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  نام خدا به

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ارداستاند تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  حبانصـا  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و حطر ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب هب دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .دكن مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند يم سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي ستمسي صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به تصالحي تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  رداستانداتدوين كميسيون فني 
نقاط كنترل و معيار  پذيرش براي تضمين  مديريت  - )ايران گپ(عمليات خوب كشاورزي ايران  "

  محصوالت زراعي و باغي - جامع فعاليت هاي كشاورزي
  

   نمايندگي /و سمت                                     :رئيس
  كشور عيسازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبي           ابراهيمي، اسداله

  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، توسعه روستايي(
  

  :دبير
  پژوهشگاه استاندارد                                 احمدي، ناديا

  ) فوق ليسانس شيمي دريا(
  

  -وزارت جهاد كشاورزي                                       فتاحي فر، الهام
  معاونت امور توليدات گياهي)                  ع غذاييفوق ليسانس مهندسي كشاورزي، علوم و صناي(
  

  )ءبه ترتيب حروف الفبا ياسام( :اعضاء
  سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي                    احمدي، سيدمحمود

  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
  

  - زيوزارت جهاد كشاور                                حسيني، سيدمحمد
   معاونت امور توليدات گياهي                                               )ليسانس مهندسي كشاورزي(
  

              -وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي                 حضرتي، اصغر
  غذا و دارومعاونت )                            زراعت و اصالح نباتات ليسانس مهندسي كشاورزي،(
  

 بانك كشاورزي                                                                           موژان حق شنو،

  )مهندسي كشاورزي، اقتصادكشاورزي فوق ليسانس(
  

  سازمان حفظ نباتات                           عصار، محسن                                     
  )مهندسي كشاورزي، حشره شناسي فوق ليسانس(
  
  



 د 

  

  ادامه كميسيون فني تدوين استاندارد
نقاط كنترل و معيار  پذيرش براي تضمين  مديريت  - )ايران گپ(عمليات خوب كشاورزي ايران  "

  محصوالت زراعي و باغي - جامع فعاليت هاي كشاورزي
  

  نمايندگي/ سمت و  :اعضاء
سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور                                             غيبي، ميربهروز                       

 ليسانس مهندسيفوق (

  )،گياهپزشكيكشاورزي 
  

  -وزارت جهاد كشاورزي                           كيائي، سيدمحمد                                     
  معاونت امور توليدات گياهي                                             )فوق ليسانس فيزيولوژي گياهي(
  

  كارشناس صنايع غذايي                                      مجرد، كامران
  )                      فوق ليسانس مهندسي علوم و صنايع غذايي(
  

  پژوهشگاه استاندارد                                 نوربخش، رويا
  ) فوق ليسانس سم شناسي(
  

  اعظم                                              سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ،هوشمند
  )گياهي هايفوق ليسانس مهندسي كشاورزي، بيماري(
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  فهرست مندرجات
  

  صفحه                                                                                                 عنوان                
  ب سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

  ج استاندارد تدوين فني كميسيون
  د پيش گفتار

  و دامنه كاربردهدف     1
  مراجع الزامي      2
  الزامات      3

   مخاطرات ميكروبي/ راهنماي ايران گپ:)اطالعاتي( پيوست الف
  استفاده از آب/ راهنماي ايران گپ: )اطالعاتي( بپيوست 

  مديريت جامع آفات/ راهنماي ايران گپ): اطالعاتي(پيوست پ 
در كشورهايي  فرآورده هاي حفاظت از گياهاناستفاده از / راهنماي ايران گپ): اطالعاتي(پيوست ت 

  يابي دارند كه اجازه برون
تجزيه و تحليل مانده سموم                                      / راهنماي ايران گپ): اطالعاتي(پيوست ث  

  ارزيابي احتمال وقوع خطر حداكثر باقي مانده /راهنماي ايران گپ): اطالعاتي(پيوست ج 
هاي كاربردي تجهيزات  ي حضوري و آزمونراهنماي بازرس/ راهنماي ايران گپ): اطالعاتي(پيوست چ 
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  يش گفتارپ
  

نقاط كنترل و معيار  پذيرش براي تضمين مديريت  -)ايران گپ(عمليات خوب كشاورزي ايران " استاندارد
توسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه "باغي محصوالت زراعي و -جامع فعاليت هاي كشاورزي

هزار و صد و شصت و  در و شده تدوين و تهيهسازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور 
 قرار تصويب مورد 18/7/91 مورخ كشاورزيهاي  فرآوردهخوراك و  استاندارد ملي كميتة اجالس هفتمين

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك، است گرفته

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خدمات،  و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم واقعم در ايران ملي استانداردهاي
بنابراين،  .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ناي تهية براي كه خذيأنبع و مم

Control Points and Compliance Criteria Integrated Farm Assurance - CROP BASE, IAF 4.0-
CPCC, CB V4.0, January 2011. 
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  - نقاط كنترل و معيار پذيرش براي تضمين مديريت جامع فعاليت هاي كشاورزي

  باغي محصوالت زراعي و
 

  هدف و دامنه كاربرد    1
مديريت جامع فعاليت هاي كنترل و معيار هاي پذيرش براي  نقاط تعيين هدف از تدوين اين استاندارد،

  .اين استاندارد براي تمامي محصوالت باغي و زراعي كاربرد دارد. مي باشد ،محصوالت زراعي و باغيدر  كشاورزي
  
2   مراجع الزامي  

ترتيب  بدين. ها ارجاع داده شده است ي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزام
  .آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

       اصالحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك، در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده باشد 
معهذا بهتر است در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است همواره ، نظر نيست مورد

  .مورد نظر قرار گيرد، هاي بعدي آن آخرين تجديدنظر و اصالحيه
  . جع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر

  
   .واژه نامه - ) ايران گپ( عمليات خوب كشاورزي  ،13325استاندارد ملي ايران شماره  1- 2
الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه هاي آزمون  ،17025آي اي سي شماره  –ملي ايران ايزو استاندارد  2- 2
  .كاليبراسيون و
  
  الزامات   3

 1طبق جدول  الت زراعي و باغيمحصومعيارهاي پذيرش در اين استاندارد براي كليه توليدكنندگان  نقاط كنترل و
  .قابل اجرا است 
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براي مديريت جامع فعاليت هاي كشاورزي  الزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذيرش - 1جدول شماره 
  در محصوالت زراعي و باغي

 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف
CB مبناي محصوالت زراعي و باغي  

CB.1 رديابي  
محصـول را بـه مشـتريان     مربـوط بـه  گيـري مـواد غـذايي، امكـان ارائـه اطالعـات دقيـق و هدفمنـد          پس ل در بازرديابي ضمن تسهي

  .مي سازد فراهم
CB.1.1   توليـد شـده بـرآيا محصـول

قابـل  مبناي ايـن اسـتاندارد،    
ا محل توليد يرديابي تا مزرعه 

ساير مناطق مـرتبط بـا   و (آن 
  باشد؟ مي )محصول

اسايي مستند شده وجـود دارد كـه از   ك سيستم رديابي و شني
ا محل توليـد آن و از سـوي   يسو رديابي محصول تا مزرعه  يك

اطالعات برداشت محصـول  . ديگر تا مشتري را  فراهم مي سازد
به سوابق توليـد آن يـا   ، بايد به گونه اي باشد كه هر محصول را

براي اطالعات بيشـتر  .(مرتبط سازدآن،  به مزارع توليدكنندگان
 بـه مقـررات عمـومي   ل، مورد تفكيك و جداسـازي محصـو   در

سيسـتم  ). مراجعـه شـود   ند سهب طبق عمليات خوب كشاورزي
در صورت امكان، حمل و نقل محصول را نيز بايد تحـت  رديابي 

  .پوشش قرار دهد

  الزام قطعي

CB.2 نهاده هاي تكثيري  
هاي  و انتخاب واريته هاي مناسب به كاهش كاربرد كود و فرآوردهانتخاب نهاده هاي تكثيري نقش مهمي را در فرايند توليد داشته 

  .به شمار مي آيد، پيش نيازهاي پرورش خوب گياه و كيفيت محصول يكي از، انتخاب اين نهاده ها. كمك مي كند  حفاظت از گياهان،
CB.2.1 كيفيت  

CB.2.1.1 ــه ــود دارد ك ــندي وج ــا س آي
نظيـر  ( را بتواند كيفيـت بـذر  

ن از آفــت زدگــي، عــاري بــود
) ماننـد آن بيماري، ويـروس و  

  تضمين نمايد؟

گواهي يا سند كيفيت بذر كه شامل اطالعات وضـعيت خلـوص   
، گونه، نام گونـه، شـماره محمولـه و فروشـنده بـذر مـي باشـد       

  .داري شده و در دسترس مي باشد نگه

  شود پيشنهاد مي

CB.2.1.2  نهـــاده هـــاي تكثيـــري آيـــا
نت ضـما  خريداري شده داراي

 ،توليـد  نامه كيفيت يا گـواهي 
  ؟مي باشند

سوابقي موجود است كه نشان مـي دهـد كيفيـت نهـاده هـاي      
در راستاي مقررات كشور و دسـتورالعمل   به طور كاملتكثيري 

 ضـمانت نامـه   دارايصادره از سوي مرجـع ذي صـالح بـوده و    
و  بـوده  ي الزم، شرايط تحويل و مجوزهايا گواهي توليد كيفيت

 تاييد شده توسط مرجـع ذيصـالح  تكثيري  يك خزانهيا توسط 
  .استعرضه شده توليد و 

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.2.1.3  ــي ــاي داخل ــتم ه ــا سيس آي
كنترل كيفيت سـالمت گيـاه 
ــاي    ــه ه ــا گلخان ــه ي در خزان

  اجرا مي شوند؟، تكثيري

شامل سيستم پايش نشانه هاي كهك سيستم كنترل كيفيتي
وجـود دارد و سـوابق ايـن    مـي باشـد،   هـا   بروز آفات و بيماري

خزانه يا گلخانـه تكثيـري   . در دسترس باشد بايدسيستم پايش 
) مانند انتخـاب پايـه پيونـدي   (كه نهاده تكثيري استهر مكاني 

سيسـتم پـايش نيـز بايـد شـامل سـوابق        .شود توليد مي در آن
توليـد محصـول   أ و يا مزرعـه مبـد   يشناسايي و ثبت گياه مادر

صورت دوره اي و در مقـاطع زمـاني   ه مستندسازي بايد ب. باشد
چنانچه درخت يا گياه كشت شده . انجام شودمشخص و منظم 
كافي است، همين سوابق  )نه فروش( يشخصتنها براي استفاده 

ــت،  ــد در     اس ــري باي ــه تكثي ــتفاده از پاي ــورت اس ــا در ص ام
  .شود ها توجه ويژه اي توليد آن أمبدبه  مستندسازي سوابق

  شود پيشنهاد مي

CB.2.2 پوشش دهي و تيمارهاي شيميايي  
  .)برد نداردشود، اين بند كار كه از پوشش دهي يا تيمار شيميايي استفاده نمي در صورتي(

CB.2.2.1  آيا سوابق تيمار نمودن بـذور /
، سـاله  پايه هاي تكثيري يـك 

  شود؟ ثبت مي

سـاله   كيدر مواقعي كه توليدكننده، بذور يا پايه هاي تكثيري 
را تيمار نموده است، سوابق آن شامل نام محصول يا محصوالت 

ــراي تيمــار نمــودن  ــا  ، مشخصــاتمــورد اســتفاده ب ــات و ي آف
كه بذور با هدف  درصورتي. باشد موجود مي، اي هدفه يبيمار

ه اند، مدارك مربـوط بـه مـواد    شدداري تيمار  افزايش زمان نگه
   .داري شوند بايد نگه، ستفادها شيميايي مورد

  الزام

CB.2.2.2     آيا سوابق  مربوط بـه كـاربرد
حفاظـــت از فـــرآورده هـــاي 

در خزانـه يـا گلخانـه     گياهان
ثيـري در  توليد نهاده هـاي تك 

و  ثبـت  ،طي دوره تكثير گيـاه 
  مي شود؟ نگهداري

 حفاظـت از گياهـان  كليه سوابق مربوط به كاربرد فرآورده هاي 
در خزانه يا گلخانه توليد نهاده هاي تكثيـري طـي دوره تكثيـر    
 گياه، در دسترس مي باشند و اين سوابق شامل اطالعات محـل 

 مـاده مـوثره آن،   ، نام تجاري و يا نـام عمـومي و  كاربرد تاريخو 
نام كاربر مجاز، مجوز، دوز مصرفي، آفت هـدف و ماشـين آالت   

  .ستفاده مي باشدا مورد

  الزام
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CB.2.3  محصوالت تراريخته  
  ).در صورت عدم استفاده از واريته هاي تراريخته، اين بند كاربرد ندارد( 

CB.2.3.1  ــا ــايش ب ــا آزم ــت ي ــا كش آي
با مقررات  محصوالت تراريخته

ــاق   ــد انطب كشــور محــل تولي
  دارد؟

  

داراي يك نسخه از قوانين قابل كاربرد در كشور مزارعمزرعه يا
هـر گونـه   . با آن انطباق دارنـد به طور كامل بوده و محل توليد 

 تغيير در اين خصوص بايـد مستندسـازي و اسـناد آن حفـظ و    
مناسبي چـه در ابعـاد    هاي نگه داري شوند و همچنين مشاوره

  .دريافت شود ،مديريت بايددر كشاورزي و چه 

  الزام قطعي

CB.2.3.2  نندهكآيا در مواقعي كه توليد
ريختـه بـراي   از محصوالت ترا

ــد  ــي نماي ــتفاده م ــد اس ، تولي
  مستندات آن وجود دارد؟

هـاي حاصـل از اعمـال     چه ارقام تراريختـه و يـا فـرآورده   چنان
تغييرات ژنتيكي مورد استفاده قـرار مـي گيرنـد، كليـه سـوابق      
مربــوط بــه كاشــت، كــاربرد و يــا توليــد ارقــام تراريختــه و يــا  

موجـود  ، بايـد  تيكـي حاصل از اعمال تغييـرات ژن  هاي  فرآورده
  .باشد

  

  الزام

CB.2.3.3     آيا توليدكننـده مشـتريان را
نسبت بـه وضـعيت محصـول    
  تراريخته، مطلع نموده است؟

در ايـن زمينـه، بايـد     مدارك مستند مربوط بـه اطـالع رسـاني   
  .موجود باشد

  

  الزام قطعي

CB.2.3.4  آيا طرح مشخصي در خصوص
نحـــوه كـــار بـــا محصـــوالت 

ز محصـوالت و  اعم ا(تراريخته 
ــايش ــا آزم ــتمل بــر  ) ه مش

خــط مشــي هــاي كــاهش    
احتمال وقوع آلودگي از جمله 
ــا    ــادفي ب ــدن تص ــوط ش مخل
ــه و   ــر تراريخت ــوالت غي محص

وجـود  ، حفظ انسجام محصول
  دارد؟

ــدوين    ــرح مشخصــي ت ــت ط ــه الزم اس ــن زمين ــددر اي ه و ش
داري و انبـار   نگـه ، جـايي ه توضيحات الزم در خصوص نحوه جاب

 محصـوالت و آزمـايش   شامل(تراريخته  هاي  ين فرآوردهكردن ا
 به منظور كاهش احتمال وقـوع آلـودگي سـاير محصـوالت    ) ها

  .تبيين شود، غير تراريخته

  الزام
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  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي
  

 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.2.3.5     آيا محصوالت زراعـي و بـاغي
از محصــوالت  جــدا تراريختــه

ــه  ــر تراريختـ ــه غيـ داري  نگـ
تـا از اخـتالط آنهـا    ، شـود  مي

  جلوگيري شود؟

داري  نگهمجزا براي ارزيابي چشمي بايد نشان دهد كه يك انبار 
ود محصوالت تراريخته به طور مشـخص و قابـل شناسـايي وجـ    

  . دارد

  الزام قطعي

CB.3  تاريخچه واحد توليدي و مديريت آن  
CB.3.1  آيــا ســوابق ميــزان مصــرف و

زمــان كشــت نهــاده تكثيــري 
  شود؟ داري مي نگه

  الزام  .داري شده و در دسترس باشند سوابق مربوط بايد نگه

CB.3.2 آيـــا تنـــاوب خاصـــي بـــراي
محصوالت ساالنه، در مـواردي  

وجـود  كه امكان پـذير اسـت،   
  دارد؟

ا سـوابق كـاربرد   يـ اين تنـاوب بايـد از طريـق تـاريخ كاشـت و      
  .مورد تصديق قرار گيرد حفاظت از گياهانفرآورده هاي 

  الزام

CB.4  مديريت خاك  
وجود خاك مطلوب براي . هاي كشاورزي به شمار مي آيد و حفظ و بهبود اين منبع ارزشمند ضروري است خاك اساس كليه فعاليت

  .شود موجب حاصلخيزي بلند مدت خاك و در نهايت افزايش عملكرد و اقتصادي شدن توليد  مي كشاورزي
CB.4.1     آيا براي مزرعـه، نقشـه هـاي

  خاك تهيه شده است؟
خـاك   تجزيهيل يا انوع خاك در هر واحد توليدي براساس پروف

  .باشد منطقه اي قابل شناسايي مي/نقشه جغرافيايي محلي يا
  پيشنهاد مي شود

CB.4.2  هــاي خاصــي بــراي آيــا روش
بهبود يا حفظ ساختمان خاك 
و جلوگيري از فشردگي بافـت  

  خاك وجود دارد؟ 

اغلـب  مـي گيرنـد،    هايي كه اكنون مـورد اسـتفاده قـرار   روش
هيچ گونـه شـواهدي دال بـر    و نبايد  باشد متناسب با زمين مي
  .وجود داشته باشد، فشردگي بافت خاك

  الزام

CB.4.3  هــاي كاشــت مــورد  آيــا روش
موجــب  ، اســتفاده در مزرعــه

كاهش بـروز فرسـايش خـاك    
  شود؟ مي

 ،شواهدي وجود دارد كـه بـه منظـور كـاهش فرسـايش خـاك      
هاي كاشت  روش ،اقدامات كنترلي و اصالحي مانند مالچ پاشي

كاشـت گياهـان علفـي،    ، عمود بر شيب زمين يا زهكشي خاك
آن در حاشيه مزرعه، ا درختان و بوته ها و مانند يكودهاي سبز 

  .گرفته استانجام 

  الزام
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  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي
  

 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف
CB.5  استفاده از كود  

ب با نياز محصول باغي و زراعي، ذخيره كود خاك و مواد مغذي در دسترس حاصل از كود و فرايند تصميم گيري در اين زمينه متناس
داري و در نهايت جلوگيري از هر گونه  هاي استفاده، نگه كاربرد صحيح اين فرايند موجب بهينه شدن روش. باشد بقاياي محصول مي
  .شود اتالف و آلودگي مي

CB.3.2 آيـــا تنـــاوب خاصـــي بـــراي
النه، در مـواردي  محصوالت سا

كه امكان پـذير اسـت، وجـود    
  دارد؟

ا سـوابق كـاربرد   يـ اين تنـاوب بايـد از طريـق تـاريخ كاشـت و      
  .مورد تصديق قرار گيرد حفاظت از گياهانفرآورده هاي 

  الزام

CB.5.1  الزامات  مواد مغذي  
CB.5.1.1  متناسب،آيا به كارگيري كود

ــا نيازهــاي خــاص محصــول  ب
رايط خـاك  زراعي و باغي و ش

  باشد؟ مي

توليدكننده بايد نشان دهد كه نياز محصول بـه مـواد مغـذي و    
حاصلخيزي خاك را در نظر گرفتـه و بايـد سـوابق مربـوط بـه      

در را صــول مربــوط بــه محخــاك و  يــا ســاير مــدارك  تجزيــه
ايـن بنـد از اسـتاندارد در هـر شـرايطي      . دسترس داشته باشـد 

 .كاربرد دارد

  الزام

CB.5.2 هاي مربوط به نوع و مقدار كود مصرفيتوصيه  

CB.5.2.1  

 يـا لـي  آ(آيا اسـتفاده از كـود   
هــاي  توصــيه طبــق) غيرآلــي

ــاوران ذي ــالح مش ــام ص  انج
  مي گيرد؟

چنانچه سوابق كاربرد كود نشان دهد كه فرد متخصص مسئول 
يـك  ، )آلـي يـا غيرآلـي   ( در خصوص كاربرد كود يتصميم گير

از طريـق   بايدفني و آموزشي او مشاور خارجي است، صالحيت 
ــه صــالحيت هــاي رســمي، دوره هــا  ــژه يتاييدي  آموزشــي وي

به جز مواردي كـه بـراي   . نشان داده شود مانند آن طي شده و
شـركت هـاي    ماننـد (كاربرد كـود از شـركت هـاي ذي صـالح     

چنانچـه سـوابق نشـان    . بهره گرفته اند) خدمات مشاوره رسمي
كننـده مسـئوليت تعيـين كميـت و     مي دهند كه خـود توليـد   

 بايــد ، ويرا برعهــده دارد) آلــي و غيرآلــي(مصــرفي نــوع كــود
مانند دسترسي به ( تجربه كافي را با كسب دانش فني موردنياز

ماننـد   فني محصول، شركت در دوره آموزشي ويـژه و  اطالعات
هـاي   ماننـد نـرم افزارهـا، روش   (و يا استفاده از تجهيـزات  ) آن
  .دست آورده باشده ب )مانند آن خيص در مزرعه وتش

  الزام
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CB.5.3  سوابق كاربرد كود  
  .)شود، كاربرد ندارد صورتي كه  از كود استفاده نمياين بند از استاندارد در (

CB.5.3.1  ــامي ــا تم ــاربرد آي ــوابق ك س
كودهاي آلي و غيرآلي، شامل 
 راهنماي مزرعه، باغ يا گلخانه

  شود؟ مي

جزئيات مربوط به نـام منطقـه    شاملكاربرد انواع كودهاسوابق
صول جغرافيايي، نام يا راهنماي مزرعه، باغ يا گلخانه اي كه مح

ايـن بنـد همچنـين در مـورد     . دشود، مي باشـ  در آن توليد مي
  .كشت هيدروپونيك و يا كودآبياري نيز كاربرد دارد

  الزام

CB.5.3.2   ــا ــاميآي ــاربرد تم ــوابق ك س
كودهاي آلي و غيرآلي، شامل 

  باشد؟  مي كاربرد كود تاريخ

هــا  هــاي دقيــق آن جزئيــات مــوارد اســتفاده از كــود و تــاريخ
  . است شدهدر سوابق درج ) الس/ماه/روز(

  الزام

CB.5.3.3   ــا ــاميآي ــاربرد   تم ــوابق ك س
 كودهاي آلي و غيرآلي، شامل

 كودهـاي مـورد اسـتفاده    نوع
  باشد؟ مي

جزئيات مربوط به مشخصات انواع كودهاي مورداستفاده شـامل  
يـا  ) فسـفاته يـا پتاسـه    ازتـه،  :از جمله(نام تجاري آن، نوع كود 

در سـوابق موجـود    )17-17-17نسبت  :از جمله(نسبتهاي آن 
  . است

  الزام

CB.5.3.4   ــا ــاميآي ــاربرد   تم ــوابق ك س
كودهاي آلي و غيرآلي، شامل 

  باشد؟ مي مقادير كاربرد كود

جزئيات مربوط به ميزان كـاربرد كـود برحسـب وزن يـا حجـم      
ميـزان واقعـي كـاربرد كـود     . مورد نياز در سوابق موجود اسـت 

