
فرآورده های حاصل از آن ها ،نباید استفاده شود .در هر صورت تعلیف نشخوارکنندگان با مواد حاصل از
پستاندارانبهغیرازشیروفرآوردههایآن،مجازنمیباشد .
4-1-4-2-01نیتروژنصناعی(سنتزشده)3یاترکیباتنیتروژن دارغیرپروتئینی،نبایداستفادهشوند .
1 -Roughage
2 -Trace elements
3 -Synthetic
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 4-4-2-01معيارهاي خاص براي مواد افزودني و مواد کمك فرايند
 0-4-4-2-01موادپیونددهنده،موادضدکلوخهشدن،1امولسیون کنندهها،موادپایدارکننده،9موادقوام
دهنده،3موادفعالسطحی2وموادمنعقدکننده:3فقطبامنشاءطبیعی،مجازمیباشد .
2-4-4-2-01موادآنتیاکسیدان  :فقطبامنشآطبیعی،مجازمیباشد .
1-4-4-2-01موادنگهدارنده:فقطاسیدهایطبیعی،مجازمیباشد .
 4-4-4-2-01رنگها(شاملرنگدانهها)،طعمدهندههاومواداشتهاآور :فقطبامنشآ طبیعی ،مجاز می
باشد .
5-4-4-2-01استفادهازرنگهایمصنوعیبرایافزایشرنگزردهتخمطیور،مجازنیست .
6-4-4-2-01پروبیوتیکها،6آنزیمهاومیکروارگانیسمهامجازهستند .
 7-4-4-2-01آنتیبیوتیکها،عواملممانعتکنندهازرشدکوکوسیها،3مواددارویی،محرکهایرشدیا
هرمادهدیگریکهبهمنظورتحریکرشدباشد،نبایددرخوراکداموطیوربهکاررود .
8-4-4-2-01موادکمکفرآیندوموادافزودنیسیلوئینبایدازموادحاصلازدستورزیژنتیکی/ارگانیسم
هایتراریختهومحصوالتآنها،حاصلشدهباشدوفقطکاربردموادزیرمجازاست :
الف -نمکدریا .
ب-سنگنمک .
پ -مخمر .
ت-آنزیم.
ث-آبپنیر .
ج -قندهایافرآوردههایقندیمانندمالس .
چ -عسل.
ح –میکروارگانیسمهایتولیدکنندهالکتیک،استیک،فرمیکوپروپیونیکیاسایراسیدهایطبیعیحاصل
ازآنها درمواردیکه شرایطآبوهواییاجازۀتخمیرکافیرانمیدهدوموردتائیدمراجعقانونیوذی
صالحکشور3باشد،مجازاست .

 5-2-01مراقبت هاي بهداشتي دام
0-5-2-01پیشگیریازبیماریدردامارگانیک،بایدمطابقبااصولزیرباشد :
1 -Anti-caking agents
2 -Stabilizers
3 -Thickeners
4 -Surfactants
5 -Coagulants
6 -Probiotics
7 -Coccidiostatics
-3مرجعقانونیوذیصالحکشور،درحالحاضروزارتجهادکشاورزی،میباشد.
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الف-انتخابنژادیاسویۀمناسبدامها،مطابقبابند .9-9-19
ب–بهکارگیریاصولدامداریمتناسببانیازمندیهایهرگونه،تقویتمقاومتبهبیماریوپیشگیریازعفونت .
پ -استفادهازخوراکدامارگانیکباکیفیتمناسبهمراهبادسترسیداموطیوربهچَراگاهیاگردشدر
هوایآزادکهموجبتقویتسیستمایمنیطبیعی،دربدنداممیشود .
ت -اطمینانازتراکممناسبجمعیت 1دامدرواحدسطحودرنتیجهپیشگیریازتراکمیاازدیادجمعیت
دامهاوبروزمشکالتسالمتیناشیازآن .
 2-5-2-01چنانچهباوجودمعیارهایپیشگیرانۀفوق،دامیبیماریامصدومشد،بایدفوراًتحتدرمان
قرارگیردودرصورتلزومدرجایگاهداممناسب،بهطورجداگانهنگه داریشود.روشکاربایدبهگونهای
باشدکهایجادوقفهدردرمانسببآزاردامنشود،حتیاگرکاربردروشدرمانیسببازدستدادنوضعیت
ارگانیکدامشود .
1-5-2-01استفادهازداروهایدامیدردامپروریارگانیکبایدمطابقاصولزیرباشد :
الف -درصورتبروزبیماریخاصوعدموجودراهکارهایمدیریتییاروشهایدرمانیمجاز،درمواردیکه
طبقمقرراتواکسیناسیوندام،استفادهازموادانگلکش 9یاکاربرددرمانیداروهایدامپزشکیمجازباشد،
اماتولیدتحتمدیریتارگانیکپسازانجامواکسیناسیونطبقنظرسازمانبازرسیکننده،خواهدبود .
ب -کاربردگیاهانداروئی(بهجزء آنتیبیوتیکها)،درمانباروشهومیوپاتی 3یاکاربردموادریزمغذیدر
صورت موثر بودن آن در گونه های حیوانات ،بر درمان با داروهای دامی شیمیایی آلوپاتی(درمانی) یا آنتی
بیوتیکها،ارجحیتدارد .
پ-چنانچهکاربردروشهایفوقدرمبارزهبابیمارییاجراحاتموثرنباشد،درمانشیمیاییباداروهای
دامیآلوپاتیوآنتیبیوتیکها ،بایدبانظردامپزشکانجامشود.درصورتمصرفاینداروها،مدتزمان
انتظاربرایکشتاردامبایدبهمیزاندوبرابرزمانتعیینشدهدرمقرراتافزایشیابد.درهرصورت،اینزمان
حداقلباید23ساعتباشد .
ت-استفادهازداروهایدامیشیمیاییآلوپاتییاآنتیبیوتیکهابرایپیشگیریازبیماریها،مجازنیست .
4-5-2-01هورموندرمانیتنهابهدالیلدرمانیوتحتنظارتدامپزشک،مجازمیباشد .
5-5-2-01عواملمحرکهایرشدیاموادمحرکرشدوتولید،مجازنمیباشد .

 6-2-01نگهداري ،پرورش ،حمل و نقل و ذبح دام
0-6-2-01نگهداریدامهابایدبادقتوبااحساسمسئولیتوتوجهبهموجوداتزندههمراهباشد .
2-6-2-01روشهایپرورشوتولیدمثلبایدمطابقبااصولدامپروریارگانیکوبادرنظرگرفتنمواردزیرباشد
:
1 -Overstocking
2 -Parasiticides
3 -Homeopathic
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الف -نژادوسویۀدامبرایپرورشدرشرایطبومیوسیستمارگانیکمناسبباشد .
ب -برایتولیدمثلدام،ارجحیتباروشهایطبیعیاست،اگرچهممکناستروشتلقیحمصنوعی1نیزبهکاررود .
پ -برایتولیدمثلدام،نبایدازروشهایانتقالجنینوهورموندرمانیبرایتولیدمثلاستفادهشود .
ت –برایتولیدمثلدام،کاربردروشهایمهندسیژنتیکمجازنمیباشد .
 1-6-2-01درسیستممدیریتارگانیک،استفادهازنوارهایکشیبرایبستنوقطعدُمگوسفند،بریدن
دُم،کشیدندندانها،نوکچینی 9وشاخبری  3مجازنمیباشد.باوجودایندرشرایطاستثنائی،مرجع
قانونیوذیصالحکشور2ممکناستبهدلیلایمنیویاارتقاءسالمتیوآسایشدام،اجازهانجامآنرابدهد
مانندبریدنشاخدامهایجوان.ایناعمالبایددرمناسبترینسنداموباکمترینآزاراوانجامشودودر
صورت لزوم باید ازداروی بیهوشی استفاده شود .اخته کردن 3فیزیکی بهمنظور حفظ کیفیت محصوالتو
روشهایتولیدسنتی(گاووخروس)فقطدرشرایطفوقمجازمیباشد .
4-6-2-01شرایطزندگیومدیریتمحیطبایدمطابقبانیازهایرفتاریدامباشدومواردزیررانیزتامینکند :
الف -آزادیحرکتیکافیوامکانبروزالگویرفتاریطبیعی.
ب -همراهیباسایرحیواناتبهویژهازحیواناتهمنوع .
پ -پیشگیریازرفتارهایغیرطبیعی،آسیبوبیماری.
ت -پیشبینیامکاناتبرایمدیریتموثرهنگاممقابلهباموارداضطراریمانندآتشسوزیوازکارافتادن
دستگاههایمکانیکیضروری .
 5-6-2-01حملونقلدامهابایدباآرامشوبدونایجادتنش،آسیبوآزاردام انجامشود.برایاین
منظورمراجعقانونیوذی صالحکشوربایدشرایط ویژهوحداکثرزمانحملونقلدامراتعیینکنند.در
جابجاییدامهااستفادهازمحرکهایالکتریکییاآرامبخشهایآلوپاتی6مجازنیست .
 6-6-2-01ذبحدامهابایدباروشیانجامشودکه ،ضمنمطابقتبامقرراتملیواستانداردهایملیایران
مربوطوهمچنیناستانداردملیایرانشماره،19999کمترینتنشوآزاررانیزبرایدامداشتهباشد .
7-6-2-01محلذبحدامهابایددارایشرایطبهداشتیمطابقبامقرراتملی،باشد .

 7-2-01شرايط جايگاه دام و محوطه باز پرورش
 0 -7-2-01جايگاه دام

1 -Artificial Insemination
2 -Trimming
3 -Dehorning
 -2درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشوروزارتجهادکشاورزی،میباشد.

5 -Castration
6 -Allopathic Tranquilizers
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درمناطقیکهشرایطآبوهوائی مناسبیدارندوامکانزندگیدامهادرهوایآزادوجوددارد،نگه داری
دامهادرمحلجایگاهدامیاآغلالزامینیست.بهمنظورپیشگیریازانتقالعفونت(عفونتمتقاطع)1وایجاد
بیماریبهوسیلۀارگانیزمهایناقل،جایگاهدام،وسایلوتجهیزات،بایدکامالًتمیزوضدعفونیشوند .
درصورتلزومبرایمحافظتدامدربرابرباد،باران،تابشخورشید،سرماوگرمایزیادوحیواناتوحشی(
بستهبهشرایطآبوهوائیمنطقهونوعنژاددام)،بایدامکاناتکافیوجودداشتهباشد .
شرایطجایگاهدامبایدنیازهایبیولوژیکورفتاریدامهاراباتوجهبهمواردزیربرآوردهکند :
الف-دسترسیآسانبهآبوغذا.
ب -عایقبندی،گرمایش،سرمایشوتهویهساختمانبایدبهگونهایباشدتاازگردشجریانهوا،گردو
غبار،دما،رطوبتنسبیهواوغلظتگازدرحدبیضرربرایداماطمینانحاصلشود .
ورودنوروتهویهطبیعیهوابهمقدارکافی .

يادآوري -درمواردبروزشرایطآبوهوائینامساعد،بهمنظورحفظسالمتداموکیفیتگیاه،خاکوآب،نگهداریدامدر
جایگاهبرایمدتموقتمجازاست .


