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 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

 و تحقيقـات  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقررات و قوانين اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
) رسـمي (اسـتانداردهاي ملـي    نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
   .دارد عهده به را ايران
 بـه  29/6/90دومـين جلسـه شـوراي عـالي اداري مـورخ       و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه نام

   .جهت  اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 
مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  سـازمان ، كارشناسـان   از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد 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  نـويس اسـتانداردهاي   پيش  .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد
 پيشـنهادها  و نظرهـا  از دريافت پس 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  ضـوابط  رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
ترتيـب،  بـدين    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ، تصـويب  درصـورت  و بررسـي  و طرح ملي دركميتة

 ملي استاندارد كميتة در و تدوين 5 شمارة ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه دنشو مي تلقي ملي استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيلسازمان ملي استاندارد ايران  كه مربوط

 و (IEC)2المللي الكتروتكنيـك   بين كميسيون، 1(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد
 كشـور  در(CAC)5 كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  به عنوان و است (OIML)3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان
  آخـرين  از كشـور،  خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضـمن  ايـران  ملـي  استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت
 و سالمت كنندگان، حفظ مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ميايران  سازمان ملي استاندارد

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

 سـازمان  . نمايـد  اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا /و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي

 اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي

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

 )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم گواهي صدور و مميزي بازرسي،
 ارزيـابي  ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل

 دسـتگاه  تـرويج  .كنـد  نظارت مي ها آن عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي

 سـطح  ارتقـاي  براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي

                                                 
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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  پيش گفتار
 مربـوط  هـاي  دركميسـيون  آن نـويس  پيش كه "تونيز - )ايران گپ(ايران  يخوب كشاورز اتيعمل " استاندارد

هـاي   اسـتاندارد خـوراك و فـرآورده    ملـي  كميتـة  اجـالس  مينشصت و چهاريك هزار و  در و شده تدوين و تهيه
 و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مادة يك بند استناد به اينك است، گرفته قرار تصويب مورد 2/3/90خ كشاورزي مور

 ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  ،1371 ماه بهمن وبمص ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

   .شود منتشر مي
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, IFA 4.0-CPCC, Jan2011. 
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  تونيز -)ايران گپ(ايران  يخوب كشاورز اتيعمل
  هدف و دامنة كاربرد    1

 در ايران، 1يخوب كشاورز اتيمطابق با عمل تونيز ديتول براي آيين كار هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين
 يبرا ،استاندارد نيا. رديگ  يسالم را در بر م تونيز ديتول شده براي رفتهيپذ ياستانداردها ،استاندارد نيا. باشد يم

را  ي در ايرانخوب كشاورز اتيمربوط به عمل يها موضوع هيكل دارد و كاربرد ،ها در مزارع و باغ تونيز توليد
  . دهد يپوشش م

  .كاربرد ندارد ،و الزامات مربوط به آن 2زيستي يكشاورز يبرا ،استاندارد نيا -يادآوري

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

در صورتي كه به مدركي با ذكر . شود بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي
بعدي آن مـورد نظر اين استاندارد ملـي ايران نظرهاي   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

  . ها مورد نظر است هاي بعدي آن اصالحيه
  :جع زير براي اين استاندارد الزامي استااستفاده از مر

  .ييايميو ش يكيزيف يها يژگيو - يدنيآب آشام، 1053استاندارد ملي ايران شماره  2-1
  .يولوژيكروبيم يها يژگيو - يدنيآب آشام، 1011استاندارد ملي ايران شماره  2-2
  هاي آزمون  ها و روش ويژگي –، كنسرو زيتون پرورده 8692استاندارد ملي ايران شماره  2-3
  داري  آيين كار برداشت و نگه –ميوه زيتون  –ها  ها و سبزي ، ميوه6414استاندارد ملي ايران شماره  2-4
هاي گرمسيري و  ميوه – ها كش آفتمانده  نهيشمرز بي –ها  كش ، آفت13118شماره  رانيا ياستاندارد مل 2-5

  .نيمه گرمسيري
  .نامه واژه -)ايران گپ(ورزي ايران ، عمليات خوب كشا13325استاندارد ملي ايران شماره  2-6

2-7  EUREPGAP Protocol, 2001-Rev.02. EUREPGAP Protocol for Fresh Fruit and Vegtables. 

   

                                                 
1- Good Agricultural Practice  
2-Organic 
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  اصطالحات و تعاريف   3
  :رود در اين استاندارد، اصطالحات و تعاريف زير به كار مي

3-1     
  عمليات خوب كشاورزى 

GAP  
كه از طريق حفظ پايداري زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي، منجر به  است، هاي كشاورزي مجموع روش

  .دشو توليد محصوالت كشاورزي غذايي و غير غذايي ايمن و مطلوب مي

3-2   
  1عوامل خطر

، را دارد انسان يا فيزيكي كه توان به خطر انداختن سالمتيو شيميايي  زيست شناختي ياهر عامل يا ماده به 
  .شود گفته مي 

3-3   
   2تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني

، مورد شناسائي، ارزشيابي و كنترل خطراتي كه از نظر ايمني مواد غذايي اهميت دارند يبرا كه ،سيستمي است
  .گيرد استفاده قرار مي

3-4   
  3تجزيه و تحليل عوامل خطر

شود، به  ها مي كه منجر به پيدايش آنآوري و ارزشيابي اطالعات مربوط به خطرها و شرايطي است،  فرآيند جمع
ها از نظر ايمني مواد غذايي مهم هستند و بايد در سيستم  گيري در مورد اين كه كدام يك از آن منظور تصميم

  .تجزيه و تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني منظور شوند
3-5  

   4تجزيه و تحليل احتمال وقوع خطر
  .شود يدر مورد كيفيت و ايمني مواد غذايي، گفته م يرويخطر يا عدم پ به برآورد احتمال، فراواني و شدت وقوع

   

                                                 
1- Hazard 
2- Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)  
3- Hazard Analysis  
4- Risk analysis 
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3-6   
  1پايش

، به است اي معين طبق برنامه يكنترل يها يهاي مربوط به فراسنج گيري از مشاهدات يا اندازه يا انجام سلسله
  .باشد ميتحت كنترل  2حصول اطمينان از اين كه يك نقطه بحراني منظور

3-7   
  3مرحله

  .نقطه، روش كار، عمل يا بخشي در زنجيره غذايي، از جمله مواد اوليه، از توليد اوليه تا مصرف نهايي، است هر
3-8   

   4تصديق
روند، به منظور  هايي است كه در پايش به كار مي ها، عالوه بر آن ها و آزمون ها، دستورالعمل استفاده از روش

برنامه نياز به  نيكه آيا ا  نيو تحليل خطر و نقاط كنترل بحراني و اها با برنامه تجزيه  تعيين چگونگي تطابق آن
  .تغيير و اصالح دارد يا خير

3-9  
  كود 

كه محتوي عناصر غذايي بوده و سبب افزايش حاصلخيزي  است، هر نوع ماده معدني، آلي و زيست شناختي
  .شود ميخاك و همچنين افزايش عملكرد كمي و كيفي محصول 

3-10  
   5نيكود حيوا

كه دامي است، يا بدون بستر /ها با و ها و محوطه طويله آوري شده از اصطبل كود حاصل از فضوالت دامي جمع
  .گيرد كردن خاك مورد استفاده قرار مي براي غني

3-11  
   6كود آلي

                                                 
1- Monitoring  
2- Critical Control Point  
3- Step 
4- Verification  
5- Manure organic fertilizer 
6- Organic fertilizer 
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خصوصيات به كار رفته براي بهبود تغذيه گياه و بهبود و گياهي حيواني اد با منشاء كودهاي آلي به معني مو
كه ممكن است شامل  ،، به طور جداگانه يا توأماست ها هاي زيست شناختي خاك فيزيكي، شيميايي و فعاليت

  .كمپوست و بقاياي تجزيه شده باشد/كود حيواني، پوسال
3-12  

   كمپوست /پوسال
يستي و حرارتي قرار كه مورد تجزيه زباشد  رطوبت داده شده ميبقاياي آلي يا تركيبي از بقاياي آلي توده شده و 

گاه به . اين تجزيه تا زماني ادامه دارد كه مواد آلي اوليه آن كامالً تجزيه شوند و تغيير ماهيت دهند. گرفته است
كمپوست را كه فرآورده نهايي اين فرآيند است، /پوسال. شود كمپوست، كودهاي معدني اضافه مي/توده پوسال

 .دان استفاده كردتوان به سادگي در خاك مزرعه يا گل مي

3-13   
   1مرز بيشينه مانده آفت كش

خوراك دام  هاي كشاورزي و ، فرآوردهكشاورزي محصوالتكش در  ترين اندازه قابل چشم پوشي مانده آفت بيش
خوب  اتيهاي به دست آمده از عمل يآگاه هي، بر پا2صالح كشور ذي ي ومرز از سوي مرجع قانون نيا. است

  . دشو يم نييتع كشاورزي

بوده و  ها كش فقط مانده خود آفت ،يهاي كشاورزي و دام وردهآها در فر كش مانده آفت نهيشيمنظور از مرز ب -آوريادي
  .شود ينم شامل هاي آن را تيمتابول

3-14  
  3سنگين رواداري فلزات بيشينه

 دراز يا مدت كوتاه در آن مصرف كه است، دام و انسان خوراك در موجود سنگين فلزات از مقداري بيشترين

