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 ولی اله  بنی عامری ، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

 کشور ی  و مجری طرح توسعه گلخانه ها

   

 (سالم) الزامات تولید محصول گواهی شده 

 (مثال موردی گوجه فرنگی)

IRIPP 
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 ?محصول سالم چیست

فات 
 
لی و سموم دفع ا

 
ئین نامه اجرای  ی ساخت ، فرموالسیون و مصرف کودهای شیمیائی، زیستی ، ا

 
در ا

قانون برنامه چهارم توسعه، محصول سالم، محصولی است که عاری از عناصر و (  61)ماده " ب"نباتی بند 

الینده بوده و یا با رعایت حداک ثر باقیمانده مجاز 
 
نها تولید شده باشد( MRLs)ترکیبات سمی و ا

 
 .  ا

فرایند تولید تا عرضه بر اساس استانداردهای  که  ، محصولی است(  GAP) گواهی شدهمحصول 

ن کنترل و بازرسی 
 
که در صورت صحت اجرای است عملیات خوب کشاورزی می باشد و ضرورت و الزام ا

الینده ها و باقیمانده سموم و فلزات 
 
عملیات و دستورالعمل های فنی، محصول سالم و دارای حد مجاز ا

 .صادر می شودبوده و توسط یک نهاد بازرسی کننده و یا گواهی کننده تایید و گواهی ... سنگین و 
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GAP  از دیدگاه سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحدFAO: 

یند های قبل و بعد از برداشت محصول اعمال شده و به تولید محصول ایمن و سالم کشاورزی   GAPگپ 
 
اصولی است که به فرا

 .شودبا رعایت جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایدار منجر می 

 

- GAP  (:13325واژه نامه ایران گپ به شماره )از دیدگاه استاندارد ملی ایران 

مجموع روش های کشاورزی که از طریق حفظ پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی، منجر به تولید محصوالت کشاورزی 

 .غذای  ی و غیر غذای  ی ایمن و مطلوب می گردد

کاشت، داشت، برداشت، جداسازی، بسته بندی، )به عبارت دیگر تمام عملیات مربوط به مدیریت تولید محصوالت کشاورزی  

در زمینه کاربرد توصیه های الزم و با در نظر گرفتن جوانب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای ( نگهداری و حمل و نقل

الینده های فیزیکی، شیمیائی و میکروبیولوژی که برای دستیابی به هدف امنیت و ایمنی غذائی در زنجیره غذائی الزم است
 
 .کاهش ا
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 :عبارتند از GAPاهداف نهای  ی استقرار 

 

مین امنیت وایمنی مواد غذای  ی -
 
لودگی های فیزیکی، شیمیائی، میکروبیولوژی در محصول به منظور تا

 
 به حداقل رساندن ا

 ردیابی معکوس محصول -

 ارتقاء کیفیت و به ویژه کیفیت بهداشتی محصول تولیدی -

 بهبود راندمان مصرف و کاربرد عوامل و منابع تولید -

 کاهش مصرف ترکیبات شیمیائی در تولید -

 به حداقل رساندن اثر تخریبی فعالیت های کشاورزی بر محیط زیست -

 در تولید محصوالت کشاورزی  IPMاجرای  -

 تضمین کارفرما برای توجه به سالمت و ایمنی کارگران -



 :عرضه محصوالت گواهی شده افزایش  -10
 

  تحقق برای الزم های زمینه نمودن فراهم درخصوص نظام کلی های سیاست به توجه با   
 سازو ایجاد و خارجی و داخلی بازارهای سطح در کشور خدمات و کاالها پذیری رقابت

  در مندرج قانونی تکالیف نیز و غیرنفتی صادرات توسعه موانع رفع برای مناسب کارهای
  شک بدون کشاورزی، محصوالت کیفیت کنترل خصوص در کشور ای توسعه های برنامه
 و صادرات افزایش و خارجی و داخلی کنندگان مصرف در اطمینان ایجاد راهکارهای از یکی
 کنترل فرایند اجرای شده، کنترل محیط تولیدات زمینه در المللی بین پایدار بازارهای ایجاد
  .است داخلی و صادراتی محصوالت برای کیفیت گواهی صدور و شده تولید محصوالت کیفی

 محصوالت تولید استانداردهای اجرای الزم، های گواهی صدور و کیفیت تضمین منظور به
 گلخانه محصوالت تولید فرایند پایش و نظارت وسموم، کود مصرف مدیریت شده، گواهی

 کیفیت کنترل مدیریت سیستم اجرای درواقع و محصول کیفی کنترل های آزمون انجام ای،
  از استفاده با  (GAPکشاورزی خوب عملیات اجرای نظیر) شده کنترل محیط محصوالت

  .است ضروری غیردولتی و دولتی بخش های ظرفیت و امکانات
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GlobalGAP Scope 

– Defines the minimum standard acceptable to 

the leading retail groups in Europe. 

 

– GAP is a means of incorporating IPM within 

the framework of commercial agricultural 

production. 

