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  خدا نامبه

  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمؤسس با آشنايي

و  اسـتاندارد  ةمؤسسـ  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3ةماد يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمؤسس
استانداردهاي  نشر و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

 .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسـان مؤسسـه   از مركـب  فنـي  هـاي  كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملـي  مصـالح  با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

-مصـرف  توليدكنندگان، شامل نفع، و حق صاحبان ةمنصفان و آگاهانه مشاركت از كه است تجاري و يدي، فناوريتول شرايط

 .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگان

 شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي عمراج به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش

 ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي ةكميت در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(

كنند  مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي ةدركميت
ملـي   ةكميتـ  در و تـدوين  5 ةشمار ايران ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط دارداستان

المللـي   بـين  كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمؤسس

3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و (IEC)2الكتروتكنيك 
(OIML) كدكس  كميسيون 4رابط تنها به عنوان و است

 غذايي 
٥(CAC) هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

  .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص
 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي اناير صنعتي تحقيقات و استاندارد ةمؤسس

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ

 تصـويب  با وارداتي، اقالم يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي،

 اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد

 كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، ةدر زمين فعال ؤسساتم و زمانها سا خدمات

 سازمان گونه اين استاندارد ةمؤسس ، سنجش وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت و

 تأييد ةگواهينام الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات و ها

 وسـايل  )واسـنجي (كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 اين وظايف يگرد از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                           
*

  ايرانصنعتيتحقيقاتواستانداردموسسة 

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  معاونت امور دام –وزارت جهاد كشاورزي 
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  غذا و داروو مركز تحقيقات آزمايشگاه هاي كنترل 
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  بهداشتي و آرايشي، نظارت بر مواد غذائي
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  انسيه، مركباتي
  )فوق ليسانس محيط زيست ( 
  

  فاطمه، مولوي
  )فوق ليسانس علوم بهداشتي ( 
  

  مهدي، مهدي پور
  )فوق ليسانس اصالح نبات ( 
  

  محمد ، نهاوندي
  )فوق ليسانس صنايع غذائي( 
  

  مريم، وراوي پور
  )دكتراي خاك شناسي ( 
  

  طاهره، هاشمي
  )ليسانس شيمي ( 
  

  ليندا، يادگاريان
  )دكتراي شيمي ( 
  
  
 

  معاونت توليدات گياهي–وزارت جهاد كشاورزي 
  
  

  كارشناس استاندارد
  
  

  انجمن ارگانيك ايران –بازرگاني  اتاق
  
  

  كارشناس استاندارد
  
  

  ورزي ابوريحانپرديس كشا –دانشگاه تهران 
  
  

  كارشناس استاندارد
  
  

  واحد تهران شمال –دانشگاه آزاد اسالمي 
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  پيش گفتار

 آن نـويس  پـيش  كه » و بازاريابي مواد غذائي ارگانيكبرچسب گذاري ، راهنماي توليد، فراوري« استاندارد 

   در و شـده  تـدوين  و تهيـه   ايـران  تحقيقـات صـنعتي   و اسـتاندارد  ةتوسط مؤسس مربوط هاي دركميسيون
 گرفتـه  قـرار  تصـويب  مورد 3/7/1387 مورخ اورزيكشد خوراك و فراورده هاي استاندار ملي ةكميت اجالس

 صـنعتي  تحقيقـات  و استاندارد ةمقررات مؤسس و قوانين اصالح قانون 3 ةماد يك بند استناد به اينك، است

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

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

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد ستانداردا اين ةتهي براي كه منبع و ماخذي
  

CAC/GL  32: 2007, Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of 

organically produced foods 



ي  

 مقدمه

 نهاده هاي كاربرد حداقلبر اساس  كهاست  1سيستم مديريت توليد جامع نگر ،)زيستي (  ارگانيككشاورزي 
بهبود  ارتقاء واعث ب اين سيستم. باشد  مي 2مصنوعي هاي  كش و آفت كودها استفاده از عدمخارجي، 

در  .مي شودچرخه هاي بيولوژيكي و فعاليت بيولوژيكي خاك ، 3اكوسيستم كشاورزي، شامل تنوع زيستي
ارجحيت  خارج از مزرعه ده درنهاده هاي توليد شاستفاده از  برمديريتي  كشاورزي ارگانيك كاربرد عمليات

توجه به اين اصل كه در هر منطقه نظام متناسب با شرايط محلي آن منطقه بايد  براي اين منظور .دارد
روش هاي  استفاده ازبراي تكميل عملكردهاي خاص در سيستم با  امرين ا. داراي اهميت است ،توسعه يابد

  .مصنوعي در تضاد است، انجام مي شود كه با كاربرد مواد زراعيبيولوژيكي و  ،مكانيكي
 نمي توان، ارگانيككشاورزي  با عمليات زيست وجود دارد محيطدر كلي  هائي كه به طور به دليل آلودگي 

آلودگي   ارگانيك روش هاي كاربرد .استمضر مواد بقاياي  عاري ازكامالً تضمين كرد كه محصول توليد شده 
، سالمتي و بهره وري اجتماعات ارگانيكهدف اوليه كشاورزي . اندرا به حداقل مي رسهوا، خاك و آب 

  .وابسته به حيات خاك، گياه، حيوان و انسان است
مطابق با  فراوردهيك فراورده بيانگر اين است كه  برچسب گذاري در »زيستي « يا  »ارگانيك  «كاربرد واژة  

در كشور هاي مختلف،  .است، تائيد شده كننده ، توليد و بوسيلة يك سازمان گواهيارگانيكهاي استاندارد
  .را نيز به كار مي برند» اكولوژيكي«و »بيولوژيكي«واژه هائي مانند براي توصيف روش توليد ارگانيك 

  : زير طراحي شده است اهداف با ارگانيكسيستم توليد به طور كلي 
  ؛تنوع زيستي در كل سيستم حفظ و تقويت -
  ؛ي خاكولوژيكافزايش فعاليت بي -
  ؛خاك پايدار 4حاصلخيزيحفظ  -
 بهبازيافت پسماند با منشاء گياهي، حيواني به منظور برگشت مواد مغذي به زمين و در نتيجه  -

  5؛پذيرنامنابع تجديد  اقل رساندن كاربردحد
   ؛كشاورزي ةسازمان يافتدر سيستم  محلي پذيرمنابع تجديدكاربرد تكيه بر  -
كشاورزي حاصل  عملياتكه از  هائي  آلودگي اقل رساندنبه حدهوا براي ، آب، خاك صحيحكاربرد  -

  مي شود؛
حفظ و پايداري فراورده هاي كشاورزي با تاكيد بر روش هاي فرايند دقيق به منظور  آوري  عمل -

  ؛محصوالت در تمام مراحلارگانيك  كيفيت
  
  

                                           
1
 -Holistic 

2
 -Synthetic 

3 -Biodiversity 
4
 -Fertility 

5
 -Non-renewable 



ك  

عوامل خاص در نظر گرفتن  باه رعهر مز كه در 2گذاريا  1تبديلدورة  مدت زمان مناسب برايتعيين  -
  .مي باشد نوع محصول و دام ،سابقة زمين، اي  منطقه

محافظت مي محيط زيست  ازيكي از روش هائي است كه  ،شيوه هاي مختلفدر ميان  ارگانيككشاورزي 
هدف دستيابي به اكوسيستم  باو هاي خاص و دقيق توليد بر اساس استاندارد ارگانيكسيستم توليد . كند

  .مي باشدو اقتصادي پايدار  4، بوم شناختياز نظر اجتماعي كهاست  بهينه 3شاورزيك
كشاورزي متفاوت است و  با الزامات توليد ساير محصوالت ارگانيكالزامات توليد محصوالت غذائي به روش  

  .تادعاي چنين محصوالتي اس برچسب گذاري و ،ئي توليد، جزئي ذاتي از شناسائيهاي اجرا در آن روش
  :از نداين راهنما عبارت كلي اهداف

    ؛محصول ةازار و ادعاهاي غير مستند در باربمصرف كننده در برابر تقلب در  از حمايت -
 به جايغير ارگانيك فراورده هاي  ةفريبكاران ارائة در برابر ارگانيكتوليد كنندگان فراورده هاي حمايت از  -

  ؛ارگانيكفراورده هاي 
با مطابقت آن و  فروش، نقل حمل و، نگهداري ،تمام مراحل توليد، آماده سازي بازرسي ازحصول اطمينان  -

  ؛اين راهنما
  ؛محصوالت ارگانيك ، شناسائي و برچسب گذاري،گواهيمقررات توليد، آماده سازيهماهنگي  -
معادل براي منظور تسهيل شناسائي سيستم ملي به  ارگانيك مواد غذائيبراي سيستم كنترل  راهنما تهيه -

  ؛واردات
  .ظت منطقه اي و جهانيمحاف كشور براي مشاركت دردر  ارگانيكسيستم كشاورزي  بهبودپايداري و  -

 

بازرسـي و  ، بازاريـابي ، الزامـات مربـوط بـه توليـد     براي، بين المللي در ايجاد هماهنگي اولين گاماين راهنما 
تـدوين اسـتانداردهاي روش توليـد ارگانيـك و     در زمينـة  . است ارگانيك محصوالتضرورت برچسب گذاري 

در زمينـه روش هـاي   ي مصـرف كننـده   درك و آگاه همچنين.اجراي آن ها هنوز تجربيات كافي وجود ندارد
 .جهـان متفـاوت اسـت    مختلف در مناطق )ويژگي هاي مهم  در جزئيات خاص با( ارگانيكمواد غذائي توليد 

 :شده است تصديقبنابر اين در اين مرحله موارد زير 

 .است ارگانيك، بازاريابي و برچسب گذاري مواد غذائي مقررات ملي توليد ةهياين راهنما ابزاري مفيد براي ت -

 .الزم استرفتن پيشرفت فني و تجربه در نظر گ و منظم 5آوريبهبود و به روز براياين راهنما اجراي  -

  .نقض نمي كند ار مواد غذائي مربوط بهملي موجود  مقررات  اين راهنما -

 برچسب گذاري ،، حمل و نقل، نگهداري، آماده سازيدر مزرعه ارگانيك اين راهنما اصول توليد مواد غذائي -
فات و بيماري ، كنترل آ1خاك دبهبوحاصلخيزي و  مجاز براي ةمواد اولي همچنين. مي كند ارائهرا  بازاريابي و

  .يند را تعيين مي كندغذائي و مواد كمك فرا هاي  افزودني، هاي گياهيبيماري 

                                           
1
 -Conversion 

2
 -Transition 

3 -Agroecosystem 
4
 -Ecological 

5
 -Updating 



ل  

، محدود به فراورده دارد اشاره ارگانيكبراي اهداف برچسب گذاري استفاده از واژه هائي كه به روش توليد 
  .تهيه شده است هائي است كه تحت نظارت سازمان ها و يا مراجع گواهي كننده

افزايش ، قاضاي بيشتر بازارت. است از ديرباز وجود داشتهليد كننده و مصرف كننده ارتباط نزديك بين تو
اعمال و  جرائياروش هاي تدوين ،تمايل اقتصادي به توليد و افزايش فاصله بين توليد كننده و مصرف كننده

  .كندمي  ايجابرا  هاي مربوط گواهيصدور همچنين و كنترل هاي بيشتر
توليد كننده بر ي برا صدور گواهي. است ارگانيكبازرسي سيستم مديريت ، گواهييكي از مراحل اصلي 

در  .با سازمان بازرسي كننده انجام مي شود 2عامل همكاري و يكشاورز فعاليت هاي ةساالن گزارش اساس
در  .شود تائيد ميشرايط واحد توليدي بازرسي و بر پايه آن و  تدوين مي شود ئياستانداردهاسطح فرايند نيز 