 2-7-2-01تراکم دام
تراکمدامهادرچَراگاه،مرغزاریاهرمحلطبیعییانیمهطبیعیدیگر،بایددرحدیباشدکهمانعازتخریب
خاکوچَرایمفرطشود .
تراکمدامدرجایگاهبایدمطابقباپیوستپ(الزامی)بهگونهایباشدکه :
الف  -راحتیوشرایطخوبزندگیدامرابستهبهگونه،نژادوسندامتآمینکند .
ب -نیازهایرفتاریدامهاباتوجهبهاندازۀگلهوجنسدام،درنظرگرفتهشود.
پ – فضای کافی برای ایستادن طبیعی ،خوابیدن راحت ،غلطیدن ،تیمار کردن خود و تمام وضعیت ها و
حرکاتطبیعیمانندکشیدنبدن9وبالزدنرادرنظربگیرد .
 1-7-2-01پستانداران
 0-1-7-2-01تمامیدامهابایدبهچَراگاهیافضایآزاد(کهتاحدودیدارایپوششباشد)برایچریدن،
تحرکوجنبوجوشدسترسیداشتهباشندوباتوجهبهشرایطفیزیولوژیکیدام،شرایطآبوهوائی و
موقعیتزمین،بتوانندازاینفضاهااستفادهکنند .
- 2-1-7-2-01مرجعقانونیوذیصالحکشور3میتوانددرمواردبهشرحزیراستثناءقائلشوند :
الف -دسترسیگاونربهچَراگاهوفضائیبرایچریدنوجنبوجوشدرفضایبازدرطولفصلزمستان.
ب -مرحلهنهاییپروارشدن .
1 -Cross infection
2-Stretching
-3درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،وزارتجهادکشاورزی،میباشد.
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1-1-7-2-01کفجایگاهدامهابایدصافوغیرلغزندهباشدوهمچنیننبایدساختارکامالمشبکداشتهباشد .
 4-1-7-2-01جایگاه دام ،باید یک مکان راحت ،تمیز ،خشک ،دارای اندازۀ کافی و شامل حداقل 39%
فضای مسقف بنای سخت (بهاربند) برای خواب و یا استراحت دام ها ،باشد .در استراحتگاه دام ،بستر باید
خشکبودهوباکاهوکٌلشپوشاندهشدهباشد .
5-1-7-2-01استقرارگوسالههادرجایگاهانفرادیدامومقیدکردنآنها،مجازنمیباشد .
6-1-7-2-01جایگاهداموفضایحرکتیچرایآزادبرایانواعدامطبقجدول،1میباشد .
جدول  -0جايگاه براي انواع دام
نوع دام

فضاي حرکتي داخلي( سر پوشيده) دام

فضاي حرکتي خارجي
( سر باز به جزء فضاي چراي
آزاد)

گاووگاومیش
گوشتی

حداقل وزن دام بر حسب کيلوگرم

متر مربع /دام

متر مربع /دام

تا199

1/ 3

1/ 1

تا999

9/ 3

1/ 2

تا339

2/9

3

بیشتراز339

3باکمینهیکمترمربعبه 3/3باکمینه9/33مترمربعبه
ازاء199کیلوگرم
ازاء199کیلوگرم

گاوشیری

-

6

2/3

گاونر

-

19

39

-

1/3گوسفند/بز

9/ 3

-

9/33بره/بزغاله

9/ 3

گوسفندوبز

ياد آوري-حداکثرمسافتجابجایی(فضایچرایآزاد)برایدامبزرک 16کیلومتردرروزوبرایدامکوچکومتوسطحداکثر19
کیلومتردرروزمیباشد.

 4-7-2-01طيور
0-4-7-2-01درصورتیکهشرایطآبوهوائیایجابکند،طیوربایددرفضایبازپرورشیابندوبهفضای
آزاددسترسیداشتهباشند.نگهداریماکیاندرقفسمجازنیست .
 2-4-7-2-01درصورتایجابشرایطآبوهوائی،مرغانآبی 1بایدبهنهر،استخریادریاچهدسترسیداشته
باشند .
 1-4-7-2-01جایگاهطیوربایددارایبنایمحکمبودهوکفآنبا16تا 99کیلوگرمبرمترمربعکاهوکٌلش،
تراشۀچوب(پوشال)یاشنوچمنبهضخامت13سانتیمترپوشیدهشدهباشد.برایخوابیدنوتخمگذاریمرغ
هایتخمگذارالنههایتخمگذاری،بایدفضایکافیوبزرگدردسترسباشد.برایاستراحتوخوابیدنطیورباید
1 -Water fowl
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چوبخواب1یامکانهایباالترازکفسالنبااندازهوتعدادمناسبباگونههاوجمعیتپرندگانوهمچنینسوراخ
هایورودوخروجبااندازۀمناسبباجثهطیور نگهداریشدهوجودداشتهباشد.یکسوم فضابایدزمینسخت
باشد،یکسومفضابستهوبقیهبازباشد.فضایبستهبایدسرپوشیدهباشد.مجموعورودیهاوخروجیهابهواحد
مرغداریباید2متردر199مترمربع،باشد .


ياد آوري-امکانورودوخروجطیوردرتمامزمانها،بایدوجودداشتهباشد .


4-4-7-2-01برایمرغهایتخمگذار،درصورتیکهطولروزبانورمصنوعیافزایشمییابد،مرجعقانونیو
ذیصالح کشور 9بایدحداکثرزمانافزایشرابستهبهگونه،شرایطجغرافیاییوسالمتعمومیپرنده،تعیینکنند.
اینزماننبایدبیشازمدتزمان16ساعتدرشبانهروزباشدوکمینهبهمدتزمان3ساعتدرشبانهروزبایدبدون
نوربهمنظوراستراحتپرندهدرنظرگرفتهشود .

 5-4-7-2-01تعدادطیورنگهداریشدهدرهرآشیانهمطابقباجدول،9میباشد .
جدول  -2حداکثر تعداد طيور قابل نگه داري در هر آشيانه 
نوع طيور

حداکثر تعداد طيور قابل نگه داري در هر آشيانه

جوجه

2399

مرغتخمگذار

3999

غازواردک

2999

بوقلمون

9399

سایرانواعطیور

399
3

ياد آوري-تعدادطیورنسبتبهسطحدرشرایطخاصبانظرمرجعقانونیوذیصالحکشور کشور،قابلتغییرمیباشد.

6-4-7-2-01مجموعفضایمورداستفادهبرایمرغگوشتینبایدبیشاز1699مترمربعباشد .
 7-4-7-2-01به منظور حفظ سالمتی حیوان ،بین ساختمان های هر گروه از ماکیان ،باید فاصله وجود
داشتهباشدودراینفواصلخالیفضایآزاد،قرارگیرد .
 8-4-7-2-01حداقلسنکشتار ،بایدبرایجوجه 31روز،مرغابی 22روز،غاز 39روز،برایبوقلموننر
129روزوبرایبوقلمونماده199روز،باشد .

 8-2-01مديريت توليد 4کود
0-8-2-01برایحفظمنطقهنگهداریدام،عملیاتمدیریتتولیدکودبایدبهصورتیانجامشودکه :
1 - Perches
-9درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشورسازماندامپزشکیوابستهبهوزارتجهادکشاورزی،میباشد.
-3درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشورسازماندامپزشکیوابستهبهوزارتجهادکشاورزی،میباشد.
-4منظورازعبارتمدیریتتولیدکودنحوهمدیریتکودحاصلازداممیباشد .
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الف-تخریبوآلودگیآبوخاکرابهحداقلبرساند .
ب -بهطورقابلتوجهیسببآلودگیآببانیتراتوباکتریهایبیماریزانشود .
پ -چرخۀموادمغذیرابهینهکند .
ت-شاملسوزاندنویاهرعملیاتناسازگارباروشهایارگانیکنباشد .
 2-8-2-01تمامتسهیالتوانبارهایکودشاملوسایلوامکاناتکمپوستکردن،بایدبهگونهایطراحی،
ساختهواستفادهشودکهازآلودگیآبهایزیرزمینی،پیشگیریشود .
 1-8-2-01کاربردکود ،بایددرحدیباشدکهسبب آلودگیآب های سطحییازیرزمینینشود.مراجع
ذی صالحممکناستحداکثرمیزانکاربردکوددرواحدسطحرا ،تعیینکنند.زمانبندیوروشهای
کاربردکود،نبایدسببافزایشورودبالقوهآنبهدریاچهها،رودخانههاونهرهاشود .
 3-2-01نگهداري سوابق
عاملبایدجزئیاتوسوابقروزآمدشدهرامطابقبابندهای2-9-9-3و3-9-9-3ایناستانداردنگهداری
کند .

يادآوري -0مدیریتآفاتبایدمطابقبند3-19باشد.
يادآوري -2بازرسیوصدورگواهیبایدمطابقبابند3باشد.
يادآوري - 1برچسبگذاریبایدمطابقبابند3باشد .
يادآوري - 4بستهبندیبایدمطابقبند3-19باشد .
يادآوري  -5بازاررسانیبایدمطابقبابند3-19باشد .
ياد آوري -6نگهدارسوابقبایدمطابقبند2-9-9-3و3-9-9-3باشد .

 1-01اصول کلي در زنبورداري و توليد فرآورده هاي زنبور
 0-1-01کليات
0-0-1-01زنبورداریمهمترینفعالیتیاستکهازطریقانتشارگردهبهوسیلهزنبورها،سببافزایشتولید
درمحیط زیست ،کشاورزی و جنگل داری می شود .بنابراین مدیریت و تیمار کندوها باید بر طبق اصول
کشاورزیارگانیکباشد .
 2-0-1-01برایدسترسیبهآبوموادغذاییکافیومناسب،محلاستقرارکندوها ،بایدبهاندازهکافیبزرگ
باشد .
 1-0-1-01شهد طبیعی ،عسلک 1و گرده ،باید الزاماً از محصوالت گیاهی ارگانیک و یا گیاهان خودرو
(وحشی)تولیدشدهباشد .
 4-0-1-01برایحفظسالمتیزنبورها ،کاربردروشهایپیشگیریالزماست( مانند :انتخابنژادمناسب،
محیطمساعد،رژیمغذاییمتعادلوعملیاتمناسبزنبورداری) .
1 -Honeydew
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 5-0-1-01کندوها باید از مواد طبیعی ،بدون احتمال ایجاد خطر آلودگی محیط یا فرآورده های زنبور،
ساختهشدهباشند .
 6-0-1-01مومموردنیازبرایکندوهایجدیدبایدازمنابعارگانیکتآمینشود.درواحدهایزنبورداری
تحتمدیریتارگانیک،نیزبایدازمنابعمومخودویاسایرواحدهایارگانیکدرسالهایبعد،استفادهکند .
7-0-011هنگامیکهزنبورهادرمناطقبکر1قراردارند،جمعیتحشراتبومیمنطقه،بایددرنظرگرفتهشود .


 2-1-01موقعيت يا محل کندو ها
 0-2-1-01کندوهابایددرمکانیباپوششگیاهیخودروویاکشتدادهشدهمطابقباالزاماتبندهای6و،19
قراردادهشوند .
 2-2-1-01طبق اطالعاتارائهشدهتوسطعاملیاازطریقبازرسی،بایدمناطقدارایظرفیتکافیبرای
تآمینعسلک،شهدوگردهشناسائیشدهوازسویسازمانگواهیکنندۀرسمی،تائیدشود .
 1-2-1-01بهمنظورامکاندسترسیزنبورهابهمنابعغذائیکافی،سازمانگواهیکنندۀرسمیشعاع3
کیلومترازمحلکندوهارامطابقباالزاماتایناستاندارد،تعیینکنند .
4-2-1-01کندوهانبایددرمحلهایدارایمنابعبالقوۀآلودگیبهموادغیرمجاز،ارگانیزمهایتراریختهیا
آالینده های زیست محیطی قرار داده شوند و حداقل فاصله الزم را مطابق بند  3-9-3-19این استاندارد
رعایتکنند .
 1-1-01تغذية کلني ها
0-1-1-01درپایانفصلتولید،برایحفظبقایکلنیهادردورۀکمون،بایدعسلوگردۀکافیدرکندوهاباقی
بماند .
 2-1-1-01برایغلبهبرکمبودهایغذائیموقتیناشیازشرایطآبوهوائییاسایرشرایطاستثنائی،
تغذیۀکلنیهابایدموردتوجهقرارگیرد.درچنینمواردیدرصورتدسترسی،بایدازعسلیاشکرتولید
شده به روش ارگانیک استفاده شود .تغذیۀ کلنی ها ،فقط باید بین آخرین برداشت عسل و شروع دورۀ
شهدریزیویاعسلکبعدی،باشد .
 4-1-01دورة تبديل
0-4-1-01حداقلیکسالپسازبکارگیریایناستاندارددرتولید،فرآوردههایزنبوررامیتوانبهعنوان
فراوردۀ ارگانیک عرضه کرد .در طول دورۀ تبدیل ،موم غیرارگانیک باید با موم ارگانیک جایگزین شود .در
مواردیکهامکانجایگزینیتماممومدرطولیکسالوجودنداشتهباشد،سازمانگواهیکنندۀرسمییا
مرجعقانونیوذیصالحکشورمیتواندطولدورۀتبدیلراافزایشدهد .
2-4-1-01درصورتیکههیچمحصولغیرمجازیقبالًدرکندوبهکارنرفتهاست،جایگزینیمومضرورتیندارد .
 1-4-1-01درصورتاستفادهازموم طبیعیتآییدشدهازسوی سازمانگواهیکنندهدرواحدزنبورداری،
تهیهمومارگانیکازسایرمنابع،ضرورینمیباشد .
1 -Wild areas

35

 5-1-01منشاء زنبورها
 0-5-1-01کلنی زنبورها را می توان به وضعیت تولید ارگانیک تغییر داد .در صورت امکان بهتر است
زنبورهایواردشدهازواحدهایتولیدارگانیک،تآمینشوند .
 2-5-1-01درانتخابنژادزنبور ،بایدظرفیتزنبورهابرایسازگاریباشرایطمحلی ،بقاءومقاومتآنها
دربرابربیماریدرنظرگرفتهشود .