 .نشود انسان سالمت براي سوء عارضه ايجاد مدت، سبب

3-15   
  4آفت كش

  .رود ها به كار مي گيري و از بين بردن آفت كه براي پيش ،شود گفته مي اي هر مادهبه 

  .رود مينيز به كار  ،ها در انبار، ترابري و پخش ميوه ميوه داري نگه و توليد مراحلدر  ها كش آفت -يادآوري
   

                                                 
1- Maximum Residue Limit (MRL)   

 .است يكشور، در حال حاضر وزارت جهاد كشاورز صالح يو ذ يمرجع قانون  - 2

3- Maximum limit of  heavy metals 
4- Pesticide 
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3-16   
  1كش مانده آفت

اين اصطالح، هر . باشد مانده يها باق ها در آن كش ها است، كه پس از به كار بردن آفت هر ماده زهرآگيني در ميوه
ها، محصوالت ناشي از  كش هر گونه متابوليت، مواد خاص حاصل از تجزيه آفت: كش، مانند گونه مشتقات يك آفت

  .گيرد در بر ميهايي كه زهرآگين باشند را  ها و ناخالصي كش واكنش آفت
3-17   

  روزانه يافتياندازه قابل قبول در
ADI 

 برايي خطر محسوس كه ظاهراً نياست، بدون ا يدوره زندگ يدر تمام ييايميماده ش كيروزانه  يافتيدر مقدار
، روزشده هاي شناخته  و دانش يهاي علم تيهمه واقع هيبر پا ،شاخص نيا .سالمت مصرف كننده داشته باشد

  .شود يم نييتع

  .باشد ميگرم وزن بدن لويك گرم در يليبرحسب م ،قابل قبول روزانه افتيدر زانيم رييگ واحد اندازه -آوريادي

3-18   
  هاي ممنوع و معلق آفت كش

از  2كشور صالح يذ و يمراجع قانون ياز سو يطيمح ستيو ز يبهداشت ليكه به دال ،هستند ييها كش آفت
  .اند قرار گرفته قيدر حال تعل اي و مجاز كشور حذف يها كش فهرست آفت

  .تعيين و نوشته شده است 13118ها در استاندارد ملي ايران شماره  كش فهرست اين آفت ،بايد توجه داشت كه -يادآوري

3-19  
   3مديريت تلفيقي آفات

از توسـعه   ،اي كـه  بـه گونـه   ،اسـت ا ه هاي قابل دسترسي كنترل آفات و سپس تلفيق آن در نظرگرفتن تمام روش
ادي موجـه باشـد را در   جمعيت آفات ممانعت نمايد و حفاظت محصوالت گياهي را در سطحي كه به طـور اقتصـ  

مـديريت  . رساند زيست را كاهش داده و به حداقل مي برگرفته و اين امر خطرات مرتبط با سالمتي انسان و محيط 
هاي كشـاورزي داشـته و   ترين اختالل ممكن براي زيست بوم تلفيقي آفات تأكيد بر رشد يك محصول سالم با كم

  .نمايد ي آفات را اعمال ميهاي كنترل طبيعي و يا غيرشيميايساز و كار

و  يكـ ي، مقاومـت ژنت )شـكارگر / انگـل ( يسـت يز يهـا  روش ،ييايميشـ  يها نهاده ينشيبر كاربرد گز يمبن يبيكار ترك راه -يادآوري
  .شوند يكنترل آفات در نظر گرفته م نهيگز نيبه عنوان آخر ييايميش يها كش آفت به طور معمول. مناسب است يتيريمد اتيعمل

                                                 
1- Pesticide Residue  

  .صالح كشور، در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي است مرجع قانوني و ذي -2

3- Integrated Pest Management (IPM)   



6 

3-20  
  1ارزيابي احتمال وقوع خطر زيست محيطي

ها و ايجاد فرضيات براي تخمين اثرات زيان آور كوتاه مدت و بلند مدت يك يا چند ماده،  فرآيند جمع آوري داده 
  .باشد هايي بر روي محيط طبيعي و سالمتي انسان مي محصوالت شيميايي يا تكنولوژي

3-21  
  2ييتماس غذا وسيله

  .گيرد در تماس مستقيم با مواد غذايي قرار ميهر ماده يا جسمي كه 
3-22   

  زدگي آفت
  .، را گويندمسلح قابل رويت باشد ريها و ساير آفات بر روي ميوه كه با چشم غ كنه, آثار ناشي از فعاليت حشرات

3-23  
  زيتون كنسروي 

مناسب رسيدن ميوه  زيتون كنسروي عبارت است از ميوه سالم و مرغوب ارقام خاص درخت زيتون كه در مرحله
هاي تجاري و با استاندارهاي  ها و روش شود و با كيفيتي مشخص در مراحل مختلف و بر اساس فرمول برداشت مي

 .شوند كيفي فرآوري مي

  كليات  4
  زيتون  4-1

ها دائمي و متقابل، بدون  برگ. باشد مي 5آ هاروپو گونة  4آ هلوا، جنس 3سهآ هلوازيتون متعلق به تيرة گياه 
اي است كه از  صورت  خوشهه ب نيگل آذ. ندرت جدا جنس هستنده آن نر و ماده و ب يها گوشوارك، اغلب گل

ها داراي چهار كاسبرگ تحليل  گل. آيد وجود ميه ساله ب كيهاي  موجود بر روي شاخه يها هاي كنار برگ جوانه
اي و ميوة آن  مادگي دو برچه. از باز شدن سبز تا زردرنگ است شيشتي است كه پرفته و چهار گلبرگ سفيد گو

  .گيرد افشاني توسط باد صورت مي شفت بوده و گرده
   

                                                 
1- Environmental Risk Assessment (ERA)  
2-Food contact material 
3- Oleaceae  
4- Olea  
5- Europea 
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  ارقام زيتون  4-2
 يا و حدي تا نظر مورد رقم كه صورتي در. رقم زيتون بايد به خودبارور بودن رقم توجه كافي شود انتخاب در

 توليد كه اي ميوه اگر حتي. يابند اختصاص ده گرده  رقم به باغ درختان از تعدادي باشد نابارور خود كامالً
 درختان افشاني گرده هاي در طراحي باغ نيازمندي و بود خواهد ضروري وجودشان ولي نباشد مطلوب كنند مي

 خشكي، :مانند(خاكي  عالوه بر اين رقم انتخاب شده، بايد با شرايط اقليمي و. گيرند مد نظر قرار بايد اصلي
از نظر اقتصادي . مقاوم باشد) ورتيسيليوم :مانند(ها  بيماري مقابل در منطقه سازگاري داشته و) شوري يخبندان و

 بومي به طور كلي ارقام. دهد مي كاهش را اوليه محصول بدون هاي سال و است اهميت با عامل نشستن بار به زود
   .كنند مي توليد تري بيش محصول مساوي شرايط در و ترند وممقا بومي غير ارقام به نسبت زيتون
نر  و ارقام خود نابارور خودبارور، ارقام نيمه ارقام خودبارور، ارقام چهار دسته به باروري نظر از زيتون مختلف ارقام
 .دارند افشاني گرده به نياز تجاري ميوه توليد براي اخير دسته سه كه شوند مي تقسيم عقيم

 سرما، ارقام به ها نيز خود به ارقام متحمل شود كه آن تقسيم مي وكنسروي استفاده، زيتون به ارقام روغني از نظر
 .سرما تقسيم شده و در نهايت انتخاب رقم بايد با در نظر گرفتن همه شرايط انجام پذيرد به حساس

  عمليات خوب كشاورزي براي زيتون  5
  مزرعه  تيرمدي - به حداقل رساندن خطرات در مزرعه /يريگ شيپ  1- 5
 يهر منبع آلودگ ايو  واناتيح يدار آب حاصل از نگه  پس ايآب  كه زه يا منطقهدر  دينبا باغ زيتون  1-1- 5
  .واقع شود كنند، يم افتيرا در گريد
  .شود يريجلوگ ديبا واناتيح يدار نگه تيتراوش هر گونه فعال اياز روان آب   1-2- 5
منابع بالقوه  نينچمشخص كنند و هم ديرا تا حد امكان با باغ يكاربرد قبل درخت زيتون باغداران  1-3- 5
  .ندينما ييرا شناسا يدر اراض ندهيآال
   ياز اراضاستفاده   2- 5
   واناتيح جلوگيري از ورود  2-1- 5
  .شود يريجلوگ ديدر زمان فصل رشد و برداشت، با باغ زيتونها به  و دام ياهل واناتياز ورود ح  2-1-1- 5
. شود دهيبه حداقل رسان ديكار با نيا كنيول ست،ين ريپذ امكان يوحش واناتياگر چه دفع كامل ح  2-1-2- 5

  .ديوحش كاهش ده اتيشده توسط مشورت با متخصص ح نيمع يها روش لهيدرجه احتمال آن را به وس
  كنترل آفات  2-2- 5
 يمحل زندگ تواند يكه م يانتقال مواد سنگ: مثال يكنترل آفات، برا برنامه كي يدار و نگه يبرقرار  2-2-1- 5
  .ها باشد آن ريمناسب گسترش و تكث طيمح اي
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  يطيمح شيو پا ينيبازب  2-3- 5
و  ها افتهي مربوط به مدارك يدار دستورالعمل و نگه نيانطباق با الزامات ا يبرا باغروزمره  ينيبازب  2-3-1- 5
  .انجام شود ديبا ها، يابيارز
   ياريآب آب  3- 5
  منبع آب   3-1- 5
از انطباق با الزامات  نيو همچن ديمطمئن شو يوانيوح يمنابع انسان لهيوس آب به ياز عدم آلودگ  3-1-1- 5

