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 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسة مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

) رسـمي (اي ملـي  اسـتاندارده  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
  .دارد عهده به را ايران

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

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  ،كارشناسـان سـازمان    از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   بـه شـرايط   توجـه  بـا  و ملـي  مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
 و كنندگان، صادركنندگانمصرف توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان منصفانة و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و فناوري

 ملـي  نويس اسـتانداردهاي  پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد

 پيشـنهادها  و نظرها از دريافت سپ و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در
كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

 بدين ترتيب، استانداردهايي .شود مي منتشر و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة

 مربـوط كـه   ملي اسـتاندارد  كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل
 و (IEC)2المللي الكتروتكنيك  بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

 كشـور  در (CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان

پيشـرفت   آخـرين  از كشور ، خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت
   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي

 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از يتحما براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي
 استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني

 مـي  سازمان . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجبـاري  را آن بنـدي و درجـه  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند

 آمـوزش،  مشـاوره،  در زمينـة  فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد

كاليبراسـيون   و مراكـز  هـا  آزمايشـگاه  محيطـي، زيسـت  مـديريت  و كيفيـت  مـديريت  هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي،
 تأييـد صـالحيت   نظـام  ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(

 .كنـد  نظارت مـي  آن ها عملكرد بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران
 براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي

                                                 
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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 اردكميسيون فني تدوين استاند

 تيريمد نيتضم يبرا رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل - )ايران گپ(ايران  يخوب كشاورز اتيعمل «
  » ها يو سبز ها وهيم - يكشاورز يها تيجامع فعال

  
  يا نمايندگي/سمت و  : رئيس

  ابراهيمي، اسداله
  )فوق ليسانس توسعه روستايي(
  

شبكه فني مهندسي سازمان  دفترمدير
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 

  كشور
   :دبيران

  آريز، افشين
  )شناسي فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، خاك(
  

رييس اداره آب و خاك شركت كشت و 
  صنعت حكيم فارابي

  بهروان، حميد رضا
  )شناسي فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، خاك(
  

كاربردي شركت كشت و مدير مطالعات 
  صنعت حكيم فارابي

   )اسامي به ترتيب حروف الفباء: (اعضاء
  محمود احمدي، سيد

  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
 

سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 
 كشاورزي

  اماني، محسن
  )ليسانس مهندسي كشاورزي، زراعت(
 

 مدير عامل شركت آبزي گستر

  محمد حسيني، سيد
  )ليسانس مهندسي كشاورزي(

  وزارت جهاد كشاورزيكارشناس 
 

  رضاپناه، محمدرضا
  )دكتراي كشاورزي(
 

 پزشكي كشور مؤسسه تحقيقات گياه

  خسرو، سلجوقي
 )ها ها و روش سيستمفوق ليسانس (

مشاور سازمان نظام مهندسي 
  كشاورزي

 



 د 

  )ادامه(كميسيون فني تدوين استاندارد 
  

  نمايندگييا /سمت و   :اعضاء
  محمدي، محمودعلي

 )شناسي فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، خاك(

مدير مطالعات كاربردي شركت كشت و 
  خان صنعت ميرزا كوچك

 
                                                    غيبي، مير بهروز

  )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، حشره شناسي(
 

و منابع سازمان نظام مهندسي كشاورزي 
 طبيعي

                                       فتاحي فر، الهام
 )فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، علوم و صنايع غذايي(

 معاونت امور توليدات گياهيكارشناس 
  يوزارت جهاد كشاورز

 
  نژاد، ژالهكريمي

  )ليسانس مهندسي كشاورزي، باغباني(
، IPMكارشناس هماهنگ كننده 

  جهاد كشاورزي خوزستانسازمان 
  

  هوشمند، اعظم
 )شناسي گياهي فوق ليسانس مهندسي كشاورزي، بيماري(

كارشناس شبكه فني مهندسي سازمان 
نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي 

  كشور
 

   



 ه 

  فهرست مندرجات

  
عنوان

 

 صفحه

  ب ايراناستاندارد سازمان مليبا آشنايي
  )ه(و  )د( استاندارد تدوين فني كميسيون
  ز  پيش گفتار

  1 هدف و دامنه كاربرد 1
  1  مراجع الزامي 2
  2 اصطالحات و تعاريف 3
  5 رشيپذيارهايو مع ينقاط كنترل 4
  5 زعفرانديتوليبرايكشاورزخوب  اتيعمل 5

  19  محصول در مزرعه تيفياز كنانياطميقيتلفيهاو روشينقاط كنترل) الزامي(پيوست الف 
  32 خطرليو تحلهينمودار تجز) اطالعاتي(پيوست ب 
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  پيش گفتار
 تيريمد نيتضم يبرا رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل -)ايران گپ(ايران  يخوب كشاورز اتيعمل " استاندارد
ظام نتوسط سازمان  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه" ها يو سبز ها وهيم - يكشاورز يها تيجامع فعال

 اجالس يك هزار و يكصد و شصت و هفتمين در و شده تدوين و تهيه منابع طبيعي كشورمهندسي كشاورزي و 

 به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 18/7/91 مورخ يكشاورز يها خوراك و فرآورده استاندارد ملي كميتة

 بهمن وبمص ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ،1371 ماه
خـدمات،   و علـوم  صـنايع،  زمينـة  در جهـاني  و ملـي  هـاي  پيشرفت و التتحو با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميـل  و اصـالح  بـراي  كـه  پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، بايـد   .گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي
 

GLOBALGAP, Control Points and Compliance Criteria Integrated Farm Assurance - Fruit and 
Vegetables, Final version 4.0, Mar 2011. 
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 يبرا رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل -)ايران گپ(ايران  يخوب كشاورز اتيعمل
  ها يو سبز ها وهيم -يكشاورز يها تيجامع فعال تيريمد نيتضم