 6-1-01سالمت زنبورها
0-6-1-01سالمتکلنیهایزنبور،بایدباکاربردعملیاتخوبکشاورزی(1)GAPوباتاکیدبرپیشگیری
ازبیماریهاازطریقانتخابگونهومدیریتکندوبهشرحزیرحفظشود :
الف -استفادهازنژادهایمقاومکهبهخوبیباشرایطمحلیسازگارشدهباشند .
ب -جایگزینیزنبورهایملکه9درصورتلزوم .
پ  -پاکسازیوضدعفونیمنظمتجهیزات .
ت -تعویضمنظممومزنبورها .
ث -دردسترسبودنمقدارکافیگردهوعسلدرکندو .
ج-بازرسیمنظمکندوهابرایتشخیصمواردغیرطبیعی .
چ-کنترلمنظمزنبورهاینردرکندوپسازبیرونآمدنازتخم .
ح-انتقالکندوهایبیماربهمکانیمجزادرصورتلزوم .
خ -ازبینبردنکندوهایآلودهوموادآن .

2-6-1-01برایکنترلآفاتوبیماری هایزنبورهادرزنبورداری،استفادهازموادبهشرحزیرمجازاست :
الف -اسیدالکتیک،اسیداگزالیک،اسیداستیک .
ب-اسیدفرمیک.
پ-گوگرد .
ت -روغنهایطبیعیاتری3مانند:منتول،2اکالیپتول3وکامفر .6
ث -باسیلوستورینجنسیز .3
ج –بخاروشعلۀمستقیمآتش .

1 -Good Agricultural Practices
2 -Queen bees
3 -Natural etheric oils
4 -Menthol
5 -Eucalyptol
6 -Camphor
7- Bacillus thuringiensis
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1-6-1-01چنانچهعملیاتپیشگیریباموفقیتانجامنشود،داروهایدامیرادرصورتیمیتوانبهکار
بردکه :
الف-درمانازطریقگیاهدرمانیوهومیوپاتیانجامشود .
ب -چنان چه داروهای ترکیبی شیمیایِی آلوپاتی به کار روند ،فرآورده های زنبور نباید به عنوان محصول
ارگانیک،عرضهشوند.کندوهایتیمارشدهبایددرمکانیکامالًجداقرارگیرندوبهمدتیکسالدورۀتبدیل
راطیکنند.تماممومبایدبامومیکهمطابقباالزاماتایناستانداردتهیهشدهاستجایگزینشود .
ج-هردرماندامپزشکیبایدبهطورشفافمستندشود .
4-6-1-01عملیاتازبینبردننوزاداننرفقطبااستفادهازواروئاژاکوبسونی،1مجازاست .
 7-1-01مديريت کندوها
0-7-1-01شانههایاصلیوفرعیدرکندوهابایدازمومارگانیکساختهشود .
2-7-1-01ازبینبردنزنبورهادرشانهها،بهعنوانروشبرداشتفرآوردههایزنبورمجازنیست .
1-7-1-01قطععضومانندچیدنبالزنبورهایملکه،مجازنیست .
4-7-1-01درحیناستخراجعسل،بهکارگیریمواددافع9شیمیایی،مجازنیست .
5-7-1-01تاحدامکانازدوددادناجتنابشود.برایدوددادنبایدازموادطبیعیمجازیاازموادمطابق
باالزاماتایناستاندارد،استفادهشود .
 6-7-1-01پیشنهادمیشوددرحیناستخراجعسلوفرآوریسایرفرآورده هایزنبور،دماتاحدممکن
کاهش یابد .به منظور حفظ کیفیت عسل و سایر فرآورده های زنبور ،دما در حین استخراج و یا عملیات
فرآورینبایداز23درجهسلسیوس،بیشترباشد .
 7-7-1-01برایذوبوخالصسازیموم،استخراجعسلونیزنگه داریعسلوفرآورده هایآن ،بایداز
ظروفبادرجهغذایی،3استفادهشود .
8-7-1-01استخراجعسلازشانههایحاوینوزادزنبور،مجازنیست .
 8-1-01نگهداري سوابق
عاملبایدجزییاتثبتوروزآمدشدهرامطابقبابندهای 2-9-9-3و 3-9-9-3ایناستانداردنگه داری
کند.نقشههایترسیمشدهموقعیتکندوها،نیزبایدنگهداریشود .
يادآوري  -0مدیریتآفاتبایدمطابقبابند3-19باشد.
يادآوري - 2بازرسیوصدورگواهیبایدمطابقبابند3باشد.
يادآوري  - 1برچسبگذاریبایدمطابقبابند3باشد .
يادآوري  -4بستهبندیبایدمطابقبند3-19باشد .
يادآوري  - 5بازاررسانیبایدمطابقبابند3-19باشد .
ياد آوري -6نگهداریسوابقبایدمطابقبند2-9-9-3و3-9-9-3باشد .
1 -Varroa jacobsoni
2 -Repellents
3 -Food grade
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 4-01اصول کلي در آبزي پروري و توليد آبزيان
 0-4-01الزامات عمومي
الزاماتتولیدبرایآبزیاندرمزرعهآبزیپروریویامحیطهایکنترلشده(مانند:دهانهرودخانهها)،بایدبه
گونهایتآمینشودکهمبانیاصلیمدیریتسالمترعایتشدهوازورودعواملبیماریزاوآفاتجلوگیری
شدهوشرایطمناسبزندگیحیواناتوحفظمحیطزیستعالوهبرمواردذیلبرقرارشود :
 0-0-4-01بهمنظوراطمینانازعدموجودیادرحداقلبودنآالیندههاییچونفلزاتسنگین،باقیمانده
آفتکشها،آالیندههایطبیعی،وموادشیمیاییمختلکنندههورمونها،منابعآببایدارزیابیشوند .
2-0-4-01برایمنابع(محیطهای)دریاییوآبهایآزاد،بایدتوازنطبیعیاکولوژیکبهطورکاملدست
نخوردهباقیبماند،بهگونهایکهازعدمتغییرجمعیتگونههایطبیعیموجود،اطمینانحاصلشود .
 1-0-4-01کشتگیاهانآبزیاثراتسودمندی(مانند :جذبموادمفذیآبوتسهیلچندکشتی) ،دارد.
برایجلوگیریازبرداشتبیرویهگیاهان ،بسترحوضچهبهمنظورزادآوریوتداومرشدآبزیان ،بایدتوجه
الزموکافیرامبذولداشت .
4-0-4-01آبخروجیازچرخهتولید(سیستمتحتکنترل) ،بایدبهگونهایفرآوریومدیریتشودکهاز
تجمعموادمغذیدردرونیاخارجسیستم،جلوگیریشود .
5-0-4-01ماهیانبایدازمرحلهنوزادیتحتمدیریتارگانیکرشدکردهوبهصورتگروهی(گله)،اززمان
ورود(تولد)تابرداشت(صید)،قابلردیابیباشند .
 6-0-4-01ماهیارگانیکنبایددرچرخهرشدخودباماهیانغیرارگانیکدرتماسباشد،بهعبارتدیگر
تولیدموازیماهیانارگانیکوغیرارگانیکازیکجنسممنوعمیباشد .همچنینبایدفاصلهمناسبوقابل
قبولیبینمحیطهایآبزیپروریارگانیکوغیرارگانیک،وجودداشتهباشد .
 7-0-4-01موادمورداستفادهدرساختمخازن،سدوقفسهانبایدبهگونهایباشدکهسببایجادآلودگی
درمحیطیاحیواناتشدهودرموردآبزیدرحالپرورشدرالگوهایرشدوتغذیهطبیعیآن،خللیایجاد
نکند .
 8-0-4-01نیازها و عادات طبیعی گونه های آبزی ،باید مورد توجه قرار گیرند .این دو شامل ساختار و
ترکیب ،محل سکونت (قفس و تو ری ها در آب دریا و شرایط حوضچه در خشکی) ،تراکم جمعیت( برای
جلوگیریازانتقالبیماریهاورشدپارازیتها)،کیفیتآبوخصوصیاتفیزیکی،تغذیه(روشهاونوعماده
غذایی)وعمقآبمیباشد .
ياد آوري  -0استفادهازسیستمهایچرخشیبسته 1درآبزیپروریارگانیک ،بهدلیلماهیتغیرطبیعیآنجزء درموارد
تخمگذاری،پرورشنوزادیابهمنظورتولیدخوراکدامارگانیک،مجازنمیباشد .
ياد آوري -2استفادهازانواعهورمونهاوترکیباتمشتقشدهازآندراینسیستم،مجازنمیباشد .


1-Closed recirculated

38

 3-0-4-01کنترلآفاتوبیماریهابایدبیشتربهشکلمدیریتروشهایپیشگیریبهجایروشهای
درمانیبااستفاده ازترکیباتومواد(ولومجاز) ،باشد.درصورتاستفادهاجباریازموادغیرمجاز،گونههای
آبزیتیمارشدهازپوششمدیریتارگانیکخارجمیشوند ومجدداٌ قابلبازگشتبهاینسیستمنخواهند
بود.تنهادرصورتیکهتیمارباموادشیمیاییغیرمجازکلسیستمراتحتتآثیرقرارندهد،سایربخشهای
سیستمارگانیکتحتپوششمدیریتارگانیک،باقیمیمانند .
 3-0-4-01ماهییاسایرآبزیانتحتمدیریتارگانیک ،نبایددرمراحلپرورش ،انتقالیاصیددرمعرض
تنشقرارگیرند .
 01-0-4-01برایجلوگیریازبروزوانتقالآنسفالوپاتیاسفنجی ،بایدبرای هردوگروهآبزیانگوشتخوارو
غیرگوشتخوارقوانینودستورالعملهایالزم،تهیهشود .
 00-0-4-01فرآوریآبزیانتحتپوششمدیریتارگانیک ،بایددرواحدهایفرآوریتآییدشدهباشرایط
طبقبند،6-19انجامشود .
 00-0-4-01پرورشنرمتناندوکفهکهازطریقتصفیهآبتغذیهمیکنند،درمحیطهایپرورشساحلی
بهدلیلنقشمفیدوموثردرتصفیهوپاالیشآب،امکانپرورشچندگونهایرا،فراهممیکند .