بايد به بازرسي و گواهي  عملكردود، مي شند بازرسي فرايمتعهد به انجام  كننده گواهي سازمانمواردي كه 
كه  كنندهگواهي  سازمان هاي، استقالل و حسن اجراي استانداردبه منظور حفظ  .باشد از هم جداكامل  طور

  .باشدداشته وابستگي اقتصادي  به واحد توليد كنندهبايد ند نروش اجرائي توليد كننده را تائيد مي كن
عرضه مي به مصرف كننده توسط كشاورز  به طور مستقيم از محصوالت كشاورزي كهكي مقدار اندبه غير از 
براي كاهش تقلب در  .كننده مي رسندهاي تجاري مختلف به دست مصرف   اهاز ربيشتر فراورده ها  ،مي شود

نظارت ن بنابر اي .جارت اطمينان حاصل شودتفرايند و  موثر كل بازار، اقدامات خاصي الزم است تا از مميزي
  .استمرتبط محصول نهائي مستلزم رفتار مسئوالنة تمام گروه هاي كنترل بر فرايند توليد به جاي 

مطابق با  استاندارد ها و تدوين استتكميل  در حال همچنان ارگانيكتوليد هاي وري اين كه سيستم آبا ياد
 CCFL( 3( مـواد غـذائي   كدكس ذاريكميتة برچسب گدر راستاي اهداف اين راهنما، ، اين راهنما ادامه دارد

در صـورت لـزوم هـر دو سـال يكبـار،       يـا هر چهار سال يكبار  و بررسي كند بايد اين راهنما را به طور منظم
و كـرده  تجديـد نظـر    ،آخـرين تغييـرات   را با هدف منظـور كـردن   بو  الففهرست هاي موجود در پيوست 

  .دنرسال كا 4به دبيرخانه كميسيون كدكس غذائي راپيشنهادات 

                                                                                                                            
1
 -Soil fertilizing and conditioning 

2 -Operator 
3
 -Codex Committee on Food labelling 

4
 -Codex Alimentarius Commission 
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  برچسب گذاري و بازاريابي مواد غذائي ارگانيك، راهنماي توليد، فراوري

  

   دامنة كاربرد هدف و  1 

مـواد غـذائي    بازاريـابي برچسب گـذاري و   فراوري،، توليد مربوط بهالزامات تعيين اين راهنما تدوين  هدف از
  .مي باشدتوليد شده به روش ارگانيك 

  :كاربرد دارد، مي باشد » يا زيستي ارگانيك مواد غذائي « هاي زير كه داراي برچسب اين راهنما براي فراورده
  ؛ فراوري نشدهدام و فراورده هاي دامي ، محصوالت گياهيگياهان يا  -  الف
   .براي مصارف انسان و خوراك دام بند الف حاصل از فراورده هايدامي فراوري شده  وگياهي  محصوالت - ب

  2ارگانيسم هاي تراريخته يا/و 1يژنتيك دست ورزيتمام مواد و يا محصوالتي كه از طريق اين راهنما براي 
  .كاربرد ندارد)  ارگانيكبا اصول  توليد مواد غذائي به دليل عدم مطابقت  ( توليد شده اند،

  
«      هاي واژه وليدبراي روش ت ،آگهي و مستندات تجاريادعاهاي موجود در در يامحصول برچسب چنانچه روي  - 1 ياداوري
به كار رود، به  4كلمات اختصاري عالئم و يا كلمات مشابه شامل »اكولوژيكي  «، »بيولوژيكي  «، »3بيوديناميك«، »ارگانيك 

روش هاي  مطابق بامي كند كه محصول يا مواد تشكيل دهندة آن  اظهاربه خريدار روش توليد ارگانيك اشاره شده است و 
  .ل شده استحاص ارگانيكتوليد 

  

، بازاريابي، توليد، آماده سازي براي مواد غذائيمقررات ساير استانداردهاي  تحت تاثير قرار دادناين راهنما بدون  - 2 ياداوري

  .به كار مي رودارگانيك  محصوالتبرچسب گذاري و بازرسي 

  مراجع الزامي  2

بـدين  .شده اسـت  الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي به آن ها ارجاع داده مدارك
 .ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصالحيه ها و تجديد نظر هاي بعدي آن 
آن هـا ارجـاع داده   در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار بـه  . مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .شده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصالحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است 

                                           
1
 -Genetically engineered  

2 -Modified organism 
3
 -Biodynamic 

4
 -Diminutives 
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  واژه نامه -) زيستي ( ارگانيك كشاورزي ، 1386سال  : 9492استاندارد ملي ايران شمارة   2-1
  برچسب گذاري مواد  غذائي از پيش بسته بندي شده، 1377سال  : 4470استاندارد ملي ايران شمارة   2-2
  نگهدارنده هاي مجاز خوراكي، 1383سال  : 950ملي ايران شمارة  استاندارد  3- 2
  

2-4 CAC/GL 20: 1995 , Principles for food import and export certification and inspection 

2-5 CAC /CX 192: 1995 , General standard for food additives 

2-6 CAC /GL 25: 1995 , Guidelines for the exchange of information between countries on 

rejection of imported foods 

2-7 CAC / GL 29: 1987, General requirements for natural flavourings 

 

 

  تعاريف اصطالحات و  3

سال  : 9492 ملي ايران شمارة اصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد عالوه بر در اين استاندارد
  :به كار مي رود زير نيز اصطالحات و تعاريف، 1386

  

3 -1   

  2كشاورزي منشاءبا  محصول يا/و1كشاورزي محصول

مصرف انسان يا  برايكه )   افزودنيمواد ناي آب، نمك و به استث (شده  ، خام يا فراوريمحصولهر فراورده يا 
  .شود دام به به بازار عرضه مي خوراك

3 -2  

                                     مميزي

ها و نتايج مربوط تا چه حد با اهداف از پيش  براي تعيين اين كه فعاليت كرديعملمند و  نظام ،بررسي مستقل
  .است منطبق شده تعيين

3 -3  

                        گواهي

                                           
1
 -Agricultural product 

2
 -Product of agricultural origin 
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مطابقت ، تعيين شدة رسميكننده يا نهادهاي  ، نهادهاي رسمي گواهيبر اساس آنكه روش اجرائي است 
با الزامات استاندارد را به صورت مكتوب يا معادل آن تضمين كنترل مواد غذايي  سيستم هايمواد غذايي يا 

ي، شامل بازرسي پيوسته از محل، بررسي هاي بازرس اي از فعاليت گواهي مواد غذايي بر اساس دامنه .مي كنند
  .مي باشد فراوردة نهايي ونهاي تضمين كيفيت و آزم سيستم 

  

  

3 -4  

                 1كننده گواهييا سازمان نهاد 

تحت شده يا برچسب گذاري شده  عرضههاي  فراوردهمطابقت  صديقكه مسئول تاست  نهاد يا سازماني
  .استوارد شده  يا و آمادهتوليد، فراوري، ما الزامات اين راهنبا  »  ارگانيك «عنوان 

3 -5  

                  2الحصمرجع ذي

  .اختيار قانوني مي باشدكه داراي  است سازمان رسمي دولتي

3 -6  

                  يژنتيك دست ورزيروش هاي 

، حذف ژن و دو 6گذاري ، پوشش5كالن تزريق ،4، خُرد تزريق3سلولي نوتركيب، امتزاج DNA شامل روش هاي
  . مي باشد ولي محدود به آنها نيست رسازيبراب

اند، از موجودات  به دست آمده 9ه سازيو دورگ 8رساني، ترا7شدگي هايي مانند جفت كه با روش موجوداتي
   شوند شدة ژنتيكي محسوب نمي دست ورزي 

3 -7  

                                            شدة ژنتيكي دست ورزييا / و تراريخته ارگانيسم هاي

                                           
1
 -Certification body 

2
 -Competent authority 

3 -Cell fusion 

4 -Micro injection 
5
 -Macro injection 

6 -Encapsulation 

7 -Conjugation 

8 -Transduction 

9 -Hybridization 
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 كه در حالت طبيعي مي يابدبه گونه اي تغيير آنها مواد ژنتيكي ، هستند كه طي روش هاي توليدوداتي موج
  .شود يا نوتركيبي طبيعي حاصل نمي/ وبا آميزش 

3 -8  

                                1مواد تشكيل دهنده

نهايي  ةيافته در فراورد  يه يا تغييرشكل اولبه  د ونرو سازي يك غذا به كار مي هكه در توليد و آماد موادي
   .مانند افزودني هاي غذائي دندار وجود

3 -9  

                                                  بازرسي

محصول در حين توليد هاي  آزمون شامل است و هاي كنترل مواد غذايي، مواد خام، فراوري و توزيع سيستم 
براي مواد غذايي . استبا استانداردهاي مربوط  انطباق آن ها 2تصديقآن هدف كه  مي باشد محصول نهائيو 

  . مي باشد هاي توليد و فراوري سيستم  بررسي ، بازرسي شاملارگانيك

3 -10  

                      گذاري برچسب

ه كار رود و در آن، هدف از نوشتاري، چاپي يا تصويري كه روي برچسب كاال، همراه آن و يا در آن ب هر نشانة
  .شده باشد تعيينمصرف فراورده  سپري شدن زمان و تاريخ شفرو، عرضه

3 -11  

                        دام

، گوسفند، خوك، بز، )دار شامل گاوميش و گاوميش كوهان(انواع گاو مانند شده،   حيوان اهلي يا اهليهر 
 ت وحشيدام شامل حيوانا .يابند پرورش مي ئيغذا مواد توليد برايو زنبور عسل كه  )طيور(اسب، ماكيان 

  .ماهيگيري نمي باشداز شكار يا  حاصل

3 -12  

                     3بازاريابي

  . به هر شكل ديگر مي باشد بازاربه فراورده  ورودارائة براي فروش، فروش، تحويل يا  عرضه، نمايش و

3 -13  

                          4رسمي تائيد صالحيت

                                           
1
 -Ingredients 

2
 -Verification 

3
 -Marketing 

4
 -Official accreditation systems 
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 يا/و بني بر توانايي يك سازمان بازرسيكه طي آن، يك نهاد دولتي مجوزي رسمي را م است روش اجرائي
عمليات تائيد  تواند صالح مي، مرجع ذيارگانيكدر كشاورزي . كند گواهي براي بازرسي يا گواهي صادر مي

  .را به يك سازمان خصوصي واگذار كندصالحيت 

  

  

  

3 -14  

    2هاي رسمي گواهي سيستم  يا/و1هاي رسمي بازرسي سيستم 

  .راي بازرسي يا گواهي تائيد شده اندتوسط يك نهاد دولتي قانون گذار ب ميهايي كه به طور رس سيستم

  

 .سيستم گواهي دهنده ممكن است با سيستمي كه بازرسي را انجام مي دهد يكسان باشد موارددر برخي از  -وري يادآ
  .ي رودبه كار م ›بازرسي و گواهي ‹هاي واژه ،بنابراين در مواردي كه اين سيستم ها هم رديف هستند

  

3 -15   

                    عامل

   .را انجام مي دهد ارگانيك محصوالتيا واردات  فروش، سازي توليد، آماده كه است فردي 

3 -16  

                     3ه هاي حفظ نباتات فراورد

گياهي يا  ياز عوامل بيماري شامل( يا كنترل آفات ، دفعجذب ،بين بردن از، گيري كه براي پيش موادي
هاي كشاورزي يا  و فراوري مواد غذايي، فراوردهتوزيع  ،، حمل و نقلشتوليد، انبارراحل مطي  )جانوري
  . دنرو دام به كار ميخوراك 

3 -17  

                      سازي آماده

 گذاري  كه براي برچسباست هاي كشاورزي و نيز تغييراتي  بندي فراورده فراوري، حفظ و بسته عمليات ذبح،
  .شود انجام مي ارگانيكبر اساس روش توليد 

                                           
1 -Officially recognized inspection systems 
2
 -Officially recognized certification systems 

3
 -Plants protection products 
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3 -18  