  .)مراجعه كنيد 1011به استاندارد ملي ايران شماره ( ديمطمئن شو 1اشرشيا كُالي استاندارد مربوط به
  .ديرا مشخص كن ياريبالقوه آب آب يمنابع آلودگ  3-1-2- 5
از  يريجلوگ يچاه برا يدار مناسب و ساختمان و نگه يدر صورت استفاده از چاه آب، از طراح  3-1-3- 5

  .ديمطمئن شو يآلودگ
  .ديو ثبت كن نييرا تع زيتون يبرا ياريمنبع آب آب  3-1-4- 5
مطمئن  1011و  1053 يها شماره رانيا يمل يفيك ياستانداردهابا  مطابق يها آب با روش نياز تام  3-1-5- 5

  .ديشو
  كاربرد آب   3-2- 5
در زمان برداشت  درخت زيتون يبرا) پاشي محلول پاشي كود و سم: مانند(آب  يهر گونه كاربرد برگ  3-2-1- 5

، 1011مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ( را برآورده كند يدنيآب آشام يبرا يكروبيم ياستانداردها ديآب با
  .)1386: سال

  شيپا  3-3- 5
 ليبه حداقل رساندن پتانس يرا برا زيتون ديتول يمورد استفاده برا يكشاورز يها آب ديبا باغداران  3-3-1- 5

  .دنمورد آزمون قرار ده ،يكروبيم يآلودگ
  .آزمون شود بار هر سال يك مدت يحداقل برا ديبا ينيرزميآب ز  3-3-2- 5
  .آزمون شود بار كيهر سه ماه  مدت يحداقل برا ديبا يآب سطح  3-3-3- 5
  زيتون هاي باغارگران در كاركنان و ك  4- 5
  هداشت كاركنان و كارگرانامكانات ب  4-1- 5

                                                 
1-Escherichia coli 
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كشت، داشت،  اتيعمل ديدر تمام مراحل تول باغهمه كاركنان و كارگران  يبرا ديبا يبهداشتامكانات   4-1-1- 5
  .فراهم باشد ييصحرا يها تيفعال ريسا نيبرداشت و همچن

  سالمت   4-2- 5
 نيبا انجام ا. شوندالزم استخدام  يو درمان يبهداشت يها و مراقبت ريبا تداب ديكاركنان و كارگران با  1- 4-2- 5

را تحت  ييو غذا يمنيسالمت ا توانند يكه م(مانند اسهال  ييها يماريب ميعال اي يماريكار در صورت وجود ب
انتقال  ستند،يم با محصول در ارتباط نيكه با تماس مستق ييها تي، كاركنان و كارگران به فعال)قرار دهند ريتاث
  .ابندي يم
  بهداشت   4-3- 5
  .شودانجام  بايد يبهداشت اتيبهداشت و عمل ،يمنيآموزش كاركنان و كارگران در ارتباط با ا  4-3-1- 5
  .ثبت شوند ديكاركنان و كارگران با يو درمان يبهداشت اتيعمل شيمدارك و پا  4-3-2- 5
   زيتون ديتول اتيعمل  5- 5
  بذر يا نهالانتخاب    5-1- 5
سالم و از ارقام مقاوم  كامالً يها نهال ايشده  يالزم است كه از بذر گواه ياصل نيكشت در زم ايخزانه  هيته يبرا

 يبه كودها ازيحداقل ن ،يانباردار تيقابل ،يطعم، شكل ظاهر: مانند يفيك يمربوط به استاندارها طيكه شرا
  .استفاده نمود د،را دارا باشن ها آن و مانند ياهيو آفات گ ها يماريمقاومت نسبت به ب ،ييايميش

ي زيتون گلداني است در تمام سال قابل كشت هستند ولي زمان مناسب كشت از اواسط ها نهالبا توجه به اينكه 
  .در جهت وزش باد باشد ستيبا يمزا  كشت درختان گرده. باشد يمپاييز تا اواخر اسفند 

  فاصله كشتو  نهال تيفيك   5-1-1- 5
ها،  نهالشامل نام رقم، خلوص ها  آن قيدق تيشناخته شده باشد و وضع از مصرف كامالً شيپ ديبا نهال تيفيك

استفاده از ارقام   .استفاده كرد هستندكه كامالً سازگار با منطقه  ياز ارقام دباي. ثبت شود ديبا محل پرورش
از  يحاً عاريشده و ترج يسالم و گواه دمورد استفاده باي هاي نهال. شود يتوصيه م ها يماريمتحمل به آفات و ب

استفاده  هستند،كه از باالترين وضعيت سالمت برخوردار  ييها مهيا نباشد از نهال طياگر اين شرا. ويروس باشد
   .شود

از كشت . باشد يكارشناس يها هيكاشت و بر اساس توص طيمتناسب با نوع ارقام و شرا ديبا ها ل فاصله كشت نها
دارد كه  يورز ت شديد خاككرد چون احداث باغ متراكم نياز به عمليا زيدرخت در هكتار بايد پره 300بيش از 

تابش آفتاب  يكه دارا ي كشوردر مناطق شمالبه طور عمومي  .استبا اهداف توليد پايدار و سالم متناقض 
متر مناسب  )6×6( مربع روش يجنوب يمتر و در مناطق نيمه گرمسير )6×7( يمستطيل روشمناسب است 

  .باشد يم
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  ياهيگ يها يمارينسبت به آفات و بمقاومت  5-1-2- 5
باشند  يدامنه تحمل مناسب يدارا ايمنطقه مقاوم بوده و  ياهيو آفات گ ها يمارينسبت به ب ديبا يارقام انتخاب

كه خسارت آفت مگس زيتون زياد  يدر مناطق .)مناسب باشند ياقتصاد انياست كه از نظر سطح ز نيمنظور ا(
  .كرد زيبا غير حساس بايد پرههمراه است از كشت ارقام حساس 

  .داده شده است در پيوست ب توضيح زيتونمهم  يها يماريو ب آفاتدر مورد 

  .باشد ها يماريب ايآفات  تياز هرگونه عالئم قابل روئ يعار ديبذرها با ايها  نهال -1 يادآوري

  .ثبت گردد ديبا) كشت بذر(در زمان خزانه  ييايميا ماده شي  كش استفاده از هر گونه آفت -2 يادآوري

  منطقه يتيريسابقه مد اي خچهيتار  5-2- 5
  خچهيتار   5-2-1- 5
و به روز  دهيگرد هيته ديباخزانه  ايگلخانه و  اي باغ زيتونهر  يانجام شده برا يها تيو فعال دادهايثبت رو ستميس

  .در هر زمان قابل دسترس باشد اتيكه سوابق آن عمل يبه طورشود، 
انجام شود و استفاده زيست محيطي  احتمال وقوع خطر يابيارز ديبا شوند يكشت م يكه به تازگ هايي باغ يبرا
 يو لوبيا كه موجب افزايش بيمار يفرنگ مثل گوجه ياگر محصوالت مثالً .شود يموارد بررس ريو سا نياز زم يقبل

  .شود يقبالً در زمين مورد نظر كشت شده باشد، آن زمين بايد ضد عفون شود يم وميورتيسل
   يورز خاك اتيخاك و عمل تيريمد  5-2-2- 5
  نقشه خاك هيته    5-2-2-1- 5

مورد استفاده قرار  زيتون ديكشت و تول يها برنامه تيهدا يو سپس برا هيهر مزرعه ته يبرا ديخاك با يها نقشه
  .رنديگ
  شخم/يورز خاك    5-2-3-2- 5
با  مبارزه مناسب و هيانجام شود كه موجب حفظ ساختمان خاك، تهو يا به گونه ديبا ،هزيشخم مكان اتيعمل 

 شيساختمان خاك و افزا بيباال موجب تخر يها در رطوبت يورز خاك اتيانجام عمل. هرز گردد يها علف
  .گردد يخاك م يفشردگ
 يايبرگرداندن بقا ،يو كاهش تردد ادوات كشاورز زهيمكان اتيعمل قيادوات در رطوبت مناسب، تلف كاركرد

  .باشند يساختمان خاك م يدار در جهت حفظ و نگه يشخم حفاظت اتيبه خاك، از جمله عمل يمحصول قبل
 يانجام شخم عميق برا ،شود يپشته انجام م يبه صورت جو يكه آبيار يدرموا يتسطيح زمين، به ويژه برا

بندي از جمله عمليات مورد نياز  و تراس زمينخاك و از بين بردن اليه سخت در عمق  يكش افزايش و بهبود زه
  .باشد احداث باغ مي

متر عرض  4بايد طوري ايجاد شوند كه حداقل  ها تراسضروري است و  20%باالتر از  يها بيشبندي بر روي  تراس -يادآوري
  .داشته باشند تا عمليات زراعي و برداشت زراعي و برداشت محصول امكان پذير باشد
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  خاك  شيفرسا    5-2-3-3- 5
  .خاك باشد شيحداقل رساندن فرسابه  يبرا ديبا يكشاورز اتياز عمل استفاده
مناسب  اتياز جمله عملي اهيگ يايگذاردن بقا يبر جا و نيزم بيدر جهت عمود بر ش يورز خاك اتيعمل انجام

به طور متناوب بين رديف درختان  يكشت گياهان غير زراع. باشند يخاك م شياز فرسا يريدر جهت جلوگ
  .شود يتوصيه م هستندكه با خطر فرسايش خاك مواجه  يزيتون در اراض

  شيب زمين  5-2-3-4- 5
مگر اين كه از روش تراس يا (  20%سرد و حداكثر شيب اراضي  مناطقاراضي با شيب جنوبي و جنوب غربي در 