 2-4-01الزامات اختصاصي
 0-2-4-01تغذيه
 0-0-2-4-01منشاء
خوراکآبزیانبایدبراساستغذیهطبیعیگونههایپروزشیصورتپذیردبهگونه ایکهشرایططبیعیو
عادیتغذیهحیواندرطبیعترابازسازیوشبیهسازیکند.خوراکآبزیانبایدباتوجهبهسالمتجانور
آبزی،کیفیتمناسب(بهویژهموادمغذیقابلجذبتووسطآبزی)وباحداقلتآثیرمحیطیتآمینشود.
خوراکبامنشاءگیاهی،بایدازمحصوالتیتهیهشودکهمطابقالزاماتایناستانداردتهیهوبهعنوانمحصول
ارگانیکگواهیشدهاند .
درصورتصالحدید،امکاناتوفضایکارخانهتولیدکنندهخوراکآبزیانوهمچنینفرموالسیونخوراکمی
تواند،موردبازرسیقرارگیردتاازانطباقباالزاماتایناستاندارداطمینانحاصلشود .
هنگامیکهازمنابعآبزیان(مانند :پودرماهی) ،برایتولیدخوراکآبزیاناستفادهمیشود،درصورتعدم
وجود خوراک ارگانیک منبع اولیه آن باید شناسایی شده و از ضایعات واحد های تولید و فرآوری خوراک
ارگانیکانسانتهیهشدهباشد .
خوراکمورداستفادهبایدحداقلدارای  69%فرآورده گیاهیارگانیکباشد .استفادهازخوراکتهیهشدهاز
یکآبزیبرایهمانگونه،مجازنمیباشد .
موادخامبرایتغذیهماهیانگوشتخواروسختپوستان ،بایدازمنابعتجدیدپذیرشیالتارگانیکتهیه
شود .درصورت عدم وجود در مراحل اولیه تولید ،توجه کافی به خوراک دام تهیه شده از منابع شیالتی
غیرارگانیک،ضروریمیباشد .
39

استفادهازترکیباتحیوانیویاگیاهیطبقجدول9پیوستبمحدودومجازاست .
درصورتعدمدسترسیبهخوراکآبزیمطابقبامواردفوق ،استفادهازغذایحاصلازآبزیانموردمصرف
انسان(بهشرطآنکهباروشهایصیدماندگارتهیهشدهباشند) ،فقطتا 39%کلخوراکروزانه ،مجاز
است .
 2-2-4-01مبارزه با بيماري ها
در آبزی پروری ارگانیک ،سالمتآبزیان بر مبنای اصول پیشگیری از بیماری ها نهاده شده است .محیطو
وسایل مورد استفاده باید به گونه ای پاکیزهو نگه داری شوندکه ،مانع از بروز بیماری ها شوند .در موارد
بیماریوجلوگیرییاحذفآن،استفادهازموادخاصبرایپاکسازی،رسوبزداییومیکروبزداییوسایلو
تجهیزاتدرشرایطخاصممکناست.استفادهازاینترکیباتدرحضورآبزیزندهداخلسیستم ،بایدبه
گونهایباشدکهموجبآسیببهسالمتآبزینشود.درصورتبروزبیماریبایدروشهایزیربهکاررود :
الف-استفادهازهورمونهادرمبارزهبابیماریهاغیرمجازاست .
ب-استفادهازفرآوردههایگیاهان،حیواناتوموادمعدنیمورداستفادهدردرمانهومیوپاتی،مجازاست .
يادآوري-استفادهازگیاهانوعصارههایگیاهیکهخاصیتبیحسکنندگینداشتهباشند،مجازاست .

ج-استفاده پرو بیوتیک های مجاز ،ترکیبات فلزی و ترکیبات طبیعی تقویت کننده و فعال کننده سیستم
ایمنیمجازمیباشد .
درمان آلوپاتی حداکثر دو دورهدر سال مجاز می باشد ،همچنین استفاده ازواکسن و ریشهکنی اجباری(
عمومی)بیماریهاممنوعمیباشد.درصورتعدمرعایتمحدودیتفوق ،آبزیتولیدشدهبهعنوانآبزی
ارگانیک،تلقینمیشود .
يادآوري-درصورتیکهدورهرشدآبزیازمدتیکسالکمترباشد،فقطیکباردرمانآلوپاتی،مجازاست.مبارزهریشهکنی
انگلها،بایددوباردرسالوبرایآبزیانباطولدورهتولیدمثلکمتراز13ماه،فقطیکباردرسال،مجازاست .


 1-2-4-01منشاء آبزيان
درآبزیپروریارگانیک ،بایدازگونههایآبزیبومیکهبامحیطسازگارترند ،استفادهشود.همچنینگونه
هایمنتخبازسالمتکافیبرخورداربودهوازتغذیهمناسبوبهینهآنان،اطمینانحاصلشود .
گونههایانتخابشده،نبایدتآثیریدرمحیطزیستوگونههایوحشیداشتهباشند .
در صورت عدم وجود آبزی ارگانیک و یا به منظور بهبود ذخایر ژنتیکی ،تنها در صورتی می توان از آبزی
غیرارگانیکاستفادهنمودکهحداقلدوسوم دورهتولیدمثلآبزیقبلازبرداشت،تحتمدیریتارگانیکطی
شدهباشد .
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 4-2-4-01دوره گذار
دورهگذاربرایگیاهانآبزیبستر 6 ،ماهدرسایتبرداشتمیباشد.درسایتپرورشایندورهیکچرخه
کاملرشدراشاملمیشود.
دورهگذاردرآبزیانپرورشیباتوجهبهشرایطبهشرحزیرمیباشد :
هنگامی که محل پرورش (حوضچه ها) قابل تخلیه ،شستشو و ضد عفونی نباشند ،حد اقل مدت  92ماه 
میباشد .
هنگامیکهمحلپرورش(حوضچهها)فقطقابلتخلیهوپرکردنمجددباشند،حداقلدورهگذار مدت 19
ماهمیباشد .
هنگامیکهمحلپرورش(حوضچهها)قابلتخلیه،شستشووضد عفونیباشند،اینزمانبهمدتزمانمدت
6ماهکاهشمییابد .
 5-2-4-01جايگاه آبزيان
جایگاهآبزیانارگانیک،بایدبهگونهایباشدکهتمامینیازهایآبزیانراتآمیننماید.توجهکافیبهقفسها
وتوریهادرآبدریاصورتگرفتهوشرایطحوضچهدرخشکی،بایدرعایتشود .
برای ماهیان آب های آزاد استفاده از حوضچه هایی که کف آن دارای شرایط طبیعی(همانند محیط رشد
طبیعیآبزی)بوده،الزامیاست .
يادآوري-برایماهیکپورکفحوضچه،بایدازجنسخاکباشد .

حوضچههایمستقردرخشکی،بایددارایشرایطزیرباشد :
الف-برایحوضچههایدارایجریانآبمداوم،بایدکنترلجریانوکیفیتآبورودیوخروجی ،انجام
شود .
ب-حداقل3%ازفضایپرورشآبزی،بایددارایپوششگیاهیطبیعیباشد(محیطاطرافحوضچه).
سیستمهایپرورشدرآبهایدریاودریاچه،بایددارایشرایطزیرباشد :
الف-محل پرورش آبزیان،باید در جایی قرار گیرد که جریان ،عمق وتغییر جریان آب بهگونه ای باشد تا
حداقلتآثیردرتغییربستردریاومحیطاطرافآن،داشتهباشد.
ب-طراحیسبدها(قفسهاوتوریها)وساختونگه داریآنها ،بایدبهگونهایباشدکهتغییریدر
محیطاطرافبهوجودنیاورد .
پ-استفادهازگرمایشوسرمایشمصنوعیآببرایپرورشنوزادانویاتخمها ،مجازمیباشد.درزمان
تولید،فقطازآبدریابهاینمنظورمیتواناستفادهنمود .
جایگاهآبزیانبایدعالوهبراین،دارایشرایطعمومیزیرنیزباشند :
 0-5-2-4-01فضایکافیبرایرشدمناسب .
2-5-2-4-01استفادهازآبپاکیزه،باکیفیتمناسبودارایاکسیژنکافی.
 0-2-5-2-4-01استفادهازاکسیژنتنهادرمواردبحرانیزیروجهتحفظسالمتحیوانمجازمیباشد:
الف-مواردخاصافزایشیاکاهشدمادرفشارمحیط،یاآلودگیهایتصادفی .
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ب-فرایندهایمقطعیمانندنمونهگیریودرجهبندی .
ج-اطمینانازبقایموجوداتدرمزرعهآبزیپروری.
 1-5-2-4-01هوادهیسیستمهایپرورشی ،مجازمیباشد.هوادهیبایدبرایبهبودوضعیتسالمتو
رشدحیوانانجامشود.هوادهیبایدبهروشهایمکانیکیوتاجاییکهامکاداردبااستفادهازمنابعانرژی
تجدیدپذیر،انجامشود .
 4-5-2-4-01پر ورش در شرایط دما و نور مناسب برای گونه های آبزی پرورشی و با توجه به منطقه
جغرافیایی،انجامشود .
استفادهازنورمصنوعیدارایمحدودیتهایزیرمیباشد :
الف-نورمصنوعیبرایافزایشطولروز،نبایدازحدطبیعیموردنیازآبزیپرورشیبیشتربودهوباشرایط
رشدطبیعیوسالمتآبزی،منطبقباشد .
ب -بیشینهزماناستفادهازنورمصنوعی ،مگردرمواردتولیدمثلآبزیدرهرشبانهروز ،نبایدازمدت16
ساعتبیشترباشد.
ج-ازتغییرناگهانیدرشدتنوربایداجتنابکرد .بههمینمنظورمیتوانازالمپ هایزمینهودیمرها
(کنترلشدتنور)استفادهشود .
کلیهاقداماتبایدثبتوسوابقمستنداتآننگهداریشود .
 6-2-4-01تراکم آبزيان
بهمنظورجلوگیریازرشدپارازیتهاوانتقالبیماریها ،بایدتراکممناسبیازآبزیاندرهرمجموعهوجود
داشتهباشد.تراکمآبزیاندرحوضچههایمصنوعی،بهشرحزیرمیباشد :
سالمون99کیلوگرمدرمترمکعب .
قزلآالیقهوهایورنگینکمان93کیلوگرمدرمترمکعب .
سایرگونههایسالمونید13کیلوگرمدرمترمکعب .
تراکمآبزیاندرحوضچههایآبدریا(آبهایآزاد)بهشرحزیرمیباشد :
سالمون،قزلآالیقهوهایورنگینکماندرحوضچههایتوری19کیلوگرمدرمترمکعب .
ماهیخاویار(استروژن)پرورشیدرآبدریا39کیلوگرمدرمترمکعب .
 7-2-4-01جابجايي آبزي زنده
بهمنظورپیشگیریازآسیبهایفیزیولوژیک،حملونقلآبزیانزنده،بایددرنهایتدقتانجامشود .
جابجاییودستورزیآبزیانارگانیک ،بایدحداقلممکنبودهودرصورتلزومبابهترینابزارهاوبیشترین
توجهورعایتدستورالعملهاییبرایجلوگیریازآسیبفیزیکیوایجاداسترسدرجانورآبزی،انجامشود .
آبزیانمولدبایدباتوجهویژه،نگهداریشوندتاآسیببهآنها،حداقلممکنباشد .
درجهبندیآبزیاننیزبایدبهگونهایباشدکه،حداقلآسیببهسالمتحیوانواردشود .
روش های صید و کشتار باید مرگ سریعو بدوندردرا به دنبال داشته باشد .انتخاب اجزاء وروش های
کشتار(صید)بستهبهتغییردراندازه،گونههاوسایتهایپرورشانجاممیگیرد.
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 8-2-4-01توليد گياهان آبزي
پرورشوتولیدگیاهانآبزی،بایددرمحلیانجامشودکه،درمعرضآلودگیبهوسیلهفرآوردههایاترکیبات
غیرمجازبرایمحصوالتارگانیکویاآالیندههاییکهماهیتارگانیکفرآورده راتحتتآثیرقرارمیدهد،
نباشد .
جداسازی مناسب و کافی بین تولید ارگانیک و غیرارگانیک باید صورت گیرد .این امر باید به تآیید مرجع
قانونیوذیصالحکشور1برسد .
تولید کننده باید طرح مدیریت پایدار واحد خود را ،تهیه نماید .این طرح باید ساالنه به روزآوری شده و
جزییاتالزمبرایاثراتمحیطیازجملهخروجیموادمغذیبهمحیطدرسالیادورهتولیدوهمچنینحفظ
ونگهداریوسایلوتجهیزاترا،تعیینکند .
یکارزیابیزیستمحیطی،بایدبرایواحدهاییکهبیشاز 99تنمحصوالتآبزیدرسالتولیددارند،
انجامگرفتهوازسویمرجعقانونیوذیصالحکشور9تآییدشود،کهاینواحدتآثیریبرمحیطزیستندارد .
عامل همچنین باید برنامه ای برایکاهش آالینده ها و فاضالبداشته باشد (مثال :برای گرمایش ازمنابع
انرژیتجدیدپذیراستفادهکندیابرنامهایبرایبازیافتموادداشتهباشد .).
درصورتیکهمحصولنهاییگیاهانآبزیتازهاست،شستشویآنبایدباآبدریا،انجامشود .
درصورتیکهمحصولنهاییگیاهانآبزیخشکاست،شستشویآنبایدباآبآشامیدنیمطابقبااستاندارد
ملیشماره،1933مجازبودهوبرایخشککردنآنازنمکمیتواناستفادهکرد .
استفادهازشعلهمستقیمبرایخشککردنگیاهانآبزیغیرمجازاست .
 3-2-4-01نگه داري سوابق
کلیهسوابقمربوطبهتاریخچهبچهماهیان،الروها،گیاهچههاوبذورمورداستفادهشاملمواردزیرباید،نگه
داریشوند :
کلیهمدارکمربوطبهمبارزهبابیماریهاوانگلها .
کلیهمدارکمربوطبهشستشووضدعفونی .
کلیهمدارکمربوطبهتولیدوجابجاییآبزیان .
کلیهمدارکمربوطبهجایگاهآبزیان .
کلیهمدارکمربوطبهخوراکآبزیان .