                   1كمك فرايندمواد 

و نه به عنوان مواد تشكيل خاص فناوري  ي دستيابي به يك هدفخام برا در فراوري يك مادةكه  موادي
   .دنمي شواستفاده دهنده اصلي، 

  

3 -19  

                                    توليد  

 گذاري امل بسته بندي اوليه و برچسبكه ش است محصوالت كشاورزي در مزرعه توليدعملياتي براي 
  .باشد محصول نيز مي

3 -20   

  مواد نگهدارنده

ها بوسيلة ميكروارگانيسم ها  بروز تغييرات نامطلوب و فساد آن از ،افزودن به موادغذائي كه پس از موادي
  .دند و باعث افزايش زمان ماندگاري مواد غذائي مي شونپيشگيري مي كن

3 -21  

  INS  (2(  ي بين الملليسيستم شماره گذار

اد افزودني در تركيبات مواد غذائي، شماره شناسائي است كه در آن براي شناسائي و معرفي انواع مو روشي
زودني كه غالباً داراي تركيبات فهر مادة ا اين سيستم به جاي كاربرد نام ويژةدر . تعيين شده است خاصي

  .ار برده مي شودبه ك شمارة خاصي، چيده اي مي باشدشيميائي پي

  

3 - 22   

  FCS (3( سيستم طبقه بندي مواد غذائي

با اختصاص اين سيستم  .هاي مختلف مواد غذائي مي باشد ابزاري براي تعيين كاربرد مواد افزودني در گروه
به منظور تسهيل گزارش كاربرد افزودني هاي غذائي در  ة خاص به هريك از گروه هاي غذائيشمار

  .د غذائي به كار مي روداستانداردهاي موا

  

                                           
1
 -Processing aid 

2
 �International Numbering System 

3
 -Food Category System  
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3 -23   

  دارو هاي دامي

حيوانات مولد هاي فيزيولوژيكي ها يا رفتارعملكردتغيير درمان، پيشيگيري، تشخيص يا  منظوربه كه  موادي
   .دنبه كار مي رو )حيواناتي كه شير يا گوشت توليد مي كنند، طيور، ماهي يا زنبور مانند (مواد غذائي 

  

  

3 -24   

  1بهر

  .عيني از محصول است كه در يك زمان معين و با يك شناسة مشخص توليد مي شودمقدار م

  

  مواد غذائي ارگانيك  4

با كه شود  اشاره يا زيستي ارگانيكمواد غذائي بايد فقط در صورتي به روش هاي توليد در برچسب  1- 4
رز، آفات و بيماري ها از هاي ه  كنترل علف ،2وري پايدار  براي دستيابي به بهره يمديريت عملياتكاربرد 

 3تناوبانتخاب و ، طريق تركيب مختلفي از اشكال حيات وابسته به يكديگر، بازيافت بقاياي گياهي و حيواني
 افزايش حاصلخيزي خاك. باشد حاصل شده ارگانيكاز مزرعة  و كشت 4ورزي ، خاك، مديريت آبكشت

ماهيت فيزيكي و  هدف افزايش با و وژيكي خاكفعاليت هاي بيولو  بهينه سازيبه منظور  سيستمي بوسيلة
همچنين حفظ منابع  و) براي زندگي گياهي و حيواني(ايجاد ذخاير مواد مغذي متعادل  براي، معدني خاك

مواد مغذي  چرخةبا  بايد 5پايدار توليد ،بخش ضروري استراتژي حاصلخيزي خاكبه عنوان . مي باشد خاك
  .باشد مورد نياز گياه همراه

، مفيد آفت، افزايش جمعيت حشراتو ها از طريق ارتباط متعادل بين شكارگر   مديريت آفات و بيماري 4-2 
  . برقرار مي شود ،گياه 6ةحذف مكانيكي آفات و قسمت هاي آلود ،زراعيو كنترل بيولوژيكي 

 ر گرفتنبا در نظ، و دام ، گياهبين زمينارتباط مناسب  ة، توسعارگانيك روش بهدام  پرورش اساس 3- 4
 توليدخوراك دام با كيفيت مناسب و  با كاربرد توليد دام ارگانيك .نيازهاي رفتاري و فيزيولوژيكي دام است

 ،هاي رفتاريسيستم پرورش دام متناسب با نيازايجاد  ،ذخيره سازي مناسبميزان  ،ارگانيكبه روش  شده
، )حيوان مي شود آسايشسالمت و كه باعث كاهش استرس و بهبود وضعيت ( مديريت حيوانات  عمليات

                                           
1 -Lot 
2
 �Sustainable productivity 

3
 -Rotation 

4 -Tillage 
5
 -Sustainable 

6
 -Affected 
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مورد استفاده در شيوه هاي درماني  (هاي دامي و مواد شيميائي د داروكاربر عدمها و   پيشگيري از بيماري
  .امكان پذير است) شامل آنتي بيوتيك ها  رايج

  

  و ادعا ها برچسب گذاري الزامات  5

  اتكلي 5-1

  .انجام شود 4470 به شمارة ملي ايران با استاندارد بايد مطابق ارگانيكمحصوالت  برچسب گذاري- 1- 1- 5
 )الف  -1بند (  و دامي فراوري نشده كشاورزي مربوط به محصوالتهاي ادعا برچسب گذاري ودر  2- 1- 5

  : داده شودارجاع ارگانيك  به روش هاي توليد بايد فقط در موارد زير
  ؛به وضوح مشخص باشد ظرنام فراورده مورد ن كشاورزي وروش توليد  ،برچسبدر  -الف
وارد  اين راهنما 9 بند مطابق با اصول و ياتوليد شده  اين راهنما 10و 6 هايبندامات فراورده مطابق با الز - ب

  ؛باشدشده كشور 
توليد يا وارد شده  ،اين راهنما مورد بازرسي منظم قرار گرفته 8بند فراورده بوسيلة عاملي كه مطابق با -پ

  ؛است

يا به عاملي كه توليد  كنندهسازمان گواهي بازرسي رسمي يا يا شمارة شناسة /نام و گذاري،در برچسب  - ت
  .تعيين شده باشد، آخرين فرايند را انجام داده است

كشاورزي و دامـي  رعايت شيوه توليد ارگانيك محصوالت  هاي مربوط به چسب گذاري و ادعايدر بر 5-1-3
  :داده شودارجاع ارگانيك به روش هاي توليد  بايد زيرفقط در موارد  )ب -1بند(  فراوري شده

 ؛به وضوح مشخص باشدمورد نظر نام فراورده  كشاورزي وروش توليد ، برچسبدر  - الف
 ايـن راهنمـا   10و  6 هايبنـد مطابق با الزامات منشاء كشاورزي  با مواد تشكيل دهندهتركيبات يا كليه   -ب

  ؛شده باشد وارد كشور اين راهنما 9 توليد شده و يا مطابق با اصول بند

 ب پيوست  1در جدول  تعيين شده به جز موادهيچ تركيبي با منشاء غير كشاورزي  دارايفراورده نبايد  - پ
  باشد؛ 

  ؛بدست آمده باشد ارگانيكو غير  ارگانيكمواد تشكيل دهنده نبايد از منشاء تركيبات يا  هريك از - -ت

 مواد ساير مواد، به جز پرتو هاي يون ساز يا از ا مواد تشكيل دهندة آن نبايدفراورده و يدر آماده سازي  - ث
  ؛استفاده كرد ب در  پيوست تعيين شده

توليـد يـا وارد شـده     ،اين راهنما مورد بازرسي منظم قرار گرفته 8بند فراورده بوسيلة عاملي كه مطابق با -ج
  ؛است

به عاملي كه توليد يا  كنندهسي رسمي يا سازمان گواهي يا شمارة شناسة بازر/در برچسب گذاري، نام و -چ
  .تعيين شده باشد، آخرين فرايند را انجام داده است
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مي توان  ب - 1فراورده هاي بند  آماده سازي  براي ،و عدم رعايت آن 3-1- 5 بند انحراف ازدر صورت  5-1-4
 m/m %5 مجاز حداكثر ميزانبا  ،)نكندبراورده  را آن بندلزامات ا كه(  خاص با منشاء كشاورزي مواداز 

  .استفاده كرد، )به غير از نمك و آب(ول نهائي در محص تركيباتكل از  )نسبت جرمي(
مطابق با محصول بايد ، ي با منشاء كشاورزيچنين تركيباتدر دسترس نبودن  يا صورت ناكافي بودندر 

  .آماده سازي شود اين راهنما 6بند الزامات 

  :گرفته شوددر نظر موارد زير بايد   ب-1بند  محصوالت اتردوابراي   5-1-5

از  95%مواد تشكيل دهندة آن حاوي كمتر از اري ويژه براي محصوالتي كه برچسب گذ مقررات تدوين - الف
  ؛شاورزي استك مواد

با منشاء  مواد تشكيل دهنده بر اساس، )95%( الف 5-1-5 و) 5%( 4-1-5 هايدر بند درصدمحاسبة  -ب
  ؛به غير از آب و نمك ) مواد تشكيل دهندهبه جاي تمام ( اورزي كش

تبديل در حال «برچسب  با ،حاوي بيش از يك مادة تشكيل دهنده با منشاء كشاورزي عرضة محصوالت -پ
  .»به ارگانيك يا گذار

به ويژه براي ، ارگانيك مواد 95%كمتر از داراي  محصوالت برچسب گذاريمقررات  دويندر ت 6- 1- 5
بايد در نظر موارد زير مواد تشكيل دهنده  1فهرستدر، است ارگانيك مواد 70%و  95%محصوالتي كه حاوي 

  :گرفته شود

  ؛بايد تعيين شود، )به غير از نمك و آب( افزودني مواد شامل مواد تشكيل دهندهدرصد تقريبي كل - الف

  ؛ شود درج وزن /بايد به ترتيب نزولي بر اساس وزن مواد تشكيل دهنده -ب

تشكيل مواد  فهرست يساير نشانه هابا مشابه  ةبايد با حروف يك رنگ و داراي شيوه و انداز نشانه ها -پ
  .شود درج دهنده

  ارگانيكبه  گذار تبديل يارچسب گذاري محصوالت در دورة ب 5-2

توليد ارگانيك  شيوه هايكاربرد  ازماه  12 در صورتي كهفقط  ،ارگانيكتوليد  به روش هاي تغيير ةمرحلدر 
  :برچسب گذاري شود » ارگانيكبه  تبديل در حال «به صورت و شرايط زير را داشته باشد گذشته باشد

  ؛به طور كامل اجرا شده باشد 3-1-5و  2-1-5 هاي الزامات بند -الف

ا تبديل يمزرعه كه به طور كامل دورة  بخشي ازيا  وت محصوالت بدست آمده از مزرعه ودر مورد تفا - ب
خريدار  نبايد سبب گمراهي مي كند، اشاره يا گذار تبديل مرحلةنشانه هائي كه به ، اند گذار را طي كرده

  ؛شود

                                           
1
 -Panel 
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قابل  ومشابه  عبارت هاييا »  ارگانيكبه  تبديلدر حال « مانند  عبارت هائياز  در اين نشانه ها بايد - پ
تر از   اندازه و سبك حروف برجسته، نظر رنگاز  اين عبارات نبايد. شوداستفاده صالح كشور ذي جعمرقبول 
  ؛باشدتوصيفات فروش محصول ساير 

به  بديلتدر حال « به صورت اصلي  فهرستدر  توان  را مي اند  شدهتشكيل ه ماديك  ازمواد غذائي كه  - ت
  ؛كردبرچسب گذاري  »ارگانيك

براي (  ذيصالح جعمريا رسمي  كنندةسازمان گواهي  اسةشن يا شمارة/برچسب گذاري بايد نام و در- ث
  .شود تعيين )ين آماده سازي را انجام داده استعاملي كه آخر

  

  محموله هاي فلهبرچسب گذاري  3- 5

  .اين استاندارد باشد 9-2- 2-8بند بايد مطابق با الزامات  محموله هاي فلهبرچسب گذاري 

  