  هدف و دامنة كاربرد    1
مزارع  تيريمد نيتضم يبرا رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل يالزامات كل نييهدف از تدوين اين استاندارد، تع

  . باشد يم يخوب كشاورز اتيدر چارچوب عمل ها يو سبز ها وهيم ديتول يها و باغ
  . كاربرد دارد ها يو سبز ها وهيم يتمام ياستاندارد برا نيا

  مراجع الزامي  2
. ها ارجــاع داده شـده است مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن

رتي كه به مدركي با ذكر در صو. شود بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
نظرهاي بعدي آن مـورد نظر اين استاندارد ملـي ايران   ها و تجديد تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه

  . نيست
نظر و  ها ارجاع داده شده است همواره آخرين تجديد در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن

  . ظر استها مورد ن هاي بعدي آن اصالحيه
  :استفاده از مرجع زير براي اين استاندارد الزامي است

  .واژه نامه -) گپ رانيا( رانيا يخوب كشاورز اتيعمل ،13325شماره  رانيا ياستاندارد مل 2-1

  اصطالحات و تعاريف   3
  .باشد مي 13325شماره  رانيا ياستاندارد ملبا بق اطماستاندارد  نيبه كار رفته در ا فياصطالحات و تعار

  رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل  4
 رانيا نامهيگواه افتيدر يكه متقاض يدكنندگانيهمه تول ياستاندارد برا نيدر ا رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل
  . هستند، قابل اجرا است ها يو سبز ها وهيم ديتول يها تيفعال يگپ در تمام

 1 در مزرعه به شرح جدول ها يو سبز ها وهيمحصول م تيفياز ك نانياطم يبرا رشيپذ يارهايو مع يكنترل نقاط
  :است
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  ها و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV هاو سبزي ها ميوه   
FV.1   كاربرد ندارددر صورت ضدعفوني نكردن خاك(مديريت خاك(    
FV.1.1  در صورت ضدعفوني نكردن خاك كاربرد ندارد(ضدعفوني كردن خاك(    
FV.1.1.1   آيا شواهد مكتوبي براي كاربرد ضدعفوني

  هاي خاك وجود دارد؟كننده
هاي خاك شواهد مكتوبي كنندهبراي كاربرد ضدعفوني

شامل محل، تاريخ، عناصر فعال، دزها، روش، كاربرد و 
 .وجود دارد كاربر

كننده خاك عنوان ضدعفونياستفاده از متيل برومايد به 
  .ممنوع است

  الزام

FV.1.1.2  الزام  .فاصله زماني قبل از كاشت بايد ثبت شود  شود؟آيا فاصله زماني قبل از كاشت رعايت مي  
FV.2  اين بند از استاندارد كاربرد ندارد،استفاده نشودكشتبستردر صورتي كه از( بستركشت(    
FV.2.1  هايهاي بازيافت اليهآيا توليدكننده در برنامه

خاك و در جايي كه در دسترس باشند، 
  مشاركت دارد؟

هاي ها و تاريختوليدكننده مدارك همراه را با كميت
  .كندداري مي بازيافت نگه

 . بارگيري قابل پذيرش هستند/ اسناد صورت حساب 

هاي بازيافتي قابل دسترس اگر هيچ مشاركتي در برنامه
  .شود، دليل آن بايد توضيح داده شودانجام نمي

توصيه 
  شودمي

FV.2.2  اگر مواد شيميايي كه براي استريل كردن
شوند، آيا ها براي بازيافت استفاده مي اليه

اطالعات مربوط به مكان، تاريخ ضدعفوني، نوع 
ضدعفوني، نام اجرا مواد شيميايي، روش 

كننده و فاصله زماني قبل از كشت آنها ثبت 
  اند؟شده

شوند، آيا نام ها در سطح مزرعه استريل ميوقتي كه اليه
 شوند؟يا مزرعه مرجع، باغ يا گلخانه ثبت مي

در صورتي كه ضدعفوني در خارج مزرعه انجام شود، آيا  
د، ثبت كنها را ضدعفوني مينام و مكان شركتي كه اليه

 شود؟ مي

هاي استريل كردن تاريخ: شوندموارد زير همه ثبت مي
: براي مثال(آالت ، نام و مواد مؤثر، ماشين)سال/ ماه/ روز(

: براي مثال(، روش )ليتري و غيره 1000يك تانكر 
شخصي كه واقعاً مواد (نام كاربر  ،)پاشخيساندن، مه

) دهدانجام ميشيميايي را به كار برده و استريل كردن را 
  .و فاصله زماني قبل از كشت

الزام 
  قطعي

FV.2.3  هايي با منشأ طبيعي، آيا اين موضوع براي اليه
ها متعلق به مناطق دهد كه اين اليهنشان مي

  محافظت شده نيستند؟

ها با منشأ طبيعي استفاده كند اليهمدركي كه ثابت مي
 . شوند، وجود داردمي

ها متعلق به مناطق دهند كه اليهاين مدارك نشان مي
  .منتخب حفاظت شده نيستند

توصيه 
  شودمي

FV.3 قبل از برداشت   
FV.3.1  كيفيت آب مورد استفاده براي كاربرد فرآورده حفاظت نباتات    
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.3.1.1   آيا احتمال وقوع خطر در كيفيت آب مورد
هاي فرآورده سازي مخلوطاستفاده براي آماده

  دهد؟ حفاظت نباتات را مورد توجه قرار مي

اين ارزيابي . شودصورت مكتوب انجام مي ارزيابي خطر به
خطر شامل منبع آب، نوع فرآورده حفاظت نباتات 

مرحله رشد (، زمان كاربرد )كش و غيرهكش، حشره علف(
قسمت خوراكي محصول، ساير (، مكان استفاده )محصول
، و در )هاي محصول، زمين بين محصوالت و غيرهقسمت