يادآوري -0مدیریتآفاتبایدمطابقبند3-19باشد.
يادآوري  -2بازرسیوصدورگواهیبایدمطابقبابند3باشد.
يادآوري - 1برچسبگذاریبایدمطابقبابند3باشد .
يادآوري  - 4بستهبندیبایدمطابقبند3-19باشد .
يادآوري  - 5بازاررسانیبایدمطابقبابند3-19باشد .
-1درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،سازمانشیالتایرانمیباشد.
-9درحالحاضرمرجعقانونیوذیصالحکشور،سازمانمحیطزیستمیباشد.
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 5-01مديريت آفات
0-5-01برایمدیریتوکنترلآفات،معیارهایبهشرحزیربایدبهترتیباولویتمورداستفادهقرارگیرد :
الف-اولیناقدامدرمدیریتوکنترلآفات،استفادهازروشهایپیشگیریمانندبرهمزدنوازبینبردن
محلسکونتآفاتبهمنظورعدمدسترسیآنهابهموادغذائیاست .
ب-درصورتکافینبودنروشهایپیشگیری،اولینانتخابدرکنترلآفاتبکارگیریروشهایمکانیکی/
فیزیکیوبیولوژیکیاست ..
پ -درصورت ناکافی بودن روش های مکانیکی ،فیزیکی و بیولوژیکی برای کنترل آفات ،می توان از مواد
آفت کشمطابقباجدول 9پیوستالف ایناستاندارد استفادهکرد،مشروطبراین کهمرجعقانونیوذی
صالحکشورکاربردآنرادرمراحلجابجایی،نگهداری،حملونقلیاتجهیزاتفرآوریتائیدکندوازتماس
آنموادباموادغذاییارگانیکنیزپیشگیریشود .
 2-5-01توصیهمیشودکهباکاربردعملیاتخوبتولیدازحملۀآفاتپیشگیریشود.اقداماتکنترلآفات
درمحیطانباریادرمحفظههایحملونقلشاملاستفادهازموانعفیزیکییاکنترلبهوسیلهصوت،فرا
صوت،نور،امواجفرابنفش،تله(تلههایفرمونی1وتلههایثابتطعمه ای،)9کنترلدما،کنترلاتمسفر(دی-
اکسیدکربن،اکسیژنونیتروژن)وخاکدیاتومهمی باشد .
1-5-01برایمحصوالتیکهمطابقباایناستانداردتولیدمیشوند،کاربردموادآفتکش(هنگامقرنطینهیا
پسازبرداشت)،بهغیرازموادتعیینشدهطبقپیوستالف،مجازنمیباشدوموجبازدستدادنوضعیت
ارگانیکمحصوالتتولیدشدهمیشود .
 6-01اصول کلي در توليد در مواد غذايي فرآوري شده
روشهایفرآوریبایدمکانیکی،فیزیکیویابیولوژیکی(مانندتخمیرکردنودوددادن)باشدواستفادهاز
موادافزودنیمطابقباجداول3و2پیوستب،بایدبهحداقلبرسد .
 0-6-01کاربردمواددستورزیشدهژنتیکیدرتماممراحلتولیدچهبهصورتترکیباتاصلیوچهبه
صورتموادکمکفرایند)،مجازنیست .
2-6-01هنگامیکهفرآوریمحصوالتارگانیکوغیرارگانیکبهطورموازیانجاممیشودعاملینبایدیک
فرایندمدیریتخطربرایارزیابیازجلوگیریورودمواددستورزیشدهژنتیکیبهمحوطهتولیددرهنگام
تولیدموادغذاییارگانیکمستقرسازد.اینشاملیکروشاجراییستکهاطمینانمیدهدفقطمحصوالت
و مواد ارگانیک به طور همزمان در محوطهتولیدوجود دارند ،و ازورود مواد غیر مجاز طبق الزامات این
استانداردبهمحوطهتولیدجلوگیریمیشود .
 1-6-01پرتودهیدرفرآوریانبارکردن وحملونقلمحصوالتتولیدشدهطبقالزاماتایناستاندارد،
مجازنیست .
1 -Pheromone traps
2 -Static bait traps
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يادآوري  -0بازرسیوصدورگواهیبایدمطابقبابند3باشد.
يادآوري  - 2برچسبگذاریبایدمطابقبابند3باشد .
يادآوري  - 1بستهبندیبایدمطابقبند3-19باشد .
يادآوري  - 4بازاررسانیبایدمطابقبابند3-19باشد .


 7-01بسته بندي
ویژگیهایموادبستهبندیبایدمطابقبااستانداردهایملیمربوطباشد 
ياد آوري-موادبستهبندیبهتراستازموادقابلتجزیۀزیستی،1بازیافتشده9ویامنابعقابلبازیافت(3بهجزموادپلیمری)
انتخابشوند .

 8-01بازار رساني
 0-8-01انبار کردن و حمل ونقل
یکپارچگیمحصولدرطیمراحلانبارکردن،حملونقلوجابجاییبایدحفظشودوبرایاینمنظورنکات
زیررابایدبهکاربرد :
الف-درتماممواردبایدازمخلوطشدنموادغذاییارگانیکباموادغذاییغیرارگانیک،پیشگیریشود .
ب–محصوالتارگانیکبایدهموارهازتماسباموادووسایلیکهاستفادهازآنهادرکشاورزیارگانیکمجاز
نیست،محافظتشوند .
 2-8-01درمواردیکهفقطبخشیازواحد،تائیدشدهاست،ایناستانداردسایرمحصوالتراپوششنمی
دهدوحملوانبارکردنآنهابایدجداگانهانجامشودوهردونوعمحصول،بایدکامالٌمشخصباشند .
  1-8-01انبارکردن محصوالت ارگانیک به صورت فله 2باید از انبارکردن محصوالتی که در وضعیتدورۀ
تبدیلهستند،جداباشدواینمحصوالتبایدبهطورمشخصبرچسبگذاریشود .
 4-8-01محلانبارومحفظههایحملونقلمحصوالتارگانیک ،بایدبااستفادهازروشهاوموادمجاز
برایمحصوالتارگانیکتمیزشوند.برایپیشگیریازآلودگیاحتمالیباآفتکشهاویاسایرمواد،باید
پیشازاستفادهازانبارویامحفظههائیکهفقطبهمحصوالتارگانیکاختصاصندارند،اقداماتالزمانجام
شود .

1

-Bio-degradable
-Recycled
3
Recyclable
4
-Bulk stores
2
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پيوست الف
( الزامي )
کاربرد مواد مجاز در محصوالت ارگانيك
الف  -نکات احتياطي
الف 0-هر ماده ای که در سیستم ارگانیک برای حاصل خیزی و بهبود خاک ،کنترل آفات و بیماری ها،
سالمت دام و کیفیت فرآورده های دامی ،یا برای حفظ و نگه داری محصوالت غذائی به کارمی رود ،باید
مطابقبامقرراتملیمربوطباشد .
الف2-سازمانگواهیکنندهرسمیمیتواندبرایکاربردموادخاصکهدرجدولالف1وجوددارد،شرایطی
راتعیینکند(مثال:مقداروتناوبکاربردیاکاربردبرایاهدافخاص) .
الف 1-کاربردموادمجاز ،بایدبادقتوباآگاهیازاین کهحتیموادمجازممکناستباکاربردنادرست،
سببتغییراکوسیستمخاکومزرعهشوند،باشد .
الف 4-جدولالف،1جامعیامنحصریایکابزارمقرراتیمحدودنیستودرموضوعاتبینالمللیبیشتر
جنبۀ توصیه ای دارد .برای تعیین کاربرد سایر مواد در محصوالت ارگانیک ،سیستم بازنگری معیارها باید
مطابقبابندهای1-3و،9-3درنظرگرفتهشود .




.
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جدول الف  -0مواد مجاز براي کاربرد در کود و بهساز هاي خاک
رديف

نام مواد

الزامات و شرايط کاربرد

1

کودآلیوکودمرغی 

درصورتیکهمنشاءسیستمتولیدآنارگانیکنیست،سازمانگواهیکنندهو
مرجعقانونیبایدآنراتائیدکند.استفادهازمنابعصنعتیمزرعهداری،1مجاز
نیست.

9

موادآبکییاادرار 

درصورتیکهمنشاءآنارگانیکنیستبایدتوسطسازمانبازرسیتائیدشود.
ترجیحاًپسازتخمیرکنترلشدهویارقیقسازیمناسب.استفادهازمنابع
صنعتیمزرعهداری،مجازنیست.

3

کودآلیبامنشآگیاهیودامیکمپوستشده 

2

کودآلیکمپوستشده 

3

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

کودآلیخشکشدهوکودمرغیآبگیریشده  توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.منابعصنعتیمزرعهداریمجاز
نیست.
9

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

6

کودحاصلازفضلۀپرندگان

3

کاه

3

کمپوستوپسماندقارچوبسترورمیکولیت

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.
3

2

پسماندخانگیتفکیک،کمپوستیاتخمیرشده 

19

کمپوستبقایایگیاهی 

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.ترکیباتاولیهسوبستراباید
محدودبهفرآوردههایطبقاینجدولباشد.
توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

 11فرآوردههایحیوانیفرآیندشدهحاصلازصنایع
شیالتیوکشتارگاهها
19

محصوالتجانبیصنایعغذائیونساجی(بدون
کاربردافزودنیهایصنعتی)

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

13

علفدریائیوفرآوردههایآن 

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

12

خاکاره،پوستدرختوضایعاتچوب

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود .
چوبنبایدپسازبریدنباموادشیمیائیآمایششدهباشد

13

چوبوذغالچوب

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود .
چوبنبایدپسازبریدنباموادشیمیائیآمایششدهباشد.
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ادامه جدول الف  -0مواد مجاز براي کاربرد در کود و بهساز هاي خاک
رديف

نام مواد

الزامات و شرايط کاربرد

16

سنگفسفاتطبیعی

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود .
میزانکادمیومآننبایدبیشتراز29mg/kg P2O5باشد.

2

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

13

سرباره

13

سنگپتاس،نمکهایمعدنیپتاسیم(مانند:
6
کاینیت3وسایلوینیت

میزانکلرکمتراز69%باشد.