  توليد و آماده سازي الزامات  6

  :بايد راي توليد به روش ارگانيكب 1- 6

  ؛رعايت شوداين راهنما  10مطابق با بند محصوالت ارگانيك  توليد كلي و اصول حداقل الزامات - الف

 بهسازهاي و ها، كودحفظ نباتات هاي فراوردهبه عنوان مي توان  ،نيست قابل اجرادر مواردي كه بند الف  -ب
تا  (اين راهنما  7 ندهاي بمعياربا  مطابق مواد تائيد شدهساير يا  الفپيوست  2و  1جدول  مواد از ،خاك

  .كرداستفاده )  باشد مطابقت داشتهكه كاربرد مشابه آن در كشاورزي با مقررات ملي  اندازه اي

  
  :بايدبه روش ارگانيك محصوالت آماده سازي  براي فراوري و 2- 6

  ؛رعايت شوداين راهنما  10 مطابق با بندماده سازي و آ حداقل الزامات فرايند -الف
مطابق  مواد تائيد شدهساير و يا  بپيوست   2و  1 هاي جدول افزودني و كمك فرايند مطابق با مواداز  - ب
در الزامات ملي مربوط به آماده سازي  مشروط بر آن كه ،استفاده كرداين راهنما  7 بند معيارهاي با

  .مجاز باشد كاربرد آن ،1خوب توليد عمليات محصوالت كشاورزي مطابق با
  
  .باشد اين راهنما 10بند بايد مطابق با الزامات  ارگانيك محصوالتنگهداري و حمل و نقل   3- 6
  

                                           
1
 -Good Manufacturing Practices 
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يار معبا توجه به  مي توانندمراجع ذيصالح  ،الف 2-6الف  و  1-6مقررات بند  در صورت عدم رعايت 4- 6
 بيشتري را مانندمقررات جزئي ارگانيك، كشاورزي  عملياتبهبود تدريجي  براي ،10بند در  هاي تعيين شده

  .در نظر بگيرند 1ه هاي اجرابراي دور انحراف
  
  
  

  در محصوالت ارگانيك مواد مجاز  7

   الزامات و معيار ها 7-1

ارزيابي  رايها بمعيار اين كاربرد. شود ي در نظر گرفتههايمعياربايد ، فهرست مواد مجاز تعيينبراي  1-1- 7
در  .مقررات قانوني باشد با در نظر گرفتن بايد، ارگانيكغذائي  ليد مواداستفاده در تو به منظورمواد جديد 

اظهار نظر تمام گروه هاي ذينفع بايد فرصت  ،مجاز مواد در فهرست دادن آنفرايند ارزيابي مواد براي قرار 
   .داشته باشند

  : ه باشدر را داشتبايد معيار هاي كلي زي بو  الف هاي پيوستتغيير   برايمواد جديد  پيشنهاد 1-2- 7

  ؛ با اين راهنما مطابقت داشته باشدمطابق  ارگانيكتوليد غذا هاي با اصول  -الف
  ؛استفاده شودضروري و الزم  از مواد - ب
  ؛زيست نداشته باشندمحيط  براثرات مضر  ،كاربرد و دفع مواد، توليد  - پ
  ؛اشدداشته برا كمترين اثر منفي ،تي انسان يا حيوان و كيفيت زندگيسالم بر - ت
  .باشدندر دسترس  كيفيت مناسب باو  جايگزين تائيد شده به مقدار كافيمواد  - ث

  . شودارزيابي  بايد 2- 1-7بند هاي معيار ،ارگانيكتوليد  براي حفظ تماميت مراحل 7-1-3

 ،، در فرايند ارزيابيباشدخاك  سازيبه و حاصلخيزيبراي مواد جديد كاربرد در صورتي كه  1-3-1- 7
  :شود در نظر گرفتهزير بايد  معيارهاي

خاص  هايبهساز، يا اي الزامات تغذيه اي خاص محصوالتيا اجر و و حفظ آن حاصلخيزي خاك براي - الف
   ؛ضروري باشد) حاصل نشود  10ت بند كه با عمليا(  2خاك و اهداف تناوب

تحت فرايند هاي ست و ممكن ا ميكروبي يا معدني داشته اني،حيو، منشاء گياهيبهتر است  اين مواد -ب
قرار گرفته  )كمپوست و تخمير مانند (ميكروبي و  آنزيمي ،) مكانيكي يا حرارتيروش هاي  مانند (فيزيكي 

                                           
1
 �Implementation periods 

2
 -Rotation 
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هاي رايندف ،2ها  و پيونددهنده 1ها  فقط براي استخراج حامل در صورت موثر نبودن فرايند هاي فوق و .دنباش
  ؛ ممكن است در نظر گرفته شود نيزشيميائي 

كيفيت  وويژگي هاي فيزيكي خاك  روي تعادل اكوسيستم خاك ياسوء اثر  اين تركيبات نبايد تفاده ازاس -پ
  ب و هوا داشته باشد؛آ

  .خاص محدود شود محصوالتمناطق و ، ده از آنها ممكن است به شرايطستفاا -ت

در  ،باشدلف ها ي يا آفات و عبراي كنترل بيماري هاي گياه مواد جديدكاربرد  در صورتي كه 1-3-2- 7
   :شود در نظر گرفتهمعيارهاي زير بايد ، فرايند ارزيابي

و فيزيكي  روش هايساير  وضروري باشد براي كنترل ارگانيسم هاي مضر يا يك بيماري خاص  چنانچه - الف
نبايد  ها، كاربرد آن در دسترس نباشداثر بخش  يمديريت عملياتيا  و اصالح گياه يا بيولوژيكي جايگزين

مصرف  سالمتهمچنين و ) ارگانيسم هاي غير هدف به ويژه (اكولوژي  زيست، مضر روي محيط ةثرات بالقوا
  ؛داشته باشد دام و زنبور ،كننده

تحت  ممكن استو  ميكروبي يا معدني داشته باشد ،حيواني، منشاء گياهي بهتر است اين تركيبات -ب
 )كمپوست و هضم مانند(ميكروبي و آنزيمي  ،)رارتي مكانيكي يا حهاي  روش مانند (فرايند هاي فيزيكي 

  ؛قرار گرفته باشد

كه به ( 3فرومون ها، در تله ها و پخش كننده هائي مانند ، در شرايط استثنائياين محصوالت چنانچه-پ
در مقادير كافي در شكل طبيعي خودشان در  و به كار برده شوند )مي شوند ساختهشيميائي  روش هاي

يا غير مستقيم باعث وجود باقيمانده در  مستقيم به طور كاربرد آن ها نحوةبه شرطي كه  دسترس نباشند
  ؛در نظر گرفت مواد مجاز اي افزودن به فهرستبرمي توان آن ها را  ،شودن محصول قسمت هاي خوراكي

  .شود، مناطق يا محصول خاص ممكن است محدود به شرايط اين تركيباتاستفاده از  -ت

در  ،به كار رودغذائي  مواد 4نگهدارييند در آماده سازي و به عنوان كمك فرا اين تركيبات نچهچنا 1-3-3- 7
  :شود در نظر گرفتهمعيارهاي زير بايد فرايند ارزيابي، 

مواد غذائي امكان نگهداري كاربرد آنها توليد و يا فقط در صورتي استفاده مي شوند كه بدون اين مواد  - الف
  ؛واد افزودني و مواد كمك فرايندم نندما پذير نباشد

  ؛، وجود نداشته باشدتامين كندالزامات اين راهنما را كه  جايگزين فناوري هاي ي كهدر موارد -ب

 وج استخرا مانند (و مكانيكي يكيهاي فيزد و ممكن است تحت فرايندشون اين مواد در طبيعت يافت -پ
  ،قرار گرفته باشند )تخمير  مانند ( هاي ميكروبيو فرايند  آنزيمي، فرايند هاي بيولوژيكي، )رسوب 

                                           
1
 -Carriers 

2
 -Binders 

3
 -Pheromones 

4
 -Preserve 
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 در شرايط خاص، با چنين روش ها و فناوري هائي به اندازة كافي در دسترس نباشند فوقمواد  چنانچه -ت
  ؛در نظر گرفته شوند، مواد مجاز فهرست ورود بهبراي  تهيه شده به روش شيميائيمواد ممكن است 

  ؛ بار فراورده را حفظ كندت يا اعتصح، مواد فوق كاربرد -ث

  گمراه نشود؛ ،مواد و كيفيت فراورده مصرف كننده در ارتباط با ماهيت  -ج

  .دشون كيفيت كلي محصول باعث كاهش ك فرايندو كمافزودني مواد كاربرد  -چ

  مواد مجاز فهرست بودن ماهيت باز 7-2

مي باشد و مي توان به طور مستمر موادي نهائي ن اين فهرست، مجاز فهرست مواد ةه تهيهدف اولي با توجه به
 و الف هاي يك ماده در پيوست براي افزودن و يا حذف در صورت پيشنهاد .را به آن اضافه يا از آن حذف كرد

   .ارائه شود 1- 7 بندمطابق با الزامات  بايد كاربرد مورد نظرو شرايط  دقيق مادهشرح ، اين راهنما ب

  

  اهيگو يا/سيستم هاي بازرسي و  8

  كليات 8-1

 يا/بازرسي وهاي رسمي سيستم ، ارگانيكروش  مواد غذائي بهتوليد  ادعايبراي تصديق برچسب گذاري  8-1-1
بايد با در نظر گرفتن اصول گواهي و  ها اين سيستم ايجاد .مي شود به كار برده كمواد غذائي ارگاني گواهي

براي  اين استاندارد .باشد CAC/GL 20:1995 اردمطابق با استاندبازرسي واردات و صادرات مواد غذائي 
 صادرات و واردات مواد غذائي، گواهي يا/د صالحيت سيستم هاي بازرسي ويئارزيابي و تا، مديريت، احيطر

  .كاربرد دارد

يا سازمان  نهاد يك يا چند ،در راستاي اهداف آن وكند  مستقررا  ذيصالح بايد سيستم بازرسي مرجع 8-1-2
  . بازرسي را انجام دهند، ) آن هاشده از طرف  يا مسئولين منصوب(  گواهي يا/و رسيباز  رسمي

 مطابق با موارد احتياطيها و ساير بايد حداقل شامل معيار گواهي يا/بازرسي ورسمي م هاي سيست 8-1-3
  .باشد  2-8بند 

ذيصالح  مرجع، مي رود به كار كننده گواهيرسمي بوسيله سازمان  كهبراي كاربرد سيستم بازرسي  8-1-4
 د ضمنمي توانذيصالح  جعرم. تعيين شود بايد چنين سازمان هائي مي باشد بر رتو نظا تائيد كه مسئول

به يك  رابازرسي خصوصي سازمان هاي گواهي و بر ارزيابي و نظارت ، اقدامحفظ مسئوليت تصميم گيري و 
 و پس از منصوب شدن. دتفويض كن » الحذيص مرجعمنصوب  «به عنوان يا خصوصي  دولتيثالث  ةموسس

  .بازرسي و صدور گواهي نيستندارائه خدمات چنين موسساتي مجاز به ، در صورت تفويض اختيار

مي كشور وارد كننده ، ذيصالح تعيين شده باشد جعرمة ملي و مكه كشور صادر كننده فاقد برنا در مواردي 
  .ندمشخص كيك سازمان تائيد صالحيت ثالث را  تواند
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بايد نكات زير ، اومنصوب ذيصالح يا جع رم توسط هكنند گواهيرسمي سازمان  و تائيد ارزيابي براي  5- 8-1
  :در نظر گرفته شود

هاي بازرسي و معيار تفضيلي شامل شرح شود، رعايتبايد كه گواهي  يا/و روش اجرائي بازرسي -الف
  ؛باشد مورد بازرسي سازمان موارداحتياطي 