IRIPP 
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• Traceability 

• Record Keeping  

• Varieties and Rootstocks 

• Site History and Site 
Management 

• Soil & Substrate Management 

• Fertilizer Usage 

• Irrigation 

• Crop Protection 

• Harvesting 

• Post Harvest Treatments 

• Waste and Pollution 
Management, Recycling and 
Reuse 

• Worker Health, Safety and 
Welfare 

• Environmental Issues 

• Complaint Form 

• Internal Audit 

GAP Protocol….Requirements on: 

Principles of Crop Protection: 
-Crop Protection must be with MINIMUM 

pesticide input 

-Growers must apply recognised IPM 

techniques  

Requirements Specifying: 

- Choice of Chemicals 

- Advice on Quantity and Type of 

Pesticide 

- Records of Application 

- Safety, Training and Instructions 

- Protective Clothing/ Equipment 

- Observing Pre-harvest Intervals 

- Spray Equipment 

- Proper Disposal of Surplus Spray Mix 

- Pesticide Residue Analysis 

- Pesticide Storage 

- Disposal of Empty Pesticide Containers 

- Disposal of Obsolete Pesticides 

IRIPP 
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Sanitary and Phytosanitary 

Measures (SPS)- WTO 

 

• SPS Measures are applied to: 

– Protect human or animal life from risks arising 

from additives, contaminants, toxins, or 

disease-causing organisms in their food. 

IRIPP 
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Scope of the SPS Agreement 

• Allows countries to give food safety, animal and 
plant health PRIORITY over trade, provided the 
measures/requirements. 

 

• Food Labelling, which clarifies permitted food 
safety, health warnings, use, dosage are 
considered under the SPS Agreement and are 
not regarded as Technical Barriers to 
Trade(TBT) as defined under the World Trade 
Agreement. 

 

IRIPP 



10 

CODEX ALIMENTARIUS 

• Codex Alimentarius Commission is a joint program 
of the United Nations Food and Agriculture 
Organization and World Health Organization, that 
sets international tolerances for pesticide residues 
in foods. 
 

• Codex Alimentarius standards are the referee 
standards for the SPS Agreement 
 

• More than 150 different pesticides have been 
evaluated, resulting in the adoption by the Codex 
Alimentarius Commission of more than 2 000 
maximum residue limits on specific commodities. 

 
• "MRL" is the maximum concentration of a 

pesticide residue (expressed as mg/kg), 
recommended by the Codex to be legally 
permitted in or in food commodities and animal 
feeds.  
 

IRIPP 
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 چه باید کرد ؟ تولید محصول سالمبرای دستیابی به •
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FAO’s  Response :  

IPP 

Integrated Production and 

Protection management  
 1.  HIGH QUALITY & SAFE VEGETABLES 

Public Health & Business issue 

 2. CLEAN ENVIRONMENT 

 Pollution issue and sustainable production system  
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1. PLANTING MATERIAL 
Cultivar, Seed quality, Seedling production, Grafting  

 

2. CULTIVATION PRACTICES 
Site/soil selection, Crop rotation, Soil treatment, Plant nutrition, Mulch, Weed control 

Plant spacing, training and pruning   

 

3. TECHNOLOGY 
Greenhouse cultivation,Climate control,Irrigation management&drainage, Insect 

proofing, Pollination , Soilless Culture (hydroponics)  

 

4. IPM 
Sanitation & scouting, Traps/baits, Biological control, judicious use of  Bio-pesticides, 

  

 

5. LABELLING 
Quality norms and standards, Crop protocol, Record keeping for traceability with 

codebar   

 

 

5  COMPONENTS of the IPP Strategy  
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Selection of cultivars: A prerequisite in IPP 

• IMPORTANT FACTORS 

– Disease resistance 

– Plant vigour 

– Early and total yields 

– Quality: 

 

• Fruit size and colour 

• General fruit quality 
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Quality of planting material 

• Greenhouse crops 

should be started 

from transplants to 

ensure uniform crop 

establishment 

 

• One of the keys to 

successful crops is 

high quality 

transplants 
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 (کشت در گلدان و در بالشتک)ای های کشت بدون خاک گوجه فرنگی گلخانهانواع سيستم( :  14)شكل شماره 
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 دشمنان طبیعی افات گیاهان گلخانه ای 
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 : چند عامل مي تواند به اين تغيير وضعيت كمك نمايد

ن به نام كنترل 
 
فت كش ها ، كودهاي شيميائي و هورمون هاي رشد گياهان كه از ا

 
تدوين قوانين محدود كننده مصرف ا

 .قانوني نام برده مي شود

 .  تدوين قوانين مبني بر نظارت كارشناسي و تعيين مسئول فني توليد و حفظ محصوالت گلخانه اي  

گلخانه اي كه مصرف بهينه از كودهاي شيميائي داشته اند و از روشهاي غير شيميائي و  های صدور گواهي سالمت براي سبزي 

فات و بيماريها استفاده كرده اند
 
   .بيولوژيك براي كنترل ا

فات و بيماريهاي گياهان گلخانه اي
 
 .تقويت بخش خصوصي توليد كننده عوامل بيولوژيك براي كنترل ا



 زنجیره ارزش
 (عرضه محصوالت +  مدیریت تولید  +  تامین نهاده ها  )   

برداشت و  گلخانه

 بسته بندی
مشاوره و 

 مدیریت تولید

افت کش ها و 

مواد 

 بیولوژیک 

کود و مواد 

 غذایی
بذر ، قلمه 

 و نشا

لیبلینگ و 

گواهی 

 محصول

حمل و 

 نقل 

بازار و 

 عرضه
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    !قابل کپ ی برداری  نیست    IPPبرنامه  

شرایط محیطی متفاوت 

سطح دانش فنی بهره برداران 

 مسایل اجتماعی و اقتصادی 

فات
 
 مسایل مربوط به تفاوت های جمعیتی  ا

روش های کشت و تولید 

 

IRIPP 
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 با تشکر از توجه شما