12

سولفاتپتاس

ازطریقروشهایفیزیکیبهدستآمدهباشدولیبهوسیلهفرایندهای
شیمیائیبرایافزایشحاللیت،غنینشدهباشد .
توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

99

کلسیمکربناتبامنشاءطبیعی(مانندگچ،سنگ
آهک،خاکآهکداروگچفسفات 

-

91

سنگمنیزیم

-

99

سنگمنیزیمآهکدار

-

3

93

نمکاپسوم (نمکمنیزیمسولفات)

-

92

جیپسوم(3کلسیمسولفات)

فقطبامنشآطبیعی

2

93

پسماندتخمیرالکلیغالت وعصارهآن

بهغیرازآمونیوم

96

سدیمکلراید

فقطنمکمعدنیآن

93

آلومینیومکلسیمفسفات

میزانکادمیومآننبایدبیشتراز29mg/kg P2O5باشد.

93

عناصرریزمغذی(مانند:بر،مس،آهن،منگنز،
مولیبدن،روی) 

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

92

سولفور

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

39

خاکسنگ

-

31

خاکرس(مانندبنتونیت،پرلیتوزئولیت)

-

39

موجوداتبیولوژیکیکهبهطورطبیعیبوجود
میآیند(مانندکرمها)

-

33

ورمیکولیت(امالحآبدارسیلیس) 

-

 32

خاکپیت

19

بهغیرازافزودنیهایمصنوعی،برایدانه،کمپوستگیاهانگلدانیمجاز
است .
سایرمواردکاربرددرصورتتائیدتوسطسازمانگواهیکنندهمجازاست.
کاربردآنبهعنوانبهبوددهندۀخاکمجازنیست.
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ادامه جدول الف -0مواد مجاز براي کاربرد در کود و بهساز هاي خاک
رديف

نام مواد

الزامات و شرايط کاربرد

33

ورمیکولیت(امالحآبدارسیلیس) 

-

32

خاکپیت

19

بهغیرازافزودنیهایمصنوعی،برایدانه،کمپوستگیاهانگلدانیمجاز
است .
سایرمواردکاربرددرصورتتآئیدتوسطسازمانگواهیکنندهمجازاست.
کاربردآنبهعنوانبهبوددهندۀخاکمجازنیست.

33

هوموسکرمخاکیوحشرات(11ورمیکمپوست) 

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتآئیدشود.

36

کلرایدآهک 

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتآئیدشود.

33

فضوالتانسانی

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتآئیدشود .
اینفضوالتبایداززبالۀخانگیوصنعتیکهخطرآلودگیشیمیائیدارد
تفکیکشدهباشد.همچنینبرایحذفاحتمالخطرآفات،انگلهاو
میکروارگانیزمهایبیماریزابهاندازهکافیپاالیششدهباشدوبرای
محصوالتموردمصرفانسانوقسمتهایخوراکیگیاهنبایدبهکاررود.

33

محصوالتجانبیصنعتقند(مانند:ویناس )19

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتآئیدشود.

32

فرآوردههایجانبیروغننخل،13نارگیل،کاکائو
(شاملخوشههایمیوه،پسابصنعتیروغنپالم،
کودکاکائووساقههایکاکائو)

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتآئیدشود.

29

فرآوردههایجانبیفرآوریموادحاصلاز
کشاورزیارگانیک 

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتآئیدشود.

21

محلولکلسیمکلراید 

تغذیۀبرگیدرمواردکمبودکلسیم

-1منظورسیستم مدیریتصنعتیاستکهبردامپزشکیومنابعخوراکدامغیرمجازدرکشاورزیارگانیکبسیاروابستهاست .

2-Guano
3-Vermiculite
4-Basic slag
5-Kainite
6-Sylvinite
7-Epsom
8-Gypsom
9-Stillage
10-Peat
11-Humus from earthworms and insects
12-Vinasse
13-Palm
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جدول الف  -2مواد مجاز براي کاربرد در کنترل بيماري ها و آفات گياهي
الزامات و شرايط کاربرد

رديف

نام مواد

1

استفادهازپایرترین1استخراجشدهازچریشکریزانتمومسینراریافولیوم9
احتماالٌحاوییکترکیبسینرژیست3میباشد

9

کاربردروتنن3ازگونههای(دریس،الیپتیکا،تفروزیاوالنکوکارپوس)6

حيوان و گياه

3

3

استفادهازکوازیاآمارا

2

استفادهازریانیااسپیکوزا

3

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود..بهغیراز
پیپرونیلبوتوکساید2کهبهعنوانسینرژیستمیباشد.
توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود..
توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود..

3

2

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.
11

19

استفادهازمحصوالتچریش آزادیراختاایندیکا (آزادیراختین)
19

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

6

پروپولیس (صمغقهوهایرنگ)

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

3

روغنهایگیاهیوحیوانی

-

3

جلبکدریائی،آردوعصارۀجلبکدریائی،نمکدریاوآبشور

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود .
بهصورتشیمیائینیزنبایدآمایششدهباشد.

2

ژالتین

-

19

لسیتین

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

11

کازئین

-

19

اسیدهایطبیعیمانندسرکه

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

13

محصوالتتخمیرشدهحاصلازآسپرژیلوس

-

12

13

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

عصارۀقارچشیتیک

12

-

13

عصارۀجلبککلرال

16

نماتدکشکیتین

دارایمنشآطبیعی

13

استفادهازگیاهانطبیعیبهغیرازتنباکو

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

13

تنباکوبهغیرازنیکوتینخالص

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

13

-

12

سابادیال

99

مومزنبور

91

مسبهصورتهیدروکسایدمس،اکسیکلرایدمس(3ظرفیتی)،
16
سولفاتمس،اکسیدمس،مخلوط)بورگوندیوبوردو)

تجویزومیزانکاربردآنبایدتوسطسازمانگواهیکننده
مشخصشدهباشد.بهعنوانیکقارچکش،بهگونهایاستفاده
شودکهسببکاهشتجمعمسدرخاکشود.

99

سولفور

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

93

پودرهایمعدنی(خاکسنگ،سیلیکات)

-

92

خاکدیاتومه

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

93

سیلیکات،خاکرس(بنتونیت)

-

96

سدیمسیلیکات

-

مواد معدني
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ادامه جدول الف  -2مواد مجاز براي کاربرد در کنترل بيماري ها و آفات گياهي
رديف

نام مواد

الزامات و شرايط کاربرد

93

سدیمبیکربنات

-

93

پتاسیمپرمنگنات

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

92

آهنفسفات

بهعنوانحلزونکشاستفادهشود

39

روغنپارافین

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

میکروارگانیسمهایمورداستفادهدرکنترلبیولوژیکیآفات

-

میکروارگانیسمها(باکتری،ویروس،قارچ)مانندباسیلوس
13
تورینجنسیز13وویروسگرانولوزیز

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

سایرموارد

-

39

دیاکسیدکربنوگازنیتروژن

-

33

صابونپتاسیم(صابوننرم)

-

32

اتیلالکل

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

33

استفادهازگیاهانداروئیوهوموپاتی

36

استفادهازگیاهانوبیودینامیک

33

حشراتنرسترونشده

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود

33

موادجوندهکش

فرآوردههایکنترلآفاتدردامداریها .بایدتوسطسازمان

32

استفادهازفرومون

-

29

استفادهازترکیباتحاویمتیلآلدهایددافعگونههایعالیحیوانات
مانند:کاربردتله

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

21

روغنهایمعدنی

توسطسازمانگواهیکنندهبایدتائیدشود.

29

وسایلکنترلمکانیکیمانند:شبکههایحفاظتمحصول،سدهای
مارپیچی،تلههایپالستیکیدارایپوششچسبی،نوارهایچسبناک

-

31

گواهیکنندهتائیدشود
تله

1-Pyrethrin
2-Synergist
3-Chrysanthemum cinerariaefolium
4-Piperonyl butoxide
5-Rotenone
6-Derris,Thephrosia, Lonchocarpus,Elliptic
7-Quassia amara
8-Ryania soeciosa
9-Neem
10-Azadirachta indica
11-Azadirachtin
12-Shiitake
13-Propolis
14-Chlorella
15-Sabadilla
16-Burgundy, Burdeaux
17-Bacillus thuringiensis
18-Granulosis

51

پيوست ب
( الزامي )
مواد افزودني مجاز با منشآ غير کشاورزي در محصوالت ارگانيك
ب 0-مواد افزودني مجاز براي کاربرد در گروه هاي خاصي از مواد غذائي
درجدولب 1فهرستیازموادافزودنیمجازدرمحصوالتارگانیک،همراهبا شمارۀ INSموادآورده شده
است .
مواردکاربردوگروههایغذاییوموادغذائیتعیینشدهطبقجدول ب،1برگرفتهازاستانداردهایکلی
افزودنی های مواد غذائی 1و سایر استانداردهای پذیرفته شده در کمیسیون کدکس غذائی می باشد( به
استانداردملیایرانشمارۀ،239مراجعهشود) .
درجدول ب1گروههایغذائیمطابقباسیستمطبقهبندیموادغذائی() FCSشمارهگذاریشدهاست.
برایآگاهیبیشتردراینزمینهبهاستاندارد ،CAC/CX 192مراجعهشود 
از افزودنی هایمواد غذائیمطابق با جدول ب 1می توان برایکاربرد تعیین شدهدر فرآورده های غذائی
خاص،استفادهکرد .

-General standards for food additives

52

1

جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره INS

نام افزودني

کاربرد مجاز درمحصوالت
ارگانيك

کاربرد در گروه هاي غذايي
موادغذاِئي با منشاء گياهي

موادغذائي با منشاء حيواني

071 i

کلسیمکربنات

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنانموارد
استثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی
99/9

221 i

سولفوردیاکساید

برایتمامموارد

12/9/9فرآوردههایتخمیریسیبوگالبی 
12/9/3فرآوردههایتخمیریانگور 
12/9/2سایرفرآوردههایتخمیری

12/9/3نوشابههایتخمیریبرپایهعسل

271

اسیدالکتیک 
( L – Dو) DL

برایتمامموارد

231

کربندیاکساید 

برایتمامموارد

236

111

2/9/9/3سبزیجاتتخمیرشده(شاملقارچهایخوراکی،ریشههاو 91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی
 99/9
غدهها،حبوباتوبقوالتوآلوئهورا)فرآوردهجلبکهایدریاییبهجز
93/2پوششهایخوراکی(مانندپوششسوسیس)
فرآوردههایسویایتخمیرشدهگروهغذایی19/19
مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنانموارد
استثناءوجوددارد .

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد .

اسیدمالیک) (DL-

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنانموارد
استثناءوجوددارد.

غیرمجاز

اسیداسکوربیک

برایتمامموارد

مجاز،درصورتناکافیبودنمنابعطبیعیدردسترس 

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنانموارد
استثناءوجوددارد .

مجاز،درصورتناکافیبودنمنابعطبیعیدردسترس 
9/93گوشتهایفرآوریشده،فرآوردههایماکیانوحیوانات
شکارشدهکاملیاقطعات 
محصوالتگوشت،ماکیانوحیواناتشکاریچرخشدهو
فرآوریشده 
3/93پوششهایخوراکی(مانندپوششسوسیس)

53

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره INS

نام افزودني

کاربرد در گروه هاي غذايي

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك
موادغذاِئي با منشاء گياهي

موادغذاِئي با منشاء گياهي

117

توکوفرولها 
(کنسانترههایطبیعی
مخلوط)

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنانموارد
استثناءوجوددارد .

مجاز،درتماممحصوالتمخلوطمطابقاستانداردکلی
افزودنیهایخوراکیواستانداردهایپذیرفتهشدهدرکمیسیون
کدکسغذائی

122

لسیتین(بدوناستفادهاز
موادسفیدکنندهوحالل
هایآلیتهیهشدهباشد
).