البته اين يك الزام نيست بلكه يك پيشنهاد  نيز بايد ثبت شود،
  .اين بند از استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد. است

  الزام

CB.5.3.5   ــا ــاميآي ــاربرد   تم ــوابق ك س
كودهاي آلي و غيرآلي، شامل 

  باشد؟ مي روش كاربرد كود

از (  هـا آناسـتفاده  جزئيات مربوط به كاربرد تمام كودها و روش 
كـاربرد   اگـر  موجـود اسـت و   )وزيـع ماشـيني  طريق آبياري يا ت

 .ماشيني باشد، اين روش بايد مستندسازي شود

  الزام

CB.5.3.6  ــا ــاميآي ــاربرد تم ــوابق ك س
كودهاي آلي و غيرآلي، شامل 

  باشد؟ مي جزئيات كاربر كود

جزئيات مربوط به كاربري كه عمليات كوددهي را انجام داده در 
اين عمليات توسط يـك   در صورتي كه . سوابق ثبت شده است

بـار   شود و آن يك نفر خود توليدكننده است، يك نفر انجام مي
اين بنـد از اسـتاندارد    .باشد ثبت مشخصات كاربر قابل قبول مي

   .در هر شرايطي كاربرد دارد

  الزام

CB.5.4  داري كود انبار نگه  
  .)برد نداردداري كود وجود ندارد، كار اين بند در صورتي كه انباري براي نگه( 
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  الزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذيرش - 1جدول شماره ادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.5.4.1  آيا تمـامي كودهـا بـه نحـوي
ــه از    ــوند كـ ــي شـ ــار مـ انبـ

حفاظـــت از فـــرآورده هـــاي 
  ا باشند؟جد گياهان

براي ممانعت از انتقال آلودگي ميان كودهاي آلـي  حداقل الزام
، نصـب موانـع   حفاظـت از گياهـان  يا غيرآلـي و فـرآورده هـاي    

كودهـايي كـه   . فيزيكي نظير ديوار يا ورقه هاي جداكننده است
مورد استفاده قرار مي گيرنـد   حفاظت از گياهانبا فراورده هاي 

، در صورتي كه در )برگي اي خاكمانند ريز مغذي ها يا كوده(
مي تواننـد   ،بسته و محكم بسته بندي شده باشند ظروف كامالٌ

داري  انبـار نگـه   حفاظـت از گياهـان در  همراه با فرآورده هـاي  
 .شوند

CB.5.4.1  

CB.5.4.2  ــا در  آ ــامي كودهــ ــا تمــ يــ
محـــل هـــاي سرپوشـــيده   

  داري مي شوند؟ نگه

ها و  لي اعم از پودرها، گرانولمحافظت انواع كودهاي غيرآ براي
 ،ثير نـور خورشـيد، رطوبـت و بارنـدگي    أيا مايعـات در برابـر تـ   

بر اساس ارزيابي . است مناسب استفاده از محل هاي سرپوشيده
و انبـارداري   يينوع كود، شـرايط آب وهـوا  (احتمال وقوع خطر 

استفاده از پوشش هاي پالستيكي يك روش قابل قبـول  ) موقت
بـر روي   بـه طـور مسـتقيم    بايـد انبار نمودن ن. آيدبه شمار مي 

ن آهـك و سـنگ گـچ در مزرعـه     نمودانبار . خاك صورت گيرد
كودهاي مايع فله را مـي تـوان خـارج از انبـار و در     . مجاز است

 نشـتي سـرريز و  كـه احتمـال   ،در فواصـلي دورتر ، ظروفي معين
 انبـار  1وجود نداشته و با الزامات مربـوط بـه برگـه داده ايمنـي    

  .نمودداري  منطبق باشد، نگه

CB.5.4.2  

CB.5.4.3   ــا تمــامي كودهــا در محــل آي
  داري مي شوند؟ نگهي تميز

ــول   ــا، گران ــد پودره ــي مانن ــاي غيرآل ــات در  كوده ــا و مايع ه
 بـه ، داري مـي شـوند   هـر گونـه پسـماند نگـه     بدونمحل هايي 

يسـت و گونه اي كه اين محل ها مكاني براي ازدياد جوندگان ن
كودهـاي  . شود هرگونه نشتي به طور مرتب تميز و پاكسازي مي

مايع فله را مي توان در خـارج از انبـار و در ظروفـي معـين در     
وجـود نداشـته و بـا الزامـات      كه احتمال نشـتي ، فواصلي دورتر

  .نمودداري  مربوط به برگه داده ايمني انبار منطبق باشد، نگه

CB.5.4.3  

  
 
  

                                                 
1 - Safety Data Sheet( SDS) 
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  الزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذيرش - 1ره جدول شماادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.5.4.4  ــا در ــامي كودهــ ــا تمــ  آيــ
ــاي خشــك   ــل ه ــار و مح انب

  داري مي شوند؟ نگه

هـا يـا    رانـول داري كودهاي غيرآلي اعـم از پودرهـا، گ  محل نگه
و در معرض بارنـدگي يـا    بوده يمايعات بايد داراي تهويه مناسب

اين محل نبايد در تماس مسـتقيم بـا   . نباشد رطوبت نسبي باال
كودهاي مايع فله را مي توان در خارج از انبـار و در  . خاك باشد

نشـتي  سـرريز و  كـه احتمـال   ، ظروفي معين در فواصلي دورتر
ات مربـوط بـه برگـه داده ايمنـي انبـار      وجود نداشته و با الزامـ 

  .نمودداري  منطبق باشد، نگه

  الزام

CB.5.4.5     آيا تمامي كودهـا در وضـعيت
شـوند   داري مـي  مناسبي نگـه 

ــودگي   ــوع آل ــال وق ــه احتم ك
  منابع آبي كاهش يابد؟

داري  انواع كودها اعم از پودري، گرانولي يا مايع در وضعيتي نگه
آلودگي منابع آبي را به  وع خطروق مي شوند كه حداقل احتمال

اگر مقررات كـاربردي وجـود نـدارد،    به عنوان مثال . همراه دارد
 110غيرقابل نفـوذ كـه    حصارتوسط يك  دمخازن كود مايع باي

و به  شدهمحصور كود مايع است،  درصد حجم بزرگترين مخزن
نيز توجـه   مانند آن مسيرهاي جريان آب و احتمال بروز سيل و

  . شود

  امالز
  
  

CB.5.4.6     آيا تمامي كودهـا در وضـعيت
داري مـي شـوند    مناسبي نگـه 
آلودگي  خطر عوكه احتمال وق

  محيط زيست كاهش يابد؟

داري در مزرعه، بايد در محـل هـاي    درصورت نگهكودهاي آلي 
براي جلوگيري از بروز هر گونه . داري شوند معيني از مزرعه نگه

ـ  قدامات مناسـبي آلودگي آب هاي سطحي ا بـه  (عمـل آيـد   ه ب
ديواره هاي بتوني يـا   عنوان مثال يك مكان معين با زيرسازي و

كـه در   يا ايـن ) مانند آن مخازن ثابت مخصوص و فاقد نشتي و
  . داري شوند متري از آب هاي سطحي نگه 25فاصله حداقل 

  الزام

CB.5.4.7       آيا تمـامي كودهـا بـه نحـوي
ــه ــه از   داري نگ ــوند ك ــي ش م

شده جـدا  محصوالت برداشت 
  باشند؟

 و مكـان در يـك جـا    نبايـد كودها با محصوالت برداشـت شـده   
  .داري شوند نگه

  الزام قطعي

CB.5.4.8       آيا تمـامي كودهـا بـه نحـوي
مـــي شـــوند كـــه داري  نگـــه

ــار   ــودي انبـ ــت موجـ فهرسـ
  كودهاي غيرآلي يا سوابق 

را نشان ) نوع و كميت(فهرست موجودي انبار كه محتويات انبار
ـ      وجود، مي دهد روز ه دارد و دست كم هر سـه مـاه يـك بـار ب

  .شود رساني مي

  الزام
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  الزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذيرش - 1جدول شماره ادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف
كــاربرد آن بــه روز شــده و در  

  باشد؟ دسترس مي
    

CB.5.5 كودهاي آلي 

  )شود، اين بند كاربرد ندارد كه از كود آلي استفاده نمي در صورتي(
CB.5.5.1    آيا كاربرد فضوالت انسـاني در

  مزرعه ممنوع است؟
  الزام قطعي  .هيچ گونه فضوالت انساني در مزرعه به كار نمي رود

CB.5.5.2   آيا ارزيابي احتمال وقوع خطر
جـام  در مورد كودهـاي آلـي ان  

ــود،   ــع ك ــا منب شــده اســت ت
ويژگي ها  و مورد مصـرف آن  
قبــل از بــه كــارگيري مــدنظر 

  قرار گيرد؟

مستنداتي وجود دارد كه نشان مي دهد حداقل احتمـال وقـوع   
  :خطرات ذيل در آن لحاظ شده است

 نوع كود آلي -
 كمپوست كردن/ پوسال روش  -
 ميزان بذر علف هرز موجود در آن -
 در آن ميزان فلزات سنگين موجود -
 زمان كاربرد -
از نظر تماس مسـتقيم بـا بخـش    ( محل كودهاي آلي -

 ).مانند آن محصوالت و خوراكي محصول، خاك ميان
 گياهــان از ضــايعاتكشــت  بســتر همچنــين در صــورتي كــه

مورد استفاده در توليد سوخت زيستي تهيـه شـده باشـد، ايـن     
  . ارزيابي بايد انجام شود

  الزام

CB.5.5.3   كـاربرد كودهـاي آلـي   آيا در ،
ميزان مواد مغذي آن مـدنظر  

  قرار گرفته است؟

 اينكـه بـر اسـاس    يا ،مواد مغذي كود آلي انجام مي شودآزمون
محتويـات   در آن استاندارد مشخصي به كار مي رود كـه مقادير 

N.P.K )مـدنظر  كودهاي آلـي مصـرفي    )ازت، فسفات و پتاس
 .قرار گرفته است

  الزام

CB.5.6 اد مغذي كودميزان مو  
CB.5.6.1    آيا مدارك مستندي در مـورد

ــذي   ــواد مغـ ــزان مـ ازت، ميـ
كودهــاي فســفات و پتــاس  

  وجود دارد؟، خريداري شده

 مقـادير مستندي در مورد ميزان مواد مغـذي كـود يـا      مدارك
براي مـدت  استاندارد مشخصي براي كاربرد انواع كودها حداقل 

  .داشته باشدماه اخير وجود  12زمان 

  امالز

CB.5.6.2  ي در مـورد آيا مدارك مستند 
ــيميايي   ــواد شـ ــواي مـ محتـ
كودهاي غيـر آلـي خريـداري    
شده از جمله فلـزات سـنگين   

  موجود در آن، وجود دارد؟

 آلـي  رمستند مربوط به محتواي مواد شيميايي كود غيـ  مدارك
از جملـه فلـزات سـنگين     مورد استفاده بـراي توليـد محصـول   

  .داشته باشدماه اخير وجود  12مدت زمان موجود در آن در 

  پيشنهاد مي شود
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  الزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذيرش - 1جدول شماره ادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.5.6.1  آيا مدارك مستندي در مـورد
ــذي   ــواد مغـ ــزان مـ ازت، ميـ

كودهــاي فســفات و پتــاس  
  وجود دارد؟، خريداري شده

 مقـادير مستندي در مورد ميزان مواد مغـذي كـود يـا     مدارك
براي مـدت  استاندارد مشخصي براي كاربرد انواع كودها حداقل 

  .داشته باشدماه اخير وجود  12زمان 

  الزام

CB.5.6.2  ي در مـورد آيا مدارك مستند 
ــيميايي   ــواد شـ ــواي مـ محتـ

آلـي خريـداري    كودهاي غيـر 
شده از جمله فلـزات سـنگين   

  موجود در آن، وجود دارد؟

 آلـي  رمستند مربوط به محتواي مواد شيميايي كود غيـ  مدارك
از جملـه فلـزات سـنگين     مورد استفاده بـراي توليـد محصـول   

  .داشته باشدماه اخير وجود  12مدت زمان موجود در آن در 

  پيشنهاد مي شود

CB.6 كودآبياري/آبياري  
  .)كودآبياري به كار نمي رود، اين بند كاربرد ندارد/ گر آبياريا (

 شمار مي آيد و آبياري بايد با پيش بيني مناسب و استفاده از تجهيزات فني با هدف باالبردن آب يك منبع طبيعي كمياب به
  .انجام شود سطح كارايي مصرف آب،

  الزامات پيش بيني آبياري
CB.6.1.1  ي نظــام منــديهــا آيــا روش

براي پـيش بينـي و محاسـبه    
آب موردنياز محصـول وجـود   

  دارد؟

از جملـه ميـزان بـارش،     هـا  دادهسـوابقمحاسباتي بر مبنـاي
كشـت، تبخيرسـنج، رطوبـت سـنج خـاك       زهكشي هاي بسـتر 

 ايـن . وجـود دارد ، و  نقشـه هـاي خـاك   ) درصد رطوبت خاك(
  . دتواند در مقياس منطقه اي جمع آوري شو داده ها مي

  پيشنهاد مي شود

CB.6.2 كودآبياري/روش آبياري  
CB.6.2.1  تواند روش  آيا توليد كننده مي

آبياري مورد اسـتفاده خـود را   
از نظر صرفه جويي در مصرف 

  ؟نمايدآب توجيه 

سيسـتم  . وجـود دارد  توليدكننـده  تفكر جلوگيري از اتالف آب
از مـوثرترين  توليد كننده . باشد د ميآمآبياري مورد استفاده كار

سيستم هـاي آبيـاري موجـود و در حـد تـوان اقتصـادي خـود        
كه محدوديت هاي محلـي را بـراي    مقرراتيو با  نمودهاستفاده 

استفاده از آب در دوره هاي زماني معيني تعيين نموده، انطباق 
  . دارد

  الزام

CB.6.2.2  آيا طرح مـديريت مصـرف آب
ــازي    ــه س ــب بهين ــه  موج ك

ت آب مصرف و كاهش هدررف
  ، وجود دارد؟شود

اين زمينه بايد وجود داشته باشد كه ك طرح اجرايي مدون دري
در صـورتي  . به بهينه سازي مصرف آب در مزرعه كمـك نمايـد  

يـك فعاليـت    توانـد  كه مزرعه در محدوده طرح باشد، طرح مي
  . منطقه اي يا انفرادي باشد

 پيشنهاد مي شود
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  كنترل و معيارهاي پذيرش الزامات نقاط - 1جدول شماره ادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.6.2.3  كودآبيـاري/يـاريآب سوابق آيا
  مي شوند؟ داري نگه

سوابقي وجود دارد كه تاريخ و حجم را به ازاي هر واحد آبياري 
 كننـده بـا برنامـه هـاي آبيـاري كـار       اگر توليد. نشان مي دهد

مي كند، مدت زمان محاسبه شده براي آبياري و ميزان واقعـي  
  .بايد به صورت مكتوب در سوابق موجود باشد،مصرف آب

 پيشنهاد مي شود

CB.6.3 آبياريمورد استفاده براي كيفيت آب  
CB.6.3.1  آيا استفاده از فاضالب تصـفيه

ــراي  ــده بــــــ آب  نشــــــ
كودآبياري ممنوع شده /آبياري
  است؟

. شود كودآبياري استفاده نمي/فاضالب تصفيه نشده براي آبياري
در صورت استفاده از فاضالب تصفيه شده، كيفيت آب  بايـد بـا   

در خصـوص   سازمان بهداشـت جهـاني  راهنماي صادره از سوي 
ايمني استفاده از فاضـالب و فضـوالت در مصـارف كشـاورزي و     

همچنين در مـواقعي  .  منطبق باشد 1989آبزي پروري مصوب 
وجود يك روسـتا در   مانند( كه نسبت به آلوده شدن منبع آب 

ترديد وجود دارد، بهره بردار  بايـد آنـاليز   ) مانند آن باالدست و
يـا   سـازمان بهداشـت جهـاني   آب منطبق با الزامـات راهنمـاي   

را ارائـه   مقررات محلي در خصـوص آب مصـرفي بـراي آبيـاري    
 .ن بند از استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارداي. دهد

  الزام قطعي

CB.6.3.2  احتمــال  ســاليانه آيــا ارزيــابي
ــر   ــوع خطـــ ــرايوقـــ  بـــ

ــتفاده   ــورد اس ــودگي آب م آل
ــه طــور /آبيــاري كودآبيــاري ب

  كامل انجام شده است؟

ميكروبي، شيميايي و فيزيكي در تمام ي ها ارزيابي بايد آلودگي
ايـن  . كودآبياري را لحـاظ نمايـد  /ي آبياريمنابع آب مصرفي برا

  :وشش دهدپارزيابي بايد حداقل موارد ذيل را 
  شناسايي منابع آبي، -
  روش آبياري، -
  زمان آبياري،  -
  تماس آب آبياري با محصول و-
  : نوع محصول  -

  محصوالتي كه به طور خام مصرف مي شوند و پوست
ن محافظي ندارند كـه قبـل از خـوردن محصـول از آ    

 .جداشود

  محصوالتي كه به طور خام مصرف مي شوند و پوست
ا اينكه ي شود خوردن جدا پيش ازمحافظي ندارند كه 

زا در  بيماري احتمال يا سابقه وقوع آلودگي با عوامل
 .استوجود داشته آنها 

  محصوالتي كه به طور خام مصرف مي شوند و  

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

    داراي پوست محافظي هستند كه قبل از خوردن 
محصوالتي كه در  شود يا مي از آن جدا  محصول

تماس يا خاك نبوده و به طور قابل مالحظه اي 
 .نيستل بيماريزا در آنها وجود عوامسابقه 

  .مي شوند محصوالتي كه هميشه به صورت پخته مصرف

 

CB.6.3.3  آيا آب مصـرفي بـراي آبيـاري
بـا   با فواصل زمـاني متناسـب  

احتمــــال وقــــوع ارزيــــابي 
 )6.3.2Cطبــق بنــد  (خطــر

  ؟مورد آزمون قرار مي گيرد

نتايج حاصـل از ارزيـابي   در فواصل زماني متناسب با آبآزمون
ــوع  احت ــال وق ــز در    م ــول را ني ــيات محص ــه خصوص ــر ك خط

از آب در نقطـه خروجـي سيسـتم    . شـود  گرفته، انجام مـي نظر 
آبياري يا از نزديكتـرين منقطـه ممكـن بـه سيسـتم خروجـي،       

  .شود نمونه برداري انجام مي

  الزام

CB.6.3.4 طبق ارزيـابي احتمـال وقـوع
 خطر، آيا در آزمايشگاه آزمون

ــودگي  ــه آل ــي ب هــاي ميكروب
  توجه شده است؟ 

آزمايشگاه آزمون به آالينده هاي ميكروبي طبق ارزيابي احتمال 
اگـر خطـر   (طبـق ارزيـابي خطـر    . وقوع خطر توجه نموده است

، سـوابق مسـتندات   )آالينده هاي ميكروبي وجود داشـته باشـد  
  .آالينده هاي ميكروبي مرتبط در آزمايشگاه آزمون، وجود دارد

  الزام

CB.6.3.5 آزمــون توســط يــك    آيــا
آزمايشگاه مناسب، انجام شده 

  است؟

نتـايج  . آزمون توسط يك آزمايشگاه مناسب، انجام شـده اسـت  
حاصل از آزمايشگاه هاي مناسب كه قابليت انجام آزمـون هـاي   

ايـزو آي اي سـي    -ميكروبي را طبق استاندارد ملي ايران ايـران 
ــ  17025 ــا اســتاندارد مشــابه آن انجــام مــي دهن د، موجــود ي

  .باشد مي

  پيشنهاد مي شود

CB.6.3.6  اگر ارزيابي احتمال وقوع خطر
نياز باشد، آيا اقدامي براي رفع 
نتايج نامطلوب قبل از چرخـه  
برداشــت بعــدي انجــام شــده 

  است؟

در صورتي كه ارزيابي احتمال وقوع خطـر نيـاز باشـد، اقـدامي     
انجـام   براي رفع نتايج نامطلوب قبل از چرخـه برداشـت بعـدي   

 ســوابق اقــدامات اصــالحي يــا تصــميم گيــري هــا، . شــود مــي
  .قابل دسترس هستند

  الزام

CB.6.4 كودآبياري/تامين آب آبياري  
CB.6.4.1  محيط زيست، آيـا   حفظبراي

آب موردنيــاز از منــابع پايــدار 
  بدست مي آيد؟

كـافي در شـرايط   آب منابع پايدار منابعي هسـتند كـه ذخيـره    
  . را دارند ليمعمو

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.6.4.2  كيفيتدر مورد توصيه ايآيا
واقعي و ظاهري از مراجع آب، 

  دارد؟ درصورت نياز وجود

) آن ماننـد نامـه، مجـوز و    از جمله(ييابالغيه هادرصورت نياز،
  .شود نوشته مياين موضوع براي 

  الزام

CB.7 آفات تلفيقيمديريت  
مهار آفات و يكپارچه سازي كليه اقدامات مناسب در اين راستا  روش هايشامل بررسي دقيق كليه ) IPM(آفات  تلفيقيمديريت 

ه مقرون ب و ساير اقدامات مربوط در سطحي كامالٌ از گياهان تظاهاي حف مع آفات و نيز نگه داشتن فرآوردهكه موجب كاهش تجاست، 
  .شود مي، صرفه و داراي توجيه اقتصادي و كاهش حداكثري خطر موجود براي سالمت انسان و محيط زيست

CB.7.1     آيا براي اجـراي سـامانه هـاي
مديريت تلفيقي آفات آموزش 

  دريافت شده است؟يا مشاوره 

يـا   /و معمـول هاي مدون  برخي آموزش، در مزرعه فني ئولسم
هاي اين مـديريت دريافـت كـرده    روش مشاوره هايي در زمينه 

  .ارتقاي صالحيت وي شود تواند سبب ميكه 
  

  الزام

CB.7.2 آيــا توليــد كننــده مــي توانــد
ــواهدي ــي ش ــر مبن ــراي  ب اج

ــم يــك فعاليــت در   دســت ك
ن نشــا "پيشــگيري"حيطــه
  دهد؟

 مانند دست كم يك فعاليت اجرايتوليدكننده مي تواند شواهد
هاي كشت و كار با كمترين خطر ناشـي از تهـاجم    اتخاذ روش

آفات و بدين ترتيب، كاهش هر گونه اقدام الزم در ايـن زمينـه   
  . را، ارائه دهد

  الزام قطعي

CB.7.3 ــد ــي توان ــده م ــا توليدكنن آي
ــواهدي ــي  ش ــراي مبن ــر اج ب

ــم يــك فعاليــت در  دســت ك
ــه  ــايش "حيط ــاهده و پ  "مش

  نشان دهد؟

 توليدكننــده  بايــد شــواهد اجــراي  دســت كــم يــك فعاليــت 
پيش آگاهي را  ارائه نمايد كه بـر مبنـاي آن، برنامـه مـديريت     

  . تلفيقي آفات  اجرا مي شود

  الزام قطعي

CB.7.4 ــد ــي توان ــده م ــا توليدكنن آي
ــواهدي ــي  ش ــرمبن ــراي  ب اج

ــ  ك فعاليــت در دســت كــم ي
  نشان دهد؟ "اقدام"حيطه 

توليدكننده شواهدي نشان مي دهد كه هنگام حمله آفـات بـه   
ــرات منفــي اقتصــادي  كــه روي ارزش محصــول  محصــول و اث