ي كش زهي پست با احتمال تجمع سرما و با ها نيزماز انتخاب . مناسب است) از سيستم مشابه استفاده شود
  .نامناسب و با خاك شور بايد پرهيز كرد

  كوددهي  5-3- 5
  عناصر مورد نياز  5-3-1- 5

انجام و خاك  اهيگ يمراقبت يها برنامه ديبابراي اطمينان از به حداقل رساندن از دسترس خارج شدن عناصر، 
هاي آزمايشگاهي و سطوح عناصر  گياه به عناصر غذايي، بر اساس تجزيهكاربرد كودها بايد بر پايه نياز . شود

  .هاي غذايي باشد غذايي در خاك، گياه يا محلول
ولي  ابندي ياكثر عناصر ماكرو و ميكرو در دوره رشد بهاره و پائيزه در برگ افزايش يافته ولي در تابستان كاهش م

علت اين امر جذب سريع پتاسيم توسط ميوه در اوايل . ابدي يكلسيم و منيزيم در تابستان در برگ افزايش م
مقدار ازت و فسفر ميوه نيز در مراحل رشد حداكثر . رسد يكه مقدار آن دو تا سه برابر برگ م باشد يتابستان م

عنصر  .شود يو اين سير ثابت تا پايان دوره رسيدن حفظ م شود يبوده ولي در مرحله رسيدن به اندازه ازت برگ م
است  لوله گرده ضروري شيتوليد دانه گرده و رو ، گل  هاي جوانه  تشكيل  براي رب.  

  آن تينوع كود و كم 5-3-2- 5
. جهت حفظ حاصلخيزي خاك برآورده سازدر استفاده از كودهاي آلي و معدني بايد نيازهاي محصول را د

و در  انجام شود 1صالح كشور قانوني و ذياز سوي مراجع  ديانواع كود مورد مصرف با نهيالزم در زم يها هيتوص
هاي الزم در اين زمينه توسط مديران مزارع مربوط، به  صورت عدم دسترسي به اين مراجع قانوني بايد آموزش

  .كشاورزان داده شود

از كشت، پس از كشت، در دوره داشت به صورت  شيپتواند  ها مي مصرف كودهاي شيميايي با توجه به نوع آن -1يادآوري 
در هر صورت بايد نسبت به محاسبه ميزان مناسب كود، مرحله رشد گياه و نحوه پخش آن توجه  كنيولپاشي انجام شود  محلول
  .نمود

ن گزارش بايد در اي. اي ثبت شوند گزارش دورهر همه عمليات كوددهي شامل كاربردهاي خاك يا گياهي كودها بايد د -2يادآوري 
  .كميت كوددهي، روش كوددهي و نام كاربر ذكر شودو نام محل، تاريخ كوددهي، نوع 

                                                 
  .در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي است ،صالح كشور مرجع قانوني و ذي - 1
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  و زمان آن يفواصل كودده   5-3-3- 5
صالح و  بايد از كاربرد هر گونه عنصر به ويژه ازت بيش از مقادير تعيين شده از سوي مراجع قانوني و ذي

ميزان كود به . شود يمنيز  ها يماريبسبب افزايش خسارت آفات و  مصرف بيش از حد ازت. شود زيپرهالمللي  بين
به طوري كه حداكثر بازده و حداقل تلفات كود . كار رفته و زمان كاربرد آن بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد

  .انجام گيرد
  نيازهاي.  شود مي محصول شيها و افزا در جوانه  غلظت آن شيافزا  موجب  پاشي ر به صورت محلولب عنصر كاربرد

  گلدهي  ر برايب  مقدار الزم .كرد  تامين  پاشي با محلول  توان را مي  ميوه  ر در هنگام تشكيلب  به  زودگذر درختان
  موجب يياز شكوفا پيشماه  كي  پاشي به صورت محلول K-P-N  كودهاي مصرف .است  ام پي پي 15 حدود

  ويژه  به ييايميش  كودهاي  مصرف . دهد مي  افزايش  را غير طبيعي  با مادگي يها گل  يول  شده  ميوه  تشكيل  افزايش
تأخير در   سبب  ازت نزياد بود .عمر گل مؤثر است  طول شيو افزا  جنيني  عمر كيسه  طول  در افزايش  ازته
  به  نيترات  آمونيوم مصرف .شود مي  شدن  سخت  در زمان  ميوه  برگي سبب كاهش ريزش  تغذيه .شود مي يده  گل

 چهاردر  2%  اوره  پاشي و محلول  به صورت مصرف خاكي  تير ماه ليدر اوا  هر درخت  براي  كيلوگرم 5/0مقدار 
در نيز  تراتين وميبا آمون تراتين ميپتاس  كاربرد توأم. شود ها مي ازت برگ  افزايش  موجب  از تير تا مرداد ماه  نوبت

   .باشد مؤثر مي  برگ  ازت  افزايش
  كودپاشي مكانيزه    5-3-4- 5

براي (ها به طور ساليانه   آن ونيبراسيكالهاي استاندارد صورت گيرد و  كودپاشي مكانيزه بايد با استفاده از كودپاش
  .انجام شود) اطمينان از پاشش ميزان مورد نياز كود

  داري كود شرايط نگه   5-3-5- 5
محل يا اتاقي مشابه، ر كودها نبايد د. سازي كود بايد به روز گرديده و ثبت شوند رهتمامي مدارك مربوط به ذخي

ناپذير بودن اين مطلب، بايد به طور فيزيكي اقدام به جدا  زيپرهدر صورت . داري شوند ها يك جا نگه كش با آفت
  .ها نمود گذاري آن نمودن و نشانه

  .آلودگي منابع آب وجود نداشته باشدر داري شوند به طوري كه خط كودها بايد در محل خشك و تميز نگه -1يادآوري 

  .داري شوند در يك محل نگه زيتون كودها نبايد با محصوالت تازه -2يادآوري 

  آلي د كو    5-3-6- 5
اين موجب بهبود ر تواند به حاصلخيزي و پايداري خاك كمك كند عالوه ب آلي يا كمپوست ميد استفاده از كو

افزايش مواد آلي خاك موجب بهبود وضعيت جذب عناصر غذايي و ذخيره آب و . زيتون گرددكيفيت محصول 
  .گردد كاهش خطر فرسايش خاك مي

  .داري شوند كودهاي آلي بايد به روش صحيح و بدون آلودگي محيط زيست نگه  -
  .مجاز هستند زيتوناستفاده در مزارع  يكمپوست شده برا يبه خوب يفقط كودها   -
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ها  كاربرد آن يها خيمورد استفاده و تار يها كمپوست كردن، روش يها خياستفاده شوند، تار يآل يگر كودهاا   -
  .ثبت شوند ديبا

  .استفاده از فضوالت انساني و همچنين فاضالب در مزارع زيتون ممنوع است -يادآوري
از آلودگي ناشي از فلزات سنگين با تجمع نيترات، بايد آناليز الزم از نظر ميزان فلزات سنگين و ساير  زيپرهبراي 

  . از استفاده از آن انجام گيرد شيپهاي بالقوه در كود  آالينده
  آبياري  5-4- 5

مبود رطوبت در ك. در مناطقي كه بارندگي تابستاني به مقدار مورد نياز نيست درختان زيتون بايد آبياري شوند
ي غير عادي و سقط مادگي ها گلدارد كه حاصل آن به صورت تشكيل  ها گلبهار تاثير منفي بر تشكيل و رشد 

آبياري در . شود يمو سبب تحريك رشد گياه  باشد يمسودمند  كامالًتامين رطوبت در اين مرحله . خواهد بود
در زمان سخت شدن هسته، زماني كه جذب  صوصاًمخ. ي خشك نيز از اهميت خاصي برخوردار استها تابستان

اگر كمبود . شود يم ها وهيمآبياري در اين مرحله مانع از ريزش . رسد يمآب به دليل افزايش تبخير به حداكثر 
رطوبت تا پاييز ادامه داشته باشد در رشد ميوه ايجاد اخالل كرده و موجب كاهش عملكرد و كيفيت ميوه 

روغن زيتون  معطرفنلي و مواد  باتيترك. رده اثر خوبي در افزايش درصد تشكيل ميوه داآبياري زمستان .شود يم
  .تحت تاثير آبياري و مقدار آب مصرفي است داًيشد

  نياز آبي   5-4-1- 5
بيني نياز آبي گياه با استفاده از ميزان  پيش. باشد نياز آبي گياه زيتون در مناطق مختلف كشور متفاوت مي

باري  تواند منجر به اثرات زيان صحيح آب مير مصرف غي. شود خالص گياه، تبخير و تعرق انجام مي بارندگي، نياز
از اين اثرات نامطلوب ناشي از مصرف آب زياد يا كمبود آب  زيپرهبراي . در كيفيت و كميت محصول زيتون شود

  . گيرد قرارهاي سيستماتيك پيش بيني نياز آبي بايد مورد استفاده  روش
  هاي آبياري  روش 5-4-2- 5

هاي مختلف آبياري شامل آبياري ثقلي و  با توجه به شرايط منطقه و ميزان آب قابل دسترس براي گياه روش
هاي آبياري  صورت فراهم بودن شرايط و امكانات استفاده از سيستمر بديهي است كه د. گيرد تحت فشار انجام مي

راندمان باالي آبياري و اثرات مفيد آن بر عملكرد كمي و كيفي گياه  تراوشي به دليل -اي تحت فشار به ويژه قطره
  .باشد در اولويت مي

ي آبياري متمركز به شدت بر نحوه گسترش و تراكم ريشه در زيتون موثر است و بر اين اساس بر ها ستميس
  .گذارد يمميزان جذب آب و عناصر معدني از سطوح مختلف منطقه ريشه تاثير 