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنانموارد
استثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی
 99/9
99/9روغنها،چربیهاوامولسیونهایچربی
1/6/19سسهایامولسیونشده(مانندمایونز،سسساالد) 
1/13شیرخشکنوزادان،موادغذائیتکمیلیبراینوزادانو
کودکان

کلسیمالکتات

برایتمامموارد

غیرمجاز

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی 
 99/9

271
111

اسیدسیتریک

برایتمامموارد

9/29میوههاوسبزیجات(شاملقارچهایخوراکی،ریشههاوغدهها ،بهعنوانیکعاملمنعقدکنندهبرایتولیدپنیرهایخاصو
تخممرغپختهاستفادهشود .
حبوبات،بقوالتوآلوئهورا)فرآوردهجلبکهایدریایی،مغزهاودانهها 
6/91پنیروموادغذائیمشابه 
1/99روغنهاوچربیهایبدونآب 
19/9تخممرغوفرآوردههایآن 

54

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره
INS

110i

نام افزودني

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك

کاربرد در گروه هاي غذايي
مواد غذاِئي با منشاء گياهي




دیهیدروژنسدیم
سیترات




برایتمامموارد




غیرمجاز

دیهیدروژنپتاسیم
سیترات

برایتمامموارد

غیرمجاز

مواد غذائي با منشاء حيواني
9/1/1/91پسآبیادوغکره(ساده)وفقطبهعنوانپایدارکننده 

9/1/91نوشیدنیهایبرپایهلبنیات،طعمدارو/یاتخمیر
شده(مانندشیرکاکائو،شیرتخممرغ،ماستنوشیدنی
نوشیدنیبرپایهآبپنیر) 
9/1/9/91شیرهایتخمیرشده(ساده)فرآوریشدهبه
روشحرارتیپسازتخمیر(فقطپایدارکننده) 
3/91شیرتغلیظشدهومحصوالتمشابه(ساده)(فقط
پایدارکننده) 
2/91خامه(ساده)وموادمشابه(فقطپایدارکننده) 
1/3/91شیرخشکوپودرخامه(ساده)(فقطپایدارکننده) 
1/6/91پنیرتازه(فقطپایدارکننده) 
2/6/91پنیرفرآوریشده(فقطامولسیونکننده) 
9/3/91آبپنیرخشکشدهوفرآوردههایآنبهجز
پنیرهایحاویآبپنیر 
3/93فرآوردههایگوشت،ماکیانوحیواناتشکاریچرخ
شدهفرآوریشده 
درپاستوریزاسیونسفیدهتخممرغدرگروه9/19:فرآوردههای
تخممرغ

112i

55

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد.

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره
INS

نام افزودني

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك

کلسیمسیترات

کاربرد در گروه هاي غذايي
مواد غذائي با منشاء حيواني

مواد غذائي با منشاء حيواني

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد.

114

اسیدتارتاریک

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد.

غیرمجاز

115i

مونوسدیمتارتارات 
دیسدیمتارتارات

برایتمامموارد

9/93شیرینیها 
1/9/93کیکها

غیرمجاز

111

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی99/9

115 i i
116i

مونوپتاسیمتارتارات 
دیپتاسیمتارتارات

برایتمامعملکردها

116 i i

9/93شیرینیها 
9/96آردهاونشاستهها 
9/93کیکها


غیرمجاز

140i

اورتوفسفاتمونو
سدیم

برایتمامعملکردها

9/96انواعآرد

غیرمجاز

411

اسیدآلژینیک

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی99/9

سدیمآلژینات

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروهغذایی 99/9
تماممحصوالتمخلوطمجازمطابقاستانداردکلیافزودنیهای
خوراکیواستانداردهایپذیرفتهشدهدرکمیسیونکدکسغذائی

410

56

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره
INS

نام افزودني

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك

پتاسیمآلژینات

برایتمامموارد

کاربرد در گروه هاي غذايي
موادغذاِئي با منشاء گياهي

مواد غذائي با منشاء حيواني

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروه
غذایی99/9
تماممحصوالتمخلوطمجاز،مطابقاستانداردکلیافزودنی
هایخوراکیواستانداردهایپذیرفتهشدهدرکمیسیون
کدکسغذائی

416

آگار

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد .

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچناناستثناهائیوجوددارد 

417

کاراجینان

برایتمامموارد 





مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروه
غذایی99/9


412

57

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره INS

نام افزودني

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك

صمغکاربوبین

برایتمامموارد 

کاربرد در گروه هاي غذايي
موادغذاِئي با منشاء گياهي
مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد .

401

58

موادغذائي با منشاء حيواني
1/91شیرونوشیدنیهایبرپایهلبنیات 
9/91فرآوردههایلبنیتخمیرشدهومایهزدهشده(
ساده)بهجزگروه(9/1/91نوشیدنیهایبرپایهلبنیات) 
3/91شیرتغلیظشدهوفرآوردههایمشابه(ساده) 
2/91خامه(ساده)وموادمشابه(فقطپایدارکننده) 
1/3/91شیرخشکوپودرخامهساده(فقطپایدارکننده) 
6/91پنیروموادغذاییمشابه 
3/91دسرهایبرپایهلبنیات(مانندپودینگ،ماستمیوه
اییاطعمدار) 
1/3/91آبپنیرمایعوفرآوردههایآنبهجزپنیرهای
دارایآبپنیر
9/1/93گوشتتازه،ماکیانوگوشتحیواناتشکاری،
چرخشده 
9/93گوشتهایفرآوریشده،فرآوردههایماکیانو
حیواناتشکاریکاملیاقطعات 
3/93فرآوردههایگوشت،ماکیانوحیواناتشکاریچرخ
شدهفرآوریشده 
3/93پوششهایخوراکی(مانندپوششسوسیس) 


ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره INS

نام افزودني

402

صمغگوار

کاربرد در گروه هاي غذايي

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك

موادغذاِئي با منشاء گياهي

موادغذاِئي با منشاء گياهي

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچنانموارداستثناءوجوددارد .

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروه
غذایی99/9
9/9/3گوشت،گوشتماکیانوگوشتحیواناتشکاری
کاملیاقطعهقطعهشدهباحرارتفرآوریشده 
9/3/3گوشت،گوشتماکیانوگوشتحیواناتشکاری
چرخشدهوفرآوریشدهباحرارت 
9/19فرآوردههایتخممرغی

401

صمغتارگاکانت 

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچناناستثناهائیوجوددارد .

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائی
همچناناستثناهائیوجوددارد .

404

صمغعربی

برایتمامموارد

9/99روغنها،چربیهاوامولسیونهایچربی 
9/93شیرینیها 


91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروه
غذایی99/9
9/99روغنها،چربیهاوامولسیونهایچربی 
9/93شیرینیها

405


صمغزانتان


برایتمامموارد

9/99روغنها،چربیهاوامولسیونهایچربی 
9/29میوههاوسبزیجات(شاملقارچهایخوراکی،ریشه
هاوغدهها،حبوبات،بقوالتوآلوئهورا)فرآوردهجلبکهای
دریایی،مغزهاودانهها 
/93فرآوردههاینانوایی 
3/19ساالدها(مانندساالدماکارونی،ساالدسیبزمینی) 

غیرمجاز

59

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره INS

نام افزودني

کاربرد مجاز در محصوالت
ارگانيك

صمغکارایا

برایتمامموارد

برایتمامموارد

3/9/9/29سبزیجات(شاملقارچهایخوراکی،ریشههاوغده
ها،حبوباتوبقوالتوآلوئهورا)جلبکهایدریاییومغزهاو
دانههاپورۀدانهیاپخشکردنی 
6/9/9/92سبزیجات(شاملقارچهایخوراکی،ریشههاوغده
ها،حبوباتوبقوالتوآلوئهورا)وجلبکهایدریاییومغزهاو
دانههاوپالپدانهوفرآوردههایآماده(مثلدسرسبزیجاتو
سسها،سبزیجاتشیرین)بهجزگروهغذایی 3/9/9/92
3/9/9/92سبزیجاتتخمیرشده(شاملقارچهایخوراکی،
ریشههاوغدهها،حبوباتوبقوالتوآلوئهورا)فرآوردهجلبک
هایدریاییومغزهاودانهها،محصوالتتخمیرشدهسویااز
گروهغذایی 19/19


برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان 91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروه
غذایی99/9
موارداستثناءوجوددارد .

422

پکتین
441

موادغذاِئي با منشاء گياهي

موادغذائي با منشاء حيواني

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد .



406

گلیسرول

کاربرد در گروه هاي غذايي

61

غیرمجاز

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره INS

نام افزودني

511ii

هیدروژنسدیم
کربنات 

سدیمسسکوئی
کربنات

511iii

پتاسیمکربنات

کاربرد مجاز در
محصوالت ارگانيك

موادغذاِئي با منشاء گياهي

موادغذائي با منشاء حيواني

برایتمامموارد

9/93فرآوردههاینانوایی
9/93شیرینیها

91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالتگروه
غذایی99/9

برایتمامموارد

9/93شیرینیها 
9/96غالتوفرآوردههایآن،مشتقشدهازدانههایغالت،
ازغدههاوریشهها،حبوباتوبقوالتبهجزفرآوردههای
نانواییازگروهغذایی 9/93
9/93کیکها

تنظیمکنندهاسیدیته 


حجیمکننده

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد .

510i

511i

511ii
514i
514ii

آمونیمکربنات 


هیدروژنآمونیم
کربنات
منیزیمکربنات 
هیدروژنمنیزیم
کربنات

کاربرد در گروه هاي غذايي

برایتمامموارد

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد.

61

غیرمجاز

غیرمجاز

غیرمجاز

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره
INS

نام افزودني
پتاسیمکلراید

کاربرد مجاز در
محصوالت ارگانيك

موادغذاِئي با منشاء گياهي

مواد غذائي با منشاء حيواني

برایتمامموارد

9/29میوههاوسبزیجات(شاملقارچهایخوراکی،ریشههاوغدهها،
حبوباتوبقوالتوآلوئهورا)فرآوردهجلبکهایدریاییومغزهاودانه 
2/19خردل 
9/6/19سسهایامولسیوننشده(مانندکچاب،سسپنیر،سسخامه
ای،سسگوشت)

غیرمجاز

518

513

524

کاربرد در گروه هاي غذايي

کلسیمکلراید

برایتمامموارد

9/29میوههاوسبزیجات(شاملقارچهایخوراکی،ریشههاوغده
ها،حبوباتوبقوالتوآلوئهورا)وفرآوردهجلبکهایدریاییو
مغزهاودانهها 
3/96فرآوردههایسویا(بهجزفرآوردههایسویادرگروهغذایی
2/19وفرآوردههایتخمیرشدهسویادرگروهغذایی )19/19
1/2/19فرآوردههایپروتئنسویا 
19/19فرآوردههایتخمیرشدهسویا 



91/9لبنیاتومحصوالتمشابهبهجزمحصوالت
گروهغذایی99/9
9/93گوشتهایفرآوریشده،فرآوردههایماکیان
وحیواناتشکاریکاملیاقطعهقطعهشده 
3/93گوشتچرخشدهفرآوریشده،ماکیانو
حیواناتشکاری
2/93پوششهایخوراکی(مانندپوششسوسیس) 

سدیمهیدروکساید

برایتمامموارد

99/6غالتوفرآوردههایآن،مشتقشدهازدانههایغالت،ازغده
هاوریشهها،حبوباتوبقوالتبهجزفرآوردههاینانواییازگروه
غذایی 9/93
1/1/1/93نانهایعملآوریشدهباخمیرمایهونانهایخاص 


غیرمجاز

62

ادامه جدول ب  -0مواد افزودني با منشآ غيرکشاورزي
شماره
INS

نام افزودني

کاربرد مجاز در
محصوالت ارگانيك

کاربرد در گروه هاي غذايي
موادغذاِئي با منشاء گياهي

مواد غذا ئي با منشاء حيواني

506

کلسیمسولفات

برایتمامموارد

3/96فرآوردههایسویا(بهجزفرآوردههایسویادرگروهغذایی
2/19وفرآوردههایتخمیرشدهسویادرگروهغذایی )19/19
1/9/93کیکها،کلوچههاوپایها(مانندانواعپرشدهبافرنیو
میوهها) 
3/19خمیرمایههاوفرآوردههایمشابه 
1/2/19فرآوردههایپروتئینسویا 
19/19فرآوردههایتخمیرشدهسویا 



غیرمجاز 


550

دیاکسیدسیلیکون
(نامتبلور)

برایتمامموارد

9/19گیاهاندارویی،ادویهها،چاشنیهاوادویههایمعطر(مانند
ادویهمورداستفادهدررشتۀآماده) 

غیرمجاز

340

نیتروژن

برایتمامعملکردها

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهایغذائیهمچنان
موارداستثناءوجوددارد .