  . شودصورت لزوم اقدامات اصالحي انجام مي

الزام 
  قطعي

FV.3.2  استفاده از كودهاي آلي   
FV.3.2.1 براي(ظهور جوانهآيا قبل از كشت يا

كود آلي با خاك مخلوط ) محصوالت درختي
شده و در طي فصل رشد از آن استفاده 

  شود؟ نمي

فاصله كاربرد كود آلي و برداشت محصول نبايد ايمني 
 مراجعه CB.5.5.2به (محصول را تحت تأثير قرار دهد 

  ). شود
سوابق استفاده از كود آلي و برداشت محصول بايد اين 

  .نشان دهد موضوع را

الزام 
  قطعي

FV.3.3 بازرسي قبل از برداشت   
FV.3.3.1  آيا شواهدي مبني بر فعاليت حيوانات در

منطقه توليد محصول كه پتانسيل احتمال 
وقوع خطر براي ايمني غذايي است، وجود 

  ؟دارد

هاي مناسبي براي كاهش امكان آلودگي در منطقه روش
براي مثال مواردي كه بايد مورد . بايد انجام شود توليد

هاي نزديك مزارع، تمركز توجه قرار گيرد شامل دامداري
باالي حيات وحش در مزرعه، جوندگان، حيوانات اهلي 

  ). حيوانات خانگي، گردانندگان سگ و غيره(
هايي كه مناطق حائل مناسبي وجود دارد، موانع در جا

  .ها بايد استفاده شوندفيزيكي و نرده

  الزام

FV.4  برداشت    
FV.4.1  عمومي     
FV.4.1.1  آيا تجزيه احتمال وقوع خطر كمبود بهداشت

و نقل قبل از مزرعه و مرحله براي فرايند حمل 
  است؟ برداشت انجام شده

احتمال   و ارزيابي) بازنگري ساليانه :مانند(مدركي مستند
هاي ميكروبيولوژيكي، اي كه آاليندهروز شدهوقوع به

هاي مسري انساني در شيميايي و فيزيكي، و بيماري
دهد، وجود ارتباط با محصوالت مورد نظر را پوشش مي

  .دارد
را شامل  FV.4.1.12تا  FV.4.1.2اين مدرك بايد بندهاي  

ارزيابي احتمال وقوع خطر بايد با توجه به مقياس . شود
مزرعه، محصول و سطح فني كسب و كار، هماهنگ و 

  .منطبق باشد
  . اين بند از استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد 

الزام 
 قطعي

FV.4.1.2   آيا يك روش اجرايي بهداشتي مستند براي
  فرايند برداشت وجود دارد؟

رايي بهداشتي مستند براي فرايند برداشت بر يك روش اج
 .پايه ارزيابي احتمال وقوع خطر، وجود دارد

الزام 
 قطعي
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.4.1.3  بهداشتي مستند براي هاي اجرايي آيا روش
  شود؟فرايند برداشت انجام مي

ديگري، مسئول ) مسئول(مدير مزرعه يا شخص منسوب 
اين بند از . هاي اجرايي بهداشتي استانجام روش

  .استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

الزام 
 قطعي

FV.4.1.4  هاي بهداشتي و ايمني را آيا كاركنان آموزش
و حمل محصول، پيش از عمليات برداشت 

  اند؟دريافت كرده

وجود  AF.3.2.2 اگر به الزامات بهداشتي بيش از آنچه در 
باشد، بايد مدركي كه نشان دهد كاركنان دارد، نياز 

را دريافت  هاي بهداشتيهاي مربوط به رويهآموزش
  .اند، وجود داشته باشد كرده

به (هاي مكتوب كاركنان بايد با استفاده از دستورالعمل 
هاي مصور، براي يا دستورالعمل) هاي مناسبزبان

ها، حلزون: مانند(هاي فيزيكي پيشگيري از آلودگي
هاي ها، حشرات، چاقوها، بقاياي ميوه، ساعت، تلفن سنگ

، ميكروبيولوژيكي و شيميايي، در طي برداشت ... )همراه و
  .محصول آموزش ببينند

الزام 
 قطعي

FV.4.1.5 هاي اجرايي مستندي روشو  آيا دستورالعمل
براي توليد محصول به منظور پرهيز از آلودگي 

  شود؟محصول اجرا مي

ها و شواهد ديداري مبني بر اينكه كاركنان دستورالعمل
  .كنند، وجود داردهاي آموزشي را رعايت مي رويه

الزام 
  قطعي

FV.4.1.6  آيا ظروف و وسايل مورد استفاده براي
داري و از آلودگي  نگهپاكسازي،  ،برداشت

  شوند؟ محافظت مي

ظروف برداشت قابل استفاده مجدد، ابزار و وسايل برداشت 
و وسايل ) هاي باغبانيها، چاقوها، قيچيقيچي: مانند(

  . شوندداري مي پاكسازي و نگه) آالتماشين(برداشت 
بندي پاكسازي و ضدعفوني در محل براي يك برنامه زمان

سوابق در . شودآلودگي محصول انجام ميپيشگيري از 
  . دسترس است

الزام 
 قطعي

FV.4.1.7  كاررفته براي انتقال محصولآيا وسايل نقليه به
برداشت شده، مطابق با ارزيابي احتمال وقوع 

  شوند؟داري مي خطر، پاكسازي و نگه

اي مورد استفاده براي حمل محصول وسايل نقليه مزرعه
جز مورد مذكور نيز  ساير اهداف بهبرداشت شده كه براي 

بندي پاكسازي براي روند، با يك برنامه زمانكار ميبه
: عنوان مثال به(پيشگيري از آلودگي محصول در محل 

  .شوندداري مي ، پاكسازي و نگه)خاك، گل و الي، كودآلي

الزام 
 قطعي
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -محصول در مزرعههاي تلفيقي اطمينان از كيفيت  نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.4.1.8   آيا كاركنان برداشت كه در تماس مستقيم با
محصول هستند، به امكانات دستشويي تميز 