  ) ها كش كاربرد آفت(محصول  حفاظت  5-5- 5
هاي هرز بايد با حداقل ميزان مصرف مواد شيميايي همراه  ها و علف حفاظت در مقابل آفات، بيماري 5-5-1- 5

  .هاي مديريت تلفيقي آفات مورد توجه قرار گيرد شود كه روش توصيه مي. باشد
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  انتخاب مواد شيميايي   5-5-2- 5
  :بايد موارد زير رعايت شوند ها كش آفتو براي انتخاب مواد شيميايي 

ترين اثر روي  و داراي كمكه مورد نظر بوده  يهرز خاصهاي  ها و علف مواد انتخابي بايد ويژه آفات، بيماري -
  .هاي محصول باشند جمعيت موجودات مفيد، كشاورزان و مصرف كننده

  .از ايجاد مقاومت به يك نوع ماده شيميايي اتخاذ شود زيپرهسازي بايد براي  مقاومر يك برنامه غي -
  مقدار و نوع مواد شيميايي  5-5-3- 5

  .شود تعيين و اعالم مي 1صالح كشور ي از سوي مراجع قانوني و ذياهيگ يها كش آفتدستورالعمل نحوه مصرف 
  ها  ثبت داده 5-5-4- 5

  :ندكنح زير را ثبت و گزارش هاي به شر ي شيميايي بايد آگاهيها كش آفتكليه كاربران 
  كش؛  نام آفت -
  . كش محل مصرف آفت -
  . كش آفتتاريخ كاربرد  -
  .كش آفت نام تجارتي -
  . نام و نام خانوادگي كاربر -

  :به شرح زير باشند ييها شامل موضوعبايد  ها كش آفتمدارك مربوط به ثبت كاربرد 
  .  كش آفتداليل استفاده از  -
  .كش صادر شده از سوي مدير فني مزرعه زيتون استفاده از آفتمجوز فني  -
  . مورد استفاده  كش آفتمقدار  -
  . ي مورد استفادهپاش سمروش  -

   آموزشي/هاي ايمني دستورالعمل 5-5-5- 5

انجام هر نوع . هاي الزم برخوردار باشند كنند بايد از آموزش كار مي ها كش آفتكارگران و كليه افرادي كه با 
هاي مشخص  هاي اجرايي و با استفاده از نشانه پاشي مزارع زيتون، بايد بر اساس دستورالعمل عمليات براي سم

  .ها، نمايش داده شوند و چگونگي روش كاربرد آن  كش آفت، ميزان پاشش  كش آفتمربوط به محل كاربرد 
  لباس محافظ/تجهيزات 5-5-6- 5
سالمتي و ايمني استاندارد  يها مناسب مطابق با مقررات، ضوابط و دستورالعملكارگران بايد به پوشش محافظ  -

  .مجهز باشند
  .داري شوند نگه ها كش آفتوسايل و تجهيزات ايمني بايد جدا از  -
    ها كش آفتوسايل پاشش  5-5-7- 5

                                                 
  .صالح كشور، در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي است مرجع قانوني و ذي - 1
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  .ساليانه كاليبره شوند به طوروسايل پاشش بايد براي اطمينان از ميزان پاشش محلول مورد نياز، 
اضافه   كش آفتوجود داشته باشد و يا مخزن شستشو پر شده باشد، بايد اين محلول   كش آفتاگر محلول اضافي 

ه در ك  ، مصرف شود و يا ايني نشده است، با مقدار مصرف توصيه شدهپاش سمدر قسمتي از محصول، كه قبالً 
هيچ منعي وجود نداشته باشد،  1كشور صالح يو ذ يطبق نظر مراجع قانون يقانون به طورمزارع آيش، جايي كه 

  .مصرف شود

  .باشد، انجام شود يدنيآب آشام يكروبيالزامات استاندارد م يكه دارا يبا آب بايد  كش آفت يكاربرد برگ -1يادآوري 

  .بايد ثبت و گزارش شود  كش آفتكليه مراحل مربوط به مصرف  -2يادآوري 

   ها كش آفتتجزيه باقي مانده  5-5-8- 5
  .در زيتون بايد به دقت انجام گيرد و نتايج آن نيز بايد قابل رديابي باشد ها كش آفتتجزيه ميزان باقي مانده 

كسب  يبرا. اقدام نمايند ها كش آفتبقاياي كنندگان زيتون بايد نسبت به اخذ مدرك آزمون  يا عرضه/كشاورزان و
  . مراجعه كنيد 13118به استاندارد ملي ايران شماره  تونيز اهيها در گ كش مانده آفت نهيشيباز مقدار  اطالع الزم

   ها كش آفتهاي خالي  گنجايه 5-5-9- 5
 ها هيگنجااين . نبايد مجدداً مورد استفاده قرار گرفته و يا در محيط دور ريخته شوند ها كش آفتي خالي ها هيگنجا

  .بايد مطابق با الزامات استاندارد و بدون آلودگي محيط از بين برده شوند
  هرس درخت زيتون  6- 5

سه نوع هرس تربيت، هرس . گردد ها مي ر شاخهد نور دريافت مناسب انجام هرس باعث باال رفتن ميزان تهويه و
  .باشند كه به شرح زير مي شود يمسازي در زيتون انجام  باردهي و هرس باز جوان

  هرس تربيت   6-1- 5
  .ابدي يمادامه ) سال پنجم(اين نوع هرس از زمان كاشت نهال شروع شده و تا زمان ايجاد شكل مناسب 

  هرس باردهي  6-2- 5
در درختان جوان كه تازه  كه يبه طوراين هرس بسته به شكل، سن و قدرت رشد درخت زيتون متفاوت است 

از باردهي زياد و همچنين در  پسبايد حداقل هرس انجام شود و در درختان بالغ  اند كردهباردهي را شروع 
هاي جديد را   شاخه تشكيل اين هرس. تري انجام شود درختان مسن و ضعيف، هرس باردهي با شدت بيش

  .ي بارده موثر استها شاخهكند و در تشكيل  تحريك مي
در مناطق شمالي زماني بايد هرس را شروع كرد . باشد يمزمان مناسب هرس باردهي اواخر زمستان تا اوايل بهار 

ودگي آلسبب كنترل هرس بهاره در مقايسه با هرس پاييزه . ي بر طرف شده باشدسرمازدگكه احتمال خسارت 
انجام هرس باعث به هم خوردن تعادل طبيعي . شود يكاهش ترشحات آفت مو  پسيل زيتونبه  ها نيگل آذ

  .  گردد يهرس بهاره در مقايسه با هرس پاييزه باعث افزايش درصد روغن م. شود جمعيت آفت روي درخت مي
                                                 

 .است يدر حال حاضر وزارت جهاد كشاورزبراي تعيين و صدور و اجراي مقررات و ضوابط و موازين قانوني مربوط، كشور  صالح يو ذ يمرجع قانون - 1
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  ها شاخهخم كردن  6-2-1- 5
سمت زمين كه باعث جلوگيري از رشد عمودي و تحريك  ي درخت زيتون بهها شاخهعبارت است از خم كردن 

  .شود يمباردهي 
  برداري حلقه 6-2-2- 5

متر به شكل حلقه كامل و  حلقه به اندازه چند سانتي به صورتي ثانويه ها شاخهعبارت از برداشتن پوست قاعده 
ي بهمن تا ها ماهبرداري بين  زمان مناسب براي حلقه. است متر يليميا ايجاد شكاف حلقوي به اندازه چند 

  .ماه است بهشتيارد
   ها پاجوشحذف   6-2-3- 5

ها در درخت زيتون  پاجوش. باشد ي به وجود آمده روي درخت زيتون ميها جوشو تنه  ها پاجوشعبارت از حذف 
بهترين . كنند يناصر غذايي رقابت مبراي جذب آب و ع ها وهيبه عنوان يك مصرف كننده  قوي عمل كرده و با م

  .باشد ها اواخر شهريور مي زمان حذف اين پاجوش
  سازي هرس باز جوان  6-3- 5

اين روش زماني . متر باالتر از محل انشعاب است سانتي) 20-30(شامل قطع شاخه اصلي از نقطه انشعاب يا 
ي ضعيف شده و آسيب ديده ها شاخهاز  سازي دوباره تاج درخت با حذف بخشي كه هدف جوان شود يماستفاده 

ي جوان بارده ها شاخهسازي سبب كاهش ارتفاع تاج درخت و افزايش   در درختان مسن هرس باز جوان. باشد
از اين نوع هرس عملكرد  پسدر سال اول . رديگ يمدر اين درختان جذب عناصر معدني بهتر صورت . شود يم

و از سال بعد عملكرد  شود يموم سبب افزايش عملكرد محصول درخت زيتون كاهش داشته وليكن در سال د
  .اين هرس تاثيري در افزايش ميزان روغن زيتون ندارد. شود يمثابت 

  زيتونبرداشت    7- 5
بعضي از ارقام زيتون درسال دوم يا سوم شروع به . زمان شروع باردهي در ارقام مختلف زيتون متفاوت است

شوند و بعضي از ارقام زيتون كه دير بارده هستند از سال پنجم به بعد  بارده محسوب ميكنند كه زود  باردهي مي
  .كنند شروع به باردهي مي

  كاركنان و كارگران  بهداشت  7-1- 5
زيست شناختي و  -طور فيزيكي دستورالعمل بهداشت بايد بر اساس رعايت الزامات بهداشت شخصي به   -