مجاز،اگرچهدراستانداردهایکلیافزودنیهای
غذائیهمچنانموارداستثناءوجوددارد .
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ب 2-مواد طعم دهنده
موادوفرآورده هاییکهتحتعنوانطعمدهندهطبیعییافرآورده هایطعمدهندهطبیعیبرچسب
گذاریمیشوند،بایدمطابقبااستاندارد،CAC/GL 29باشد .
ب 1-آب آشاميدني
ب 4-نمك 
نمکبامادهاصلیسدیمکلرایدیاپتاسیمکلرایدبهعنواناجزایاصلیاستکهمعموالٌ درفرآوری مواد
غذائی،استفادهمیشود.
ب 4-ميکروارگانيزم ها و آنزيم ها
استفادهازمیکروارگانیزمهاوآنزیمهاکهبهطورمعمولدرفرآوریموادغذاییبهکارمیرود،بهاستثناء
میکروارگانیزم های تراریخته و/یادست ورزی شدۀ ژنتیکی یا آنزیم های حاصل از دست ورزی ژنتیکی،
مجازاست .
ب 5-مواد کمك فرايند
ب0-5-کاربردموادکمکفرآیندمطابقباجدولب،9مجازاست .
ب 2-5 -ميکروارگانيزم ها و آنزيم ها
استفادهازمیکروارگانیزمهاوآنزیمهاکهبهطورمعمولدرفرآوریموادغذاییبهعنوانکمکفرآیندبه
کارمیرود،بهاستثناء میکروارگانیزمهایتراریختهو/یادستورزیشدۀژنتیکیوآنزیمهایحاصلاز
دستورزیژنتیکی،مجازاست .
















جدول ب  -2مواد کمك فرآيند براي تهيه محصوالت با منشآ کشاورزي 
کاربرد

نام مواد
رديف

محصوالت گياهي

1

آب

-

9

کلسیمکلراید

منعقدکننده

3

کلسیمکربنات

-

2

کلسیمهیدروکساید

-

3

کلسیمسولفات

منعقدکننده

6

منیزیمکلراید(نیگاری)

3

پتاسیمکربنات

خشککردنکشمش

3

کربندیاکساید

-

2

نیتروژن

-

19

اتانول

حالل

11

اسیدتانیک

کمکصافی

19

تخممرغباآلبومین

-

13

کازئین

-

12

ژالتین

-

13

ژالتینبهدستآمدهازآبشش
ماهی

-

16

روغننباتی

لیزکننده9وآزادکننده

13

سیلیکوندیاکساید

حاللژلیاکلوئید

13

کربنفعال

-

12

تالک

-

 99

بنتونیت

-

 91

کائولین

-

 99

خاکدیاتومه

-

 93

پرلیت

-

 92

پوستۀفندق

-

 93

مومزنبورعسل

آزادکننده

1

منعقدکننده

2

3

آزادکننده

 96

مومکارنائوبا

 93

اسیدسولفوریک

تنظیمکنندهpHآباستخراجیدرتولیدقند


 93

سدیمهیدروکساید

تنظیمکنندهpHدرتولیدقند
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ادامه جدول ب  -2مواد کمك فرآيند براي تهيه محصوالت با منشآ کشاورزي
رديف

نام مواد

کاربرد

92

اسیدتارتاریکونمکآن

-

39

سدیمکربنات

تولیدقند

31

اجزایپوستدرختآمایششده

-

39

پتاسیمهیدروکساید

تنظیمکنندهpHدرتولیدقند

33

اسیدسیتریک

تنظیمکنندهpH
1-Nigari
2-Greasing agent
3-Releasing agent
2-Carnauba wax



ب 1-5-مواد کمك فرآيند براي فرآورده هاي دامي و زنبوري
موادپیشنهادیارائهشدهطبقجدولب3فقطبرایفرآوریفرآوردههایدامیوزنبوری،کاربرددارد .

جدول ب  -1مواد پيشنهادي براي فرآورده هاي دامي و زنبوري
شماره INS

نام

شرايط ويژه

-

کلسیمکربنات

-

-

کلسیمکلراید

قوامدهنده،موادمنعقدکنندهدرتولیدپنیر

-

کائولین

استخراجپروپولیس(صمغقهوهایرنگ)

-

اسیدالکتیک

تولیدشیر:موادمنعقدکننده،تنظیمکنندهpHحمامنمکبرایپنیر

-

کربناتسدیم

تولیدشیر:مادهخنثیکننده

-

آب

-
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پيوست پ
(الزامي)
شرايط استفاده از نشان ملي ارگانيك ايران

عالوهبرشرایططبق بند  3 -3ایناستانداردواستانداردملیایرانبهشماره 2239والزاماتبرچسب
گذاریدراستانداردمرتبطبامادهغذاییموردنظر،استفادهازنشانملیارگانیکایران،بایدباشرایطزیر
صورتپذیرد :
پ0-شماینشانملیارگانیکمطابقباشکلپ1-ورنگبندینشانبهصورترنگی(رنگسفیدو
سبزیشمی(میباشدوهرگونهرنگبندیبهغیرازآن،مجازنمیباشد .
پ2-هرگونهدخلوتصرفوتغییردرساختارنشان،افزودنیاحذفهرعبارتیابخشیازنشان،مجاز
نمیباشد .
پ1-بررویبدنهظروفبستهبندیباابعاد99×99سانتیمتر،ابعادنشان9×9سانتیمترنوشتهشودو
درموردسایرابعادبستهبندی،متناسبباالگویارائهشده،ابعادنشانطراحیشود .


شکل پ - 0نشان ملي ارگانيك


پ4-نشانملیارگانیکایران،بایدکامالٌمتمایزوواضح،چاپودربستهبندیقابلشناساییباشد .
پ 5-نام،نشانوشمارهگواهینامهشرکتبازرسیکنندهوتاریخاعتبارگواهیارگانیکمحصول ،باید
درزیرنشانبافونتمناسبومتناسببااندازهنشان،نوشتهشود .
پ6-دریافتفایلمحتوینشانملیارگانیکایرانبهصورتالکترونیکیازسایتسازمانملیاستاندارد
ایران،امکانپذیرمیباشد .
پ 7-ابطالگواهییکعاملمیتواند بهدلیلعدمتطابقهاییافتشدهتوسطسازمانبازرسیکننده
رسمیدر بازرسیهایبیشترصورتگیرد.سازمانبازرسیکنندهرسمیهمچنینمیتواندطبقیافته
هاییکهنشاندهندهاهمالدرتولیدمحصولارگانیکباشد،گواهییکعاملراتعلیقنماید.درچنین
مواردیحقاستفادهازنشانارگانیکدربرچسبمحصولتوسطعامل،درطولمدتتعلیقگواهیباطل 
میشودوممکناستنیازبهفراخوانمحصولازبازار،داشتهباشد .
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پيوست ت
( الزامي )
صدور گواهي گروهي
روستاها،تعاونیهایروستایی،اتحادیههایکشاورزیوشرکتهایسهامیعامباحضورکشاورزان به
عنوانسهامدارومانندآن ،میتوانندگواهیتولیدمحصوالتارگانیکدرقالبگواهیگروهیرا ،دریافت
کنند .
اینگونهمجموعههایکشاورزی،بایدتحتمدیریتواحدوبهصورتچتریفعالیتنمودهوهمهالزامات
ایناستانداردرابرآوردهکنند.ایننوعصدورگواهیتنهابرای کشاورزانخردهپاوباسطحزیرکشت/
میزانتولیدکمبامحصولیکسانومشترک،قابلصدوراست .

يادآوري-کشاورزانعمده،خریدوفروشمحصوالتکشاورزیوواحدهایفرآوری واجدشرایطدریافتایننوعگواهی
نخواهندبود .

فرآوردهتولیدیبایدتحتنامیکسانودرقالبیکاستراتژیهمنواختوثابت ،تولیدوبهفروشبرسد.
کشاورزانعضوگروه،حقعرضهوفروشمحصوالتخودرابهصورتانفرادیومستقلندارند .
استقراریکسیستمکنترلداخلی 1جهتحصولاطمینانازهماهنگیفعالیتدرونگروهیالزامیمی
باشد.اینسیستمبایدتوسطیکفردمنتخبهدایتشود .
گواهی گروهی برای تولید کنندگان محصوالت زراعی و باغی و عرصه های طبیعی ،در یک محدوده
جغرافیاییمشخصکاربردداشتهودورهگذارمحصوالتمطابقالزاماتایناستاندارد،تعیینمیشود .
عالوهبررعایتالزاماتطبقایناستانداردمواردزیربایددرنظرگرفتهشود :
ت 0-دراتحادیههایروستاییومانندآن،فردمنتخب(مسئولگروه)بایداقداماتالزمبرایاطمیناناز
یکنواختیوهماهنگیفعالیتهایدرونگروهرا ،ازطریقبرقراریدورههایآموزشی ،بازدیدوکنترل
مداوم،بهانجامبرساند.
ت2-بههمینمنظورتعدادکافیافرادآموزشدیده،بایدبهعنوانبازرسداخلیدرگروه،تعریفشوند.
ت 1-بازرسانداخلی ،بایدازدانشوتخصصکافیبرخورداربودهوباالزاماتایناستانداردنیزآشنایی
کافیداشتهباشند.سوابقواطالعاتشاملنام،میزانونوعمحصولتولیدشده،سطحریزکشت،عرضهو
برداشت،مبارزهباآفاتوعملیاتبهسازیزمین،نقشهمنطقهکشتبرایهرعضوگروه،بایدتهیهوبهروز
آوریشودوازطریقبازرسیهایداخلی،بایدازاینمسئله،اطمینانحاصلکرد.
ت 4-درمواردیکهتعداداعضایگروهزیادباشد،مجموعهبایدرابطهمحکموماندگاربااعضاءایجادکند
تاهماهنگیوهدایتمجموعهمقدورباشد.بازرسیهایداخلی ،بایدبهگونهایانجامشودکهقابلیت
ردیابیهرکشاورز،امکانپذیرباشد.
)1-Internal Control System(ICS
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ت 5-هریکازاعضایگروه،درمقابلگواهیصادرشدهمسئولیتدارد.لذابازرسیداخلیحداقلیکبار
در سال برای هر مزرعه ضروری می باشد .همچنین پایش فعالیت های درون گروه و ارزیابی انطباق با
الزاماتایناستانداردالزامیاست.کلیهاطالعاتوسوابق،بایدحفظوبهروزآوریشوند.
ت 6-آموزشهایارائهشدهبایدبهبودوافزایشدانشومهارتدرعملیاتکشاورزیوهمچنیندانش
اصولکشاورزیارگانیکرابهصورتمداوم،هدفقراردهد.
ت 7-مسئولگروهبایدهمهمدارکمبتنیبربرگزاریدورهآموزشیراحفظ،ومستندنماید.
ت 8-مسئول گروه باید حفظ و هماهنگی سیستم کنترل داخلی را به عنوان مسئولیت خود ،به انجام
برساند .این امر با توسعه و آموزش روش های تولید ارگانیک ،آشنایی با الزامات این استاندارد ،انجام
هماهنگبازرسیهایداخلی،حفظوبهروزآوریمستنداتومدارک،مقدورخواهدبود.
ت 3-ارزیابیوبازرسیساالنه ،بایدتوسطسازمانبازرسیکنندهرسمیحداقلیکباردرسالبهانجام
برسد.تعدادکشاورزانازمجموعهکهبهصورتمستقیموبهشکلتصادفیموردبازرسیقرارمیگیرند،
بایدبین 3%تا( 99%بستهبهتعداداعضاء گروه) ،باشد.برایمجموعههایبابیشاز 1999عضو،حداقل
39نفرازاعضاء،بایدبهصورتتصادفیانتخابوموردبازرسی،قرارگیرند .
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