  دسترسي دارند؟

وشو بايد در شرايط بهداشتي و پاكيزه، هاي شستدستگاه
هاي كاركنان، ايجاد كردن دستمنظور تميز و ضدعفوني به

  . داري شود و نگه
وشو يا با استفاده از هايشان را شستكاركنان بايد دست

كننده دست حاوي الكل، قبل از شروع كار، يك ضدعفوني
/ پس از هر استفاده از مستراح، پس از استفاده از حوله

جايي مواد آلوده، پس از استعمال دستمال، پس از جابه
خوردن يا آشاميدن، پس از استراحت و قبل از دخانيات، 

هاي بازگشت مجدد به كار و در هر زمان ديگري كه دست
. تواند منبعي از آلودگي باشد، ضدعفوني كنندكاركنان مي

  .اين بند از استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

الزام 
 قطعي

FV.4.1.9  هاي بهداشتي آيا كاركنان برداشت به توالت
تميز در نزديكي محل كارشان دسترسي 

  دارند؟ 

اي بايد طراحي، ساخته و در واحدهاي بهداشتي مزرعه
محلي قرار گيرند كه احتمال وقوع خطر پتانسيل براي 
آلودگي محصول را به حداقل رسانده و امكان دسترسي 

  .مستقيم براي سرويس را فراهم كنند
از ) هاي توالتامل حفرهش(هاي ثابت يا متحرك توالت 

اند كه به سادگي قابليت تميز شدن را موادي ساخته شده
رود انتظار مي. دارند و در شرايط مناسب بهداشتي هستند

 7يا  m 500: براي مثال(ها در فاصله قابل قبول كه توالت
تنها، زماني كه كاركنان برداشت . تا محل كار باشند) دقيقه

ول قابل عرضه به بازار در طي در تماس مستقيم با محص
، قابل كاربرد )برداشت مكانيزه: مانند(برداشت نيستند 

  . نيست

 الزام

FV.4.1.10  طور اختصاصي آيا ظروف محصول توليدي به
  گيرند؟براي محصول مورد استفاده قرار مي

داري محصول  ظروف محصول توليدي تنها براي نگه
ايي كشاورزي، مواد شيمي: جز مواردبه(برداشت شده 

كننده، بقاياي گريس و روغن، نفت، مواد شيميايي پاك
مورد استفاده ) هاي غذا، ابزارگياهي يا ديگر بقايا، كيسه

  . گيرندقرار مي
در صورت استفاده از تريلرهاي چند منظوره و سبدهاي 

ها بايد قبل از  عنوان ظروف حمل محصول، آنحمل به
  .استفاده كامالً تميز شوند

الزام 
 قطعي

FV.4.1.11 و نقل مكتوب برايآيا روش اجرايي حمل
هاي فشرده شفاف در محل، شيشه يا پالستيك

  براي گلخانه وجود دارد؟

هاي ونقل پالستيكهاي اجرايي مكتوب براي حملروش
ها وجود هاي شكستني در گلخانهفشرده شفاف يا شيشه

  .دارد

  الزام
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه روشنقاط كنترلي و  -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.4.1.12  در طي هرگونه عمليات مربوط ) يا آب(اگر يخ
شود، آيا با آب قابل به برداشت استفاده مي

آشاميدن تهيه شده و تحت شرايط بهداشتي 
از آلودگي محصول حمل به منظور جلوگيري 

  شود؟مي

هرگونه يخ يا آب مورد استفاده در محل برداشت بايد با 
آب قابل آشاميدن تهيه و تحت شرايط بهداشتي به منظور 

  .جلوگيري از آلودگي محصول حمل شود

الزام 
  قطعي

FV.4.2  نهايي، بندي زماني كه در طي برداشت يا بسته(بندي نهايي محصول در محل برداشتبسته
  .)آخرين تماس انسان با محصول در مزرعه انجام پذيرد، قابل كاربرد است

  

FV.4.2.1   آيا روش بهداشتي فرايند برداشت، حمل
بندي و حمل محصول برداشت شده و بسته

مستقيم محصول در مزرعه، باغ يا گلخانه، 
داري كوتاه مدت در مزرعه را مورد  شامل نگه

  دهد؟توجه قرار مي

طور مستقيم در بندي شده كه بهمحصوالت بستهتمام 
اند، طبق بندي شدهآوري و بستهمزرعه، باغ يا گلخانه جمع

نتايج ارزيابي خطر بهداشت  برداشت محصول بايد شبانه 
اگر محصول در كوتاه مدت در . از مزرعه منتقل شوند

شود، بايد الزامات ايمني غذايي رعايت داري مي مزرعه نگه
  .شوند

زام ال
 قطعي

FV.4.2.2  بندي شده از آلودگي آيا محصول بسته
  شود؟محافظت مي

بندي شده در مزرعه بايد از آلودگي تمام محصوالت بسته
  .محافظت شوند

الزام 
 قطعي

FV.4.2.3  بنديآوري، انبار، و دستهآيا همه مناطق جمع
داري محصول  منظور نگهدر مزرعه به

و بهداشتي  بندي شده در شرايط تميز بسته
  شود؟ انجام مي

داري  بندي شده در مزرعه نگهدر صورتي كه محصول بسته
  .بايد تميز باشد) سازيذخيره(شود، محل انبار 

الزام 
 قطعي

FV.4.2.4  بندي محصول در آيا موادي كه براي بسته
گيرند، براي مزرعه مورد استفاده قرار مي

داري  حفاظت در برابر آلودگي در جايي نگه
  شوند؟ مي

ها  بندي بايد براي حفاظت آنمواد مورد استفاده در بسته
  .داري شوند در مقابل آلودگي، نگه

الزام 
 قطعي

FV.4.2.5 بندي و ساير ضايعات غير آيا بقاياي مواد بسته
  شوند؟توليدي از مزرعه خارج مي