هــاي  اقــدام مهاركننــده بــا بهــره گيــري از روشمــي گــذارد، 
امكـان،   صورتدر . خواهد گرفتصورت مخصوص كنترل آفات 

  .شونددرنظر گرفته يز بايد هاي غيرشيميايي ن روش

  الزام قطعي
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.7.5 ــاد ــدم ايج ــب  ع ــا برچس آي
مقاومـت در آفـات و يـا سـاير     

ــيه هــــ  ــاربرد توصــ اي كــ
فـــرآورده هـــاي حفاظـــت از 
گياهان وجود دارد، كه  مـوثر  

ورده ها را آبودن كاربرد اين فر
  نشان دهد؟

آفات، بيمـاري  (هنگامي كه متناسب با شدت عوامل خسارت زا 
 ، كنتـرل هـاي تكـراري در ايـن محصـوالت     )يا علف هاي هـرز 

 دمورد نيـاز  باشـد، شـواهدي وجـود دارد كـه نشـان مـي دهـ        
در جـايي كـه جـايگزين هـاي مـوثر و      (توصيه هاي مورد نظـر  

  .، اجرا مي شود)قانوني قابل دسترس هستند

  الزام

CB.8 ت از گياهانظاهاي حف فرآورده  
هـاي ويـژه    شود، ضرورت دارد تا روش در شرايطي كه هجوم آفات موجب اثرگذاري منفي بر ارزش اقتصادي محصول زراعي يا باغي مي

ورده آكاربرد صحيح، نحوه كار و انبار كـردن مناسـب ايـن فـر    . هاي حفظ نباتات به كار گرفته شود ت از جمله كاربرد فرآوردهكنترل آفا
  .ضروري است
CB.8.1  ت از گياهانظاهاي حفانتخاب فرآورده  

CB.8.1.1  هـايآيا فهرستي از  فـرآورده
كـه بـراي    ت از گياهـان ظاحف

كاربرد در محصوالت زراعي يا 
ــاغ ي تحــت كشــت تصــويب ب

  شده اند، وجود دارد؟

مجاز  ت از گياهانظاهاي حف نام تجاري فرآوردهشاملاطالعاتي
وجود دارد ) شامل تركيب مواد موثره آن يا ارگانيزم هاي مفيد(

كه در محصوالتي كه طبق اين استاندارد توليـد مـي شـوند يـا     
خيـر  مـاه ا  12مدت زمان  سوابق آن درشده اند به كار رفته و  

  . داري مي شوند نگه
  

 الزام

CB.8.1.2  ــط از ــدگان فق ــا توليدكنن آي
ــرآورده ــاي  فـ ــت از هـ حفاظـ

كه در حال حاضـر در   گياهان
كشور براي كاربرد در محصول 
ــد،   مــورد نظــر ثبــت شــده ان

 درصورتي(استفاده مي نمايند؟
كــه چنــين فهرســت رســمي 

  .)وجود داشته باشد

ورد استفاده توسـط يـك   م ت از گياهانظاهاي حفتمام فرآورده
مرجع ذي صالح دولتي در كشور به طور رسمي ثبت يـا مجـاز   

  . شده است

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.1.3  حفاظــت ازهــاي يــا فــرآوردهآ
ــاگياهــان هــدف  ، متناســب ب

مـــوردنظر كـــه در برچســـب 
بـه كـار   ، شـده  توصيهفراورده 

  مي روند؟

كه در مـورد محصـول بـه     ت از گياهانظاهاي حفكليه فرآورده
هـا و   آفات، بيمـاري  كار مي روند مناسب بوده و به منظور مهار

ده از اگـر توليدكننـ  . موجه محسوب مـي شـوند  ، هاي هرز علف
هاي بدون برچسـب كـاربرد اسـتفاده مـي نمايـد، بايـد        فرآورده

مدارك رسمي مجاز بـودن كـاربرد آن فـراورده بـراي محصـول      
اين بنـد از اسـتاندارد در   . ، وجو داشته باشدكشورمورد نظر در 

 .هر شرايطي كاربرد دارد

  

CB. 8.1.4 ــاي ــا فاكتورهــ ــد  آيــ خريــ
ت از ظـــاحففـــرآورده هـــاي 

  شود؟ داري مي هنگ گياهان

داري شده و  ورده ها بايد نگهآمربوط به اين فرخريد فاكتورهاي 
ايـن بنـد از   . براي بازرسـي هـاي خـارجي در دسـترس باشـند     

 .استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

 الزام

CB.8.2 مشاوره براي نوع و مقدار كاربرد فرآورده هاي حفاظت از گياهان  
CB.8.2.1  ــرآ ــاب ف ــا انتخ ــايوردهآي ه

توسط افراد  ت از گياهانظاحف
متخصص و ذي صالح صورت 

  گرفته است؟

نشـان   ت از گياهانظاهاي حف چنانچه سوابق مربوط به فرآورده
ك مشـاور ذي صـالح و   يدهد كه انتخاب اين فراورده ها توسط 

متخصص صورت گرفته است، صالحيت فني وي از طريق ارائـه  
در دوره هـاي آموزشـي    ييديه هاي رسمي يا گـواهي شـركت  Ĥت

مكاتبـات يـا ايميـل هـاي مشـاوران،      . مربوط نشـان داده شـود  
در . باشـد  قبـول مـي  و ماننـد آن   هـاي دولتـي مربـوط    سازمان

مواقعي كه سوابق نشـان دهـد كـه توليدكننـده خـود مسـئول       
است، بايد تجربه الزم و دانش فني الزم ا ورده هآانتخاب اين فر

ــق ا  ــه از طري ــد ك ــي  را داشــته باش ــه مســتندات فن ــدرائ  مانن
و دستورالعمل فني محصول، شركت در دوره آموزشـي مربـوط   

  .نشان داده شود مانند آن

 الزام

CB.8.3 سوابق كاربرد  
CB.8.3.1  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد

ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ
داري مي شـوند و   نگه گياهان

شامل نام محصـول يـا واريتـه    
  آن است؟

ـ  ظـ اهـاي حف  فـرآورده  در تمام سوابق كـاربرد  ام ت از گياهـان، ن
  .محصول و يا واريته آن مشخص شده است

 الزام
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  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.3.2  كـــاربردآيـــا تمـــام ســـوابق
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
ــامل محــل كــاربرد ايــن     ش

  فرآورده ها است؟

مكـان   ت از گياهـان ظـ اهـاي حف در تمام سوابق كاربرد فرآورده
ا گلخانه اي كه يجغرافيايي، نام يا راهنماي مزرعه و باغ، مزرعه 

ز اين بنـد ا . شود، مشخص شده است محصول در آنجا توليد مي
 .استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

 الزام

CB.8.3.3  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
ــن     ــاربرد اي ــاريخ ك ــامل ت ش

  فرآورده ها است؟

تـاريخ   ت از گياهـان ظـ اهـاي حف در تمام سوابق كاربرد فرآورده
تاريخ واقعـي  . مشخص شده است) سال/ماه/روز(دقيق كاربرد آن

اگر بيش از يك روز به كار مي رود، تـاريخ  .(شود ميكاربرد ثبت 
ايـن بنـد از اسـتاندارد در هـر شـرايطي       .)پاياني مشخص شـود 

 .كاربرد دارد

 الزام

CB.8.3.4  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
شامل نام تجاري و ماده موثره 

   آورده ها است؟اين فر

نـام   ت از گياهـان ظـ اهـاي حف  در تمام سوابق كـاربرد فـرآورده  
و مـاده مـوثره آن يـا ارگـانيزم     ) شامل فرموالسيون آن( تجاري

مـرتبط كـردن   . مفيد همراه با نام علمي آن مشخص شده است
اطالعات نام تجاري فراورده با ماده موثره آن بايـد امكـان پـذير    

 .ارد در هر شرايطي كاربرد دارداين بند از استاند .باشد

 الزام

CB.8.3.5  يـــا تمـــام ســـوابق كـــاربردآ
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
شامل مشخصـات كـاربر ايـن    

  فرآورده ها است؟

ورده هـا را بـه كـار مـي بـرد، در      آمشخصات كاربري كه اين فر
يطي اين بند از استاندارد در هر شـرا  .سوابق مشخص شده است

 .كاربرد دارد

  الزام

CB.8.3.6  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
ــن    ــاربرد اي ــه ك ــامل توجي ش

  فرآورده ها است؟

ها يا علـف هـاي هـرزي كـه      نام علمي و عمومي آفات، بيماري
ها از اين فـراورده هـا اسـتفاده شـده اسـت در       براي كنترل آن

اين بنـد از اسـتاندارد در هـر شـرايطي      .شده استسوابق ثبت 
 .كاربرد دارد

  الزام

CB.8.3.7  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
شامل مسئوليت فنـي كـاربرد   

  اين فرآورده ها است؟

ك مسئول فني كه تصيم گيرنده كـاربرد و دوز مصـرفي ايـن    ي
ايـن بنـد از   . وابق مشـخص شـده اسـت   در سـ ، ستا فراورده ها

  .استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.3.8  دآيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربر
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
ــن    ــرف اي ــزان مص ــامل مي ش

 فرآورده ها است؟

، ميـزان  حفاظـت از گياهـان  هاي در تمام سوابق كاربرد فرآورده
مصرف فرآورده برحسب وزن يا حجم و نيز دوز مصرفي توصـيه  

   .شده، مشخص شده است

  الزام

CB.8.3.9  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد
ــرآور ــاي حف دهفـ ــاهـ ت از ظـ
داري مي شـوند و   نگه گياهان

شــامل ماشــين آالت مــورد   
ــن    ــاربرد اي ــراي ك ــتفاده ب اس

  فرآورده ها است؟

اگـر  (ورده هـا  آنوع دستگاه مورد اسـتفاده بـراي كليـه ايـن فـر     
و ) واحدهاي مختلفي هستند، به طور جداگانه مشـخص شـوند  

روش ي، از جمله از طريق سيستم آبيار(نيز روش مورد استفاده 
 ماننـد روش پاششي، روش مه پاش، روش هوايي و كوله پشتي، 

بـا   حفاظـت از گياهـان  هاي  در تمام سوابق كاربرد فرآورده) آن
اين بند از استاندارد در هـر شـرايطي    .جزئيات كامل وجود دارد

 .كاربرد دارد

  الزام

CB.8.3.10  آيـــا تمـــام ســـوابق كـــاربرد
ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ

داري مي شـوند و   نگه گياهان
ــان   ــاني مي ــله زم ــامل فاص ش
ــا   كــاربرد ايــن فــرآورده هــا ت

دوره (برداشــــت محصــــول 
  است؟) كارنس

ورده ها تا برداشت محصول در آفاصله زماني ميان كاربرد اين فر
مورد كليه فرآورده هايي كه رعايت اين فاصـله زمـاني بـر روي    
برچسب محصول يا منابع اطالعـاتي ديگـر توضـيح داده شـده،     

در  اين بند از استاندارد در هر شرايطي، به جزء. ثبت شده است
    .،كاربرد داردمورد گل و گياهان زينتي

  الزام

CB.8.4 ورده ها تا برداشت محصولآفاصله زماني ميان كاربرد اين فر  
  )اين بند از استاندارد در مورد گل و گياهان زينتي كاربرد ندارد(

CB.8.4.1  ن كـاربردآيا فاصله زماني ميـا
ورده هـا تـا برداشـت    رآاين فـ 

  رعايت شده است؟ محصول

توليد كننده بايد نشان دهد كه فاصله زماني ميان كـاربرد ايـن   
، روش هــاي )دوره كــارنس(فــرآورده هــا تــا برداشــت محصــول

اجرايي مستند مانند سوابق كـاربرد ايـن فـرآورده هـا و تـاريخ      
. ده اسـت برداشت محصول از محلهاي تيمـار شـده، رعايـت شـ    

مخصوصا در مورد برداشت هاي مداوم محصول، سيستم هـايي  
در واحد توليدي مانند عالئم هشداردهنده، زمان كاربرد و مانند 
آن وجود دارد، كه تضمين مي نمايد فاصله زماني ميان كـاربرد  

اين بند از . اين فرآورده ها تا برداشت محصول رعايت شده است
در مـورد گـل و گياهـان     جـزء  استاندارد در هـر شـرايطي، بـه   

    .،كاربرد داردزينتي

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.5 تجهيزات مورد استفاده  
CB.8.5.1  نده برنامه گـواهيآيا توليدكن

كاليبراســيون تجهيــزات را در 
  دسترس دارد؟

مستندات مشاركت توليدكننده در برنامه گـواهي كاليبراسـيون   
ماشين آالت مورد استفاده در ايـن زمينـه در   . مجزا، وجود دارد

 مـورد شرايط مناسب و مطلوبي نگه داشته مي شوند و در ايـن  
تعويض روغن و يا هر  كليه جنبه ها از جمله هر گونه تعميرات،

  . شود ثبت مي، هاگونه تغيير اعمالي بر روي آن

  الزام

CB.8.5  دفع مازاد پسماند  
CB.8.5.1   آيــا مــازاد پســماند يــا پســاب

ــي   ــه روش ــو ب ــك شستش  تان
ــه    ــود، ك ــي ش ــه م دور ريخت
خطري براي محيط زيسـت و  
ايمنــي مــواد غــذايي نداشــته 

  باشد؟

مانـده داخـل سـم پـاش بـر روي      استفاده مازاد محلـول بـاقي   
محصول، نبايد از دوزهاي مورد توصيه بر روي برچسـب بيشـتر   

مازاد پسماند يا پساب تانك شستشو به روشي دور ريخته . شود
مي شود، كه خطري براي محيط زيست و ايمنـي مـواد غـذايي    

  .ندارد

  الزام

CB.8.6 ت از گياهانظاهاي حفپسماند فرآوردهآزمون  
  )ز استاندارد در مورد گل و گياهان زينتي كاربرد ندارداين بند ا(

CB.8.6.1    ــد ــي توان ــده م ــا توليدكنن آي
اطالعــات مربــوط بــه مــرز    
بيشـينه مجــاز فـرآورده هــاي   
حفاظت از گياهان در محصول 
را طبق مقررات كشور مقصـد  
كه با آن تبادالت تجاري دارد، 

  نشان دهد؟

دود مجاز باقي مانـده  از  ح فهرستيتوليدكننده يا مشتري بايد 
در محصول را مطـابق مقـررات    حفاظت از گياهانفرآورده هاي 

كشوري كه بـا آن تبـادالت تجـاري دارد، در دسـترس داشـته      
 را ايـن حـدود مجـاز   ).شامل مقررات محلي يا بين المللـي (باشد

توسط ارتبـاط بـا مشـتري و تاييـد بـازار و يـا توسـط انتخـاب         
كه در آنجا قرار است كـاال  ) اياگروهي از كشوره(كشوري خاص 

تجارت شود در اختيار داشته باشند و بتوانـد شـواهد الزم را در   
در . خصوص پيروي از نظام نظارت بر حدود مجـاز نشـان دهـد   

صورتي كه قرار است تجارت در چند كشور صورت گيرد، نظـام  
نظارت بر باقي مانده اين فرآورده ها در محصول از كشوري كـه  

بـه پيوسـت   . ت سختگيرانه تري است، تبعيت نمايدداراي مقررا
CB5 مراجعه شود.  

 الزام قطعي
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.6.2    نظـورآيا اقـدام خاصـي بـه م
رعايت مقـررات حـدود مجـاز    
ــاي    ــرآورده ه ــده ف ــاقي مان ب

در محصول  حفاظت از گياهان
منطبق با كشور يا بازاري كـه  
كه توليدكننده قصـد دارد در  
ــه   ــود را عرض ــول خ آن محص

  د، انجام گرفته است؟نماي

حفاظت از چنانچه مقررات حدود مجاز باقي مانده فرآورده هاي 
اي هدف نسبت بـه كشـور محـل    در محصول، در بازاره گياهان

ــد    ــا مشــتري باي ــر باشــد، توليدكننــده ي توليــد ســختگيرانه ت
يد، اين مقـررات  مستنداتي را نشان دهندكه در طول چرخه تول

اصـالح مـورد نيـاز در     :به عنـوان مثـال  . (را رعايت نموده است
ميــزان كــاربرد ايــن فــرآورده هــا يــا اســتفاده از نتــايج آزمــون 

  ).ن فرآورده ها در محصولباقي مانده اي

 الزام قطعي

CB.8.6.3    ــابي ــده ارزيـ ــا توليدكننـ آيـ
احتمال وقوع خطر را به طـور  
كامل انجام داده است تا نشان 
دهد كه محصـوالت مـوردنظر   
طبــق مقــررات مــرز بيشــينه  
مانده فرآورده هاي حفاظت از 
 گياهـــان در كشـــور مقصـــد

  مي باشند؟   

وقوع خطر كـاربرد ايـن فـرآورده هـا و      توليدكننده بايد احتمال
افزايش از مرز بيشـينه مانـده ايـن فـرآورده هـا در محصـول را       

ارزيـابي  . ارزيابي، و اين انطباق را به صورت مستند نشـان دهـد  
انجـام   CB6احتمال وقوع خطر بايد طبق معيارهـاي پيوسـت   

  .شود

 الزام قطعي

CB.8.6.4 ــق ــاز، طب ــورت ني ــا در ص آي
ل وقـوع خطـر،   ارزيابي احتمـا 

نتــايج آزمــون مانــده ايــن     
فرآورده ها در محصول وجـود  

  دارد؟

در صورت نياز، پس از ارزيابي احتمال وقوع خطـر، مـدارك يـا    
سوابق مستند شده مربوط به آناليز باقي مانده اين فـرآورده هـا   
در محصول و يا سوابق و مستندات مربوط به مشاركت در يـك  

نده اين فرآورده هـا  كـه تـا    سيستم شخص ثالث پايش باقي ما
زماني كـه  . مزرعه قابل رديابي است، موجود و در دسترس باشد

نتايج آزمون باقي مانده اين فرآورده ها به عنوان نتيجه ارزيـابي  
احتمال وقوع خطر ضروري مي باشند، بايد ضـوابط مربـوط بـه    
ــد    ــاي تايي ــرداري، آزمايشــگاه ه ــه ب ــي نمون ــاي اجراي روش ه

  .مانند آن رعايت شوندصالحيت شده و 

  الزام قطعي

CB.8.6.5   ــاليز ــا در صــورت انجــام آن آي
باقي مانده اين فرآورده هـا در  
محصــــول، از روش هــــاي  
نمونه برداري صحيح اسـتفاده  

  مي شود؟

ــاي     ــا روش ه ــاق ب ــه انطب ــد ك ــود دارن ــوبي وج ــواهد مكت  ش
 CB.5وسـت  به پي. درداري به كار رفته را نشان مي دهنمونه ب

  .درمورد آزمون باقي مانده ها مراجعه شود

  الزام
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  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.6.6 ــاليز ــا در صــورت انجــام آن آي
ين فرآورده هـا در  باقي مانده ا

محصــول، آزمايشــگاه آزمــون 
از سوي مرجـع   باقي مانده ها،

ذي صالح ملي طبق استاندارد 
يــا  17025ايــزو آي اي ســي 

ــابه آن ــتانداردي مشـــ  اســـ
  تاييد صالحيت شده است؟

در اين زمينه شواهد مكتوبي نظير سـربرگ مكاتبـات يـا كپـي     
موجود اسـت كـه   مانند آن  گواهي تاييد صالحيت آزمايشگاه و

آزمايشگاه هـاي آزمـون بـاقي مانـده فـرآورده هـاي        نشان دهد
، از ســوي مرجــع ذي صــالح ملــي طبــق  حفاظــت از گياهــان

يـا اسـتانداردي مشـابه آن  17025استاندارد ايزو آي اس سـي 
. تاييد صالحيت شده يـا درحـال تاييـد صـالحيت مـي باشـند      

آزمون مهارت درتمامي موارد، آزمايشگاه بايد شواهد شركت در 
آناليز باقي مانده ها  CB.5به پيوست . بين المللي را ارائه نمايد

  .مراجعه شود

 الزام

CB.8.6.7   بـاقي   در صورت انجام آنـاليز
ــا در    ــرآورده ه ــن ف ــده اي مان
محصول، آيـا در مـواردي كـه    
ميـــزان بـــاقي مانـــده ايـــن  
فرآورده ها در محصول از مـرز  

هـا   بيشينه مانده اين فرآورده
ــي   بيشــتر شــود، طــرح اجراي

  وجود دارد؟

روش هاي اجرايي مكتوب شامل اقدامات و راهكارهـايي وجـود   
دارد،  تا در صورتي كه باقي مانده اين فرآورده ها در محصول از 
مرز بيشينه مجاز آن طبق مقررات كشور محل توليد يا مقررات 

عـالم  ا :بـه عنـوان مثـال   . (كشور مقصد باالتر بود، اجرا مي شود
بـه پيوسـت   ). موضوع به مشتريان، پيگيري محصول و مانند آن

CB.5 آناليز باقي مانده ها مراجعه شود.  