  .شيميايي باشد
برداشت از اصول تجزيه و تحليل احتمال  كاركنان و كارگرانو  مانكارانيمطمئن شوند كه پ ديكشاورزان با  -

  .داشته باشند يوقوع خطر  آگاه
  . كارگران بايد به سرويس بهداشتي تميز به تعداد الزم و كافي و امكانات مربوط دسترسي داشته باشند   -
  .دريافت كرده باشند تازهاز حمل زيتون  شيپاي در مورد بهداشت را  هاي پايه كارگران بايد دستورالعمل   -
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  زمان برداشت  7-2- 5
، دهيكود: عمدتاً شامل( ي، آب و هوا، ميزان محصول و حتي عمليات به زراعزيتون زمان برداشت بستگي به رقم

تأثير دارد، برداشت آن بايد  يچون زمان برداشت زيتون روي ميزان روغن استحصال. دارد) و آبياري كردن هرس
  .روغن غني باشد ميزان موقعي صورت پذيرد كه ميوه كامالً رسيده بوده و از نظر

كنندة روغن زيتون با تأخير صورت پذيرد، موجب كم شدن محصول در سال بعد شده، عوامل اكسيد زيتوناگر برداشت  -1يادآوري
ميوه هرچه . شود يابد، از كيفيت روغن نيز كاسته مي افزايش يافته و عالوه بر اينكه ميزان اسيدهاي چرب آزاد ميوه افزايش مي

بنابراين زمان برداشت محصول جهت تحويل به كارخانه، بايد موقعي باشد كه ميوه . يابد تركيبات فنلي نيز كاهش مي باشد،تر  رسيده
  .ترين مقدار روغن برخوردار باشد داكثر اندازة خود رسيده و ضمن تغييررنگ، از بيشبه ح

ضمن آنكه بايد در نظر داشت . با كاهش اسيد اولئيك و افزايش اسيد لينولئيك همراه است زيتون رسيدن كامل ميوه -2يادآوري
   .دارد بر را در  و طعم چوبي شدن آن زيتون كه هواي سردتر خطر تلخي روغن

  :مراحل رسيدن ميوه زيتون به شرح زير است
  . رنگ ميوه كامالً سبز است - الف
 . كند رنگ ميوه به زرد مايل به سبز تغيير مي -ب

 .شوند تر از نصف ميوه پديدار مي هاي بنفش رنگ در كم لكه -پ

 .شوند هاي بنفش مشاهده مي در بيش از نصف ميوه لكه -ت

  .گيرد ميوه را در بر مي هاي پوست رنگ سياه تمام قسمت -ث
اسيد در   مقدار اولئيك. باشد مي  وضعيت  نيز در بهترين  روغن  كيفيت  ميوه  از رسيدن  پس  كمي  گفت  توان مي

 و بر مقدار  كاسته  اولئيك  از مقداراسيد چرب  ميوه  رسيدن  با پيشرفت  . رددا  سير صعودي  رسيدن  مرحلة
  به  نسبت  ، ميوه رسيدن  مرحله  پيشرفت شود با مي  كاسته  و فنلي  از مقدار مواد معطرو   شده  افزوده  لينولئيك

در  .شود تر مي بيش  زدگي سرد و بروز يخ  هواي با  شدن  مواجه  احتمال  همچنين .شود مي  حساس  طبيعي  ريزش
  رسيدن  در مرحله. گيرد خود مي  به را  وبچ  طعم و  بسيار پائين  كيفيت  ها داراي ميوه  از اين  حاصل  روغن  نتيجه

  روغن  در اكثر موارد اسيديته، شوند  داري نگه  دار شدن لكه  و بدون  ور سالمه طب ها گر ميوها ) سياه  با رنگ  ميوه(
 . يابد مي  كاهش  ميوه  رسيدن  با پيشرفت  در روغن  فنل  مقدار كلي .يابد نمي  افزايش

از شروع تغيير رنگ از سبز به قرمز انجام  شيپروي، برداشت در پايان دوره رشد ميوه و براي تهيه زيتون كنس
هاي كنسروي بر  زيتون. است  شده  نيز نرم  ميوه  گوشترنگ ميوه در اين مرحله سبز مايل به زرد و . شود مي

  :اند به شرح زير تعريف شده) IOOC(المللي روغن زيتون  اساس موافقتنامه انجمن بين
   1زمان برداشت زيتون سبز   1- 7-2- 5

اند  گيري و هنگامي كه به اندازه معمول رسيده از رنگ شيپآيد كه در دوره نارس،  هائي به دست مي از ميوه
  .تواند از سبز تا زرد تفاوت داشته باشد رنگ ميوه مي. شوند برداشت مي

                                                 
1- Green olives 
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   1هاي در حال تغيير رنگ زمان برداشت زيتون   2- 7-2- 5
  .شوند از رسيدن كامل برداشت مي شيپها  اين ميوه. آيد اي به دست مي هاي گلي رنگ، قرمز تند يا قهوه از ميوه

   2زمان برداشت زيتون سياه    3- 7-2- 5
با توجه . شوند از رسيدن كامل برداشت مي شيپآيد كه در مرحله رسيدن كامل يا كمي  هائي به دست مي ازميوه

تواند سياه مايل به قرمز، سياه مايل به بنفش، سياه مايل به سبز و يا به رنگ شاه بلوطي  به منطقه رنگ ميوه مي
  .تيره باشد

  برداشت روش  7-3- 5
درخت  اندازهو  زيتون ، رقمتوليدكنندگان ميوه زيتوننيروي كار، وضعيت اقتصادي چگونگي برداشت به   روش

  :ها عبارتند از اين روش. بستگي دارد
   هاي سنتي روش  7-3-1- 5
  چيدن ميوه با دست    7-3-1-1- 5

ترين روش برداشت زيتون روغني  كه امكان دسترسي به ادوات مكانيزه وجود ندارد، مناسب اين روش در مناطقي
از كيفيت بااليي  استحصاليروغن  بنابراين. شود در اين روش، در برداشت دقت زيادي اعمال مي زيرااست 

  .شدزيتون وارد خواهد  ههاي بارده درخت و ميو ترين ميزان صدمه به شاخه كمبر اين پايه برخوردار بوده و 
بلند با استفاده از  كوتاه با استفاده از چهارپايه و يا بدون نياز به آن و در درختان پا در اين روش در درختان پا

  .شوند سبدهاي پالستيكي ريخته مي ها با دست چيده شده و در زنبيل يا هاي دو طرفه، ميوه نردبان يا پلكان
    چيدن ميوه با چوب  7-3-1-2- 5

گير است، از  ها وقت ها نيست و يا اينكه چيدن تك تك ميوه در درختان خيلي بلند كه امكان باال رفتن از آن
 هتيجدار كوبيده كه در ن هاي ميوه در اين روش، كارگر با چوب روي شاخه. شود هاي بلند استفاده مي دستي چوب

  .شوند آوري مي ها روي چادرهاي پهن شده در زير درختان ريخته شده و جمع آن ميوه

در . شود هاي باردهنده نيز مي شود، بلكه موجب شكسته شدن شاخه زيتون مي هاين روش نه تنها باعث معيوب شدن ميو -يادآوري
 .شود معيوب شدن ميوه، سبب تسريع در فساد ميوه مياز طرفي . كند نتيجه به توليد ميوه در سال بعد خسارت زيادي وارد مي

شود تا حد  بنابراين توصيه مي. دليل افزايش اسيد چرب آزاد و پراكسيد، از كيفيت مطلوبي برخوردار نخواهد بود  روغن استحصالي به
  .بردن اين روش خودداري گردد كار  امكان از به

  چيدن ميوه با شانه  7-3-1-3- 5
الي  ها را البه ها، شاخه اين شانه. شود هاي بلند استفاده مي هايي با دسته ها يا شانه چنگكدر اين روش از 

ها در داخل چادرهايي كه  ها توسط شخص برداشت كننده، ميوه هاي خود گرفته و با حركت دادن شانه دندانه

                                                 
1- Turning color olives 
2- Black olives 
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 يها هيآوري و در گنجا ها از روي چادرها جمع سپس ميوه. افتند اند، مي روي زمين و اطراف درخت پهن شده
  . گردد هاي جوان وارد مي با اين روش خسارت زيادي به سرشاخه. شود مختلف ريخته مي

  مكانيزه  هاي روش  7-3-2- 5
ر به خصوص د(شود  هاي توليد زيتون صرف برداشت ميوة زيتون مي اي از هزينه دليل اينكه قسمت عمده به

ي برداشت زيتون، عالوه بر سرعت بخشيدن به كار و كاهش به ها ماشين استفاده از، )هاي كم محصولي سال
  . نيز خواهد شد، باعث افزايش كيفيت محصول و كاهش هزينه كارگيري نيروي كارگر

  مكانيكي ههاي تكانند استفاده از ماشين  1- 7-3-2- 5
در . چرخد وصل شده و با حركت آن مي  تراكتور هداراي يك محور مركزي است كه به شفت محرك ها ماشيناين 

متصل ) در درختان تنومند(ها  و يا به شاخه) در درختان كوچك(اصلي  هاين روش دستگاه تكاننده را به تن
، )ضربه در دقيقه 600الي  500با بسامد (هاي متصل به آن  نمايند كه دستگاه در اثر لرزاندن درخت يا شاخه مي

آوري  هاي مخصوص جمع مكنده هوسيله ها ب در مراحل بعدي، اين ميوه. شود ميشدن ميوه از درخت  موجب جدا
  .شوند مي

  پنوماتيك هتكانند  2- 7-3-2- 5
كند و مركب از يك استوانه و يك پيستون است كه در  كار مي) اتمسفر 18الي  6(اي است كه با كمپرسور  وسيله