بندي و ساير ضايعات غيرتوليدي بايد از بقاياي مواد بسته
  .ندمزرعه خارج شو

 الزام

FV.4.2.6 داري محصولسازي و نگهدر صورت ذخيره
هاي دما بندي شده در مزرعه، آيا كنترلبسته

) جايي كه قابل كاربرد باشند(و رطوبت 
  شوند؟داري و  ثبت مي نگه

بندي شده در مزرعه ذخيرههنگامي كه محصول بسته
جايي كه قابل (هاي دما و رطوبت شود، كنترلسازي مي

برطبق نتايج ارزيابي احتمال وقوع خطر ) كاربرد باشد
داري و ثبت  ريسك بهداشتي و الزامات كيفي، بايد نگه

  .شود

الزام 
 قطعي

FV.5  به شرطي كه حمل و نقل محصول تحت مالكيت توليدكننده انجام شود(و نقل محصول حمل(    
FV.5.1  اصول بهداشت   
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعههاي  نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.1.1   آيا يك ارزيابي احتمال وقوع خطر بهداشت را
نقل محصول برداشت شده  و براي فرايند حمل

هاي بهداشتي عمليات حمل محصول كه جنبه
  پذيرد؟دهد، انجام ميرا پوشش مي

با (روز  يك ارزيابي كه احتمال وقوع خطر مستند و به
هاي فيزيكي، شيميايي، آالينده) بازنگري ساالنه

ويژه  -هاي مسري انسانيميكروبيولوژيكي و بيماري
را پوشش  -نقل محصول و محصوالت و فرايند حمل

  .دهد، وجود داردمي

الزام 
 قطعي

FV.5.1.2  بهداشتي براي آيا يك روش اجرايي مستند
هاي حمل محصول برداشت شده، فعاليت

  وجود دارد؟

هاي حمل محصول، يك روش اجرايي مستند براي فعاليت
  .مطابق با ارزيابي احتمال وقوع خطر وجود دارد

الزام 
  قطعي

FV.5.1.3  آيا روش اجرايي مستند و بهداشتي براي
فرايند حمل محصول برداشت شده اجرا 

  شود؟مي

عنوان نتيجه  هاي اجرايي بهداشتي بهي روشمسئول اجرا
مستقيم ارزيابي احتمال وقوع خطر بهداشت حمل 
  .محصول توليدي، مديريت يا شخص منتسب ديگري است

 الزام

FV.5.2  بهداشت فردي   
FV.5.2.1 آيا كاركنان، آموزش ويژه بهداشت فردي را

  كنند؟قبل از حمل محصول دريافت مي
هاي داشته باشد كه كاركنان آموزششواهدي بايد وجود 

الزم را در رابطه با موضوعات بهداشتي ارزيابي احتمال 
  .اندوقوع خطر حمل محصول دريافت كرده

الزام 
 قطعي

FV.5.2.2  آيا كاركنان وسايل بهداشتي را براي حمل
  كنند؟محصول استفاده مي

هاي دهند كاركنان دستورالعملشواهدي كه نشان 
 .كنند، وجود داردرعايت ميبهداشتي را 

 الزام

FV.5.2.3 هاي تميز كه مناسب آيا همه كاركنان روپوش
شان بوده، و قادر به حفاظت وظايف شغلي

  پوشند؟محصول از آلودگي باشند، مي

بند، لباس كار، پيش: مانند(هايي همه كاركنان روپوش
تميز و مناسب كه براي وظايف ) آستين و دستكش

باشند، تجزيه و تحليل احتمال وقوع خطر  شان طبق شغلي
  .پوشندمي

اين مطلب به سطح فني فعاليت و محصول بستگي خواهد  
  .  داشت

توصيه 
 شودمي

FV.5.2.4  آيا سيگار كشيدن، غذا خوردن، جويدن
هاي مشخص و نوشيدن به قسمت) آدامس(

  مجزا از محصوالت محدود شده است؟

و نوشيدن به  سيگار كشيدن، غذا خوردن، جويدن
هاي مشخص و معيني محدود شده، و هرگز در طي بخش

نوشيدن (هاي انبار مجاز نيست حمل محصول و قسمت
  ).آب استثنا است

 الزام

FV.5.2.5  بندي كه وضوح در تسهيالت بستهآيا عالئم به
هاي بهداشتي اوليه براي با دستورالعمل

باشند، نمايش داده كاركنان و ناظران مرتبط 
  شوند؟مي

هاي عمده بهداشتي بايد در تسهيالت عالئم با دستورالعمل
  .وضوح نمايش داده شوندبندي بهبسته

  الزام
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.3   بهداشتيامكانات   
FV.5.3.1  هاي بندي به توالتآيا كارگران در محل بسته

وشوي دست در مجاورت تميز و امكانات شست
  كارشان دسترسي دارند؟

ها نبايد به در يك موقعيت خوب از نظر بهداشتي توالت
طور مستقيم به محل حمل محصول باز شوند، مگر اينكه 

خودكار داشته  طورها قابليت بسته شدن را به درب آن
  . باشند

هاي غير معطر، وشوي دست شامل صابونتسهيالت شست
ها و امكانات كردن دست آب براي پاكسازي و ضدعفوني

خشك كردن دست بايد قابل دسترس و نزديك به محل 
ترين محل ممكن بدون امكان ايجاد نزديك(توالت باشند 
  ). آلودگي متقابل

از هر بار استفاده از توالت، كاركنان قبل از شروع كار، پس 
پس از استفاده از حوله يا دستمال، پس از حمل مواد 
آلوده، پس از استعمال دخانيات، پس از خوردن يا 
آشاميدن، پس از استراحت و قبل از بازگشت مجدد به كار 

هايشان منبعي از و هر زمان ديگري كه ممكن است دست
  .هايشان را بشويندآلودگي باشد، دست

لزام ا
 قطعي

FV.5.3.2 ووضوح دستورالعمل شستآيا عالئمي كه به 
ها را قبل از بازگشت به كار به شوي دست