 الزام قطعي

CB.8.7  ت از گياهانظاهاي حففرآوردهانبارش  
  .)ت از گياهان اين بند، كاربرد نداردظاهاي حف فرآوردهدر صورت نبودن  انبار ( 

  .داري و كاربرد ايمن اين فرآورده ها، منطبق باشد ايد با قوانين پايه به منظور تضمين نگههاي حفظ نباتات ب انبار فرآورده
CB.8.7.1  هــايآيــا انبــاركردن فــرآورده

ــاحف ــانظ ــابق  ت از گياه مط
  مقررات صورت مي گيرند؟

امكانات الزم براي انبارش اين فرآورده ها طبـق مقـررات ملـي،    
  .مي باشند

  الزام قطعي

CB.8.7.2  ورده هـا در مكـاني   آاين فرآيا
  انبار مي شوند؟مناسب 

امكانات و محل انبـارش ايـن فـرآورده هـا از نظـر سـاختماني،       
  .مي باشندمناسب و مستحكم 

  الزام

CB.8.7.3 ورده هـا در مكـاني   رآآيا اين ف
  ايمن انبار مي شوند؟

امكانات و محل انبارش اين فرآورده ها، ايمن و مجهز به قفـل و  
  .شندكليد مي با

  الزام قطعي

CB.8.7.4   آيا اين فرآورده ها در شـرايط
ــار  ــب، انبــ ــايي مناســ  دمــ

  مي شوند؟

امكانـات و محــل انبــارش ايــن فــرآورده هــا از مــوادي ســاخته  
داري  مي شوند يا طوري نصب مي شوند كه طبق الزامـات نگـه  

   .فرآورده مندرج در برچسب آن باشد

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.7.5  آيا اين فرآورده هـا در مكـاني
مقاوم در برابـر آتـش سـوزي،    

  انبار مي شوند؟

ها از مواد مقاوم در  امكانات و محل يا سالن انبارش اين فرآورده
حداقل الزام اين است كـه  (برابر آتش سوزي، ساخته مي شوند 

  ). داراي مقاومت سي دقيقه اي در برابر آتش باشد

  الزام

CB.8.7.6     آيا اين فـرآورده هـا در مكـان
داراي  تهويــــــه، انبــــــار  

در مورد انبارهـايي  (مي شوند؟
كه در آن رفـت و آمـد انجـام    

  ؟)دمي گير

امكانات و محل انبارش اين فرآورده هـا داراي تهويـه دائمـي و    
كافي با هـواي تـازه هسـتند تـا از تشـكيل بخـارات خطرنـاك        

   .جلوگيري شود

 الزام

CB.8.7.7     آيا اين فـرآورده هـا در مكـان
ــار   ــب، انبـ ــور مناسـ داراي نـ

  مي شوند؟

ي كـافي  امكانات و محل انبارش اين فرآورده هـا داراي روشـناي  
توسط نور طبيعي يا مصنوعي هستند، به گونه اي كه برچسـب  

   .اين فرآورده ها در قفسه ها به راحتي قابل خواندن  باشد

 الزام

CB.8.7.8    آيا اين فرآورده هـا در مكـاني
جـــدا از ســـاير مـــواد، انبـــار 

  مي شوند؟

يان اين فرآورده ها حداقل الزام اين است كه از آلودگي ثانويه م
و ساير مواد با استفاده از موانع يا حصـارهاي فيزيكـي ممانعـت    

  ). ديواركشي، قفسه بندي و مانند آن(شود

  الزام

CB.8.7.9 ــار ــدي انبـ ــه بنـ ــا قفسـ آيـ
ــرآورده ــاي  فـ ــت از هـ حفاظـ
ــان ــاذب،   گياه ــواد غيرج از م

  ساخته شده اند؟

سـه هـايي   امكانات و محل انبارش اين فرآورده ها مجهـز بـه قف  
هستند كه در صورت بروز نشتي قابليت جذب كنندگي ندارنـد  

به عنوان مثال قفسه هاي فلزي، پالسـتيكي محكـم يـا داراي    (
  ).يك پوشش غير قابل نفوذ

  الزام

CB.8.7.10 حفاظـتهايآيا انبار فرآورده
مانع خـروج نشـتي  از گياهان

   شود؟ مي

داري  اي مخـازن نگـه  امكانات و محل انبارش اين فرآورده ها دار
درصد حجـم بزرگتـرين    110است يا اين كه در فضايي معادل 

هاي مايع محصور شده انـد تـا تضـمين     داري فرآورده مخزن نگه
نمايد كه هيچ گونه نشتي، چكه نمودن يا آلودگي بـه خـارج از   

اين بند از استاندارد در هر شـرايطي كـاربرد   . انبار راه نمي يابد
  .دارد

  الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.7.11 آيــــا امكانــــات الزم بــــراي
اندازه گيري و مخلوط كـردن  

ــرآورده ــت از  فـ ــاي حفاظـ هـ
  ارد؟گياهان، وجود د

امكانات و محل انبارش اين فرآورده ها يا مكان مخلوط كردن و 
ــدازه گيــري هســتند كــه   ــزات ان ــا داراي تجهي ــر كــردن آنه  پ
درجه بندي آن ها از نظر محفظه هايي كه دارند و نيز كـاليبره  
بودن آن ها از نظر توزين و اندازه گيري به طور ساليانه توسـط  

، تا از دقت و صحت مخلـوط هـاي   شود توليدكننده تصديق مي
همچنين وسايلي نظيـر سـطل، منبـع    . تهيه شده مطمئن شود

ــوثر       ــن و م ــايي ايم ــه ج ــراي جاب ــد آن ب ــره آب و مانن ذخي
  .هاي مورد استفاده وجود دارد فرآورده

  الزام قطعي

CB.8.7.12   آيا امكاناتي وجود دارد كـه در
هنگـــام بـــروز نشـــتي ايـــن 

قرار  فرآورده ها، مورد استفاده
  گيرد؟

امكانات و محل انبارش اين فـرآورده هـا و تمـامي مكـان هـاي      
مورداستفاده براي مخلوط كردن يا پر كـردن ايـن فـرآورده هـا     
مجهز به يك ظرف محتوي مواد جـاذب  خنثـي نظيـر شـن و     
ماسه، جارو و خاك انداز و كيسه هاي پالسـتيكي هسـتند كـه    

ابـت وجـود داشـته    بايد به طور قابل مشاهده و در يك مكـان ث 
باشد تا در مواقع بروز نشتي ايـن فـرآورده هـا، مـورد اسـتفاده      

  . قرار گيرد

  الزام

CB.8.7.13   ــدها و ــه كلي ــا دسترســي ب آي
محل انبـار ايـن فـرآورده هـا     
محدود به كاركناني است كـه  
ــن    ــا ايـ ــار بـ ــه كـ در زمينـ
  فرآورده ها، آموزش ديده اند؟

شـود و تنهـا    اين فرآورده ها  قفـل مـي   امكانات و محل انبارش
ورود افراد آموزش ديده اي كه با روش كار و كاربرد ايمـن ايـن   

 .فرآورده ها آشنايي دارند، مجاز است

  الزام

CB.8.7.14    ــا در ــا ايـــن فـــرآورده هـ آيـ
بسته بندي هاي اصـلي خـود   

  داري مي شوند؟ نگه

هاي اصلي خـود   تمامي اين فرآورده ها در ظروف و بسته بندي
داري مي شوند و فقط در مواردي كه  ظروف اصلي شكسته  نگه

شــده اســت، بســته بنــدي هــاي جديــد، مــورد اســتفاده قــرار  
مي گيرد، كه اين بسـته بنـدي بايـد شـامل تمـامي اطالعـات       

 .مراجعه شود CB.8.9.1به . برچسب هاي اصلي فرآورده باشد

  الزام قطعي

CB.8.7.15  هـاي   دسـته از فـرآورده   آيا آن
حفاظت از گياهان كه كـاربرد  
 آن در مــــورد محصــــوالت 

توليــد شــده بــر مبنــاي ايــن 
 استاندارد تاييد شده است، در 

فرآورده هايي كه بـراي اهـداف ديگـري بـه غيـر از محصـوالت       
به عنوان مثـال  (توليدي برمبناي اين استاندارد به كار مي روند 

، كامال مشخص و جداگانه )د و مانند آندر باغ استفاده مي شون
  . داري مي شوند در انبار اين فرآورده ها، نگه

 الزام
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  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف
 ســــايرداخــــل انبــــار از 

فرآورده هايي كه براي اهـداف  
ــد،   ــار مــي رون ــه ك ديگــري ب

  داري مي شوند؟ جداگانه نگه

   

CB.8.7.16  ــرآورده ــا ف ــايع در   آي ــاي م ه
قفســـه هـــاي پـــايين تـــر از 

داري  هاي پودري، نگـه  فرآورده
  مي شوند؟

ت از گياهـان كـه داراي فرموالسـيون    ظاهاي حف فرآوردهتمامي 
داري مي شوند كه پايين تر از  هايي  نگه مايع هستند، در قفسه

  .هاي پودري يا گرانولي قرار مي گيرند قفسه فرآورده

 الزام

CB.8.7.17     ــده ــه روز ش ــت ب ــا فهرس آي
ــورد   ــار در مـ ــودي انبـ موجـ
فـــرآورده هـــاي حفاظـــت از 

  گياهان وجود دارد؟

 يك فهرست موجودي انبار كـه نشـان دهنـده محتويـات انبـار     
وجـود دارد كـه حـداقل هـر     ) و مقدار فـرآورده هـا  از ديد نوع (

  .سه ماه يكبار به روزآوري مي گردد

  الزام

CB.8.8  ت از گياهانظاهاي حففرآوردهجا به جايي 
CB.8.8.1   آيــا تمــامي كاركنــاني كــه بــا

ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ
گياهان تماس دارند، ساليانه و 
به صورت داوطلبانه، آزمـايش  

  اي مي شوند؟سالمت دوره 

ت از گياهان ظاهاي حف فرآوردهتمامي كاركناني كه در تماس با 
ايــن . هســتند، ســاليانه از نظــر ســالمت، آزمــايش مــي شــوند 

آزمايشهاي سالمتي بايد طبـق آيـين كارهـاي ملـي، محلـي و      
منطقه اي بوده و استفاده از نتايج آنها بايـد بـا رعايـت قـانوني     

  .شدمحرمانه ماندن اطالعات شخصي با

  پيشنهاد مي شود

CB.8.8.2     آيا روش هـاي اجرايـي بـراي
ــدد   ــدي ورود مجـ ــان بنـ زمـ
ــه مزرعــه پــس از   ــان ب كاركن
كاربرد اين فرآورده ها، وجـود  

  دارد؟ 

روش هاي اجرايي مدوني وجود دارند كه تمامي فواصـل زمـاني   
را طبـق دسـتورالعمل    حفاظـت از گياهـان  هـاي   براي فـرآورده 

در صـورتي كـه   . تنظـيم مـي كننـد   مندرج بـر روي برچسـبها   
 اطالعــات مربــوط بــه ورود مجــدد بــر روي برچســب هــا      
قابل دسترس نباشند، هـيچ الـزام خاصـي درايـن مـورد وجـود       

توليــد، نــدارد، امــا قبــل از ورود مجــدد كاركنــان بــه منطقــه  
  .روي گياهان بايد خشك شده باشد فراورده پاشش شده

  الزام قطعي

CB.8.8.3     آيا روش اجرايـي مواجهـه بـا
هـاي   فـرآورده حوادث كـار بـا   

تسهيالت  /ت از گياهان ظاحف
ــا   ــواد شــيميايي، ت ــارش م انب
  فاصله ده متري موجود است؟

روش اجرايي مواجهه با حوادث شامل تمامي جزييات اطالعـات  
بايد قابل مشاهده بوده و شامل اقدامات اوليه هنگام بروز حادثه 

هاي  فرآوردهمي كاركنان تا فاصله ده متري از باشد و توسط تما
تسهيالت انبـارش مـواد شـيميايي و محـل     /ت از گياهان ظاحف

  .مخلوط كردن در دسترس باشد

  الزام
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  الزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذيرش - 1جدول شماره ادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترلنه كنقط  رديف

CB.8.8.4 آيــا امكانــاتي در زمــان وقــوع
آلودگي هاي اتفاقي كاركنـان  

  وجود دارد؟

تسهيالت انبـارش مـواد   /ت از گياهان ظاهاي حففرآوردهتمامي
ــار     ــه ك ــزات ك ــن تجهي ــمتهايي از اي ــامي قس ــيميايي و تم ش

راي مخلوط كردن يا پر كردن در مزرعه را انجام مـي دهنـد، دا  
امكانات چشم شوي بوده و منبـع آب تميـز و پـاك تـا فاصـله      
ده متري در دسترس بوده، جعبـه كمـك هـاي اوليـه كامـل و      
ــاس در       ــاي تم ــن ه ــماره تلف ــا ش ــحي ب ــي واض روش اجراي
موارد اضطراري يا مراحل مراقبت هاي اوليـه، بـه طـور ثابـت و     

  . واضحي در اختيار كاركنان باشد

  مالزا

CB.8.8.5  هـــاي  فـــرآوردهزمـــاني كـــه
ــوطظــاحف  ت از گياهــان مخل

ــاي   ــا روش ه ــوند، آي ــي ش م
اجرايي براي جـا بـه جـايي و    
پركردن طبـق آنچـه بـر روي    
برچسب آنها شرح داده شـده،  

  وجود دارد؟

امكاناتي از جمله تجهيزات انـدازه گيـري مناسـب، بايـد بـراي      
في موجـود  ت از گياهـان كـا  ظـ اهاي حف فرآوردهمخلوط كردن 

باشد، به طوري كه روش هاي اجرايي جا به جايي و پر كـردن،  
  .بر روي برچسب آنها رعايت شود

  الزام

CB.8.9  ت از گياهانظاهاي حففرآوردهظروف خالي 
CB.8.9.1   ــدد ــتفاده مجــ ــا از اســ آيــ

ــرآوردهظــروف خــالي  هــاي  ف
ت از گياهـــان بـــراي ظـــاحف

از انتقال محصول  اهدافي غير
  جلوگيري شده است؟ ،مشابه

ــالي     ــروف  خ ــد ظ ــي ده ــه نشــان م ــود دارد ك ــواهدي وج ش
ت از گياهان در حـال حاضـر مـورد اسـتفاده     ظاهاي حف فرآورده

مجدد براي اهدافي غير از انتقال يا پركردن طبق آنچه بـر روي  
  . به كار نمي رود برچسب اصلي آن ها شرح داده شده،

 الزام

CB.8.9.2 هـاي   فـرآورده دفع ظـروف   آيا
ت از گياهان به طريقـي  ظاحف

انجام شده است، كه درتمـاس  
  با كاركنان نباشد؟

روش دفع، انبارش و سامانه جا به جايي ايمن ظروف خالي، بـه  
گونه اي است كه  از تماس كاركنان با اين ظـروف  جلـوگيري   

  .مي نمايد

 الزام

CB.8.9.3   
  
  

ونـه اي  روشي كه براي دفع اين ظروف درنظر گرفته شده بـه گ 
است كه، احتمال وقوع خطر آلودگي محيط زيست، منابع آبـي  

 انبـارش و . و پوشش گياهي و جانوري را به حداقل مـي رسـاند  
جا به جـايي ايمـن ايـن ظـروف پـيش از دفـع، بـا يـك روش         

  .شود مسووالنه زيست محيطي انجام مي

 الزام
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  رشالزامات نقاط كنترل و معيارهاي پذي - 1جدول شماره ادامه 

  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي
  

 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.9.4  آيا سيستم رسمي جمع آوري
ظروف خـالي، بـه كـار     و دفع

  رفته و وجود دارد؟

در صورت وجـود سيسـتم رسـمي جمـع آوري و دفـع ظـروف       
كننده در اين سيستم خالي، سوابق مدون دال بر مشاركت توليد

  .بايد موجود باشد

 الزام

CB.8.9.5  ــع آوري ــتم جمـ ــا سيسـ آيـ
ــا   ــود دارد و آي ــي وج مشخص
ظروف خالي به طـور مناسـب   

برچسب زني و  و انبارش شده
جابه جايي آن ها طبق قوانين 
ــام    ــتم انج ــه سيس ــوط ب مرب

  شود؟ مي

ت از گياهان هنگامي كه ظاهاي حففرآوردهتمامي ظروف خالي
مي شوند، مورد استفاده مجدد قرار داده نشده و به طور دفع 

مناسب طبق قوانين مربوط به سيستم انبارش،  برچسب زني و 
  .جابه جا مي شوند

  الزام

CB.8.9.6    ــزار ــا اب ــالي ب ــروف خ ــا ظ آي
شستشوي پرفشار يـا حـداقل   

  شود؟ سه بار با آب شسته مي

تفاده ابزارهاي شستشوي پرفشاري كه بر روي دستگاه هاي اس
ت از گياهان نصب مي شوند، براي ظاهاي حف فرآوردهاز 

شستشوي اين مخازن به كار رفته، يا اينكه دستورالعمل 
  . مشخصي براي شستشوي هر كدام از اين مخازن وجود دارد

  الزام قطعي

CB.8.9.7 آيا پسـاب شستشـوي ظـروف
ــزات  ــه مخــزن تجهي  خــالي ب
ــه كــار رفتــه، برگشــت داده  ب

  مي شوند؟

با استفاده از تجهيزات جابـه جـايي يـا روش اجرايـي مكتـوب،      
هـاي   نشان دهد كه پسـاب شستشـوي ظـروف خـالي فـرآورده     

هميشه به مخـزن تجهيـزات بـه كـار رفتـه       حفاظت از گياهان
  .مي شوند  هنگام مخلوط كردن، برگشت داده

 الزام

CB.8.9.8  ،آيا ظروف خالي تا زمان دفـع
داري  گـــهبـــه طـــور ايمـــن ن

  مي شوند؟

ت از گياهان تا قبل از ظاهاي حففرآوردهتمامي ظروف خالي
 دفع، به طور ايمن و جدا از محصوالت زراعي و باغي و

  .داري مي شوند مواد بسته بندي و دور از دسترس كاركنان نگه

 الزام

CB.8.9.9    آيــــا قــــوانين محلــــي و
دستورالعمل هاي ويـژه بـراي   

ا معدوم كـردن ظـروف،   دفع ي
  وجود دارد؟

تمامي قوانين و دستورالعمل هاي مربوط در صورت وجود، براي 
ت از گياهان بايد رعايت ظاهاي حف فرآوردهدفع ظروف خالي 

  . شوند

  الزام قطعي

CB.8.10 غيرقابل استفاده ت از گياهانظاهاي حففرآورده  
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براي مديريت جامع فعاليت هاي  يارهاي پذيرشالزامات نقاط كنترل و مع - 1جدول شماره ادامه 
  كشاورزي در محصوالت زراعي و باغي

  
 
  سطح  پذيرش هايمعيار  ترله كننقط  رديف

CB.8.10.1 هاي حفـظ نباتـات آيا فرآورده
ــور   ــه ط ــتفاده، ب ــل اس غيرقاب

داري  مطمئن شناسايي و نگـه 
ــي شــوند و توســط مرجــع   م

  ذي صالح دفع مي شوند؟

هـاي   وجود دارد  كه نشان مـي دهـد فـرآورده   سوابق مستندي
حفظ نباتات غيرقابل استفاده، توسط مرجع قانوني و ذي صالح 

درصـورتي كـه ايـن امـر امكـان نداشـته باشـد،        . دفع شده انـد 
ت از گياهان غيرقابل استفاده به طور مطمئن ظاهاي حف فرآورده

  .داري شده اند شناسايي و نگه

  الزام

CB.8.11 ت از گياهانظاهاي حف فرآوردهكودهاي شيميايي و ديگري به غير ازموادكاربرد  
CB.8.11.1 ــواد ــه م ــواردي ك ــا در م ي آي

هــاي  فــرآوردهكــود و   غيــر از
در خـاك  ت از گياهـان  ظاحف

ــرار  ــتفاده ق ــاه مورداس ــا گي ي
 در آن ، ســـوابقمــي گيرنـــد 

  دسترس هستند؟

بهبـود دهنـده   ز، دست سـا  مكمل هاي گياهيمانندياگر مواد
آن خاك يا موادي از اين قبيل استفاده مي شوند، سـوابق   هاي

ايـن سـوابق بايـد شـامل نـام مـاده، در       . بايد در دسترس باشد
صورت خريد نام تجاري ماده، نام مزرعه، تاريخ، مقدار و ميـزان  

درصورت وجود برنامه ثبت اين مواد در كشور . مصرف آن، باشد
  .دمواد بايد مصوب شده باشمحصول، كاربرد  توليد

  الزام

CB.9 تجهيزات  
CB.9.1 آيا تمامي تجهيـزات حسـاس

مانند دستگاه  پخـش كننـده   
كود شـيميايي، افشـانه هـاي    

ــرآورده ــاي حف فـ ــاهـ ت از ظـ
گياهان ، سيستم هاي آبياري، 
تجهيزات مورداسـتفاده بـراي   
توزين و كنترل دما، بـه طـور   
معمول از نظر دقـت و صـحت   

صـورت  وند و در بررسي مي ش
به طور سـاليانه واسـنجي    نياز

  مي شوند؟

گه داري همراه بـا  ات در شرايط مناسبي از نظر تعمير و نزتجهي
داري بـه روزآوري شـده بـراي تمـامي      و نگـه مستندات تعميـر  

  .داري مي شوند تعميرات، تعويض روغن و مانند آن، نگه
ــود    ــده كــ ــش كننــ ــتگاه پخــ ــديق  : دســ ــوابق تصــ ســ

واســنجي توســط شــركت پشــتيبان، فروشــنده  /راســيونكاليب
 12 ات كود يا توسط مسوول فني مزرعه در مـدت زمـان  زتجهي

  .دماه اخير بايد مستند شده باش
براي راهنمـاي  :ت از گياهانظاهاي حف فرآوردهتجهيزات كاربرد 

تطابق با بازرسي بصري و آزمون هاي رسمي كـاربرد تجهيـرات   
  .مراجعه شود CB.7به پيوست 

اتوماتيـك  (  ت از گياهانظاهاي حف فرآوردهكاربرد ماشين آالت 
مـاه   12انجام كار در مدت زمان از نظر صحت  )غير اتوماتيك و

توسـط يـك مرجـع ذيصـالح و يـا يـك فـرد داراي        اخير بايـد  
  .دباشتصديق شده صالحيت 

  الزام
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  پيوست الف
  )اطالعاتي(

  مخاطرات ميكروبي/ راهنماي ايران گپ
  

  مقدمه 1-الف
ايجاد سهولت در شناسائي مخاطرات بهداشتي موجود در طول برداشت ميوه ها و سبزيجات  ،هدف اين راهنما

به مخاطرات شيميائي و . صورت مي پذيرد ،است كه به منظور پيشگيري از اين مخاطرات تازه و درك اقداماتي
  .شده است اشارهاستاندارد اين در بخش هاي متعددي از  ،فيزيكي

از جمله انواع (شرايط مطلوب براي حضور ميكروارگانيسم ها ، گامي كه رعايت بهداشت جدي گرفته نشودهن
 شود ميظاهر ) زيست شناختي(در اين حالت خطري ميكروبي ، ابدي در توليد افزايش مي) انساني يبيماري زا

  .كه سرچشمه آن غذا است ،سبب ايجاد بيماري در مصرف كننده شود ،كه ممكن است
تمام شيوه هاي  شرحبنابراين ، مخاطرات بهداشتي متغير هستندبه دليل تفاوت در شرايط خاص هر مزرعه، 

راهنما آن قدر گسترده نيست و نبايد تصور اين از اين رو . امكان پذير نيست ،كاهش مخاطرات در يك سند
  .را منعكس مي كند مزرعهكه تمام مخاطرات بهداشتي در يك  ،گردد

  
  اطرات اساسي در بهداشتمخ 2-الف

به آشنايي و  نياز  بهره بردارپنج منبع اصلي احتمالي براي آلودگي هاي ميكروبي تشخيص داده شده اند كه يك 
ساير آلودگي ها كه در هر نقطه از چرخه  ،زماني كه خطر شناسائي شد. ارزيابي وضعيت آنها در مزرعه اش دارد

  .مورد توجه قرار بگيرند نيز بايد ،پيدا شوند توانند ميتوليد 

  
  
  
  
  
  
  
 

  منابع احتمالي آلودگي هاي ميكروبي - 1شكل الف 

  ثانويهآلودگي هاي

 توليد
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  شناسائي مخاطرات  3-الف
يك  ،اما پيشگيري. بكارگيري اقدامات پيشگيرانه است، برداشت طي از خطرات  در جلوگيريبهترين راه براي 
اين بخش راهنمائي را براي . تمركز كرد ،بايد بر روي مخاطرات خاص مربوط به هر مزرعه. موضوع عام نيست
را به شكلي صحيح شناسائي كنند و از آنها  مي كند تا مخاطرات بهداشتي مربوطفراهم  ،پرورش دهندگان
حتي اگر احتمال وقوع مخاطرات كم  ،انجام گيردتا نظارت پيوسته بر شرايط  شود ميتوصيه .جلوگيري نمايند

  .تشخيص داده شده باشد
  

  وميعم 4-الف
  هاي محصول ويژگي 1 -4-الف

خطرات را وقوع بعضي از اين شرايط زمينه . ويژگيهاي ذاتي محصول است، بايد به آن توجه شوداولين عاملي كه 
شناخته  "گيري درخت تصميم"ابزار ساده اي كه با نام . بايد به آن توجه نمايد بهره بردارافزايش مي دهند و 

  . به كار گرفته شود تواند ميشده  به شكلي كه نشان داده ،شود مي
  .را تعيين مي نمايد ،هاي يك محصول است خطراتي كه وابسته به ويژگي گيري، درخت تصميم