  ؛جريمه در نظر گرفته شود، ا تخلفنقض مقررات و يدر موارد  - ب

و همچنين  قابل اعتماد تجربه بازرسي و، داراي صالحيتكاركنان  مانندمنابع مناسب  متقاضي از هموسس - پ
   ؛استفاده كندتسهيالت فني و اداري 

  . باشد 1بيطرف ،كه بازرسي مي شود عامليدر برابر موسسه متقاضي  -ت
  
  :بايد او منصوبو يا  ذيصالح جعرم 6- 8-1

  ؛ بازرسي را با رعايت اصل بيطرفي انجام مي دهد، كنندهاطمينان حاصل كند كه سازمان گواهي  - الف 

  ؛ بازرسي را تصديق كند و كارائي 2ياثر بخش - ب

  ؛ شود در نظر گرفته طار قانوني داده و جريمهاخ، در موارد تخلف يا نقض مقررات – پ

سازمان گواهي  مجوز 5-8بند  الزاماتو ساير  8- 1-8 و 7-1-8 بندهايلزامات ا عدم رعايتدر صورتي - ث
  .لغو كند را كننده

  : گواهي بايد يا/بازرسي و رسميسازمان  يا نهاد 8-1-7

   ؛، اطمينان حاصل كند2-8مطابق با بند معيار هاي بازرسي  و الزامات حداقل كارگيريب از -الف

 از فعاليت هاي گواهي و بازرسي را براي افرادي به غير از افراد مسئولاطالعات محرمانه و بدست آمده  - ب
  ؛ نكند افشا ذيصالح مراجع و واحد مربوط

د و براي را بده دسترسي به ساير دفاتر و تسهيالتاجازة  او منصوبذيصالح و يا  مرجعبه ، براي مميزي - پ
براي او  منصوبذيصالح و يا  مرجعنظر  ازاطالعاتي كه و  آن هابه تسهيالت ، عامل از 3مميزي تصادفي

  ؛ ، دسترسي داشته باشنداستاجراي الزامات مطابق اين راهنما الزم 

در قالب خالصه دقيق و  فعاليت هاي خود را به طور ةفهرست واحدهاي مورد بازرسي و همچنين مجموع - ت
  ؛ارائه كند اوذيصالح يا منصوب  مرجعبه ساالنه گزارش هاي منظم 

يا  نشان، اين راهنما 10و  6، 5مقررات بند هاي اصول و در اجراي  صورت وجود نقص يا تخلفدر  - ث
  ؛ كنند حذفمحصول داراي نقص  بهر از كل كه به محصول تعلق گرفته استرا توليد ارگانيك  عالمت

                                           
1 -Objectivity 
2
 -Effectiveness 

3
 -Random  audit 
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 ي با برچسب فروش يا مبادلة فراورده هائ، و يا تخلفي با اثرات دراز مدت آشكار 1تخلفمشاهدة در صورت  -ج
  .ممنوع كند او منصوبذيصالح و يا  مرجع براي مدت موافقت شده بارا  » ارگانيك شده به روش توليد«

عدم  براي، مشاهده كننددر كاربرد اين راهنما نقص يا تخلفي را ، ذيصالح مراجعي كه در موارد 8-1-8
  .كرد استفاده  CAC/GL 25:1995 نند ساير استانداردهاي كدكس مااز  مي توان پذيرش مواد غذائي وارداتي

  

  گواهييا  /وحداقل الزامات بازرسي در سيستم بازرسي   8-2

  كليات  8-2-1

يد مطابق بااقدامات بازرسي  ،در كل زنجيرة غذائي، اين راهنما 5بند الزامات  با ت فراوردهمطابق براي تصديق
 يا مراجعرسمي  كنندةسازمان هاي گواهي  ،براي اين منظور. باشدموافقت شدة بين المللي  عمليات با

  .ذيصالح بايد خط مشي ها و روش هاي اجرائي را مطابق با اين راهنما تعيين كنند

 ةيا مستند و همچنين تشكيالت تحت برنامبه تمام سوابق مكتوب  بازرسي كنندهدسترسي سازمان 
سترسي داشته باشد و اطالعات الزم را ذيصالح د مراجععامل تحت بازرسي نيز بايد به . بازرسي،ضروري است

  .فراهم كند 2ثالثبراي اهداف مميزي شخص 

  

  واحد هاي توليد 8-2-2

ساختمان ، مناطق توليد، ها توليد مطابق با اين راهنما بايد در واحد هائي انجام شود كه كرت  8-2-2-1
ي مطابق با اين راهنما توليد نمهائي باشد كه از واحد مزرعه و تسهيالت انبارش محصول و دام كامالً جدا

يا بسته بندي كه فعاليت آن محدود به آماده سازي و بسته بندي محصوالت  كارگاه هاي آماده سازي و. كنند
  .نيز ممكن است بخشي از اين واحدها باشد محل استكشاورزي همان 

سندي را كه شامل موارد  رسمي بايد كنندةعامل و سازمان گواهي ، صورت انجام بازرسي اوليهدر  8-2-2-2
  :زير است تنظيم و امضاء كنند

اي كرت و در صورت كاربرد محل ه، انبار، كه محل توليد، يا مناطق جمع آوري شرح كامل واحد و -الف
  يا بسته بندي را نشان دهد؛ مربوط به عمليات آماده سازي و

      بني بر اين كه توليد كنندهم، شخص ثالث) تعهد ( ضمانت ، خودروجمع آوري گياهان  مورددر  - ب
  براورده شده است؛  1-10بند دهد كه معيار هاي  مي اطمينان

  ؛ با اين راهنما آن از مطابقتبه منظور حصول اطمينان  انجام شده در واحد توليداقدامات عملي   - پ

                                           
1
 -Infringement 

2
 -Third party inspection 
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ده از آن ها مطابق با يا مناطق جمع آوري مربوط به فراورده كه استفا ده از كرت ها وتاريخ آخرين استفا - ت
  ؛ اين راهنما نيست 10و  6بند 

اين راهنما و در موارد  10و  6، 5بند هاي انجام عمليات مطابق با  مبني برتعهد عامل ، به منظور پذيرش - ث
  .اين راهنما 8بند انجام اقدامات مطابق با ، تخلف

  
عامل بايد ، ذيصالح مرجع يا كنندههر سال پيش از تاريخ تعيين شده بوسيله سازمان گواهي   3- 8-2-2

گله و كندو به اطالع ، دسته پرندگان، برنامة توليد محصوالت كشاورزي و دامي را با تقسيم بندي به كرت ها
  .رسمي برساند ةسازمان گواهي كنند

 مقدار مواد، نوع كاربرد، ماهيت، منشاء ،رسمي ةسازمان گواهي كنند توسط 1امكان رديابيبراي   4- 8-2-2
يا گزارشات مكتوب بايد درشده  عرضهخام خريداري شده و نام تحويل گيرنده تمام محصوالت كشاورزي 

 نيز به صورتمي شود  عرضهبهتر است مقاديري كه مستقيماً به مصرف كننده نهائي  .مشخص باشد مستند
، شودانجام مي  دهبوسيلة واحد توليد كنن در مواردي كه فراوري محصوالت كشاورزي  .روزانه گزارش شود

  .بايد نگهداري شود مستند ياگزارشات مكتوب  .باشد 2-3-2-8بند گزارشات بايد حاوي اطالعات الزم در 

دسته ها و ، گله ها، تانداران كوچك يا طيوررد پسدر مو. دام بايد تك به تك شناسائي شودتمام   8-2-2-5
گزارشات مكتوب يا ، رديابي دام و كلني هاي زنبوربه منظور امكان . كندوها شناسائي شود، مورد زنبور در

عامل . امكان رديابي سابقه وجود داشته باشد ،براي مميزي همواره مستند بايد در سيستم نگهداري شود تا
  : و داراي جزئيات مربوط به موارد زير را نگهداري كند 2بايد سوابق روزآمد

  ؛ دام منشاءيا /و نژاد -الف

  د؛ثبت هر گونه خري - ب

  آسيب و مشكالت مربوط به زاد و ولد؛، پيشگيري و مديريت بيماري ها برايطرح سالمتي مورد استفاده  - پ

قرنطينه و شناسائي دام و يا زنبور هاي  دوره هايشامل ، هاي انجام شده براي هر منظورتيمارها و درمان - ت
  ؛ تيمار شده

  ؛ خوراك دام تهيه شده و منبع آن - ث

  ؛ مطابق با آنچه كه در نقشه تعيين شده است، مراتعكندو در جابجائي واحد و حركت گله در  -ج

  ؛ يا فروشذبح و ، حمل و نقل - چ

  .فرايند و نگهداري تمام فراورده هاي زنبور، استخراج -ح

                                           
1
 -Traceability 

2
 -Up-to-date 
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اين  7و  6هاي در واحد به غير از مواردي كه استفاده از آنها مطابق با بند نگهداري مواد ورودي   8-2-2-6
  . هنما ممنوع شده استرا

حداقل ، بايد از انجام بازرسي فيزيكي كامل واحد ذيصالحمراجع يا  سازمان گواهي كننده رسمي 8-2-2-7
و  نمونه برداري بايددر صورت مشكوك بودن به محصوالت نيز .  دنيك بار در سال، اطمينان حاصل كن

        در صورت نياز يا به صورت .ظيم شودبايد تنگزارش بازرسي پس از هر بازديد . شود آزمون انجام
  .بازديد هاي اعالم نشده و اضافي نيز بايد انجام شود، تصادفي

گزارش ها و ، كرت ها، انبار، امكان دسترسي به محل توليد، راي سازمان گواهي كنندهبعامل بايد   8-2-2-8
  . رسي را  فراهم كندمستندات پشتيباني مربوط و همچنين هر گونه اطالعات الزم براي باز

بايد به گونه ) فله  فراورده هاي( نهائي بسته بندي نشده اند ة كه براي مصرف كنند ئيفراورده ها  8-2-2-9
اي حمل و نقل شوند كه از آلودگي و يا جايگزيني  آن با مواد يا فراورده هائي كه با اين راهنما مطابقت 

در هر نشانه ديگري  تحت تاثير قرار دادنبدون بايد العات زير اط، مطابق با مقررات. پيشگيري شود، دنندار
  : درج شودبرچسب 

  ؛ نام و نشاني مسئول توليد و آماده سازي فراورده -

  ؛ نام فراورده -

  .دارد ارگانيكفراورده وضعيت  -

شت بردا در صورتين واحد توليدي را اداره مي كند چند ،در مواردي كه يك عامل در يك منطقه 8-2-10
بايد ، ه در دامنة كاربرد اين راهنما قرار ندارندمحصوالتي ك ساير هاي منطقة توليد محصول وواحد، 1همزمان

در اين واحد ها نبايد . بازرسي شونداين راهنما   6- 2-2- 8و  4-2-2- 8و 2- 2-2- 8با توجه به بند هاي  
   .توليد شود، تمايزغير قابل  رقم هاي باگياهان 

ساير ، اگرچه .دنبايد مطابق با مقررات اين راهنما پرورش داده شو تمام دام ها، د ارگانيكوليدر يك واحد ت
نگهداري به طور جداگانه  واحددر اين ممكن است  نيزدام هائي كه مطابق با اين راهنما پرورش داده نشوند 

 .كنندگونه هاي مختلف تعيين  برايمعيارهاي سخت تري را  مي توانندذيصالح  مراجع. دنشو

شرايط موافقت شده و ، آنها بايد نوع توليد، دانحراف از مقررات را مجاز بدان، ذيصالح مرجع ي كهدر صورت 
ارزيابي و توانائي ، بازديد اضافي در طي برداشت، الزامات بازرسي تكميلي مانند بازديد اعالم نشده از محل

  .عمليات براي پيشگيري از مخلوط شدن را تعيين كنند

متمايز حتي در موارد  رابرداشت همزمان ارقام يكسان مراجع ذيصالح مي توانند  تجديد نظر اين استاندارد،تا زمان - ورييادآ 
  .بپذيرند، به شرط كافي بودن اقدامات بازرسي، نبودن