  كاركنان نشان دهد، وجود دارد؟

هاي واضح قابل رؤيت بوده و عالئم بايد با دستورالعمل
اين . ها بايد قبل از حمل شسته شوندنشان دهند كه دست

ند كه قبل از شروع كار، پس عالئم بايد به كاركنان بياموز
از هر استفاده از توالت،  استفاده از حوله يا دستمال، حمل 
مواد آلوده، استعمال دخانيات، خوردن يا آشاميدن، 
استراحت، و قبل از بازگشت مجدد به كار و هر زمان 

هايشان منبع آلودگي باشد، ديگري كه ممكن است دست
  .هايشان را بشوينددست

  

الزام 
 قطعي

FV.5.3.3  آيا امكانات مناسب براي تعويض لباس
  كاركنان وجود دارد؟

هاي بايد امكانات الزم براي تعويض لباس و روپوش
  .كار گرفته شودمخصوص در صورت نياز به

توصيه 
 شودمي

FV.5.3.4 داري با قابليت قفل شدن براي  آيا امكانات نگه
  كاركنان وجود دارد؟

تعويض لباس براي حفاظت از بايد محل امني در محل 
  .متعلقات شخصي كارگران فراهم شود

توصيه 
  شودمي
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.4  بندي و انبارهاي بستهمحل   
FV.5.4.1   سازي و حمل محصول و امكانات ذخيرهآيا

وسايل براي جلوگيري از آلودگي، پاكسازي و 
  شوند؟ داري مي نگه

براي پيشگيري از آلودگي، تسهيالت و تجهيزات حمل و 
ايند، ديوارها، آالت و خطوط فرماشين: مانند(انبار محصول 

بايد تميز ) ها و غيرهسازي، پالتهاي ذخيرهكف، محل
داري و پاكسازي كه حداقل چند  طبق برنامه نگهيا /شوند و

شوند، بايد سوابق مستند پاكسازي و مرحله تكرار مي
  .داري ثبت شوند نگه

 الزام

FV.5.4.2 ها و غيره، برايآيا مواد پاكسازي، روغن
داري  پيشگيري از آلودگي محصول نگه

  شوند؟مي

دور ها و غيره در يك ناحيه معين، عوامل پاكسازي، روغن
بندي محصول براي پرهيز از آلودگي از محل بسته

  .شوندداري مي شيميايي محصول نگه

 الزام

FV.5.4.3 ها و غيره كه ممكن آيا مواد پاكسازي، روغن
است در تماس با محصول باشند، براي كاربرد 

هاي اند؟ آيا نسبتدر صنعت غذا تأييد شده
  شوند؟مربوط به طور صحيح پيگيري مي

برچسب مخصوص يادآوري يا  :به طور مثال(مستند  شواهد
كاربرد مجاز عوامل پاكسازي، ) هاي فنيصفحه داده

ها و غيره را كه ممكن است با محصول در ارتباط روغن
  .دهندباشند،  براي صنعت غذا نشان مي

 الزام

FV.5.4.4 نقل  و ها و ترامواهاي حملآيا تمام جرثقيل
آلودگي، تميز و در شرايط براي پرهيز از انتشار 

  شوند؟داري مي مناسب نگه

ونقل داخلي بايد براي پرهيز از آلودگي محصول، با حمل
ها و جرثقيل. داري شود توجه ويژه به انتشار گاز و دود نگه

  .نقل بايد برقي يا گازي باشند و ديگر ترامواهاي حمل

 توصيه

FV.5.4.5 درآيا محصوالت برگشتي و ضايعات محصول
هاي مجزاي بندي، در قسمتمحوطه بسته

طور متداول پاكسازي يا كه به -معين شده
  شوند؟سازي ميذخيره -شوندضدعفوني مي

محصوالت برگشتي و ضايعات در نواحي مجزا و كامالً 
مشخص طراحي شده براي جلوگيري از آلودگي محصوالت 

 اين نواحي به طور متداول بر طبق. شوندسازي ميذخيره
  .شوندبندي پاكسازي، تميز يا ضدعفوني ميبرنامه زمان

 الزام

FV.5.4.6 هاي با كالهكهاي نشكن يا المپآيا المپ
هاي مرتب كردن، توزين ايمني بر فراز قسمت

  گيرند؟سازي مورد استفاده قرار ميو ذخيره

ها و تجهيزات روشنايي كه باالي قسمت مواد مورد المپ
داري محصول معلق هستند، از نوع ايمن  استفاده براي نگه
اند به نحوي كه از آلودگي غذا در موارد يا حفاظت شده

  .شكستگي جلوگيري شود

الزام 
 قطعي

FV.5.4.7 هاي اجرايي مكتوب براي آيا در محل روش
حمل شيشه و پالستيك فشرده شفاف وجود 

  دارد؟

هاي مكتوب براي حمل شيشه يا پالستيك فشرده روش
سازي و كستني در نواحي حمل محصول، آمادهشفاف ش

  .انبار وجود دارد

 الزام

FV.5.4.8 بندي در شرايط بهداشتي، پاكيزه آيا مواد بسته
  شوند؟ سازي ميو ذخيره

براي ) هاي قابل بازيافتشامل جعبه(بندي مواد بسته
پيشگيري از آلودگي محصول تا زمان استفاده در 

  .شوندداري مي نگههاي تميز و بهداشتي قسمت

 الزام

FV.5.4.9 آيا دسترسي حيوانات به محصوالت محدود
  است؟ 

تدابيري در محل براي جلوگيري از دسترسي حيوانات 
  .وجود دارد

 الزام
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.5  كنترل كيفي    
FV.5.5.1  جايي كه قابل (هاي دما و رطوبت آيا كنترل

داري  بندي يا نگهدر محل بسته) كاربرد باشند
  شوند؟ در مزرعه، انجام و ثبت مي

بندي شده در مزرعه در صورتي كه محصول بسته
در محلي كه (هاي دما و رطوبت سازي شود، كنترل ذخيره