  
  
  

  خير                                                    بله                                                                
  
  

  خير                                    بله                                                                                      
  

  خير                         بله                                                                                                                               
  
 

  درخت تصميم گيري براي خطراتي كه مربوط به ويژگي محصول است - 2شكل الف 
  

ها با دقت بيشتري بايد  پيشگيري، احتمال خطر باالتري وجود دارد ،هايشان در محصوالتي كه بنابر ويژگي
  .به كار رود ،از خطراتي خاص جلوگيرينظور به م ،كه آميزه اي از اقدامات ،صورت بگيرد و حتي اين امكان هست

  
  
  

 محصول در ارتباط مستقيم با خاك رشد مي كند

محصول بايد به نحوي جابجا شود كه از تماس محصول با : خطر باال
 .خاك پرهيز گردد

 )بزيجات برگيس, بافت, سطوح ناهموار( اك استمحصول مستعد جذب آب و خ

 است مستقيم با خاك محصول در ارتباط, در طول برداشت احتمال باالي خطر

  معموال خطر كمتري همراه اين محصول است احتمال باالي خطر
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  خطرات خاص 2-4-الف
  آب 1-2-4-الف

از طريق  تواند مي ، بسته به منبع و سيستم توزيع، شود ميبه كار گرفته  محصول آبي كه اندكي پيش از برداشت
گانيسم هاي بيماري زا با خود خطراتي به همراه دارد كه ناشي از وجود ميكروار ،آب. انسان يا حيوان آلوده گردد

به خصوص در ، زنده بمانند و به مصرف كننده منتقل گردند توانند مي ،اين ميكروارگانيسم ها. در آن است
  ).مراجعه شودبخش قبل به (هايشان احتمال خطر باالتري وجود دارد  محصوالتي كه برحسب ويژگي

  :براي مثال . آب براي اهدافي به كار مي رود، شتدر زماني نزديك يا كوتاه قبل از بردا ،در بعضي از محصوالت
 )CB.6.3( )هيدروپونيك(در روش آبكشت : به عنوان مثال. آبياري به همرا كوددهي-

 محصول آفتاب سوختگيكنترل -

 )CB.8(ت از گياهان ظاهاي حف فرآوردهبه كارگيري نهائي -

كه چنانچه از  ،با اين همه بايد توجه كرد. ي باشدآب بايد مطابق با استاندارد هاي محلي آبيار، در صورت آبياري
، و در صورت  تماس مستقيم آن با قسمت خوراكي ماده غذائي شود ميآب در نزديك زمان برداشت استفاده 

بايد  ،حيوانات و پرندگان، فاضالبخطرات بيشتري وجود دارد و اقدامات الزم براي جلوگيري از آلودگي آب به 
  .گيرد انجام

در نزديكي  حفاظت از گياهانهاي  فرآورده كاربرد يا آفتاب سوختگييري از گت استفاده از آب براي جلودر صور
  .باشد ،ب هاپرندگان و فاضال، از آلودگي هاي حيواناتعاري به كار گرفته شده بايد از مبادي آب ، زمان برداشت

  آب براي شستشوي مواد و محصوالت برداشتي  2-2-4-الف
آب  ،بهتر است اين آب ترجيحاٌ. بايد از منابع سالم باشد ،شستشوي محصول به كار مي رودآبي كه براي 

       كه با توجه به آنها ،وجود دارد نكتهاساسا چهار . آشاميدني يا آبي باشد كه باكتري هاي آن حذف شده اند
  : به منظور شستشوي محصول را داشت ،مي توان بهترين عمليات هاي بهداشتي براي آب

سيستم استحصال آب بايد  ،در صورت استفاده از آبهاي روان. هميشه آب آشاميدني و تازه را به كار ببريد) الف
  .احتمالي حفظ كند يشود كه آن را از آلودگي ها داري نگهساخته و ، به گونه اي طراحي

نقاط ضعف پاكسازي . دبايد از يك ماده گندزدا براي پاكسازي آن استفاده نمو ،در صورت باز چرخش آب) ب
يا به شكلي ضعيف صورت  غالبا اين موارد فراموش شده. اثر آنها است حفظمعموال كنترل و نظارت براي  ،آب

  .شود ،اصالحي هاي فعاليتو فراواني دفعات نظارت و  سوابقبنابراين الزم است تاكيد ويژه اي بر ثبت ، مي گيرند
تجهيزات هر روز بايد تميز . دداري نگهرا پاكيزه  شود ميشستشو استفاده هائي كه براي  پمپلوله ها و ، مخازن) ج

  .دنو تا روز بعد خشك نگه داشته شو دهو ضد عفوني ش
طراحي تجهيزات شستشو و اطالعات حاصل ، در هر مورد خاص بايد برحسب نوع محصول. دفعات تعويض آب) د

  .ارائه كند براي اين مسئله رااهنمائي الزم بايد رعرضه كننده گندزدا، . ، تعيين گردداز كنترل ها
  .صورت گيرد ،آب آشاميدني يا تميز باپر كردن مجدد بايد ) و
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به كار نبريد  ،محصول) شستشوي مجدد(هرگز آب مخصوص آبياري را براي شستشو يا طراوت بخشيدن به ) ه
  )مگر اينكه كيفيت آشاميدني داشته باشد(

  شده برداشتبراي خنك نگه داشتن محصول آب و يخ استفاده از  3-2-4-الف
تا  ،در اينجا به كار گرفته شود تواند مينيز  ،شد شرح داده 1- 4-در بند الف  كه ميم گيريدرخت تصاز  

البته مالحظاتي وجود دارد كه در . استفاده از آب و يخ در فرآيند خنك نگه داشتن ارزيابي گرددناشي از  خطرات
  :آن توجه كرد بايد به ،ذخيره سازي يخ

 منبع يخ 1-3-2- 4-الف

از منبع آبي  بازديد از محل تامين يخ،بايد از طريق بهره بردار . باشد تهيه شدهيخ هميشه بايد از آب آشاميدني -
        و اين نكته را بررسي و كنترل نمايد كه يخ از آب آشاميدني نمودهاطالع پيدا  ،شود ميكه يخ از آن تهيه 

 .باشد شده تهيه

 ذخيره سازي يخ 2-3-2- 4-الف

 .ه داشته شوديخ هميشه بايد جدا از خاك، نگ-

توسط  ،تا از آلودگي اتفاقي آن ،شود داري نگهيخ بايد در يك مخزن پوشش دار يا ساختاري شبيه به آن -
 .جلوگيري شود ،حيوانات و پرندگان

 حمل يخ 1-3-2- 4-الف

 .شوند داري نگهمخصوص،  قفسه بايد در ،ه كار مي روندتمام ابزارهايي كه براي حمل و ساييدن يخ ب-

  .يخ استفاده نشود داري نگهبراي شستن يا  ،هرگز از آب غير قابل شرب-
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                        خيربله                                                                                                 
    

  
  

        
  خير    بله                                                                    

    
  
  
  

  خير                        بله                   
      

  
      

  
  خير                          بله                

  
      

  خير                  
  بله  

  
  خير                                  بله
  

  
  براي خطرات آلودگي محصول از طريق آب پس از برداشتدرخت تصميم گيري  -3شكل الف

  
  
  

خنك كننده هر روز بايد / تجهيزات شستشو
 شسته شوند  

مي يخ از منبعي تامين مي شوند كه آب شرب / آب
 ؟)آشاميدني آب استاندارد( باشد

منبع ذخيره سازي، سيستم هاي توزيع , سرجشمه آب
 مي توانند توسط مدفوع حيوانات يا پرندگان آلوده شوند؟

آيا سطوح .انجام شود (E.coli)آزمون آب از نظر وجود باكتري اي كوالي 
 در آناليز آب يافت مي شود؟  (E.coli)كواليقابل مالحظه اي  از اي 

تمام نقاط آلودگي در سيستم را 
 .مسدود نماييدايزوله كنيد يا 

آيا براي هر بار شستشو 
 ؟يض مي شودآب تعو

چرخش مجدد آب با افزودن ماده ضدعفوني كننده  خطراحتمال پائين وقوع
 صورت ميگيرد؟

عمليات هاي اصالحي و , آيا اقدامات كنترلي
 سوابق مربوطه وجود دارند؟

 .وابق آن بايد انجام شوداقدامات كنترلي در مورد غلظت مواد ضدعفوني كننده و س احتمال پائين خطر

 آب قبل از استفاده بايد تيمار شود يا منبع آن تغيير كند

 خنك كننده هر روز شسته مي شوند؟  / تجهيزات شستشو
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مثل باران هاي سيل آسا و سنگين در فصل ، آب هاي حاصل از شرايط غير قابل كنترل  4-2-4-الف
   برداشت محصول

در  توانند ميبه وسيله طغيان هاي آب  )فضوالت و حيوانات مرده, مانند پسماندهاي سمي(خطرناكهاي  آالينده
كه ممكن است در تماس با خاك  وسايليدائي كردن زو گندپاكسازي با . شوندمحل توليد، ته نشين  زمين

   .شودجلوگيري  ثانويهاز آلودگي هاي  ، سيل بوده شسته شده با
        نبايد براي ذخيره سازي محصول يا  ،شوند در معرض سيل واقع برداشتفصل در ممكن است مناطفي كه 
  .ندشواستفاده  آن،بسته بندي 

  
  پرندگان و خزندگان  ،حضور حيوانات  3-4-الف
انجام توسط ميكروارگانيسم هائي  ،اين آلودگي. ندنمايمحصول را آلوده  توانند ميپرندگان و خزندگان  ،ناتحيوا

براي  ،تا كليه تدابير ،ضروري است .ايجاد كنند بيماري ،كاركناندر مصرف كنندگان و  توانند ميكه  مي گيرد
و كارهاي بعد از مزرعه از جمله حمل و در طول دوره برداشت  ،جلوگيري از تماس موارد ياد شده با محصول

  .درنظر گرفته شود ،نقل
، براي رسيدن به اين هدف. نمود جلوگيريبايد  ،شود ميجوندگان و پرندگان ، از عواملي كه سبب جذب حيوانات

يا  دهدور ش ،رداشتبدور انداخته مي شوند بايد از بخش  برداشت محصول،تمام محصوالتي كه در هنگام 
قرار پرندگان يا خزندگان ، حيوانات, هر محصولي كه گمان مي رود در تماس مستقيم با جوندگان. وندپوشانده ش

در چنين  داري محصول، نگه/ به منظور ذخيره سازي .خوري، استفاده شود بايد براي مصرف تازهن گرفته،
  .استفاده شودكنترل آفات  بايد از روش هاي ،فضاهايي
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  احتمال باالي خطر وجود دارد: بله      خير                                                 

        
  
  

      
  بله                           خير                                

  
  بله  بله  

  
  

  احتمال باالي خطر: خير                                 خير                                            بله               
        

  خير  
    
        

  
    بله            

  
  

  
  احتمال باالي خطر: خير                                        بله                   

  
  
  
  
  

  طول برداشت درخت تصميم گيري به منظور تعيين خطرات ناشي از حضور حيوانات در -4شكل الف 
  

  
  
  

 آيا در زمين هاي مجاور اين مزرعه دامپروري وجود دارد؟

آيا در داخل مزرعه دامپروري وجود 
 دارد؟

براي جلوگيري از نفوذ  فضوالت حيوانات، موانع فيزيكي و  
 اقدامات پيشگيرانه بايد به كار گرفته شوند

ات اهلي در مزرعه ممنوع است و اقدامات پيشگيرانه حضور حيوان
 اي براي حضور آنها در مزرعه وجود دارد 

 .دامها در محدوده مشخصي نگهداري شوند

حيوانات به كار گزفته شده در مزرعه در هنگام جابجائي در مزرعه كنترل 
 . مي گردند و فضوالت آن سريعا جمع آوري مي شود

ي جلوگيري از حضور حيوانات اهلي در مزرعه به خصوص در زمان برداشت بايد اقدامات الزم برا
 حيوانات به كار گزفته شده در مزرعه هم بايد كنترل شوند. صورت بگيرد

فراوان نيستند يا مديريت ) غيره, پرندگان(حضورحيوانات وحشي 
 .مي شوند

 .احتمال وقوع خطر از طريق حيوانات كمتر است
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  ذخيره سازي اين نوع كود در مزرعه استفاده از كود حيواني در محصول و شرايط  4-2-4-الف
به . يك منبع بالقوه آلودگي هاي ميكروبي هستند، كود حيواني و ساير كودهاي طبيعي به علت خاستگاهشان

در موارد  .بايد مديريت شود ،وع از كودهااستفاده از اين ن، همين علت براي جلوگيري از احتمال آلودگي ميكروبي
  :بايد مراقبت خاص به عمل آيد ،در طول دوره برداشت زير

بيشترين آسيب پذيري را نسبت به عوامل بيماري زائي  ،محصوالتي كه در خاك يا نزديك به آن رشد مي كنند
و ممكن  ،رويش كمي دارندهمچنين محصوالتي كه . توانند در خاك به حيات خود ادامه بدهند دارند كه مي

عوامل بيماري زا آلودگي با خطر معرض در ، است در هنگام آبياري يا باران سنگين در تماس با خاك قرار بگيرند
محصولي كه بخش خوراكي آن، معموال در تماس كمتري با خاك است، . هستند مقاوم در خاك، موجود در كود

آلودگي كمتري ) مثل ميوه اي كه باد انداخته(س داشته است به شرط برداشت نشدن محصولي كه با زمين تما
 دارد 

نبايد از كودهاي آلي . باشد بيشينهبايد  ،فاصله زماني بين استفاده از كود و برداشت ميوه ها و سبزيجات تازه
 .استفاده شود ،برداشتروز قبل از  60 ،نشده تصفيه

ي كود، مايع يا آلودگي كه به وسيله شستشومراقب . شود جلوگيري ،از آلودگي احتمالي توسط كود زمين مجاور
سبب نشت مايع به  دتوان مي ،بر روي توده كود باران هاي سنگينشربا. دناشب، دوارد كانال هاي آبياري شو

 .شود برداشت محصولمحدوده هاي 
 داري نگهخصوص را در محدوده هاي توليد ميوه يا سبزيجات تازه يا فضاهاي م تصفيه ذخيره كود و محل هاي
 .قرار ندهيدمحصوالت، و برداشت ابزارهاي 

، نبايد قبل از ورود به زمين كاميون و وسائل ترابري كه در برداشت استفاده مي شوند،تجهيزاتي مثل تراكتور
نشده بوده اند  تصفيهتمام تجهيزاتي كه در تماس با كود . تردد كنند پاشي شده،كودي در زمين ها مورد نظر،

 .تميز شوند ،برداشت محصول به زمين هاي ورودبايد قبل از ، ابزارها و تراكتورهامانند 
 

  )كاركنان(بهداشت و سالمت افراد  5-الف
سالمت غذا در هر عمليات توليد در رعايت بهداشت در كاركنان به شكل صحيح يكي از ركن هاي بسيار مهم 

  .باشد ميمحصول تازه 
رعايت  ،راحت تر درستي ومسائل بهداشتي را به  توانند ميي داشته باشند اگر كاركنان به موارد زير دسترس

 :كنند
  وجود زيرساخت بهداشتي براي كاركنان
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  اطالعات و آموزش در زمينه بهداشت و سالمت به تمام كاركنان دادن 
  نظارت بر اجراي دستورالعمل ها

  زيرساخت بهداشتي براي كاركنان 1-5-الف
  .   دسترسي داشته باشند ،كاركنان بايد به تاسيسات و تجهيزات معيني ،ي بهداشتيمسائل اساس رعايتبراي 

  بهداشتي مزرعه سرويس هاي -
محل و . دسترسي داشته باشند ،بايد به امكانات بهداشتي مناسب كاركنان ،به منظور پيشگيري از خطرات

شنهادات اصلي براي ايستگاههاي بهداشتي در مزرعه بسته به وضع كلي مكان خواهد داشت اما پي تاسيسات
  :بهداشتي مزرعه عبارتند از

   مورد نياز زماندر بهداشتي و اجازه استفاده از دستشوئي  سرويس هايدسترسي آسان همه كاركنان به -
محصول و ، خاك ،تا از خطر آلوده شدن آب ،ايستگاههاي بهداشت بايد در شرايط خوب و تميز باشند-

  .ودجلوگيري ش كنان،خودكار
  .نمايدعالئمي بايد وجود داشته باشد كه بر شستن دستها بعد از استفاده از سرويس بهداشتي تاكيد  ،در محل-
  .نسازدزمين و مواد را آلوده ، كه محصولباشد دفع فضوالت بايد به گونه اي -
  شستن دستها -

  .ددستهايشان را بشوين كاركنانتا  ،آب و صابون بايد در محل وجود داشته باشد
  .نمود داري ، نگهدر سايه قرار گرفته باشند كهدربسته مجهز به شير آب  آب را مي توان در تانكرهاي

  .عوض شود ،آب بايد هر روز
 .بايد به دفعات شسته شود ،سرتاسر مخزن آب بسته به شرايط خاص هر مزرعه

  اطالعات و آموزش در زمينه بهداشت و سالمت براي تمام كاركنان 1- 1-5-الف
  .بايد به تمام كاركنان و ناظرين داده شود آموزش در رابطه با بهداشت اوليه، ستورالعمل ود

  :بايد شامل موارد زير باشد ،مجموعه دستورالعمل هاي اوليه) الف
  چگونگي شستن دستها-
  زمان شستن دستها-
  با بريدگيها و زخم ها نحوه برخورد-
  خونريزي  نحوه برخورد با-
  جويدن آدامس و پرتاب كردن آب دهان، سيگار كشيدن، ممنوع كردن خوردن عالئم استفاده از-
  استفاده از سرويس بهداشتي-
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شواهدي مبني بر  حيوانات اهلي و ،جوندگان، پرندگان(چگونگي تشخيص شرايط غير بهداشتي در مزرعه -
 )و مديريت زباله آنها  حضور

  آنهام بيماريها و مديريت ناظرين در رابطه با چگونگي تشخيص عالئآموزش ديدن -
حداقل بايد در رابطه با يك محصول خاص صورت گيرد و بسته بندي محصول هم بايد بر اساس  ،آموزش) ب

  .قرار بگيرد ،پيگيري رعايت اصول و دستورالعمل هاي بهداشتي نيز بايد در شرح وظايف ناظرين. بهداشت باشد
  

  مواد 6-الف
  ر آالتمحصول و ابزا وسايل حمل  1- 6-الف

  .بايد در وضعيت خوب و تميز نگه داشته شوند تا محصول را آلوده نكنند و به آن آسيب نرسانند-
، محصول و ابزارهايي را كه در وضعيت خوب و تميزي هستند وسايل حملبايد آموزش ببينند تا از  كاركنان-

  .تريلرها و جعبه ها زدوده شود از) كثافات(در صورت امكان در بين برداشت ها تمام خاك . استفاده نمايند
خون ، حيوان/ محصول يا ابزاري كه گمان مي رود در تماس با كودهاي حيواني يا مدفوع انسانوسيله حمل  هر-

 .قبل از استفاده مجدد بايد شسته و ضد عفوني مي گردد, يا سرگين پرندگان بوده باشد
. ز ميوه ها و سبزيجات برداشت شده به كار روندمحصول نبايد براي حمل هيچ ماده يا شيئي ج وسايل حمل -

 .گران فعال در بخش كشاورزي در اين رابطه بايد آموزش داده شودربه كا
از . مواد غير قابل خوردن يا خطرناك به طور خاص بايد شناسائي شوند، محفظه هاي ضايعات،محصوالت فرعي-

استفاده , وادي كه براي بسته بندي آنها به كار مي روندميوه ها و سبزيجات تازه يا م داري نگهآنها نبايد براي 
 .  كرد

 

  برداشتتجهيزات و ماشين آالت  2- 6-الف
بايد وضعيت آن را بررسي كرد تا از صدمه فيزيكي به محصول  برداشتهر بار بعد از استفاده از ماشين آالت -

  .جلوگيري شود
  .ن محصول در آن اطمينان حاصل شودهر روز بايد ماشين آالت را بازديد كرد تا از نماند-
  .بايد شسته و تميز شود ،بنا به توصيه هاي سازنده  آن و شرابط خاص كار برداشت محصولماشين آالت -
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  حمل ونقل 7-الف
وسائط نقليه اي كه براي حمل سبزيجات و ميوه هاي تازه و بسته بندي شده به استفاده مي شوند نبايد براي -

  .روند كه مطابق موازين بهداشتي خطرناك هستندحمل موادي به كار 
هر وسيله نقليه به شكل مناسب بايد نظافت شود و در صورت لزوم ضد عفوني گردد تا از آلودگي هاي فرعي -

  .شود جلوگيري
  .استفاده نشود ،بهتر است از وسيله نقليه كثيف يا وسيله اي كه بقاياي محصول در آن وجود دارد-
 

  شده برداشتتي محصول ذخيره موق 8-الف
  .شود داري نگههمواره بايد در فضاي تميز  ،شده برداشتمحصول -
  .حيوانات و هر گونه آلودگي ممكن حفظ شود, شده بايد در برابر گرمابرداشت محصول -
                                              .                                                                  كنترل آفات به موقع بايد انجام شود-
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  ب پيوست
  )اطالعاتي(

  استفاده از آب/ ايران گپ راهنماي
  راهنماي استفاده از آب- 1جدول ب 

  خطرنوع

  

  

  

  

  

  فيزيكي

  موضوع

با كمبود مواجه  ،بيش از حد از منابع آبآيا حوزه و فضاي آبگير به علت بهره برداري   كمبود آب
 است؟ ايا كمبود آب بر مصرف فعلي يا برنامه ريزي شده آب توسط توليد كننده اثر

همكاري  ،مي گذارد؟ آيا توليد كننده در رابطه با كمبود آب در حوزه يا فضاي آبگير
  مي كند يا ممكن است در آينده همكاري نمايد؟ 

آبگير به علت بارش هاي نامرتب با خشكسالي ها مواجهند؟ آيا اين  يآيا حوزه و فضا  يخشكسال
پديده بر مصرف آب توليد كننده اثرگذار است؟ مصرف آب مزرعه چه قدر انعطاف پذير 

  يا فرهنگي اثرگذار است؟/ اجتماعي و، است؟ آيا اين پديده بر مباحث محيط زيست

؟ شود ميعلت باران هاي نامرتب يا مديريت آب با سيل مواجه  آبگير به يآيا حوزه و فضا  سيل
، آيا اين پديده بر توليد كننده اثر مي گذارد؟  آيا اين پديده بر مباحث محيط زيست

  يا فرهنگي اثرگذار است؟/ اجتماعي و

 تآبگير با آلودگي مواجه است؟ آيا منابع بالقوه آلودگي در باالدس يآيا حوزه و فضا  آلودگي آب
بر  تواند مييا همانند توليدكننده در پائين دست واقع شده اند؟ آيا آلودگي ، رود هستند

يا فرهنگي / اجتماعي و، توليدكننده اثر بگذارد؟ آيا اين پديده بر مباحث محيط زيست
  اثرگذار است؟

 

  

مقررات 
  مربوط

  

  

  منابع آب جايگزين

د وجود دارد؟ ره برداري و آلوده نشده باشحد بهآيا منابع آب جايگزين كه از آنها بيش از 
شود؟ آيا مي به توليدكننده تخصيص داده  تواند ميآيا اين آب طبق يك قاعده منظم 