 

                                           
1
 -Parallel cropping 
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مطابق با مقررات اين  را عموميذيصالح ممكن است پرورش حيوان با تغذيه از زمين هاي  مراجع 8-2-2-11
   : به شرطي بپذيرند كه نماراه

اين راهنما  7و  6 هايندمحصوالتي به غير از آنچه در ب مواد و، سال 3براي مدت  ها اين زمين در  -الف
  ؛ استفاده نشده باشد، مجاز شناخته شده است

شده  حيواناتي كه مطابق با مقررات اين راهنما پرورش داده مي شوند بايد كامالً از ساير حيوانات تفكيك - ب
  .باشند

از ، راهنماساير مقررات اين  تحت تاثير قرار دادنذيصالح بايد بدون  مراجع، براي توليد دام 8-2-2-12
د به گونه اي بازرسي تمام مراحل توليد و آماده سازي تا مرحلة فروش به مصرف كننده اطمينان داشته باشن

صل از واحد توليدي دام تا فرايند و هرگونه آماده رديابي دام و فراورده هاي دامي حا امكان، از نظر فني كه
  .وجود داشته باشدسازي تا بسته بندي و برچسب گذاري نهائي 

  

  آماده سازي و بسته بندي 8-2-3

  : يا عامل بايد توليد كننده و 1- 8-2-3

نگهداري بسته بندي و ، آماده سازي درتسهيالت مورد استفاده  اشاره بهبا شرح كاملي از واحد را  - لفا
  محصوالت كشاورزي پيش و پس از عمليات مربوط به آن ها  تهيه كند؛

 ؛الزم را انجام دهدتمام اقدامات عملي ، حصول اطمينان از مطابقت با اين راهنما براي - ب

 

  .امضاء شودبايد  كنندهتوسط مسئول واحد و سازمان گواهي انجام شده اقدامات  شرح 8-2-3-2

در موارد تخلف،  اين راهنما و10 و 6 هاي  بندبراي اجراي عمليات مطابق با  د عاملبايد شامل تعه گزارش
  .اين راهنما و امضاي آن توسط دو طرف باشد 8پذيرش اجراي اقدامات مطابق با بند 

  :نگهداري شوند كنندهگزارشات مكتوب بايد توسط سازمان گواهي ، به منظورامكان رديابي موارد زير

  .هيت و مقدار محصوالت كشاورزي كه به واحد تحويل داده شده استمنشاء، ما -  الف

مواد افزودني و كمك فرايند كه به ، مواد تشكيل دهندهماهيت و مقدار ، گر مانند منشاءاطالعات دي - ب
، محصوالت فرايند شده كه براي بازرسي عمليات ةمواد تشكيل دهند همچنين واحد تحويل داده مي شوند و

  .مي باشد كنندهازمان گواهي مورد نياز س

 

بسته بندي ، و در همان واحد فراوري دندامنة كاربرد اين راهنما قرار نداربراي محصوالتي كه در  8-2-3-3
  : دنمي شويا انبارش 
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  ؛ نگهداري شوند قسمت هاي جداگانه  در بايد محصوالتاين ، پيش و پس از انجام عمليات  -  الف

تا انجام كامل كار به طور پيوسته اجرا شود و همچنين در محل و  صوالت بايدمربوط به اين مح عمليات - ب
  ؛ انجام شود  كه در دامنة كاربرد اين استاندارد قرار داردزماني جدا از عمليات مشابه براي محصوالتي 

ده با موافقت شتعيين شده يا مهلت زماني  درانجام نشود، بايد  1تناوبدر صورتي كه چنين عملياتي به  - پ
  ؛ شوداعالم  كنندهسازمان گواهي 

الزامات اين پيشگيري از مخلوط شدن با فراورده هائي كه مطابق با  وها راي حصول اطمينان از شناسائي بهرب
  .، اقدامات الزم بايد انجام شودندراهنما تهيه نشده ا

  

قل يك بار در سال اطمينان حدا، بايد از بازرسي فيزيكي كامل واحد، رسمي ةسازمان گواهي كنند 8-2-3-4
، نيز پس از هر بازديد. شود و آزمون انجام نمونه برداري بايد، به محصوالت در صورت مشكوك بودن. يابد

گاهگاهي بازديدهاي اعالم نشده ، لزومدر صورت . توسط دو طرف امضاء شود و دهگزارش بازرسي بايد تهيه ش
  .و تصادفي نيز بايد انجام شود

را به  ذيصالح مراجع سازمان گواهي كننده يا امكان دستيابي ،ل بايد براي اهداف بازرسيعام  8-2-3-5
همچنين عامل بايد هرگونه اطالعات مورد . گزارشات مكتوب و مستندات پشتيباني مربوطه فراهم كند، واحد

  .فراهم كند يا مراجع ذيصالح كننده بازرسينياز براي اهداف بازرسي را براي سازمان 

  .باشد 8-10مطابق با بند  بايد الزامات مربوط به حمل ونقل  8-2-3-6

   : كندبررسي عامل بايد موارد زير را ، هنگام دريافت محصوالت  8-2-3-7

  ؛يا محتويات آندر صورت لزوم كامل بودن بسته بندي  - الف 

  . در برچسب محصول 9- 2-2-8شده در بند  تعيينوجود نشانه هاي  - ب

در . درج شودبه وضوح  2-3-2- 8مطابق با بند بايد  مطابقت محصول تصديق ةنتيج، ارشدر گز 8-2-3-8
، اين راهنما 10و  6هاي بند  محصول با سيستم توليد تعيين شده در موارد شك براي تصديق مطابقت

  .وارد بازار شود ارگانيكبايد بدون اشاره به روش توليد  محصول
 

  واردات   8-2-4

       مطــابق بــاشــفاف و بايــد بــر اســاس اصــول  محصــوالت ارگانيــك وارداتگــواهي بــراي بازرســي و الزامــات 
معمـوالً روش اجرائـي گـواهي و    ، ارگانيـك واردات مـواد غـذائي    بـراي . باشد CAC/GL 20:1995 استاندارد 

                                           
1
 -Frequently 



 20

كننـده   كشـورهاي وارد . شودارزيابي  بايد نيز استاندارد به كار رفته در كشور صادر كننده همچنين بازرسي و
  .وارد شده، الزامات بازرسي مناسبي را تعيين كنند ارگانيكبايد براي واردكنندگان و همچنين محصوالت نيز 

  

  محصوالت ارگانيك واردات  9

 آنهامنصوب يصالح يا مراجع ذ فقط در صورت داشتن گواهي بازرسي از ارگانيك حصوالتمواردات   9-1
، اين راهنما توليد الزاماتحداقل مطابق با  ،آنبهر مشخص شده در  اين گواهي بايد نشان دهد كه.مجاز است

  .شده است بازاريابي و بازرسي ، ماده سازيآ

همراه كاال ، در كننده اوليهشده بايد براي مشخص شدن صا هبه آن اشار 1- 9اصل گواهي كه در بند  9-2
  .ل نگهداري شودسا 2براي تسهيل هرگونه مميزي بايد حداقل به مدت پس از آن و  باشد

هنگام  چنانچه. حفظ شودمحصول بايد از زمان ورود به كشور تا هنگام رسيدن به دست مشتري  ماهيت 9-3
شرايط و مقررات ملي مربوط به قرنطينه محصول با اين راهنما مطابقت نداشته واردات فراورده هاي ارگانيك 

  .خود را از دست مي دهند ارگانيكوضعيت فراورده ، باشد

  : مي تواند ه محصوالت ارگانيككشور وارد كنند 9-4

وارد كننده  صالح كشورهايجع ذيناسان مستقل مورد تاييد مراطالعات جزيي شامل گزارشات كارش به -الف
 ةمعيارهاي به كار رفته توسط كشور صادر كننده براي قضاوت و تصميم گيري دربار ةو صادر كننده دربار

  داشته باشد؛ دسترسي امات اين راهنما قوانين كشور وارد كننده با الزقوانين كشور خود و  انطباق

از كشور  محصوالت ارگانيك بازرسي و گواهي، سازيد و آمادهبررسي مقررات و روش هاي تولي براي - ب
  .انجام دهدبازديد صادر كننده 

تا  كنددرخواست از كشور هاي صادر كننده مصرف كنندگان، سر در گمي  هرگونه پيشگيري از براي -پ
اين راهنما و با در نظر گرفتن مقررات كشور وارد كننده انجام  5مطابق با الزامات بند را برچسب گذاري 

  .دهند

  

  ارگانيك محصوالت توليداصول كلي در   10

  گياهان و محصوالت گياهي - 10-1

 2حداقل زراعي  واحدهاييا  مزارع، 1كرت هابايد در  بنداين  اصول، يا گذار تبديل ةدر طول دور - 1- 1- 10
از اولين برداشت  پيشسال  3حداقل  )مراتع به غير از ( يا در مورد محصوالت دائمي كاشت بذراز  سال پيش

                                           
1
 -Parcels 
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در جع ذيصالح يا امر) سال يا بيشتر  2به مدت زمين مانند كشت نكردن ( در برخي موارد . به كار رود
يش افزا را كاهش يا تبديل ةطول دورمي تواند  رسميندة كنسازمان يا مرجع گواهي ، صورت تفويض اختيار

  .باشد آنيا بيش از  ماه 12 حداقلاين دوره بايد در هر صورت ، دهد

پس  قرار گرفته وتحت بازرسي  2-8هنگامي كه واحد توليدي مطابق با بند ممكن است  تبديل دورة 2- 1- 10
  .شروع شود ين راهنما ا 6هنگام اجراي مقررات مطابق با بند  ،از اجرائي شدن

بايد اين راهنما ، يكپارچه به ارگانيك تبديل نشودو يا  همزمان صورت به در مواردي كه تمام مزرعه 3- 1- 10
 غيرارگانيك بهبراي تبديل از مرحله . ل شودااعم، هاي مختلف مرحله به مرحله با تبديل وضعيت قسمت

 به طور تمام مزرعهدر مواردي كه . نما به كار روددر اين راهتعيين شده  هاي مجاز روشبايد  ارگانيك
  .شود اجراهاي جداگانه  در بخش اين راهنما بايدباشد، نتبديل وضعيت  مرحلةهمزمان در

هاي اين دو مرحله در  نبايد بين روش تبديل شده به توليد ارگانيك مناطقدر حال تبديل و  مناطق  4- 1- 10
  .باشند نوسان

هاي زير حفظ و تقويت ستفاده از روش با اخاك بايد  بيولوژيكي فعاليت و اصلخيزيحدر صورت لزوم  5- 1- 10
  :شود

مطابق با يك برنامه  2 عميقيا گياهان با ريشه  ،1)گياهان تقويت كنندة زمين(كود سبز ، كاشت حبوبات -الف
  ؛مناسب 3چند كشتي تناوب

ساير واحد ها مطابق با ضوابط اين راهنما  كه در ) شده يا نشده كمپوست (آلي  مواد باخاك  غني سازي - ب
 رعايت ضوابط اين راهنما در صورت نيز كود حيواني مانند ها محصوالت جانبي دامداري. توليد شده است

  ؛ممكن است استفاده شود

گياهي  ي با منشاءئفراورده هايا هاي مناسب  ارگانيسماز ميكرو ممكن است براي فعال سازي كمپوست - پ
  د؛استفاده شو

به  دستيابيبراي نيز  گياهان يا حيوانيكود ، از خاك سنگ حاصل يوديناميكب استفاده از تركيبات -ت
  ؛مجاز است 5-1- 10بند اهداف 

هاي الف بند  مطابق بابهبود خاك ناكافي بودن تغذية گياهان و عدم دسترسي به روش هاي  صورتفقط در 
 1در جدول  از مواد مندرج مي توانامكان پذير نباشد،  انيكارگ كود از مزارع ةو يا در مواردي كه تهي و ب