سازي با اتمسفر كنترل قابل كاربرد و همچنين براي ذخيره
بايد برطبق نتايج ارزيابي احتمال وقوع خطر ) شده

  .داري و ثبت شوند بهداشت، نگه

الزام 
 قطعي

FV.5.5.2   آيا روشي اجرايي براي گواهي وسايل
  گيري و كنترل دما وجود دارد؟ اندازه

كنترل دما بايد به يا /سايل مورد استفاده براي توزين وو
طور متداول براي مشاهده واسنجي وسايل طبق ارزيابي 

  .احتمال وقوع خطر گواهي شود

 الزام

FV.5.6  كنترل آفات    
FV.5.6.1  هاي اجرايي براي پايش و تصحيح آيا روش

سازي و جمعيت آفات در مناطق ذخيره
  بندي وجود دارد؟ بسته

اي، اين مشاهدهآگاه شدن در مصاحبه حضوري، ارزيابي 
  .بند از استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

 الزام

FV.5.6.2 اي براي مؤثر بودنآيا مدرك مشاهده
  فرايندهاي اصالحي و پايشي وجود دارد؟

اين بند از استاندارد در هر شرايطي . ايارزيابي مشاهده
  .كاربرد دارد

 الزام

FV.5.6.3  هاي بازرسيآيا اسناد و مدارك دقيقي از
هاي ضروري مربوط كنترل آفات و فعاليت

  شوند؟داري مي نگه

هاي كنترل ريزي شده است و سوابق بازرسيپايش برنامه
  .هاي فعال مربوط وجود داردآفات و برنامه

 الزام

FV.5.7  شود، اين بند از استاندارد شو پس از برداشت انجام نمي و اگر شست(شو پس از برداشت  و شست
  )كاربرد ندارد

  

FV.5.7.1  وشويآيا منبع آب مورد استفاده براي شست
نهايي محصول، قابل شرب بوده يا به وسيله 

  مسئوالن كارامد، مناسب اعالم شده است؟

 يا طي/آب به وسيله مسئوالن كارامد مناسب اعالم شده و
ماه گذشته يك آناليز آب در نقطه ورود به  12 مدت

سطوح پارامترهاي . م گرفته استوشو، انجاماشين شست
تجزيه شده مطابق با استانداردهاي سازمان بهداشت 
جهاني يا به عنوان ايمن براي صنعت غذا به وسيله 

  . شودكارشناسان خبره پذيرفته مي

الزام 
 قطعي
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.7.2 وشوي در صورتي كه آب مجدداً براي شست
شود، آيا به طور نهايي محصول بازيافت مي

و سطوح  pHشود و متداول اين آب صاف مي
  شود؟غلظت آن براي ضدعفوني پايش مي

شود، وشوي نهايي محصول بازيافت ميجايي كه آب شست
و غلظت آن به  pHشود و سطوح صاف و ضدعفوني مي
طور متداول پايش، و سوابق آن به منظور ضدعفوني به
  . شودداري مي صورت مكتوب نگه

صاف كردن آب يك سيستم مؤثر براي جامدات و مواد 
معلق دارد كه يك برنامه پاكسازي مستند متداول طبق 

بت آب شست، در جايي كه ثمقدار حجم آب مصرفي است
شوي صاف شده برگشتي و تغييرات مقدار دز به وسيله  و

پذير است، يك هاي بهداشتي امكانتزريق كننده
  .سياست مكتوب بايد فرايند را توضيح دهد/روش

الزام 
 قطعي

FV.5.7.3  آيا آزمون آب توسط يك آزمايشگاه مناسب
  شود؟انجام مي

يك شوي محصول به وسيله  و هاي آب براي شستتجزيه
 ISO 17025 مطابق با استانداردآزمايشگاهي روش معتبر 

تواند نشان دهد  يا مدارك ملي مشابه آن و مدركي كه مي
كه اين آزمايشگاه در فرايند كسب گواهي قرار دارد، انجام 

  . شودمي

توصيه 
 شودمي

FV.5.8  شود، اين استاندارد از برداشت انجام نميدر شرايطي كه تيمارهاي پس(تيمارهاي پس از برداشت
  )كاربرد ندارد

  

FV.5.8.1  هاي برچسب قابلآيا همه دستورالعمل
  اند؟مشاهده

ها و اسناد روشن و واضحي در دسترس هستند روش
سوابق كاربرد براي بيوسايدهاي پس از برداشت، : مانند(

دهنده كه نشان) هاي حفاظت نباتاتها و فرآوردهموم
هاي برچسب براي مواد شيميايي به انطباق با دستورالعمل

  .كار رفته است

الزام 
 قطعي

FV.5.8.2 هايها و فرآوردهآيا تمام بيوسايدها، موم
حفاظت نباتات مورد استفاده براي حفاظت 
پس از برداشت محصوالت برداشت شده به 

كننده ثبت طور رسمي در كشور مصرف
  اند؟ شده

هاي ها و فرآوردهپس از برداشت، موم تمام بيوسايدهاي
داري محصوالت برداشت شده به حفاظت نباتات كه در نگه

وسيله سازمان دولتي در طور رسمي به روند، بهكار مي
ها به منظور كاربرد در  آن. اندكشور مربوطه، ثبت شده

اند و روي محصول كننده تأييد شدهكشور استعمال
  .شوندبرداشت شده استفاده مي

هاي حفاظت كاربرد اين محصوالت روي برچسب فرآورده 
. هـا و بيـوسايـدهـا نـشان داده شده استنباتات، موم

جايـي كه ثبـت رسمي وجـود نـدارد، به دستـورالعمـل 
المللي نامه بينايران گپ در ارتباط با اين موضوع، و نظام