به توليد كننده  تواند مي) غيره، آلودگي، خشكسالي(اين آب تحت شرايط خاص 
در شرايط ذخيره سازي به منظور استفاده ) جديد(تخصيص داده شود؟  آيا مكانيزم هاي 

اثرات زيست محيطي منابع جايگزين يا سيستم هاي ذخيره آب چه خاص وجود دارد؟ 
  ؟ وجود دارد

  
 تعارض بر سر آب

نژادي / آيا حوزه و فضا آبگير از مرزهاي ملي، منطقه اي، محلي يا فرهنگي يا فرهنگي
رد؟ دالئل اين مي گذرد؟  آيا تعارضاتي در ارتباط با آب در حوزه يا فضاي آبگير وجود دا

 تعارضات چه هستند؟ آيا براي حل اين تعارضات از مذاكره استفاده شده است؟ آيا 
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  راهنماي استفاده از آب-1ادامه جدول ب 
  موضوع  نوع خطر

  

  

  فيزيكي

توليدكننده در تعارضات آبي اين حوزه به خصوص يا هر حوزه جغرافيائي ديگري كه   
ربران مشابهي در تعارضات حوزه يا فضاهاي آبگير فعاليت مي كند درگير است؟ آيا كا

  مجاور درگير هستند؟
اجازه استفاده از 

  آب
آيا رويه اي براي كسب اجازه استفاده از آب  وجود دارد؟ آيا توليد كننده مطابق با ميزان 
مصرفش اجازه استفاده از آب را دريافت مي كند؟ آيا اين مجوز استفاده از آب در تقابل 

  است؟) استفاده آب(ر مجوزها با ديگ
    

استفاده غير مجاز 
 از آب

بدون مجوز مربوط استفاده مي نمايد؟ آيا ديگر ) تا اندازه اي(آيا توليدكننده از آب 
توليدكنندگان از آب بدون مجوز مربوط استفاده مي نمايند؟ آيا اين استفاده غير مجاز از 

تواند اثر بگذارد؟ آيا اين  صرف آب ميآب بر حق استفاده آب توليدكننده يا بر خود م
 يا فرهنگي اثرگذار است؟/ اجتماعي و, پديده بر مباحث محيط زيست

 
  اولويت استفاده

 

آيا استفاده از آب، در حوزه يا فضاي آبگير اولويت بندي شده است؟ رتبه بندي 
يط توليدكننده نسبت به ساير مصرف كنندگان چيست؟ آيا قوانين مشخصي، براي شرا

پيش بيني شده اند؟ آيا خطري براي مصرف آب ) خشكسالي، آلودگي، غيره(خاص 
توليدكننده، وجود دارد تا الزم باشد طرحهايي براي اولويت مصرف كنندگان آب و 

تواند براي تامين آب كاربراني كه از اولويت  شرايط خاص در نظر گرفت؟ آيا  اين حق مي
 برخوردارند كم بها،، شمرده شود؟

 
 تعارض بر سر آب

نژادي / محلي يا فرهنگي يا فرهنگي، منطقه اي ،حوزه و فضا آبگير از مرزهاي مليآيا
مي گذرد؟  آيا تعارضاتي در ارتباط با آب در حوزه يا فضاي آبگير وجود دارد؟ دالئل اين 

استفاده شده است؟ آيا  مذاكرهتعارضات چه هستند؟ آيا براي حل اين تعارضات از 
ننده در تعارضات آبي اين حوزه به خصوص يا هر حوزه جغرافيائي ديگري كه توليدك

فعاليت مي كند درگير است؟ آيا كاربران مشابهي در تعارضات حوزه يا فضاهاي آبگير 
 مجاور درگير هستند؟

 
 

مباحث زيست 
 محيطي

وضعيت فعلي محيط زيست آب شيرين، در حوزه يا فضاي آبگير چگونه است؟ روندهاي 
يست محيطي و تنوع زيستي در حوزه و فضاي آبگير چه هستند؟ آيا اين روندها ز

تواند  هاي مزرعه داشته باشند؟ آيا مصرف آب مزرعه مي توانند تاثير منفي بر فعاليت مي
به شكلي مستقيم يا غيرمستقيم بر اشكال كليدي زيست محيطي و تنوع زيستي تاثير 

يا طرح / زيست محيطي و) عمومي(ننده يك بيانيه قابل توجهي داشته باشد؟ آيا توليدك
ارائه كرده است؟ آيا اين طرح به تعارضات و نگراني هاي زيست محيطي در رابطه با آب 
پاسخ مي دهد؟  آيا اين طرح طبق يك قاعده منظم مورد اجرا و رسيدگي قرار مي گيرد 

 شود؟  آيا اين طرح در دسترس عموم هست؟ و به روز رساني مي
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  راهنماي استفاده از آب-1ادامه جدول ب 
  موضوع  نوع خطر

  
  مباحث اجتماعي

 

دسترسي به آب آشاميدني، رعايت كافي (وضعيت فعلي مباحث اجتماعي مرتبط با آب 
در حوزه يا فضاي آبگير چگونه است؟ روندهاي اجتماعي براي اين ) اصول بهداشتي، غيره

تواند بر عملكرد مزرعه اثر منفي  ات اجتماعي مياوضاع چگونه است؟ آيا نيازها و مطالب
بگذارد؟ آيا مصرف آب مزرعه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم، بر دسترسي به آب شرب 
و بهسازي براي ساكنين حوزه رودخانه و فضاي آبگير تاثير مي گذارد؟  آيا توليدكننده 

آيا اين طرح به هر گونه يا طرح در اين رابطه ارائه كرده است؟  / و) عمومي(يك بيانيه 
تعارض و نگراني در رابطه با مصرف آب پاسخ مي دهد؟ آيا اين طرح طبق يك قاعده 

شود؟  آيا اين طرح در  منظم مورد اجرا و رسيدگي قرار مي گيرد و به روز رساني مي
  دسترس عموم هست؟

  
 

 
  مباحث فرهنگي

 

هستند؟ سير تكاملي آنها چه  مباحث كليدي فرهنگي مربوط به حوزه يا فضاي آبگير چه
هاي مزرعه اثر  توانند بر فعاليت بوده است؟ آيا روندهاي فرهنگي، نيازها و مطالبات مي

تواند بر روي  منفي بگذارند؟ آيا مصرف آب مزرعه به شكل مستقيم يا غيرمستقيم مي
/ و) عمومي(ميراث فرهنگي حوزه و فضا آبگير تاثير بگذارد؟ ؟  آيا توليدكننده يك بيانيه 

يا طرح در اين رابطه ارائه كرده است؟  آيا اين طرح به هر گونه تعارض و نگراني در 
رابطه با مصرف آب پاسخ مي دهد؟ آيا اين طرح طبق يك قاعده منظم مورد اجرا و 

 شود؟  آيا اين طرح در دسترس عموم هست؟ رسيدگي قرار مي گيرد و به روز رساني مي
شود؟ آيا اين برنامه تاثيري بر وضعيت قبلي،  آب در مزرعه براساس طرح مديريت مي آيامديريت آب مزرعه

فعلي و آينده مصرف آب دارد؟ آيا اين طرح پيش بيني هايي براي استفاده مداوم و موثر 
از آب را دارد؟ آيا اين طرح پاسخگوي تعارضات و نگراني هاي مرتبط با مديريت آب 

ق يك قاعده منظم مورد اجرا و رسيدگي قرار مي گيرد و مزرعه هست؟  آيا اين طرح طب
 شود؟ آيا اين طرح در دسترس عموم هست؟ به روز رساني مي

آيا توليد كننده به سرمايه گذاريهاي خارجي منظم يا نامنظم احتياج دارد؟ آيا سرمايه سرمايه گذاري
ا آب را لحاظ مي در سرمايه گذاري خود معيارهاي مرتبط ب) فعلي و بالقوه(گذاران 

مورد نياز ) مثل طرح مديريت آب، مجوزهاي استفاده از آب(كنند؟ آيا جنبه هاي خاصي 
سرمايه گذاران است؟ آيا سرمايه گذاران حدي را براي قبول معيار مرتبط با آب تعيين 

 مي كنند؟

ين بيمه هاي خود حق بيمه پرداخت مي نمايد؟ آيا عامل آيا توليد كننده براي فعاليت بيمه
در سرمايه گذاري خود معيارهاي مرتبط با آب را لحاظ مي كنند؟ آيا ) فعلي و بالقوه(

مورد نياز عاملين ) مثل طرح مديريت آب، مجوزهاي استفاده از آب(جنبه هاي خاصي 
 بيمه است؟ آيا آنها حد خطري را براي قبول معيار مرتبط با آب تعيين مي كنند؟

/ ماليات/ يد كننده براي استفاده از آب مبلغي پرداخت مي كند؟ چگونه اين قيمتآيا تول  قيمت گذاري آب
زيست (شود؟ آيا اين مبلغ شامل هزينه هاي عملياتي و اثرات خارجي  تعرفه تعيين مي

 قابل پيش بيني و شفاف است؟ , شود؟ آيا سيستم قيمت گذاري با ثبات مي) محيطي
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  پپيوست 
  )اطالعاتي(
  مديريت جامع آفات/ پراهنماي ايران گ

  
 مقدمه 1- پ

در توليد تجاري محصوالت كشاورزي و  IPMپيشنهادي تا روشهاي  هاي فعاليتاز  ،اين سند جعبه ابزاري است
با وجود تنوع . ميسر شود IPMاين سند با دقت تهيه شده است تا امكان به كارگيري  .باغباني به كارگرفته شود

براي هر موقعيت يك مدل خاص نمي توان ارائه ، الت و مزارع وجود داردطبيعي كه در گسترش آفات در محصو
و مثالهايي كه ارائه شده اند همگي , كرد و بنابراين  جزئياتي كه در اينجا مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند

 اين نكته از آن جهت حائز. در صنعت محلي است IPMفراگير نيستند اما توجهشان معطوف به كارگيري 
، )غيره, )توپوگرافي(مكاني ,آب و هوائي(با توجه به شرايط طبيعي منطقه  IPMاهميت است كه هر سيستم 

، دسترسي به كمكهاي اقتصادي يا عدم آن(و اقتصادي )  غيره، مجموعه دشمنان طبيعي، مجوعه آفات(زيستي 
  . بايد به كار گرفته شود) غيره، تقاضاهاي همه كشورهاي واردكننده

  ريفتع 2- پ
روشهاي موجود كنترل آفات و بعد يكپارچه سازي اقداماتي  توجه دقيق به كليه) IPM(مديريت جامع آفات 

آفت كش ها و مداخله گرهاي ديگر در سطوح توجيه  داري ، نگهاست كه سبب كاهش گسترش جمعيت آفات
. مي گردد، محيط زيست پذير به لحاظ اقتصادي و كاهش يا به حداقل رساندن خطرات متوجه سالمت انسان و

IPM  بر رشد محصول سالم با حداقل مداخله در اكوسيستم كشاورزي تاكيد دارد و از مكانيزم هاي طبيعي
  . كنترل آفات حمايت مي كند

  
 هدف 3- پ

اطمينان حاصل كردن از توليدي پايدار است كه حفاظت از  ايران گپدر چارجوب   IPMهدف استفاده از 
اين امر با ادغام و به بكارگيري كليه روشهاي موجود كنترل آفات و تكنيك هاي . داشته باشدمحصول را نيز در بر

  .شود مينيز  ،به دست مي آيد كه شامل به كارگيري مسئوالنه مواد شيميائي ،پيشگيري
و شدت آنها تاكيد ) مسائل(اين كلمه بر لزوم داشتن دانش چيستي مسئله . مديريت است، IPMدر كالم آخر 

استاندارد  اين اطالعات تنها از طريق به كارگيري سيستم هاي، در رابطه با داشتن دانش مديريت آفات. اردد
  .به دست مي آيد آفات، پايش
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  چارچوب 4- پ
. ارائه مي كند، به كار رود IPMبراي اجرايي كردن سه ركن اصلي  تواند مياين سند رويكردهاي بالقوه اي را كه 

. آفات بند پا در ميوه ها و سبزي هاعلف هاي هرز و ، و كنترل بيماريها پايش، پيشگيري اين اركان عبارتند از
براي گسترش  توانند ميبه منظور ارائه نمونه هايي از رويكردهاي متفاوت كه توليدكنندگان  ،اين جعبه ابزار

جامع و قطعي  IPMاي مسلما اين سند در رابطه با ابزاره. طراحي شده است، استفاده كنند IPMبرنامه هاي 
  .نخواهد بود

مجموعه نيازمند  ،محصوالت گوناگون در بخشهاي مختلف دنياعمومي و جهاني است  IPMاگرچه فلسفه كلي 
به عنوان يك سيستم انعطاف پذير در نظر گرفته شود كه بايد با  IPM. است IPMمتفاوتي از روشهاي  هاي

، شود ميتوليد  ،آن محصولي خاص در منطقه اي خاص كه در) زيستي و اقتصادي، طبيعي(شرايط محلي 
در نتيجه فهرست . د نداردوجو ،كه براي هر شرايطي به كار رود IPMبنابراين يك مدل عمومي . هماهنگ شود

اما به عنوان ، كامل باشد تواند مياين فهرست كامل نيست و ن. يك راهنما است شده در اينجا،ارائه  مثالهاي
  .را طراحي و اجرا كنند IPMدكنندگان محلي كافي است تا يك برنامه راهنما براي تولي

  
  IPMسه ركن   5- پ

   .ه استكردشناسائي  IPMرا به ترتيب وقوع در روش زير سه مرحله  ايران گپ
  
  پيشگيري  1-5- پ

به  نيازيبيماريها و علف هاي هرز بايد صورت گيرد تا ، حداكثر تالشها براي جلوگيري از مشكالت ناشي از آفات
تا از  شود ميمديريتي در سطح مزرعه  هاي فعاليتاين تالشها شامل قبول روش هاي كشت و . مداخله نشود

اين ، در رابطه با بعضي آفات مزمن. بيماريها و علف هاي هرز جلوگيري يا كاسته شود، شيوع وكثرت آفات
  . نيز باشد پاشياز جمله سم، شامل گزينه هاي مديريت پيشگيرانه تواند مي تالشها،

  
  و ارزيابي پايش 2-5- پ

) غيره، تخم هاي الرو(مرحله گسترش ، آفت و محيط براي وجود شامل بازديد مرتب از محصول ،پايش
اين يكي . باشد ميبيماريها و علف هاي هرز , آفاتو مكان ، )آلودگي به حشرات ميزان ، ميزان جمعيت(جمعيت

بيماريها و علف هاي هرز ، در رابطه با حضور و ميزان آفاتبهره بردار ا به زير، است IPM هاي فعاليتاز مهمترين 
 اجازه مي دهد تا در مورد مناسبترين اقدام ممكن تصميمبهره بردار اين كار به . هشدار مي دهد ،در محصولش

  .مي باشد ضروري IPMسوابق در برنامه  داري نگهو  پايشقدر بخش گيري نمايد و نشان مي دهد كه چه 
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  اقدام  3-5- پ

تائيد مي كند زيان اقتصادي به آستانه خود رسيده است و الزم است تا اقدامي  پايش و ارزيابي آفات هنگامي كه
از ، بيماري در بقيه محصوالت صورت بگيرد/ اثرات آن بر ارزش محصول يا گسترش آفت براي جلوگيري از
. اولويت به روشهاي غير شيميائي داده شده است، IPMمه در برنا. مي توان استفاده كرد IPMروشهاي مختلف 

خطر را براي مردم ، بيماريها يا علف هاي هرز را كنترل مي نمايند، تا زماني كه اين شيوه ها به شكلي موثر آفات
  .و محيط زيست كاهش مي دهند

غيره ، ان طبيعيحفظ جمعيت دشمن، به هر حال بيشتر اين موارد مثل قرار دادن داروهاي مخل جفتگيري
شيميائي فراورده هاي مي توان از ، اگر نظارت بيشتر نشان دهد كه كنترل كافي نيست. پيشگيري كننده هستند

، سازگار هستند IPMآفت كشهايي كه با رويكرد ، در چنين مواردي بهتر است. استفاده كردان حفاظت از گياه
  .شوند انتخاب شوند و محصوالت به شكل گزينشي به كار گرفته

كه در ارتباط با  IPMتوليدكنندگان بايد دانش پايه اي درباره جنبه هاي ، در مزرعه IPMبراي به كارگيري 
  .توضيح داده شده است 2دانش پايه اي در بخش . را به دست آورند باشد ميمحصول و مكانشان 

  
  گسترش دانش پايه اي  6- پ

  :انش پايه اي داشت در موارد زير بايد د، IPMبه منظور اجراي موفق 
 .بر يك محصول اثر بگذارند توانند ميبيماريها و علف هاي هرز اصلي كه ، آفات-
 . روشها و محصوالتي كه آنها را كنترل مي كند، راهبردها-

  :توليدكنندگان بايد در رابطه با اين موارد اطالعات جمع آوري كنند ، براي اين هدف
  
  ي هرزو علف ها ها بيماري, آفات  1- 6- پ

  :توليدكنندگان بايد اطالعات پايه اي ذيل را داشته باشند 
منطقه يا كشور ، بيماريها و علف هاي هرز در محصول هدف براي آن محدوده، فهرستي از آفات 1- 1- 6- ب

  خاص
  :مثل ، بيماريها و علف هاي هرز و درباره دشمنان طبيعي آنها، در رابطه با زيست شناسي آفات اطالعات پايه اي

 اطالعاتي درباره چرخه زندگي آنها-

 مراحل مختلف زندگي و تاريخ دقيق ظهورشان-
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فصلي از سال كه پرواز يا رشد ، تعداد پروازهايشان در هر فصل، دماي حداقل(شرايط الزم براي گسترش آنها -
  )و مانند آن مي كنند

 مكانهاي النه گزيني و زمستان گذراني آفات-

 بيماريها و علف هاي هرز و آسيب نوعي شان، )مراحل مختلف( بوطمرراهنماي تصويري آفات -

 )مراحل مختلف(راهنماي تصويري دشمنان طبيعي -
 و حدود فعاليت) EIL’s(سطوح آسيب اقتصادي -

  .قرنطينه دارند, آگاهي در رابطه با ارگانيزم هايي كه در بازار صادراتي هدف-
 

  فرآورده هاي حفاظت از گياهان  2- 1- 6- پ
  :يدكنندگان بايد اطالعات پايه اي ذيل را داشته باشند تول
بيماريها و علف هاي هرز در محصول ، فهرست آفت كشهايي كه مي توان به طور قانوني از آنها در مقابل آفات -

  .هدف استفاده كرد
ورمبدا و در در كش(حداكثر سطوح باقي مانده سموم ، دوزشان، خانواده شميائي آنها اطالعات پايه اي درباره -

فاصله زماني ورود مجدد، فاصله زماني تا برداشت محصول، روشهاي  ،ماندگاري آنها ،)كشورهاي صادراتي هدف
بهينه كاربرد آن، زمان بهينه كاربرد آن، حداكثر تعداد كاربرد در هر فصل، انتخابي بودن براي دشمنان طبيعي و 

 .گرده افشان ها و نحوه فعاليت آنها
 

  گر روش هاي محافظتدي 3- 1- 6- پ
  .بايد اطالعات مشابه براي ديگر روش هاي محافظت در دسترس باشد

 

  آموزش  7- پ
  :در موضوعات ذيل) پرسنل شخصي يا مشاور متخصص( مربوطآموزش پرسنل 

  بيماريها و علف هاي هرز و دشمنان طبيعي آنها، شناخت مقابل آفات-
 سوابق داري نگهاز جمله ، پايشروشهاي ديده باني و -

 IPMروش ها و راهبردهاي ، شيوه ها، اصول-

  آنها و شيوه هاي كاربرد فرآورده هاي حفاظت از گياهانآگاهي در رابطه با -
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  قبل از كاشت IPM) بالقوه(پيشگيريهاي نهائي    8- پ
 بسياري از اقدامات پيشگيرانه. هستند IPMاقدامات پيشگيرانه و بهداشتي از بخشهاي اساسي در رويكرد 

بيماريها و علف هاي هرز در زمان ، قبل از كاشت محصول لحاظ شوند تا از مشكالت آتي با آفات توانند مي
  . برداشت محصول جلوگيري يا كاسته شود

  ارزيابي خطر 1- 8- پ
  .طرح ارزيابي خطرات را اجرا كنيد        

  پيشينه زمين 1-1- 8- پ
  ن كاشته شده اند؟چه محصوالتي در طي سه سال گذشته بر روي اين زمي-
  بيماريها و علف هاي هرز بر روي اين زمين وجود داشته است؟، در گذشته چه مشكالتي با آفات-
قبلي كه بكار فرآورده هاي حفاظت از گياهان كه درباره  شود ميتوصيه ، با وجود اينكه هميشه ممكن نيست-

 : از جمله اطالعاتي جمع آوري گردد, رفته است
 در گذشته در اين زمين استفاده شده است؟ يحفاظت از گياهان فرآورده هايچه -

 :در گذشته در اين زمين  آفت كشآيا استفاده از -
        براي مثال به خاطر انباشته شدن(در محصول ايجاد كرده است؟ ) سموم(مشكالتي در رابطه با باقيماندن -

 )در خاك آفت كش
براي مثال نابود شدن دشمنان (داشت محصول شده است؟ سبب شيوع آفت يا بيماري در فصل بعدي بر-

 ).طبييعي در محصوالت چند ساله مثل درختان و تاك

  محصوالت  و پوشش گياهي 2-1- 8- پ
  :تاثير بالقوه محصوالت  و پوشش گياهي را بر محصول خودتان را ارزيابي كنيد 

  در رابطه با محصوالت مجاور چيست؟ IPMرويه هاي -
  آن چيست؟ صوالت مجاور و خطر انباشتدر مح آفت كشكاربرد -
 چه هستند؟، مشكالت بالقوه آفت يا بيماري كه توسط محصوالت و پوشش گياهي ايجاد مي شوند-

  نمونه هاي آب و خاك 3-1- 8- پ
  :انجام دهيدآب و خاك را براي بررسي موارد ذيل  برداري ازنمونه 

  )از جمله نماتدها(وجود بيماريها و آفات -
  و سموم ديگر، فلزات سنگين، باقي مانده آقتكش ها وجود-
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 وضع و موقعيت تغذيه خاك-

  تجزيه و تحليل و بررسي ارزيابي خطر  4-1- 8- پ
اگر چنين سوابقي براي ) (راببنيد 4.2(.و بازبيني سوابق سالهاي قبل ، با استناد بر تجزيه و تحليل ارزيابي خطر

بيماريها و علف هاي هرز مربوط ، ا كه براي پيشگيري يا كاهش آفاتاقداماتي ر، )زمين جديد وجود داشته باشد
  .و مخصوص به اين محصول خاص الزم است را بشناسيد

  
  پيشگيري 2- 8- پ

  :اقدامات پيشگيرانه براي زمين هاي جديد به شرح ذيل بايد لحاظ شوند ، جايي كه الزم است
  
  خاك 3- 8- پ

  :گيردصورت  تواند مياقدامات ذيل ، و علف هاي هرز) ريشه(اريها بيم، نماتدها، )خاك(براي پيشگيري از آفات 
  و بسته به محصول، تناوب كشت بنا به برنامه تناوب كشت-
  بسته به محصول، آيش، سال استراحت-
، بخار دادن، غرقابي، دوددهي، تابش آفتاب از طريق: براي مثال( بستر كشتيا يك ، گندزدائي نمودن خاك-