  .استفاده كرد الفپيوست 

  

  :از عوامل زير كنترل شود رز بايد به وسيله يك يا تركيبيهاي ه بيماري ها و علف، آفات  6- 1- 10

                                           
1 -Green manures 
2
 -Deep-rooting plants 

3
 -Multi annual rotation programme 
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  ؛مناسب رقم هاياستفاده از گونه ها و  -الف

 ؛كشت تناوب براي مناسب هاي شيوهاستفاده از  -ب

   ؛مكانيكي كشت - پ

محل هاي تخم و  1ها پرچين مانند تقويت زيستگاه مناسب ظت از دشمنان طبيعي آفات از طريقحفا - ت
  آفات باشد؛ گرانو يا النه شكار كولوژيكي كه داراي پوشش گياهي طبيعيا2محدوده هاي حفاظتي، گذاري

 مانند. متفاوت است ،ق جغرافيائيبر حسب مناط ي متنوع با روش هاي مختلف كهاكوسيستم ها ايجاد -  ث
 ؛ كشتتناوب ، زراعي _ جنگلي، محدوده هاي حفاظت خاك براي مقابله با فرسايش آن

 ؛با شعله افكن هاي هرز علفاز بين بردن  - ج

 ؛ ها ها و انگلگرسازي شكاردشمنان طبيعي شامل رهااستفاده از  –چ 

 ؛ كود حيواني يا گياهان، سنگاز خاك  حاصل بيوديناميكياستفاده از تركيبات  - ح

  ؛ 4علف زنيو  3مالچ استفاده از روش – خ

  ؛ ها دام چراندن- د

  ؛ وتنور و ص، موانع استفاده از، اريگذ كنترل مكانيكي مانند تله- ذ

 .نباشدآن امكان پذير  5ي كه تناوب خاك و تجديدبا بخار در موارد سترون سازي - ر

  فوق مي تواناقدامات  اثر بخش نبودن و براي محصوالت ننده جدييك عامل تهديد كصورت وجود فقط در
  .كرد استفاده الف پيوست 2جدول  شده در تعيينمواد از 

  

اين راهنما  6مطابق الزامات بند بايد از گياهاني كه حداقل يك نسل  مولداندام هاي رويشي بذرها و   7- 1- 10
فصل  دوحداقل  اين مدت شامل 6)چند ساله ( دائمي  گياهان  در مورد. بدست آمده باشداند  توليد شده

كه الزامات  صالح ثابت كند كه موادييا مرجع ذي كنندهسازمان گواهي بتواند به اگر عاملي . مي باشدزراعي 
  : دكاربرد موارد زير را بپذير دي توانمجع يستند اين مرفوق را براورده كنند در دسترس ن

 ؛ آمايش نشده مولد رويشياد يا مو بذر، وهلة اولدر  -  الف

غير از به (از ساير مواد كه با استفاده  مولد رويشيبذر و مواد ، مواد بند الف عدم دسترسي به تدر صور -  ب
  .تهيه شده باشد) ب و الف هاي در پيوست مواد تعيين شده

                                           
1
 -Hedges 

2
 -Buffer zone 

3
 -Mulching 

4 -Moving 
5
 -Renewal 

6
 -Perennial 
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  .دكن ا تعيينهائي رمعيار ضوابط وصالح بايد يمرجع ذ، به منظور محدود كردن انحراف از موارد فوق

  

ها و  جنگل، هاي طبيعي كه به طور طبيعي در محيطآن  مختلف هاي گياهان خوراكي و بخش  8- 1- 10
  : آن كه مشروط بردر نظر گرفته مي شوند  ارگانيكبه عنوان ، يابندمي مزارع پرورش 

تاييد قرار گرفته  بازرسي و مورداين راهنما  8معين كه مطابق با بند  محصوالت از يك مجموعه كامالً-الف
 ؛ باشدبدست آمده ، است

 در پيوستمواد مندرج  به استثناي (از ساير مواد ، از برداشت سه ساله پيش ةبراي يك دوراين مناطق در 
 ؛ استفاده نشده باشد )الف

  ؛ بر هم بزندرا برداشت  ةدر منطق طبيعي و حفظ گونه ها زيستگاهيد پايداري نبامحصوالت  جمع آوري- پ

انجام شده ، آشناستكامال جمع آوري  ةكه با منطق عاملي و جمع آوري محصوالت با مديريت برداشت- ت
 .باشد

  دام و محصوالت دامي   10-2

   كليات 10-2-1

از يك  يكپارچه بايد جزئي نگهداري مي شود ارگانيكبراي توليد محصوالت  كه دامي هنگامي 1- 1- 2- 10
  .و نگهداري شود يابد راهنما پرورش ضوابط اينبا  باشد و مطابق ارگانيك واحد كشاورزي

داشته  ارگانيكدر سيستم كشاورزي تاثيرات مهمي  زير با توجه به مواردممكن است  ها دام 2- 1- 2- 10
 :باشند

  ؛ حاصلخيزي خاكو بهبود  حفظ -  الف

 ؛ ها دام يخاك از طريق چرا پوشش گياهيمديريت  - ب

  ؛ در مزرعه عل وانفعاالت مكمل همفافزايش تنوع زيستي و تسهيل  - پ

 .دامداري كشاورزي وهاي  افزايش تنوع سيستم - ت

 

و ساير حيوانات بايد به  1راگاهعلفخواران بايد به چ، يك فعاليت وابسته به زمين است دامپروري  3- 1- 2- 10
ها،  وژيك دامبا توجه به وضعيت فيزيول ممكن استصالح مرجع ذي. دسترسي داشته باشند2روباز هاي مكان

ساختار سيستم كشاورزي سنتي خاص كه مانع از دسترسي به و  وضعيت زمين، يئشرايط سخت آب و هوا
  .استثنائاتي را در نظر بگيرد، دام هاآسايش تضمين  ه شرطب، چراگاه مي شود

                                           
1
 -Pasture 

2
 -Open -air runs 
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، دام متسال بهداشت و، توليد علوفهظرفيت با  متناسب بايدبه ازاي واحد سطح مرتع دام تعداد  4- 1- 2- 10
  .باشد شرايط محيطيبا  درست و تقابل �مغذي مواد تعادل

  

، كاهش استرس، توليد مثل طبيعيهاي  استفاده از روش بايد ارگانيكمديريت دامداري   5- 1- 2- 10
كاربرد  ،)ها  شامل آنتي بيوتيك(  3كاربرد داروهاي شيميايي آلوپاتي 2پيشروندهحذف ، پيشگيري از بيماري

و سالمت  آسايشحفظ  و در تغذية دام ها ) گوشت پودرمانند ( منشاء دامي  دارايهاي  دهفراورحداقل  
   .را مورد توجه قرار دهدحيوانات 

  
  منشاء دام هايا بع من 10-2-2

 ويژه و به، باشد ارگانيكبايد مطابق با اصول كشاورزي  توليد مثلهاي  روش و سويه، نژادانتخاب   1- 2- 2- 10
  : ه شودنظر گرفت در بايدموارد زير 

  ؛ ها با شرايط محلي دام سازگاري - الف

  ؛بيماري ها و مقاومت آنها در برابر بقاء -  ب

سندرم مانند (ها  سويهها و نژادبرخي از  مربوط به ييهاي خاص و مشكالت سالمتبيمار بهعدم ابتالء  -پ
  ؛ )5سقط خودبخوديو  4استرس خوكي

هايي كه تحت  يا از نسل داممطابق با اين راهنما  از واحد هاي توليدي، ها بايد از بدو تولد دام  2- 2- 2- 10
تحت ها بايد در طول دورة زندگي  چنين اين دامهم. دنبدست آمده باش پرورش يافته انداين راهنما شرايط 

  .پرورش يابند توليد ارگانيك شرايط سيستم

اين  بر اساس الزاماتصالح مي تواند مرجع ذي. بجا شوندجا ارگانيكو غير ارگانيكها نبايد بين واحد هاي  دام
  .تدوين كند را از ساير واحدهادام يد خر دستورالعمل هاي، راهنما

  .كرداز شمول ارگانيك خارج  را مي توانكه با اين راهنما مطابقت ندارند توليد دام  هاي موجود در واحد دام

 

                                           
1
 -Nutrient balance 

2
 -Progressively eliminate 

3 -Allopathic 
4
 -Porcine stress syndrom 

5
 -Spontaneous abortion 



 25

عدم دسترسي به دام مطابق  ،رسمي كنندةگواهي  اي/وزرسي سازمان باهر گاه عاملي بتواند براي  3- 2- 2- 10
 ممكن است رسمي كنندةگواهي يا / وسازمان بازرسي ، اثبات كنداين راهنما را  2-2- 2-10 با الزامات بند 

  :استفاده از دام پرورش يافته بدون رعايت ضوابط اين راهنما را مجاز بداند، در مواردي مانند موارد زير

  ؛ دام هاجديدي از  نژاد و يا پرورش نژادتغيير هنگام  واحد دامداريقابل مالحظه  گسترشبراي  -الف

  ؛ هنگام بروز باليا ها آمار مرگ و مير دامباال بودن  احياء گله ها براي مثال در مواردبراي  - ب

  .توليد مثل به منظور حيوانات نربراي  - پ

توليد ارگانيك در  ةها با تاكيد بر ورود آنها به زنجير براي استفاده از اين نوع دام ممكن است صالحجع ذيامر
  .دنتعيين كنضوابطي را و به محض از شير گرفتن كمترين سن 

 بايد با شرايط تعيين شده در مجوز دريافت مي كنند، 2-2-2- 10بر اساس بند هايي كه  دام  4- 2- 2- 10
 يا گذار تبديل ةدور، ارگانيكمحصول  به عنوان دام ها عرضة در صورت. قت داشته باشندمطاب 3-2- 10بند
  .در نظر گرفته شود بايد

  

   يا گذار تبديل ةدور 10-2-3

  كليات 10-2-3-1

-10و  2-1- 10و  1-1-10الزامات بند هاي بايد با  دام هاراي يا چ توليد علوفهمورد نظر براي  اراضي تبديل 
  .مطابقت داشته باشد 3- 1

و يا دام و محصوالت دامي را در  اراضيبراي  تعيين شدهو يا شرايط  تبديل ةدورممكن است صالح رجع ذيم
  : شرايط زير كاهش دهد

  ؛ براي گونه هاي غير علفخواردر هواي آزاد و فضاي كافي ، براي گونه هاي علفخوار گاهراچوجود  -الف

 وسفند و بزگ، اسب، وگادام هائي مانند  يابه ارگانيك تبديل مي شوند هاي شيري كه براي اولين بار  گله - ب
  .دنباشبدست آمده  غير متمركزاز دامداري هاي  ) صالحجع ذياتوسط مر  تعيين شده(در طول دوره اجرا كه 

تنها در ، ان باشدهمزمتفاده براي تغذيه آنها مورد اس اراضيو  دام هاتبديل  ةدور ،در يك واحد اگر - پ
ممكن است  اين دوره، حاصل از اين واحد تغذيه شوندعمدتا با محصوالت آن ها  تاجن و كه دام ها صورتي

  .سال كاهش يابد 2به ، دام هامورد استفاده براي خوراك  اراضييا / راگاه وچ، دام هابراي 

در ، وارد آن شوند ارگانيكغير  ها با منشاء دام دست يافته و ارگانيكيك مزرعه به شرايط  هنگامي كه
 با مطابققبول ل قاب مدت زمانبايد حداقل براي  ها دام، ارگانيكان به عنو فراورده هاي آن عرضةصورت 

  .پرورش يابنددر آن مزرعه  4-3-2- 10تا  1- 3-2-10 هايبند
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  گاو و اسب  10-2-3-1

       گوشتي دام هاي -الف

  .دگذشته باش ارگانيك در سيستم مديريت ن هاآ سن)  4/3( سه چهارم ماه و حداقل 12 

   1يپروارگوساله هاي - ب

   .وارد شرايط ارگانيك شده باشد گيماه 6 سن از كمترحداقل  واز شير گرفتن به محض  در سن شش ماهگي