  .       كند ضربه در دقيقه كار مي 200الي  100با بسامد  انتهاي يك محور قرار گرفته است و
  كنند  هاي بزرگ كه با تراكتور يا موتورهاي سرخود كار مي ماشين  3- 7-3-2- 5

صورت  روش كار به اين. آيد تحت تأثير نيروي اينرسي به لرزه در ميزيتون درخت  هدر اين روش تنه يا شاخ
درخت  هصورت عمودي به تنه آرامي و باست كه طرف بيروني دكل تكاننده كه داراي پوشش نرمي است به 

به درخت وارد ) پنج ثانيه زمان مدت  بار حداكثر به هر(اي را در چند نوبت  نزديك و سپس ضربات ناپيوسته
  .شوند آوري مي ها جدا شده و جمع آن ميوه هنمايد كه در نتيج مي

  .شود مسن استفاده ميدرختان تنومند و ه از اين نوع تكاننده براي جداسازي ميو -1يادآوري

از ، از مواد شيميايي مجاز و توصيه شده زيتونتر  منظور تسريع در عمليات برداشت و همچنين برداشت هرچه بيش  به -2يادآوري
   .شود استفاده مي ،طور عمده براي سست كردن دم ميوه در روي درخت كاربرد دارنده كه ب 1صالح كشور مراجع قانوني و ذي سوي

  .دليل تخريب ميوه و آلودگي آن، جلوگيري كرد در حين برداشت بايد از تماس ميوه با خاك به -3يادآوري
  عمليات پس از برداشت      8- 5

   

                                                 
  .صالح كشور در حال حاضر وزارت جهاد كشاورزي است مرجع قانوني و ذي - 1
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  بندي زيتون  بسته   8-1- 5
بندي در مزرعه انجام گيرد كه از آلودگي زيتون به وسيله جوندگان، آفات، پرندگان و ساير  بسته يا به گونه ديبا

  .شيميايي و فيزيكي جلوگيري شودعوامل 
  بندي ميوه زيتون هاي مورد استفاده براي بسته گنجايه  1- 8-1- 5
تواند منجر به  هايي با قابليت استفاده مجدد بايد براي اطمينان از ورود هر گونه جسم خارجي كه مي گنجايه -

  .تميز شوندخوبي  كننده شود، به بروز اثرات جانبي در كيفيت محصول يا سالمتي مصرف
محصول مجدداً برگردانده  يبند كه از محل بسته هاي زيتون ميوه يدار نگه يمورد استفاده برا گنجايههر گونه  -
  .شوند ينيبودن بازب زياز استفاده از نظر تم شيپ ديبا شوند يم
را از  ايبقا ريو سا اه زهيشوند و شن و سنگر يو ضدعفون زيتم بار كي يا حداقل هفته ديبا يدار نگه هاي گنجايه -

  .ريخته شوندها جدا و دور  آن
 ي، برا)دار و ناصاف موج گنجايه: مانند( رود يمحصول به كار م يياستفاده نها يكه برا هايي گنجايهاز  دينبا -

 يكه به سادگ رندياستفاده قرار گ دمور توانند يم هايي گنجايهتنها . استفاده نمود زيتون يبند بسته ايبرداشت 
  .شوند يو ضدعفون زيتم
  بندي زيتون بسته ليوسا 2- 8-1- 5
 شود يمحسوب م ييتماس غذا وسيله كيتازه تماس داشته باشد،  زيتونبا بندي  در كار بستهكه  يا لهيهر وس -
  .دنشو يو ضدعفون بوده زيتم ديبا اين گونه وسايلو 
ثبت  به آن و مدارك مربوط انجام انهروزبندي زيتون به طور  وسايل بسته يو ضدعفون يساز پاك يها روشبايد  -

  .شوند
به حداقل  هاي زيتون ميوهو خسارت به  يكه آلودگ ديكن يدار نگه يا ها را به گونه سطوح آن و وسايلهمه  -

  .برسد
   ها زهيانتقال سنگر  3- 8-1- 5

هر گونه مواد زائد تا حد ممكن از و  ها زهيسنگر ،ها ها، شاخك برگ، يمنابع آلودگ ديبرداشت مجصول باپس از 
  . دور شوندجدا و  هاي زيتون ميوه

  دهيصدمه د يها وهيكردن و انتقال م نيمرتب كردن، گلچ  3- 8-1- 5
تا حد امكان  آورد يرا به وجود م يكروبيم يكاهش آلودگ يفرصت برا نيبهتر دهيصدمه د يها وهيم يانتقال جد

 .خارج شوند يكروبيم يبه حداقل رساندن آلودگ يبرا دينرم با اي دهيصدمه د هاي زيتون ميوه

  عوامل حذف كننده    1- 3- 8-1- 5
نواخت و هم شكل و هم اندازه  موجود در يك محموله يك دست و يك هاي زيتون ميوهاگر (نواختي  عدم يك -

  .  )نباشند
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  .  دنداشته باشوجود ارقام مختلف  -
داري در شرايط نامناسب و يا رسيدگي بيش  است كه به علت نگه هاي زيتوني ميوهحالت : ـ گنديدگي و لهيدگي

دار و لهيده  يا لكه/فاسد و, ده و در نتيجه گنديدهشزا  ها و ساير عوامل بيماري ويروس ،ها از حد دچار حمالت قارچ
  .  باشد

اثر عوامل مختلف فيزيكي و يا مكانيكي و يا ماندن بيش از  است كه در هاي زيتوني ميوهحالت : ترك خوردگي -
  .  شكاف برداشته باشد درختحد در روي 

  .  ـ وجود هر گونه آفت زنده كه با چشم غيرمسلح ديده شود
  .ـ آلودگي به گل و الي و مواد خارجي به استثناي گرد و غباري كه در حالت طبيعي روي ميوه وجود دارد

   يا مزرعه يبند در بسته يكروبيم يگكاهش آلود 4- 8-1- 5
هاي  ميوه يبند بستهتواند  بندي مطابق با عمليات خوب كشاورزي انجام شده باشد مي در صورتي كه الزامات بسته

  ). به پيوست الف مراجعه كنيد(مزرعه انجام شود در  زيتون
  ترابري و انتقال     8-2- 5

هاي مشبك  را در جعبهها و جداسازي مواد زايد، بايد آن مكانيزهپس از برداشت ميوة زيتون به روش سنتي يا 
ها باشد  ها بايد اندكي بلندتر از سطح فوقاني جعبه جعبه ههاي موجود در چهار گوش پايه. پالستيكي قرارداد

ساخته  اي گونهها بايد به  همچنين كف جعبه. دنشوها روي يكديگر باعث ايجاد فشار  كه گذاردن جعبه بطوري
كاميون يا يدك به كارخانه منتقل  هوسيله ها ب معموالً ميوه. را جابجا نمود سهولت آن  ود كه با باالبر بتوان بهش

ضمن . ترين ميزان ضربه به محصول وارد شود باشد كه كم اي گونه  زيتون بايد به هبارگيري و ترابري ميو. شوند مي
فيزيكي و نيز  تري در معرض تغييرات شيميايي، كمنظر به ميزان  كه بايد دقت شود تا محصول مورد آن

  .هاي بيولوژيكي قرار گيرد آلودگي

 هها و خروج عصار دليل له شدن ميوهه هاي پالستيكي يا كنفي استفاده شود ب هاي نامناسب مانند گوني چنانكه از بسته -1 يادآوري
يافته و باعث افزايش ميزان اسيديته و پروكسيد و  دست آمده كاهشه ميوه و تجمع و تخمير آن، ارزش كمي و كيفي روغن ب

  .هاي ارگانولپتيكي در روغن زيتون خواهد شد كاهش ويژگي

زيتون به كارخانه در چندين مرحله  هانجامد انتقال ميو طول مي  هاي بزرگ كه زمان برداشت به شود در باغ توصيه مي -2 يادآوري
   .و پس از برداشت روزانه صورت پذيرد

  داري ميوه و روغن زيتون نگه   8-3- 5
 حفظ  محصول  شود تا كيفيت  انجام  يا فرآوري كشي روغن  عمل  ميوه  از برداشت  پس  بالفاصله  حد امكان تا  دباي

تأخير در  رو از اين .باشد مي  ها بسيار حساس پاتوژن   و آلودگي  مكانيكي  صدمات  در مقابل  و رسيده  نرم  ميوه .شود 
  . شود مي  روغن  شديد در كيفيت  كاهش  موجب  روغن  استخراج  عمليات

  داري نگه  خوب  با تهويه  خنك  در انبارهاي  نازك  هاي اليه  صورته ب به طور معمول  زيتون  ميوه  صنعتي  مقياس در
  بر مقدار اسيدهاي  شرايط  هرچند در اين. خواهد بود كند  و روغن  در ميوه  تكيف افت  شرايط  در اين شود، مي
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  روي  انبار شده  هاي در ميوه  طعم  خصوصيات  كاهش  مدت  خواهد شد و متعاقباً در طوالني  آزاد افزوده  چرب
  وصيهت ميوه  عصاره  ها و خروج ميوه  شدن  له به دليل  كنفي  هاي در كيسه  زيتون  هاي ميوه  داري نگه .خواهد داد

درجه  8در دماي و  به مدت سي روزدرجه سلسيوس  5شرايط  سردخانه با دماي  ميوه در داري نگه .شود نمي
   .باشد مي كه اين مدت در شرايط محيطي فقط چند روز درحالي است،امكان پذير به مدت پانزده روز سلسيوس 

  مدارك يدار نگه  8-4- 5
 ،يطيمح ينيكه مربوط به بازباست  ييها شامل آن زيتون يخوب كشاورز اتيمدارك ثبت شده مرتبط با عمل -

 دياجرا با يبراباشد و  ميمحصول  ديتول اتيكنترل آفت و عمل الت،يو تحص يكيكاربرد آب، مدارك آموزش تكن
  .و در دسترس باشند ارايهساعت قابل  48و در خالل  يدار نگه

  . شوند يدار سه سال نگه مدت يبرا ديبا ازيهمه مدارك مورد ن -
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 پيوست الف

 )الزامي(

  هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش
منبع  با بقاطمدر مزرعه  ها يو سبز ها وهيمحصول م تيفياز ك نانياطم يبرا رشيپذ يارهايو مع ينقاط كنترل

IFA 3.0-2 CP  ارايه شده توسطGLOBALG.A.P (EUREPGAP)  نشان داده شده است 1در جدول الف . 