  )آب گرم
  ارگانيزم هاي مفيد  و ميكروبي خاك افزايش -
د از جمله ميوه ها در مور(كشاورزي پاك و بكارگيري اصول بهداشتي در رابطه با باقي مانده محصول -

  جمعيت بعضي آفات و بيماريهاي معينبه منظور كاهش ) محصوالت درختي
  
  آب 4- 8- پ

  :اقدامات پيشگيرانه به منظور تضمين موارد ذيل بايد صورت بگيرد 
در  ،يا كاستن مقدار آنها، آفات و باقي مانده مواد شيميائي، به آيين نامه محلي در رابطه با بيماريها(آب تميز -

  )رجوع كنيدصورت وجود، 
  )آب تغذيه اي(يا استفاده از كود آبياري / روش هاي آبياري بهينه و-
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  گياهان 5- 8- پ
گيرد نماتدها و بيماريها صورت ، مشكالت ناشي از آفاتبه منظور كاهش  تواند مياقدامات پيشگيرانه اي كه 

  :عبارتند از
  انتخاب گونه هاي مقاوم-
  نهاده هاي تكثيري مقاوماستفاده از -
اين ممكن است شامل آزمايش براي آفات و عوامل ). يا گياهان بذور(آفات و بيماريها نهاده تكثيري عاري از   -

  .شود  ،بيماري زا
  بين گياهان يا تراكم گياهي فاصله گذاري بهينه-
  
  آب و هوا 6- 8- پ

بر آفات و علف هاي هرز هم ، تاثير مهمي داشته باشد تواند ميشرايط آب و هوائي همان طور كه بر بيماريها 
  :در نتيجه موارد ذيل را لحاظ كنيد. دارد

  يا بيماريها/ اقدامات فرهنگي براي جلوگيري يا كاهش گسترش آفات و-
  هشداردهنده گاه اطالعاتي يا هوا شناسي كشاورزي يا اشتراك در يك پايتگاه ديده باني آب و ايجاد يك ايس-
  
  بندي زمان 7- 8- پ

موارد ذيل را لحاظ ، كشتبيماري ها و علف هاي هرز اصلي در طول فصل ، آفات) اولين(با توجه به ظاهر شدن 
  :كنيد

يا جلوگيري بيماري ها و علف هاي هرز اصلي كاسته ، بهترين تاريخ ممكن كاشت را انتخاب كنيد تا از آفات-
  .شود

از دوره هايي كه در آن  جلوگيريبه منظور انتخاب واريته هاي زودرس يا واريته هاي داراي فصل رشد كوتاه  -
  .شدت آلودگي به بعضي آفات و بيماريها باال است

 

  انتخاب محل و زمين 8- 8- پ
  .منبع آفات يا بيماريها مضر مشكل ساز باشند توانند مياور تجزيه و تحليل كنيد كه آيا محصوالت مج
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  دوره توليد در طول IPMاقدامات بالقوه براي  9- پ
  پيشگيري 1-9- پ

، هدف اين اقدامات نگه داشتن جمعيت آفات. هستند IPMاقدامات پيشگيرانه بخشي اساسي از يك رويكرد 
نه توليدكنندگان بايد اقدامات پيشگيرا، در هر موردي. حد مداخله است پايين تربيماري ها و علف هاي هرز 

  .لحاظ نمايند ،بيماري ها و علف هاي هرز محصول و محل، و بسته به آفات، مناسب را بنا به موقعيت خاص آنها
  )بهداشت و مراعات اصول بهداشتي(پاكيزگي مزرعه  1-1-9- پ

و علف هاي هرز در زمين زراعي و گسترده يا  بيماري ها، جلوگيري از ورود آفات، هدف از اقدامات بهداشتي
  .پراكنده شدن بيشتر آنها است

  :بيماري ها و علف هاي هرز توسط ناقل ها با، جلوگيري از ورود آفات 1- 1-1-9- پ
  جوندگان، حيوانات خانگي، جانوران، شناسائي ناقل ها مثل حشرات-
  .شود ميمحصول  ي كه سبب دور نگه داشتن اين ناقل ها ازهاي فعاليتشناخت -
 .ميزبان آفات باشند توانند ميتشخيص اينكه آيا علف هاي هرز در نواحي حاشيه اي و مجاور -

  :بيماري ها و علف هاي هرز توسط انسانها با، جلوگيري از ورود آفات 2- 1-1-9- پ
  از گياهان و نواحي سالم به بيمار ، انجام دادن كار-
  )سته به محصولب(سربند ، كفش، دستكش، پوشيدن لباس-
به خصوص بعد از بازديد زمين هاي ديگر ، كفشها و لباسها قبل از ورود به مزرعه، ضدعفوني كردن دستان-

  )بسته به محصول(توليدكنندگان

  :بيماري ها و علف هاي هرز توسط تجهيزات و مواد با، جلوگيري از ورود آفات  3- 1-1-9- پ
  و مواد بعد از كار و پيش از ورود به زمين) آالتاز جمله ماشين (تميز كردن تمام تجهيزات -
  بسته به محصوالت، )در صورت امكان(استفاده از تجهيزات و مواد اختصاصي متفاوت در زمين هاي مختلف -
 محصول براي برداشت تميز استفاده از جعبه ها و صندوق هاي -

  مديريت باقي مانده محصولبيماري ها و علف هاي هرز با ، جلوگيري از ورود آفات   3- 1-1-9- پ
ديگري كه پسماند آلي توليد مي  تبرگ چيني و هر فعالي، برداشت محصول، تميز نمودن باغستان بعد از هرس

  .نكنيد داري نگهزمين  رويهيچ پسماند محصولي را  .كند
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  از زمين هاي مجاور آفت كشجلوگيري از جريان    2-1-9- پ
ارتباط با توليدكنندگان زمين هاي مجاور به منظور رفع خطر جريان ناخواسته انجام توافقات و برنامه ريزي براي 

  ها آفت كش
  فني اقدامات  3-1-9- پ
كوددهي زياد همان قدر  ،به ياد داشته باشيد). غيره، آبياري، كوددهي(مراقبت بهينه از محصول  1- 3-1-9- پ

كه كوددهي زياد منجر به ايجاد آمينو به اين علت ، مضر باشد كه كوددهي كم تواند ميدر مديريت آفات 
كه نتيجه آن افزايش توليدمثل بالقوه آفت هايي مثل ، شود مياسيدهاي آزاد در بافت آبكشي و بافت چوبي گياه 

  . شته خواهد بود
در برابر حمله بيماريها و آفات  تواند ميمنتج به محصولي سالمتر خواهد شد كه  ،مراقبت بهينه از محصول

  .دمقاومت كن
استفاده ) هوا، نور، دما، رطوبت(بهينه شرايط و برگ چيني براي اطمينان از   ، مانند هرس كردناز اقدامات فني 

  .يا بيماريها را كاهش دهيد يا از آن جلوگيري نمائيد/ كنيد تا گسترش آفات و
  كشت سيستم هاي   4-1-9- پ

بيماري ها و علف هاي هرز ، تا از آفات محصول مي توان استفاده كردكشت از سيستم هاي مختلفي براي 
  : از جمله پيشگيري كرد يا  آنها را كاهش داد

  كاشت محصوالت پوششي به منظور جلوگيري از علفهاي هرز و   تحريك دشمنان طبيعي -
  كشت پايا، برداشت نواري، كاشت نواري، كشت مخلوط: كشتانواع سيستم هاي -

براي مثال آيش حاشيه هاي زمين به منظور جلوگيري از ورود آفت ( تكشمرتبط با سيستم  هاي فعاليتديگر 
  )حلزونهاهايي مثل كليچه ها و 

  )در محصوالت گلخانه اي يا فضاي كنترل شده(شيوه هاي مبارزه و كنترل بيماري   5-1-9- پ
. لخانه ايگخصوصا در محصوالت , شيوه هاي متعددي براي دور نگه داشتن آفات مضر از محصوالت و جود دارد

به منظور كاستن از  ،دافع حشرات يا ورق هاي برش فرابنفش در تونل هاي پالستيكي هايي براي مثال تور
  .راهروهاي فشار و درهاي دوجداره، مهاجرت بعضي آفات معين

  خاك پوشي 6-1-9- پ
علف هاي هرز  بيماري ها و، باعث كاهش مشكالت ناشي از آفات تواند ميارزيابي نمائيد كه آيا خاك پوشي 

  )غيره، خاك پوشهاي كاهي، خاك پوشهاي بازتابنده، خاك پوشهاي پالستيكي(معين گردد 
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  ساير اقدامات فني  7-1-9- پ
  .انجام شود تواند ميتجزيه و تحليل كنيد كه چه اقدامات پيشگيرانه ديگري -
  .كنيد جلوگيرياز آسيب مكانيكي به گياه و محصول -
  بع زيستيكنترل حفظ منا  8-1-9- پ

  :اقداماتي كه سبب افزايش جمعيت دشمنان طبيعي و گرده افشان ها در اطراف محصول مي گردد
 )ساير، كشت پايا، برداشت نواري، كاشت نواري (محصولكشت استفاده از سيستم هاي مختلف -
گياهاني ، ه شهدگياهان توليدكنند، گياهان توليدكننده گرده) ( از جمله پرچين روها(از محصوالت حاشيه اي -

 .كه ميزبان هاي انتخابي براي دشمنان طبيعي را پرورش مي دهند استفاده نمائيد
گياهاني كه ، گياهان توليدكننده شهد، گياهان توليدكننده گرده( در مزرعه استفاده كنيد گياهان پوششي از -

   :ميزبان هاي انتخابي براي دشمنان طبيعي را پرورش مي دهند
 ذاب ها براي دشمنان طبيعياستفاده از ج-

 آماده كردن النه و مكان هايي مخفي براي دشمنان طبيعي و گرده افشان ها-

 .تامين منابع غذائي براي ميوه هاي خزان پذير در زماني كه غير فعالند-
ل يا زمانبندي افشانه ها در جا و زماني كه كنتر/ قراردادن انتخابي و، استفاده از مواد شيميائي گزينشي-

 .شيميائي ضروري است
 )استفاده از مواد ضد حشرات ;جذب و كشتن(پول  - استفاده از تكنولوژي پوش-

 آماده كردن مكانهايي براي النه گذاري پرندگان شكاري به منظور كنترل جوندگان 9-1- 9 - پ

 ها  آفت كشجلوگيري از كاهش جمعيت دشمنان طبيعي توسط -

  .منان طبيعي سازگار هستندهايي كه با دش آفت كشاستفاده از -
افشانه هاي ، كاربرد خاكي محصوالت جذبي، درمان هاي موضعي(استفاده از شيوه هاي كاربردي گزينشي -

  )كشتنجذب و ، طعمه اي در  حوالي درخت
  
  و ابزارهاي پشتيباني تصميم پايش  10- پ

و براي يك ت از گياهان ظاهاي حف فرآورده كاربردابزاري اصلي در تصميم گيري به منظور كاهش تعداد  پايش
ترجيحا در تركيب با ابزارهاي پشتيبان تصميم استفاده پايش . قابل اطمينان و پايدار اساسي است IPMبرنامه 

  .شود مي
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  سازمان 11- پ
هايي را در زمينه هاي ذيل  اين شخص بايد آموزش .و ديده باني معرفي كنيد پايششخص مسئولي را براي 

 :دريافت كند
  بيماري ها و علف هاي هرز، اسايي آفاتشن-
  پايش آفاتشيوه هاي ديده باني و -
 سوابق داري نگه-

  .ها به طور مرتب بايد تجديد شوند اين آموزش-
  
  بررسي 12- پ

  :و ديده باني براي مزرعه طراحي كنيد پايشيك برنامه 
  يرند و چراقرار بگ پايشبيماري ها و علف هاي هرزي بايد مورد ، مشخص كنيد چه آفات-
تله ها و ، بررسي مستقيم محصول در بخشهاي اصلي گياه(قرار بگيرند  پايشتعيين كنيد كه چگونه بايد مورد -

  )گياهان معرف
  .بايد صورت بگيرد پايش، و در چه مرحله اي از زندگي آفت، تعيين كنيد كه در چه دوره زماني از سال-
  .ناحيه شركت داشته باشيد در موجود هشدار – پايشدر سيستم هاي موجود -
  .را تعيين كنيد با تناوب پايش ها تعداد-
  .ايجاد كنيد پايشفضائي را براي بخش -
  .تعداد نقاط نمونه برداري براي هر فضا را معين نمائيد-
 

  سوابق داري نگه 13- پ
  :كه شامل موارد ذيل باشد، )كاغذي يا رايانه اي(صفحه هايي براي سوابق ايجاد كنيد 

  شود مي پايش ص كردن زمين و محصولي كهمشخ-
  نام ناظر-
  پايشتاريخ -
  قرار گرفته است پايش بيماري يا علف هرزي كه مورد، نام آفت-
  تعداد نمونه ها-
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  )در مورد آفات(مرحله چرخه زندگي يافته ها -
  )حدود(مقايسه با آستانه ها -
  محلشان در زمين-
 تصميم گرفته شده-

  .دند تا امكان مقايسه سالها و زمينهاي مختلف فراهم باشدسوابق بايد بايگاني گر-

  سيستم هاي هشدار و ابزارهاي تصميم 1- 13- پ
براي مثال مدلهاي يارانه اي زيست پديده شناسانه ( از مدل هاي پيش بيني و سيستم هاي پشتيباني تصميم -

و پيش بيني هاي اب و هوا  شپايبه همراه اطالعات دريافتي از ) مدلهاي درجه روز، برحسب درجه حرارت
  .استفاده كنيد

  .ناحيه استفاده كنيد موجود دراز سيستم هاي هشدار -
  
  تصميم گيري/ ارزيابي 14- ب
استفاده كنيد تا تصميم بگيريد كه آيا نيازي به  مربوطبيماري ها و علف هاي هرز ، از آستانه عمل براي آفات-

  . يا نه باشد ميمداخله 
  .مستند كنيد، راي اقدام مشخصي گرفته شده اندتصميماتي را كه ب-
استنتاج كنيد و تطبيق هاي ، در پايان فصل در مورد ثبت هايي كه انجام داده ايد تجزيه و تحليلي انجام دهيد-

  .براي فصل آينده را در نظر بگيريد IPMبرنامه 
  
  اقدام  15- پ

مورد استفاده  توانند ميميائي وجود دارد كه هاي غير شي روش، صورت بگيرد اقداميكه الزم ياشد  در صورتي
با استفاده از شيوه هاي بهينه  تواند ميمصرف آنها ، ها استفاده شود آفت كشچنانكه نياز باشد كه از . قرار بگيرند

  .به حداقل برسد، آفت كشاستعمال و جلوگيري از گسترش مقاومت به 
شرايط گياه ، بيماري يا علف هاي هرز، اي قرنطينه آفتمثل نياز به قرنطينه مطلوب آفت بر، در بعضي موارد

نمي توان ان فراورده هاي حفاظت از گياهدر اين موارد از كاربرد . شود ميبهداشتي توسط كشورهاي ثالث فراهم 
شيميائي محافظ گياه  فراورده هايچنانچه كشاورز ناچار شد به علت بحث هاي قرنطينه از . كرد جلوگيري
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است تهيه و از آنها استفاده نمايد تا  پايشبايد اطالعاتي را كه در رابطه با روش هاي پيشگيري و ، استفاده نمايد
  . از ضرورت چنين كاربردي پشتيباني كند

  
  طبيعي/ كنترل اتوماتيك  1- 15- پ

بود يا طبيعي را براي نا) مكانيكي(ي اتوماتيك ايك كشاورز قبل از متوسل شدن به روشهاي شيميائي بايد روشه
  :مانند. بيماريها يا علف هاي هرز به كار گيرد, يا دوركردن  آفات

 آفات-

  )بهسازي(ميوه ها و گياهان آلوده شده ، قرنطينه نمودن برگها، حذف گياه ناجور-
  جارو نمودن آفات -
  ساير-
 ها بيماري-

  )بهسازي(ه ميوه ها و گياهان آسيب ديده و آلوده شد، قرنطينه نمودن برگها، حذف گياه ناجور-
 علف هاي هرز-

  علف چيني-
  برداشت دستي علف هاي هرز-
  وجين كردن مكانيكي-

 غيره

  مواد شيميائي رابط 2- 15- پ
  :از راههاي مختلفي مي توان از مواد شيميائي رابط براي كنترل آفات استفاده نمود

 :از جمله، )شود ميفريفتن و كشتن هم گفته (جذب و كشتن -
  مواد شيميائي رابط تله گذاري انبوه با-
  گياهان تله اي-
 شيوه هاي اسپري طعمه اي-

جنس نر جمعيت وحشي يك آفت ): باشد SITجايگزيني براي روش  تواند مياين روش (عقيم سازي شيميائي -
 . شود ميبه سمت طعمه اي كه آغشته به ماده شيميائي عقيم ساز است جذب 

 مواد ضد حشرات-

  اختالل در جفت يابي-
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  )مبارزه زيستي فزاينده(كنترل  3- 15- پ

دشمنان طبيعي و محصوالت ميكروبي گوناگون مي توانند به صورت زير رها شده تا جمعيت آفات و همچنين 
 :بيماري ها مديريت شوند

  رهاسازي انبوه يا فصلي دشمنان طبيعي پرورش يافته، به منظور كنترل حشرات مضر و كنه ها-
زاي حشرات، قارچ ها، باكتري يا نماتدها، به منظور كنترل حشرات مضر و     استفاده از ويروس هاي بيماري-

  كنه ها
  ، به منظور كنترل بيماري هاي ريشه و برگ)رقيب(استفاده از قارچ ها و باكتري هاي ناهمساز -
  

  روش حشرات عقيم 4- 15- پ
ت آفات مورد استفاده قرار اين روش به شكل موفقيت آميزي در بسياري از نقاط دنيا به منظور كنترل جمعي

پروانه  :مانند(، گونه هاي مشخصي از بال پولك داران )كرم ميوه مديترانه اي:مانند(گرفته است، كرم هاي ميوه 
، )مگس دام :مانند(و بعضي گونه هاي معين مگس كه به لحاظ دامپزشكي اهميت دارند ) و كرم سيب غوزه پنبه

  .پرورش يافته انجام مي شود به همراه رهاسازي انبوه حشرات عقيم
 
  به كارگيري فرآورده هاي طبيعي  5- 15- پ

در اين . از فرآورده هاي طبيعي مختلفي براي كنترل آفات، بيماري ها و علف هاي هرز مي توان استفاده كرد
صورت گيرد و  مديريت تلفيقي آفاتمورد بايد دقت شود كه توجه خاصي به سازگار بودن آن ها با رويكرد 

  :اين فرآورده هاي طبيعي عبارت است از. طمينان الزم حاصل شودا
 )روغن هاي معدني يا نباتي(روغن ها -
  ) تركيب يا مشتقي از مواد و گياهان داروئي(گياهان طبي -
 صابون ها-

  خاك دياتومه -
  

عنوان محصوالت  شكل مناسبي تحتمراقبت الزم بايد انجام شود تا اين فرآورده ها در جايي كه امكان پذير است، به  -يادآوري
 .محافظ گياه در كشور توليدكننده، ثبت شوند
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   حفاظت از گياهانفرآورده هاي شيميائي  6- 15- پ
مورد نياز بود، اين محصوالت بايد از قبل انتخاب  ،فرآورده هاي حفاظت از گياهان استفاده ازدر صورتي كه 

  :وجه شود، عبارت است ازموارد ديگري كه بهتر است به آن ها ت. شوند
  سيستم هاي هشدار و ابزارهاي تصميم گيري 1-6- 15- پ

براي اين كه بهترين تصميم ممكن در رابطه با زمان بندي و هدف بهترين تصميم ممكن گرفته شود، اطالعات 
  :زير مورد نياز مي باشد

  ها و علف هاي هرز به دست بيايد؟زمان بندي بهينه براي كاربرد چيست تا بيشترين تاثير بر آفات، بيماري  -
  برداشتاطالعاتي درباره فاصله ورود مجدد و فاصله -
 اطالعاتي درباره تعداد صحيح دفعات كاربرد-

پيش بيني هوا به همراه اطالعاتي درباره شرايط باد و دما براي اجتناب از مشكالت در هنگام كاربرد، احتمال -
 بارندگي در طول دوره پس از اقدام 

ستفاده از مدل هاي پيش بيني و مشاهدات مزرعه به منظور اطمينان از اين كه آفت در چرخه حساسي از ا-
  . زندگي قرار دارد

  آستانه عمل 2-6- 15- پ
  .آستانه هاي عمل آفات، بيماري ها و علف هاي هرز مرتبط بايد مستند شود

  انتخاب محصوالت  3-6- 15- پ
پاكسازي كامل، درمان هاي . ين شود كه چه هدفي موردنظر استپيش از استفاده محصوالت شيميائي، تعي

  .موضعي، اصالح جمعيت، سازگاري با دشمنان طبيعي، انتخاب محصول و مانند آن براي هدف بايد مشخص شود
در صورتي كه از مخزن هاي مخلوط استفاده مي شود، وجود اثرات شناخته شده منفي در مخلوط آن ها بايد 

  .تعيين شود
  عدم ايجاد مقاومت به آفت كشها  مديريت   4-6- 15- پ

ايجاد مقاومت نسبت به آفت كش، كاهش تعداد آفت كش هاي قابل استفاده، منجر به تعداد دفعات استفاده 
  .را باال مي برد حدود مجاز مانده آفت كش هابيشتر دوزهاي باالتر مي شود و در نتيجه خطر تخطي كردن از 

  كاربرد   5-6- 15- پ
رد بهينه از آفت كش ها به شدت مي تواند استفاده از آنها را كاهش دهد، در حالي كه اثر كاربرد آن ها را كارب

  :         باال مي برد، از جمله
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 :از جمله نوع و اندازه افشانك ها و شيوه هاي(تجهيزات سم پاشي بهينه را شناسائي و استفاده كنيد 
  فشار-
  سرعت رانندگي-
  مقدار آب-

pH- ب، در صورتي كه با محصول محافظ گياه مرتبط استآ  
  ))پخش كن ها(چسبنده ها و كودپاش هاي مايع ( استفاده از مواد كمكي-
 تنظيم دوره اي تجهيزات سم پاشي-

 نگه داري سوابق تنظيمات-

 .استفاده از شيوه هايي كه براي دشمنان طبيعي، انتخابي هستند-
كه مي توان محصوالت شيميائي محافظ گياه را به كار برد، بدون اين كه  احتمال استفاده از راه هاي گزينشي-

  :را ارزيابي نمود، مانند مديريت تلفيقي آفاتمزاحم جمعيت دشمنان طبيعي شد و ادغام آن با يك برنامه 
  كاربرد الكترواستاتيكي، درجه پائين-
  درمان هاي موضعي-
  كاربرد نواري-
  درمان فقط بخشي از گياهان-
  .در محصول) دشمنان طبيعي(اردادن زمان هاي كاربرد در مواقع غير فعال بودن آفت و دشمنقر-
  اسپري طعمه اي-
  )براي مثال در برابر مگس هاي ميوه(استفاده كردن از طعمه ها و تله ها -
  تعيين فرد مسئول  6-6- 15- پ

د زير رچنين شخصي بايد موا. دمعرفي مي شو فرآورده هاي حفاظت از گياهانشخصي به عنوان مسئول كاربرد 
  :را داشته باشد