كاربرد در تهيه، توزيع و ) فائو(سازمان خواروبار جهاني 
 . ها مراجعه كنيدكشآفت

الزام 
 قطعي
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  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.8.3  هاي حفظ اي از فرآوردهروز شدهبه فهرستآيا
استفاده قرار نباتات پس از برداشت كه مورد 

گيرند و براي استفاده در محصوالت در مي
  شود؟حال رشد بالمانع هستند، تهيه مي

در دسترس است كه  روز شدهيك فهرست مستند و به
هاي همه تغييرات مربوط به الزامات قانوني فرآورده

هاي اي براي نامحفاظت نباتات را در سطح ملي و منطقه
شامل تركيب ماده (باتات هاي حفاظت نتجاري فرآورده

كه در محصوالت در حال رشد ) هامؤثر يا ارگانيسم
شوند يا در مزارعي كه تحت الزامات ايران گپ استفاده مي

  . اند، داردماه گذشته رشد كرده 12در مدت 
  . اين بند از استاندارد در هر شرايطي كاربرد دارد

  الزام

FV.5.8.4  هاي حفظ فرآوردهآيا يك مسئول فني كاربرد
تواند نباتات پس از برداشت محصول مي

مهارت و دانش خود را درباره كاربرد 
هاي حفاظت ها و فرآوردهبيوسايدها، موم

  نباتات اثبات كند؟

ها و شخص مسئول فني كاربرد بيوسايدها، موم
تواند سطح هاي حفاظت نباتات پس از برداشت مي فرآورده

هاي معتبر به واسطه گواهينامهمناسب مهارت فني خود را 
  .هاي آموزشي رسمي اثبات كندملي يا دوره

الزام 
 قطعي

FV.5.8.5 وشوي آيا منبع آب مورد استفاده براي شست
نهايي محصول، قابل شرب بوده يا به وسيله 

  است؟مسئوالن كارامد، مناسب اعالم شده

يا طي /آب به وسيله مسئوالن كارامد مناسب اعالم شده و
ماه گذشته يك آناليز آب در نقطه ورود به ماشين  12

  . استوشو انجام گرفتهشست
سطوح پارامترهاي تجزيه شده مطابق با استانداردهاي 
سازمان بهداشت جهاني يا به عنوان ايمن براي صنعت غذا 

  . شودبه وسيله كارشناسان خبره پذيرفته مي

الزام 
 قطعي

FV.5.8.6 هاي حفاظت و فرآورده هاآيا بيوسايدها، موم
نباتات مورد استفاده براي تيمار پس از 

داري  برداشت، جدا از محصول و ساير مواد نگه
  شوند؟مي

براي پرهيز از آلودگي شيميايي محصول، بيوسايدها، 
در محل  هاي حفاظت نباتات و غيره،ها و فرآورده موم

  .شوندداري مي اي دور از محصول نگهجداگانه

الزام 
 قطعي

داري شوند و همچنين بايد شامل معيارهاي زير  مدارك همه تيمارهاي پس از برداشت بايد نگه 
  :باشند

  

FV.5.8.7  محموله يا توده : مانند(هويت محصول
  )محصول

خصوصياتي مثل محموله يا توده محصول برداشت شده 
هاي حفاظت تيمار شده، در همه مدارك كاربردي فرآورده

  .شودگياه ثبت مي

الزام 
  قطعي

FV.5.8.8 مناطق جغرافيايي، نام يا مرجع مزرعه يا محل حمل   محل
محصول برداشت شده، جايي كه تيمار محصول در آن 
صورت گرفته شده، در همه اسناد كاربردي فرآورده حفظ 

  .شودگياه پس از برداشت ثبت مي

الزام 
  قطعي
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -از كيفيت محصول در مزرعه هاي تلفيقي اطمينان نقاط كنترلي و روش -1جدول 
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.5.8.9 كاربردها در همه مدارك ) سال/ ماه/ روز(هاي دقيق تاريخ  هاي كاربردتاريخ
كاربرد فرآورده حفظ گياه، موم و سموم كشنده پس از 

  .شودبرداشت ثبت مي

الزام 
  قطعي

FV.5.8.10 مانند(كار گرفته شده در كاربرد فرآورده نوع تيمار به  نوع تيمار :
در همه مدارك ) اسپري كردن، خيساندن، گازدهي و غيره

  .شودكاربردي فرآورده حفظ گياه پس از برداشت، ثبت مي

الزام 
  قطعي

FV.5.8.11 كار رفته در همه نام تجاري و ماده مؤثر محصوالت به نام تجاري فرآورده
  .شونداورده حفظ گياه ثبت ميآسوابق كاربرد فر

الزام 
  قطعي

FV.5.8.12 كار رفته بر حسب وزن يا حجم در ليتر آب يا فرآورده به  كميت محصول
هر نوع حامل ديگر، در همه مدارك كاربردي فرآورده 

  .شودحفظ گياه پس از برداشت ثبت مي

الزام 
  قطعي

FV.5.8.13 فرآورده حفظ گياه را براي محصول برداشت نام كاربري كه   نام كاربر
است، در همه مدارك كاربردهاي فرآورده كار بردهشده به

  .شودحفظ گياه پس از برداشت ثبت مي

  الزام

FV.5.8.14 شود، در همه مدارك نام عمومي آفت، بيماري كه تيمار مي هدليل براي استفاد
كاربردهاي فرآورده حفظ گياه پس از برداشت ثبت 

  .شود مي

  الزام

FV.5.8.15 هاي حفاظت آيا تمام كاربردهاي فرآورده
نباتات پس از برداشت تحت نقطه نظرهاي 

CB.8.6 گيرد؟از اين سند، مورد توجه قرار مي  

مدرك مستندي كه نشان دهد توليدكننده تمام 
هاي حفاظت نباتات پس از كاربردهاي بيوسايدها و فرآورده

مورد  CB.8.6برداشت را تحت نقطه نظرهاي كنترلي 
  .كند، وجود داردتوجه قرار داده و بر طبق آن عمل مي

الزام 
 قطعي

 