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

FV ها و سبزي ها ميوه    
FV.1   در صورت ضدعفوني نكردن خاك كاربرد ندارد(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 
 .كاربر وجود دارد

كننده خاك عنوان ضدعفونيمتيل برومايد به استفاده از 
  .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   هاي هاي بازيافت اليهتوليدكننده در برنامهآيا

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 دسترساگر 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 
مواد شيميايي، روش ضدعفوني، نام اجرا 

آنها ثبت كننده و فاصله زماني قبل از كشت 
  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  
كند، ثبت ها 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

) دهدشيميايي را به كار برده و استريل كردن را انجام مي
  .و فاصله زماني قبل از كشت

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

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    
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 

حله رشد مر(، 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 (آيا قبل از كشت يا ظهور جوانه

خاك مخلوط كود آلي با ) 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 

  .موضوع را نشان دهد

الزام 
  قطعي

FV.3.3 برداشتبازرسي قبل از   
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(
در جاهايي كه مناطق حائل مناسبي وجود دارد، موانع 

  .ستفاده شوندها بايد افيزيكي و نرده

  الزام

FV.4  برداشت    
FV.4.1  عمومي     
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  )ادامه(ها  و سبزي ها ميوه -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1 الف جدول
  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.4.1.1   آيا تجزيه احتمال وقوع خطر كمبود بهداشت
نقل قبل از مزرعه و مرحله و 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   مستند براي آيا يك روش اجرايي بهداشتي
  فرايند برداشت وجود دارد؟

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

الزام 
 قطعي

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

مسئول ديگري، ) 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
پيش از عمليات برداشت و حمل محصول، 

  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: انندم(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  پاكسازي، نگه ،برداشت

  شوند؟ محافظت مي

وسايل برداشت ظروف برداشت قابل استفاده مجدد، ابزار و 
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 . شودپيشگيري از آلودگي محصول انجام مي
  . دسترس است

الزام 
 قطعي
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  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

FV.4.1.7  كاررفته براي انتقال محصول آيا 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  برداشت شده كه براي ساير اهداف به

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

ام الز
 قطعي

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 منظور تميز و ضدعفوني كردن دستبه

  . داري شود و نگه
وشو يا با استفاده از شستهايشان را كاركنان 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
دخانيات، خوردن يا آشاميدن، پس از استراحت و قبل از 

هاي ديگري كه دست بازگشت مجدد به كار و در هر زمان
. 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؟ 

ساخته و در  اي بايد طراحي،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 توالتشامل حفره(هاي ثابت يا متحرك توالت 

اند كه به سادگي قابليت تميز شدن را موادي ساخته شده
رود انتظار مي. ط مناسب بهداشتي هستنددارند و در شراي

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

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

  . نيست

 امالز
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  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

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

داري محصول  نگهظروف محصول توليدي تنها براي 
مواد شيميايي كشاورزي، : 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  ل، آنعنوان ظروف حمل محصوحمل 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

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 
به منظور جلوگيري از آلودگي محصول حمل 

  شود؟مي

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

  .جلوگيري از آلودگي محصول حمل شود

الزام 
  قطعي

FV.4.2  بندي نهايي، 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   روش بهداشتي فرايند برداشت، حمل آيا
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 بهتمام محصوالت بسته
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

الزام 
 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

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

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

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

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 بستهبقاياي مواد 
  .مزرعه خارج شوند

 الزام

FV.4.2.6 داري محصول  سازي 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

ذخيرهبندي شده در مزرعه هنگامي 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    
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
ي فيزيكي، شيميايي، هاآالينده) 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  آيا يك روش اجرايي مستند بهداشتي براي
هاي حمل محصول برداشت شده، فعاليت

  وجود دارد؟

هاي حمل محصول، فعاليتيك روش اجرايي مستند براي 
  .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 بهمسئول اجراي روش
 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 شواهدي بايد وجود داشته باشد كه كاركنان آموزش

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 داردبهداشتي را رعايت مي

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

ول بستگي خواهد اين مطلب به سطح فني فعاليت و محص 
  .  داشت

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

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

  مجزا از محصوالت محدود شده است؟

سيگار كشيدن، غذا خوردن، جويدن و نوشيدن به 
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
هداشتي اوليه براي هاي ببا 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

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

وشوي دست در مجاورت شستتميز و امكانات 
  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 پاكسازي و ضدعفونيآب براي 

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

كاركنان قبل از شروع كار، پس از هر بار استفاده از توالت، 
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

الزام 
 قطعي

FV.5.3.2 ووضوح دستورالعمل شستآيا عالئمي كه به
از بازگشت به كار به  ها را قبلشوي 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

عالئم بايد به كاركنان بياموزند كه قبل از شروع كار، پس 
، حمل از هر استفاده از توالت،  استفاده از حوله يا دستمال

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 الزم براي تعويض لباس و روپوشبايد امكانات 
  .كار گرفته شودمخصوص در صورت نياز به

توصيه 
 شودمي
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  سطح  معيارهاي پذيرش نقطه كنترل رديف

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

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

توصيه 
  شودمي

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

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  يا طبق برنامه نگه/شوند و

تند پاكسازي و شوند، بايد سوابق مسمرحله تكرار مي
  .داري ثبت شوند نگه

 الزام

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

  شوند؟مي

ها و غيره در يك ناحيه معين، دور 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 ممكنآيا 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(شواهد مستند
عوامل پاكسازي،  كاربرد مجاز) 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 نقلوها و ترامواهاي حملآيا تمام جرثقيل
براي پرهيز از انتشار آلودگي، تميز و در شرايط 

  شوند؟داري مي مناسب نگه

پرهيز از آلودگي محصول، با ونقل داخلي بايد براي 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  آيا محصوالت برگشتي و ضايعات محصول در
هاي مجزاي بندي، در قسمتمحوطه بسته

يا طور متداول پاكسازي 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 كالهك هاي نشكن يا المپمپآيا ال
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
ذا در موارد اند به نحوي كه از آلودگي غيا 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 شفاف شكستني در نواحي حمل محصول، آماده

  .انبار وجود دارد

 الزام

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

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

  .شوندداري مي هاي تميز و بهداشتي نگهقسمت

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

FV.5.4.9  آيا دسترسي حيوانات به محصوالت محدود
  است؟ 

تدابيري در محل براي جلوگيري از دسترسي حيوانات 
  .وجود دارد

 الزام

FV.5.5   كيفيكنترل    
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

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

  .احتمال وقوع خطر گواهي شود

 الزام

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

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

اي، اين آگاه شدن در مصاحبه حضوري، ارزيابي مشاهده
  .هر شرايطي كاربرد داردبند از استاندارد در 

 الزام

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

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

 الزام

FV.5.6.3 هايآيا اسناد و مدارك دقيقي از بازرسي
ضروري مربوط هاي 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 نميواگر شست(شو پس از برداشت و شست
  )كاربرد ندارد

  

FV.5.7.1   وشوي آب مورد استفاده براي شستآيا منبع
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 . وشو، انجام گرفته استماشين شست
شده مطابق با استانداردهاي سازمان بهداشت  تجزيه

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 -1 الف جدول
  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 

، در جايي كه ثبت آب شستمقدار حجم آب مصرفي است
تغييرات مقدار دز به وسيله شوي صاف شده برگشتي و  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 در شرايطي كه تيمارهاي پس از برداشت انجام نمي(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
شيميايي به هاي برچسب براي مواد 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 فرآوردهتمام بيوسايدهاي پس از برداشت، موم
داري محصوالت برداشت شده به نباتات كه در نگه حفاظت
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 هكاربرد اين محصوالت روي برچسب فرآورد 

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

 . ها مراجعه كنيدكشآفت

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

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

محصوالت در  گيرند و براي استفاده درمي
  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 (هاي حفاظت نباتات تجاري 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 آيا يك مسئول فني كاربرد فرآورده
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 مناسب مهارت فني خود را به واسطه گواهينامه
  .آموزشي رسمي اثبات كند هايملي 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
ماشين ماه گذشته يك آناليز آب در نقطه ورود به  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 ها و فرآوردهآيا بيوسايدها، موم
راي تيمار پس از نباتات مورد استفاده ب

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  گهمدارك همه تيمارهاي پس از برداشت بايد ن 
  :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 جغرافيايي، نام يا مرجع مزرعه يا محل حمل مناطق   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 -هاي تلفيقي اطمينان از كيفيت محصول در مزرعه نقاط كنترلي و روش -1 الف جدول
  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 ماده مؤثر محصوالت بهنام تجاري و 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 
  عيقط

FV.5.8.13 نام كاربري كه فرآورده حفظ گياه را براي محصول برداشت   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

  