  آموزش دوره اي در رابطه با كاربرد آفت كش ها-
 دانش الزم براي تنظيم نمودن تجهيزات-

  غيرقابل استفاده فرآورده هاي حفاظت از گياهان  7-6- 15- پ
داري شده و از طريق غيرقابل استفاده بايد شناسائي شده، به شكل ايمني نگه  حفاظت از گياهان يفرآورده ها

  .يك كانال مجاز يا مطمئن دورانداخته شوند
  فرآورده هاي حفاظت از گياهانظروف خالي   8-6- 15- پ
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  :  بايد از موراد زير پيروي نمايند فرآورده هاي حفاظت از گياهانظروف خالي 
  فرآورده هاي حفاظت از گياهانخالي ظروف  عدم استفاده مجدد از-
  از دورانداختن آبكشي سه باره قبل-
  ذخيره ايمن ظروف-
  انداختن طبق الزامات قانوني دور-
  
  برداشت پيشگيري هاي بالقوه براي دوره پس از 16-پ
  برداشتاعمال بعد از  1-16- پ

  :، نياز به اقدام باشد، به موارد زير بايد توجه شودبرداشتزماني كه بعد از 
  انتخاب روش ها و محصوالت 1-1-16- پ

پرتوافكني، , ش اقدام و محصول انتخاب شود، به روش هاي غير شيميائي مانند گرم يا منجمدكردنزماني كه رو
 .شستشو، دي اكسيد كربن و مانند آن بايد، اولويت داده شود

باشيد، آنها را بايد از قبل انتخاب  فرآورده هاي شيميايي حفاظت از گياهاندر صورتي كه مجبور به استفاده از 
  .ت را به محصوالتي داده شود، كه ماندگاري كوتاهي دارندنموده و اولوي

  شيوه كاربرد  2-1-16- پ
  :، به موارد زير بايد توجه شود فرآورده هاي شيميايي حفاظت از گياهانبه منظور كمترين استفاده از 

  .تجهيزات مورد استفاده بايد تنظيم شود-
  .استفاده از تجهيزات تنظيم شده، آماده شودبايد با  ،فرآورده هاي حفاظت از گياهانمقدار مصرفي -
  سابقه كاربردها  3-1-16- پ

  .بايد نگه داري شود  سابقه كاربردها
  ذخيره سازي و حمل و نقل 2-16- پ
  نظارت  1-2-16- پ
  .به دنبال مكان هايي براي محافظت از جوندگان، پرندگان و حشرات بود-
  ).موها، پرها مدفوع،(به دنبال شواهدي براي حضور آن ها بود -
  .شرايط فضاي بار و وسايل حمل و نقل مانند كاميون ها و كشتي ها را مورد بازبيني قرار داد-
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  پيشگيري  2-2-16- پ
  :اقدامات گوناگوني براي از بين بردن آفات و بيماري ها در طول انبارداري و حمل و نقل وجود دارد

  مل و نقلذخيره سازي در حد بهينه و بسته بندي در هنگام ح-
 ذخيره سازي در حد بهينه و شرايط حمل و نقل-

  )دما، رطوبت نسبي، حركت هوا، تهويه(شرايط آب و هوائي بهينه -
  اتمسفر -
  جعبه هاي تميز، صندوق ها، اتاق هاي آب و هوا، تريلرها-
بارزه با بيماري پيشگيري از آفات و بيماري هاي محصول ذخيره شده با استفاده از روش هايي مانند كنترل و م-

  .در ناحيه، با عمل جلوگيري از ورود آن، به منطقه اي كه در آن بيماري وجود ندارد
  اقدام   4-2-16- پ

از روش هاي مختلفي براي كنترل آفات و بيماري ها در طول انبارداري و حمل و نقل محصول، مي توان استفاده 
  :نمود

  روش هاي تله گذاري-
  مواد شيميائي رابط-
  رل بيولوژيكي آفاتكنت-
  كنترل شيميائي-
  اتمسفر كنترل شدهو  منجمد يا گرم كردن-
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  ت پيوست
  )اطالعاتي(

در كشورهايي كه اجازه برون يابي  فرآورده هاي حفاظت از گياهاناستفاده از / ايران گپ راهنماي
  دارند

  راهنماي استفاده از فرآورده هاي حفاظت از گياهان- 1جدول ت 

  

بت در كشور مصرفرويه ث
  كننده

عامل و محيط (معيار استفاده ايمن
  )زيست

براي استفاده  PPPاجازه استفاده از 
 روي محصوالت فردي

  . هيچ رويه ثبتي وجود ندارد
 يفرآورده ها كنترل روي واردات 

ممكن است به جا حفاظت از گياهان 
  .باشد

بايد داراي حفاظت از گياهان  يفرآورده ها
ف بوده تا به مصرف كننده راهنماي شفا

كد راهنماي "اجازه مصرف ايمن را طبق 
بين الملي پخش و استفاده از آفت كش 

 .بدهد ،"ها

  

  .رويه ثبت وجود دارد
فرآورده هاي حفاظت از گياهان 
وارداتي، ممكن است عالوه بر برچسب 
هاي ملي، داراي برچسب كشور مبدأ 
بوده و با برچسب  كشور مبدأ اجازه 

  .داشته باشندفروش 

بايد به مصرف كننده   فرآورده هاي 
حفاظت از گياهان ، كه وارد كننده 
مستقيم است، راهنمائي شفاف داده شود 
تا از محصول به شكلي ايمن استفاده 

اين راهنمائي مي تواند به شكل . نمايد
ترجمه هاي برچسب يا يادداشت هايي كه 
توسط توزيع كننده آماده شده است، 

 .باشد

رآورده هاي حفاظت از گياهان وارداتي، ف
 .برچسبي دارد كه با تأييديه ملي مطابقت دارد

فرآورده هاي حفاظت از گياهان وارداتي،     
برچسبي دارد كه با  تأييديه ملي فعلي تفاوت 

در اين مورد   فرآورده هاي حفاظت از . دارد
گياهان زماني مي تواند روي محصول استفاده 

  .تأييديه ملي معتبر باشدشود، كه داراي 
. محصول با برچسب ملي پوشيده نشده است  

چنانچه رويه ملي به شكلي صريح مانع از اين 
  .كار نشده باشد، استفاده خارجي مجاز است

هنگامي كه آزمايش هاي ميداني توسط توليدكننده در همكاري با دولت به عنوان آخرين آزمايش ها پيش از تائيد  -يادآوري
اجرا شده اند، توليدكننده هنوز مي تواند گواهي ايران گپ را دريافت نمايد، اگرچه بخشي از محصول آورده های حفاظت از گياهان فر

بايد در محدوده اي كه براي آزمايش ها به كار رفته، نشانه ها و اطالعات شفافي . از بين برود يا براي تجزيه و تحليل بيشتر استفاده شود
همچنين توليدكننده بايد سندهاي معتبري را در دسترس داشته كه نشان مي دهد در يك آزمايش ميداني مجاز، طبق . موجود باشد

اجازه استفاده . عالوه بر اين بايد رويه هاي مشخصي بر مديريت اين آزمايش ها حاكم باشد. قانون كشور توليدكننده شركت داشته است
ورد آزمايش قرار گرفته اند تا زماني كه مورد تائيد قرار بگيرند بر روي محصول وجود ندارد و از  فرآورده هاي حفاظت از گياهان كه م

 .آزمايش مانده سموم، نبايد باقي مانده اين محصول را نشان دهد
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  ث پيوست
  )اطالعاتي(

  تجزيه و تحليل مانده سموم / ايران گپ راهنماي
  

  راهنماي تجزيه و تحليل مانده سموم- 1جدول ث 
 مفاد  قطه كنترلن

C.B 8.6.1  منطقه اي )/ هائي(رايج قابل اجرا براي كشوري حدود مجاز مانده آفت كش هايدر تمامي موارد گواهي فهرست
، كه در آن قصد تجارت محصول وجود دارد، بايد موجود باشد، يا هر )حتي اگر خود كشور توليد كننده باشد(

  . در جريان اين اطالعات است) شتري مستقيم آنيا م(سند ديگري كه نشان دهد توليدكننده 
در جايي كه ارتباط با مشتريان از سوي توليدكننده است، اين ارتباط مي تواند به شكل نامه يا مدارك قابل تائيد 

 . اين ها مي توانند مشتريان فعلي يا آتي باشند. باشد

توليدكننده نمي داند با چه كسي معامله مي ، براي مثال در جايي كه هنوز 2به عنوان جايگزيني براي گزينه 
نمايد، در كشور يا منطقه اي كه محصول قرار است در آنجا تجارت شود، مي تواند در يك سيستم غربال مانده 

يا در صورت وجود و (سموم شركت كند، كه با سخت ترين حدود مجاز مانده آفت كش ها برخورد مي نمايد
وقتي حدود مجاز مانده آفت كش هاي هماهنگ براي يك منطقه وجود ). كند تفاوت، اغماض هايي را اعمال مي

اگر توليدكننده محصول را در بازار كشور توليدي بفروشد، فهرست حدود مجاز . دارد، بايد با آن هماهنگ شود
   .رايج قابل اجرا، بايد در دسترس باشد ملي مانده آفت كش هاي

يعني (بازارهاي مختلف براي دسته هاي متفاوت محصول مواجه شويد حدود مجاز مانده آفت كش ها  اگر با 
 .، تفكيك و امكان رديابي كاالي تائيد شده الزم است)توليد همزمان براي آمريكا، اروپا و كشور توليدكننده

ه اين نقطه كنترل بايد به اطالعات داده شده در ثبت توليدكننده و هر اطالعات جديدي كه از زمان ثبت فرستاد
  .شده، ارجاع متقابل داده شود

CB 8.6.2  -سازمان هاي پرورش دهنده و مشاوران مسئول فني فرآورده هاي حفاظت از گياهانبايد از صنايع توليد كننده ،
درخواست راهنمائي ) مانند افزايش وقفه هاي پيش از درو(در رابطه با چگونگي سازگار نمودن روش هاي توليد 

  .ها براي رعايت جدي تر حدود مجاز مانده آفت كش ها،  ضروري استاين راهنمائي . شود
چنانچه توليدكننده محصول را در بازار ملي كشور توليدي به طور گسترده به فروش برساند و اين موضوع را در -

  . ثبت نام اعالم نمايد، اين نقطه كنترل كه لحاظ شده است، مورد موافقت قرار گرفته است
ل بايد به اطالعات داده شده در ثبت توليدكننده و هر اطالعات جديدي از زمان ثبت، ارجاع اين نقطه كنتر-

  .متقابل داده شود
C.B 8.6.1  منطقه اي )/ هائي(رايج قابل اجرا براي كشوري حدود مجاز مانده آفت كش هايدر تمامي موارد گواهي فهرست

تجارت محصول وجود دارد، بايد موجود باشد، يا هر  ، كه در آن قصد)حتي اگر خود كشور توليد كننده باشد(
  . در جريان اين اطالعات است) يا مشتري مستقيم آن(سند ديگري كه نشان دهد توليدكننده 

در جايي كه ارتباط با مشتريان از سوي توليدكننده است، اين ارتباط مي تواند به شكل نامه يا مدارك قابل تائيد 
 . شتريان فعلي يا آتي باشنداين ها مي توانند م. باشد

   ، براي مثال در جايي كه هنوز توليدكننده نمي داند با چه كسي معامله مي2به عنوان جايگزيني براي گزينه 
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  راهنماي تجزيه و تحليل مانده سموم-1ادامه جدول ث 
 مفاد  نقطه كنترل

مي تواند در يك سيستم غربال مانده  نمايد، در كشور يا منطقه اي كه محصول قرار است در آنجا تجارت شود، 
يا در صورت وجود و (سموم شركت كند، كه با سخت ترين حدود مجاز مانده آفت كش ها برخورد مي نمايد

وقتي حدود مجاز مانده آفت كش هاي هماهنگ براي يك منطقه وجود ). تفاوت، اغماض هايي را اعمال مي كند
كننده محصول را در بازار كشور توليدي بفروشد، فهرست حدود مجاز اگر توليد. دارد، بايد با آن هماهنگ شود

   .رايج قابل اجرا، بايد در دسترس باشد ملي مانده آفت كش هاي
يعني (حدود مجاز مانده آفت كش ها بازارهاي مختلف براي دسته هاي متفاوت محصول مواجه شويد  اگر با 

 .، تفكيك و امكان رديابي كاالي تائيد شده الزم است)كنندهتوليد همزمان براي آمريكا، اروپا و كشور توليد
اين نقطه كنترل بايد به اطالعات داده شده در ثبت توليدكننده و هر اطالعات جديدي كه از زمان ثبت فرستاده 

  .شده، ارجاع متقابل داده شود
CB 8.6.2  - هاي پرورش دهنده و مشاوران مسئول فني  ، سازمانفرآورده هاي حفاظت از گياهان بايد از صنايع توليد كننده

درخواست راهنمائي ) مانند افزايش وقفه هاي پيش از درو(در رابطه با چگونگي سازگار نمودن روش هاي توليد 
  .اين راهنمائي ها براي رعايت جدي تر حدود مجاز مانده آفت كش ها،  ضروري است. شود

ور توليدي به طور گسترده به فروش برساند و اين موضوع را در چنانچه توليدكننده محصول را در بازار ملي كش-
  . ثبت نام اعالم نمايد، اين نقطه كنترل كه لحاظ شده است، مورد موافقت قرار گرفته است

اين نقطه كنترل بايد به اطالعات داده شده در ثبت توليدكننده و هر اطالعات جديدي از زمان ثبت، ارجاع -
  .متقابل داده شود

CB 8.6.3  -طبق ارزيابي خطر، يك  نمونه طرح دست كم با حداقل شرايط ذيل بايد در دسترس باشد: 
/ تكه ها، بسته، يا نمونه در هر هفته/ كيلوگرم xبراي مثال يك نمونه در ازاي (فراواني نمونه تعريف شده است 

  )سال، و مانند آن/ ماه
  توضيح روش آزمون نمونه 
  .يك بار صورت گرفته است ارزيابي خطر ساالنه حداقل

  .نمونه طبق روش ارزيابي خطر تهيه شده است-
  بين المللينمونه برداري طبق مقررات -

CB 8.6.4  -به هر جهت براي . را باشد17025آي اي سي -آزمايش داراي مهارت بخشي از اعتباردهي استاندارد ايزو
مي باشند يا آزمايشگاه هايي كه 17025آي اي سي -آزمايشگاه هايي كه در فرآيند اعتباردهي استاندارد ايزو

 .استاندارد معادل را دريافت كرده اند، مهم است كه اثبات كنند كه در آزمايش مهارت شركت داشته اند
 . روش ها بايد توانائي شناسائي محدوديت هاي اجرائي را داشته باشند-

  حفظ قابليت رديابي- 
CB 8.6.5  - ايران گپ مراجعه شودموميبراي اثبات به قوانين ع. 

 .حدود مجاز آفت كش ها شناسائي شودقابليت رديابي نتايج را بررسي كنيد؛ منبع و ماهيت تخطي هاي  -
از جمله گروه مرجع مرتبط  مانند (نتايج آزمايشگاهي را تفسير شده و درباره اقدام مناسب توافق شود  -

  )آن متخصص، صنعت، بهره بردار، آزمايشگاه، و مانند
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  راهنماي تجزيه و تحليل مانده سموم-1ادامه جدول ث 
 مفاد  نقطه كنترل

، رويه وكنترل هاي وابسته اصالح شده و در صورت تخطي از حدود )در صورت لزوم(اقدامات اصالحي انجام شود - 
 .مجاز آفت كش ها ، مجوزها درصورت لزوم به كار گرفته شود

  .ي از حدود مجاز آفت كش ها ارتباط وجود داشته باشدبا گروه هاي مرتبط درباره  تخط -
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  ج پيوست 
  )اطالعاتي(

  مانده ارزيابي احتمال وقوع خطر حداكثر باقي/ ايران گپ راهنماي
  

  مقدمه  1- ج 
ال، با    امروزه مصرف كنندگان در تمام طول سال از محصوالت غذائي متنوع تازه و فرآوري شده با كيفيت با

براي برآوردن اين تقاضا، در بسياري مواقع گياهان بايد در طول رشد . قيمت هاي مناسب، استفاده مي نمايند
، در "تا جايي كه ممكنه كم، تا مقداري كه الزمه"طبق اصل  حفاظت از گياهانخود با استفاده از فرآورده هاي 

  . برابر آفات و بيماري ها محافظت شوند
شتن يك مجموعه استاندارد در مورد باقي مانده فرآورده هاي محافظ گياهان، در غذا و خوراك دام به منظور دا

كه به صورت قانوني در تجارت مواد غذايي قابل اجرا باشد، كنترل انطباق با عمليات خوب كشاورزي و تضمين 
كه در توليد اوليه  سالمت مصرف كنندگان، حدود مجاز آفت كش ها تدوين شده است، تمايل تمام كساني

، بر اين است كه اقدامات عملي براي اطمينان از ايران گپكشاورزي و زنجيره غذائي فعاليت مي كنند، از جمله 
، يك ابزار كليدي، استانداردهاي ايران گپ و اجراي صحيح آن ايران گپبراي . اجراي اين استانداردها انجام شود

  .ها است
 سبب تخطي شود دالئل كليدي كه ممكن است 2- ج

عدم رعايت عمليات خوب كشاورزي و دستورالعمل برچسب ها، از جمله استفاده نامناسب يا غيرقانوني از -
  .فرآورده هاي محافظ گياهان

  عدم استفاده از مقررات تضمين كيفيت مناسب براي كنترل شيوه هاي توليد-
حدود صد، و چالشهاي ديگر در به كارگيري بين كشور مبدأ و كشور مق حدود مجاز آفت كش هاتفاوت ها در -

در اواسط فصل رشد كه سبب مي شود  حدود مجاز آفت كش ها مانند تغييرات اتفاقي در مجاز آفت كش ها،
اصالح شده، اطمينان  حدود مجاز آفت كش هاخود را تغيير دهد تا از انطباق با  عملياتتوليدكننده، نتواند 

  .حاصل كند
  .اني كه شرايط غير عادي آب و هوائي يا كشاورزي اتفاق مي افتدشرايط استثنائي، زم-
 )سطح مزرعه(سطح توليدكننده  1-2- ج

  :مواردي كه مي تواند توسط توليدكننده كنترل شود
 عدم مشاهده و رعايت دستورالعمل هاي مصرف روي برچسب فرآورده هاي محافظ گياه-
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  روش كاربرد-
  وقفه قبل از برداشت-
  ه غلظت يا حجم هاي افشانهخطا در محاسب-
 )توليد در فضاي بسته در مقابل فضاي باز(عمليات توليد -
 )براي مثال روي محصوالت فرعي(ثبت نشده  حفاظت از گياهاناستفاده از فرآورده هاي -
 عدم استفاده صحيح از مواد افزودني و روغن ها-

  )دن تجهيزات، تخليه نمودن مخلوط افشانهمانند تميز نمو(عدم رعايت عمليات هاي متداول خوب كشاورزي -
 فعاليت هاي مديريتي، از جمله مديريت آب - 

 )براي مثال تنظيم كردن، افشانك هاي اشتباه(سيستم تخصيص غلط، عدم كاربرد يا شرايط بد تجهيزات -
 استفاده از كمپوست توليد شده از گياهان تيمار شده-

 مانده سموم در محصوالت بعدي -

  نمونه برداري  روش هاي-
  محل بسته بندي محصول/ آلودگي هاي ثانويه در طول دوره نمونه برداري در مزرعه-
 محل بسته بندي محصول/ نمونه برداري نادرست به دليل خطاي انساني در مزرعه-

  :مواردي كه كه كنترل آنها توسط توليدكننده حداقل است
  .شت زودتر از آن چه پيش بيني شده است مي شودرشد سريع گياه بعد از كاربرد، كه منجر به بردا-
 انتقال افشانه از سمت محصوالت مجاور بسيار نزديك كاشته شده -

 )پس از خروج از مزرعه( سطح خارج از مزرعه 2-2- ج
 :مواردي كه مي تواند توسط توليدكننده كنترل شود

بعد از برداشت در فراوري هاي پائين عدم انطباق ناشي از عدم رعايت دستورالعمل برچسب ها  براي تيمار -
  ). براي مثال بسته بندي محصول(دستي 

بهسازي، / براي مثال عدم پيروي از دستورالعمل ها و قوانين مربوط به بهداشت(اقدامات ضعيف مديريتي -
ي ذخيره سازي ايمن و حمل فرآورده هاي محافظ گياه براي اجتناب از تماس مستقيم با محصول و فرآورده ها

  )محافظ گياه طراحي شده اند
  :عدم امكان كنترل مستقيم توسط توليدكننده

  كمبود يك مجموعه كامل هماهنگ جهاني براي حدود مجاز آفت كش ها-
  كاهش از حدود مجاز آفت كش ها با عدم ارتباط كافي با تغييرات-
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 تفاوت حدود مجاز آفت كش ها در كشور مبدأ و كشور مقصد -

 )توسط اشخاص ثالث(يري روش هاي نمونه گ-
 آلودگي ثانويه در هنگام نمونه برداري در مزرعه، مخزن، انبار-

 نمونه برداري نادرست به دليل خطاي انساني در مزرعه، مخزن، انبار-

 .ماده خشكي كه به شكل يكنواخت در خاك و مواد گياه پخش نشده است-
 مقدار كم نمونه-

 روش هاي ناهماهنگ نمونه برداري-

 مايش و آزمايشگاهآز-

  خطا در تجزيه و تحليل مانده سموم  -
  .روش آناليز انتخاب شده اشتباه باشد-
  مثبت هاي كاذب -
 توانائي متضاد آزمايشگاه هاي مجاز و تائيد صالحيت شده-

 .به كار رفته است حدود مجاز آفت كش هاروش هاي آماري استفاده شده، و محافظه كاري كه در شيوه تنظيم -
تنظيم شده اند، و رويه هاي آماري به كار رفته،  حدود مجاز آفت كش هاطبق روش محافظه كارانه اي كه - -

احتمال آماري چنين . ا، يك امر عادي در رياضي استحدود مجاز آفت كش هدرصد معين كوچكي تخطي از 
 .خطاهايي تنها از طريق بازنگري در قانون مي تواند، رفع شود
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  چ پيوست
  )اطالعاتي(

  راهنماي بازرسي حضوري و آزمون هاي كاربردي تجهيزات مورد استفاده/ ايران گپ راهنماي
  

، لوله ها، )هنگامي كه درپوش آن بسته است(الزم است كه هيچ نشتي از تلمبه، مخزن مايع اسپري  1- چ
  .شلنگ ها و صافي ها وجود نداشته باشد

  
يا سرعت جريان به شكلي قابل / وش و روشن نمودن، تعديل فشار وتمام ابزارهاي اندازه گيري، خام 2-چ

  .اعتماد بايد كار كنند و الزم است هيچ نشتي وجود نداشته باشد
  
بايد مناسب استفاده محصوالت محافظ گياه باشند، تمام نازل ها بايد ) نازل ها(تجهيزات افشانك 3- چ

يك  :مثال براي. (ك فواره اسپري واحد را تشكيل دهندبوده و ي) نوع، اندازه، ماده و مبدأاز ديد (يكسان
  .و بايد بعد از خاموش نمودن نازل، چكه كردن وجود نداشته باشد) اسپري مشابه را شكل دهند

 

حامل نازل، صافي ها، دمنده، / نگه دارنده :، براي مثال)افشانك(تمام قسمت هاي مخلف تجهيزات  4- چ
  .لي قابل اعتماد كار كنندبايد در وضعيت خوبي بوده و به شك

  
  

  