   شيريدام هاي -پ 

  .پس از آن ماه 6و تعيين شده صالح روز در طي مدت اجرا كه  توسط مرجع ذي  90

   گوسفند و بز  2- 3- 2- 10

  گوشتي      دام هاي -الف

  .گذشته باشد ارگانيكتم مديريت آن ها در سيس سناز  ماه 6

  شيري دام هاي - ب

  .پس از آن ماه 6و تعيين شده صالح روز در طي مدت اجرا كه توسط مرجع ذي  90

  خوك  3- 3- 2- 10

  گوشتي      دام هاي -  الف

  .گذشته باشد ارگانيكآن ها در سيستم مديريت  سن از ماه 6

  هاي تخم گذار مرغ/ طيور 4- 3- 2- 10

  تي     گوش طيور -  الف

  .تعيين شده است صالحكه توسط مرجع ذي ضوابطيبا  مطابق، تمام دوره زندگي

  مرغ هاي تخم گذار – ب
  .گذشته باشد ارگانيكآن ها در سيستم مديريت  سن از هفته 6
  

  ة دامتغذي 10-2-4

  كليات 10-2-4-1

خوراك (  خوراك داما از نياز هاي غذائي ر 100%حد مطلوب  بايد، در تمام سيستم هاي نگهداري و پرورش 
  .شودالزامات اين راهنما  تامين  مطابق ) يا گذار  تبديلطي دوره  دام در

                                           
1
 -Calves for meat production 
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با فراهم  محصوالت دامي وضعيت ارگانيك، اجرا كه توسط مرجع ذيصالح تعيين مي شودزمان  مدتبراي 
 ةگان بر حسب مادبراي غير نشخوار كنندخوراك دام  80% خوراك دام براي نشخوار كنندگان و 85%كردن 

  .طبق اين راهنما حفظ مي شود ارگانيك به روش خشك از منابع توليد شده

كه  اثبات كندرسمي  كنندةگواهي يا / وبتواند به طور مطلوب به سازمان بازرسي  يعاملهر گاه ، به هر حال 
يل حوادث پيش بيني براي مثال به دل(امكان پذير نيست  بند اين زاماتال مطابق با خوراك دامدسترسي به 

رسمي  كنندةگواهي يا / وسازمان بازرسي ، )يئشرايط بد آب و هوا و نشده و سخت طبيعي يا مصنوع بشر
فراورده ارگانيسمهاي تراريخته يا  يا/ و يژنتيك دست ورزي خوراك دام از طريق ةمي تواند به شرطي كه تهي

كه بر اساس  يبه عنوان خوراك دام را آناز  كميدر صد مصرف  در دورة محدودي آنها نباشد، هاي حاصل از
  .مجاز در نظر بگيرد، ما توليد نشده استاين راهن الزامات

را تعيين  ربوط به اين انحرافو شرايط م ارگانيكمجاز خوراك دام غير  بيشترين درصدصالح بايد مرجع ذي
  .و تازه دسترسي داشته باشندتمام دام ها بايد براي حفظ سالمتي و نيروي كافي به آب فراوان  .كند

 خوراك دام به كار مي روند، ةافزودني يا مواد كمك فرايند در تهي، مواد مغذي غذا، موادي به عنوان چنانچه
  .تهيه كند  2-4-2-10بند معيارهاي  فوق را مطابق با مرجع ذيصالح بايد فهرست قابل قبولي از مواد

  : د در نظر گرفته شودباي ، موارد زيردام ها غذائيهاي   جيرهدر 

  ؛ترجيحا شير مادر، شير طبيعي هب كم سن پستاندار نياز -الف

علوفه ، 1شبيخَعلوفه شامل بايد خشك  ةاز ماد عمده اينسبت  ،علفخواران ةروزانغذائي  ةدر جير - ب
 ؛ باشد سيلوئيتازه يا علوفه  خشك و

 غذيه شوند؛ت سيلوئيبا علوفه  هاي نشخوار كننده نبايد تنها دام -پ 

 ؛ كردن ماكيان پروارنياز به غالت در مرحله  - ت

  .ها و ماكيان خوك غذائي روزانة ةدر جيرسيلوئي ه علوف علوفه تازه و خشك و، خَشبي علوفهنياز به  -  ث

 

  معيار هاي كلي 2- 4- 2- 10

  .دباش مجاز، امملي خوراك د مطابق با مقرراتبايد  مورد استفاده در تهية خوراك دام، مواد 1- 2- 4- 2- 10

 را حفظ كند آسايش دام وجنب و جوش ، سالمتي بايد در تهية خوراك دام مورد استفاده مواد  2- 2- 4- 2- 10
  :مانند

   برآورده كند؛را مورد نظر  ةرفتاري گونفيزيولوژيكي و نياز هاي  مناسب و ةتغذيموادي كه   -  الف

  ؛باشدنآنها  از فراورده هاي حاصلو  اريختهارگانيسم هاي تر يا/و يژنتيك دست ورزي شدةمواد  - ب

                                           
1
 -Roughage 
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  .يا معدني داشته باشد منشاء گياهي،حيواني وموادي كه  – پ

 

  معيار هاي خاص براي خوراك دام و مواد مغذي 3- 4- 2- 10

    تحت شرايط  تعيين شده در بند فقط ارگانيكمنشاء گياهي از منابع غير  خوراك دام با  3-1- 4- 2- 10
قابل استفاده ، باشد هاي شيميايي آنها بدون كاربرد مواد و حالل ةرتي كه توليد و تهيو در صو 4-1- 10-2

  .است

با  فقط، ها ويتامين ساز ها يا پيش ويتامين، 1مغذيريزمواد ، خوراك دام با منشاء معدني  3-2- 4- 2- 10
مواد  از ممكن است ،ئيشرايط استثنا در يا، اين مواد در شرايط كمبود .ل استفاده هستندمنشاء طبيعي قاب

  .داستفاده شو يمعين مشابه و شيميايي

دريايي و  ساير جانداران، ماهي، رده هاي آنخوراك دام با منشاء حيواني به جز شير و فراو 3-3- 4- 2- 10
حاصل از  با مواد نشخوار كنندگان صورت تعليفدر هر  .شوداستفاده  نبايد از آنها فراورده هاي حاصل

  .مي باشدز شير و فراورده هاي آن مجاز نير ابه غ پستانداران

  

  .غير پروتئيني نبايد استفاده شوند دار  نيتروژن تركيبات يا 2مصنوعي نيتروژن 3-4- 4- 2- 10

  

  كمك فرايند مواد مواد افزودني و معيارهاي خاص براي 4- 4- 2- 10

قوام مواد ، 4د پايدار كنندهموا، كننده ها ون، امولسي3ضد كلوخه شدن مواد، مواد پيوند دهنده 1- 4- 4- 2- 10
  .مي باشدفقط با منشاء طبيعي  مجاز  : 7مواد منعقد كنندهو  6فعال سطحي مواد، �دهنده

  .مي باشدفقط با منشاء طبيعي مجاز  : مواد آنتي اكسيدان 2- 4- 4- 2- 10

  .مي باشدفقط اسيد هاي طبيعي مجاز  : مواد نگهدارنده  3- 4- 4- 2- 10

 فقط  با منشاء طبيعي مجاز  : مواد اشتها آورطعم دهنده ها و ، )رنگدانه ها  شامل(ها  رنگ 4- 4- 4- 2- 10
  .مي باشد

  ؛ هستند ها مجاز ارگانيسما و ميكروه آنزيم، 8ها پروبيوتيك 5- 4- 4- 2- 10

                                           
1
 -Trace elements 

2
 -Synthetic 

3 -Anti-caking agents 

4 -Stabilizers 

5 -Thickeners 

6 -Surfactants  

7 -Coagulants 
8
 -Probiotics 
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محركهاي رشد يا هر ، مواد دارويي، 1عوامل ممانعت كننده از رشد كوكسي ها، ها آنتي بيوتيك 6- 4- 4- 2- 10
  .نبايد در خوراك دام به كار رود ،باشد ه به منظور تحريك رشدماده ديگري ك

 ارگانيسم/يژنتيك دست ورزينبايد از مواد حاصل از مواد افزودني سيلوئي و مواد كمك فرايند 7- 4- 4- 2- 10
   : مجاز استمواد زير  كاربردحاصل شده باشد و فقط  هاي تراريخته و محصوالت آنها

  ؛ نمك دريا -  الف

  ؛ سنگ نمك - ب

   ؛مخمر - پ

 ؛ آنزيم - ت

  ؛آب پنير - ث

  ؛قندي مانند مالس قندها يا فراورده هاي - ج

  ؛عسل - چ

درمواردي كه شرايط آب و پيونيك يا اسيدهاي طبيعي آنها فرميك و پرو، استيك، هاي الكتيك باكتري -  ح
  .ست، مجاز اصالح باشدا نمي دهد و مورد تائيد مراجع ذيتخمير كافي ر ةهوايي اجاز

  

  دام بهداشتيهاي مراقبت  5- 2- 10

  : اصول زير باشد مطابق بابايد ارگانيك  يدام هاپيشگيري از بيماري در   5-1- 2- 10

  ؛ 2- 2-10بند  مطابق با، حيوانات مناسب سويةيا  نژادانتخاب  -  الف

پيشگيري از  و ه بيماريمقاومت ب تقويت، هرگونه مندي هايبا نياز اسبدامداري متن اصولگيري بكار -  ب
  ؛ عفونت

يا گردش در هواي  گاهرابه چ سترسي دامهمراه با د مناسببا كيفيت  ارگانيكخوراك دام  از استفاده - پ
  در بدن دام مي شود؛طبيعي  تقويت سيستم ايمنيآزاد كه موجب 

 ها و دام يتجمع يا ازدياد تراكم پيشگيري از در نتيجه و دام در واحد سطح 2تراكم جمعيتاطمينان از  -  ت
  .مشكالت سالمتي ناشي از آن بروز

تحت درمان قرار  ، بايد فوراًشد مصدومدامي بيمار يا  ،فوق ةپيشگيران با وجود معيار هايچنانچه  5-2- 2- 10
وش كار بايد به گونه اي باشد ر. شود نگهداريبه طور جداگانه  ،مناسب جايگاه دامدر  در صورت لزوم و گيرد

                                           
1
 -Coccidiostatics 

2
 -Overstocking 
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ن وضعيت از دست داد سببحتي اگر كاربرد روش درماني ، آزار دام نشودباعث  درمان ايجاد وقفه دركه 
  . حيوان شود ارگانيك

  : بايد مطابق اصول زير باشددامپروري ارگانيك در  ياستفاده از دارو هاي دام 5-3- 2- 10

در مواردي ، زدرماني مجا روش هاي مديريتي يا هايراهكار عدم وجود ر صورت بروز بيماري خاص ود - الف
يا كاربرد درماني داروهاي دامپزشكي مجاز  1مواد انگل كشاستفاده از ، واكسيناسيون دام مقرراتكه  طبق 

  ؛باشد

در  مغذيريز مواد كاربرديا  2وپاتييهومدرمان با روش ، )ها جز آنتي بيوتيكه ب( داروئي انكاربرد گياه - ب
ها  يا آنتي بيوتيك آلوپاتي شيمياييدامي  هايدارودرمان با بر ، حيوانات هايگونه  در آنموثر بودن  صورت

  ؛ ارجحيت دارد

درمان شيميايي با داروهاي ، فوق در مبارزه با بيماري يا جراحات موثر نباشد روش هايرد چنانچه كارب  - پ
 زمان مدت، هااين دارو فدر صورت مصر. دامپزشك انجام شود با نظر بايدو آنتي بيوتيك ها  آلوپاتي يدام

اين ، در هر صورت. افزايش يابد زمان تعيين شده در مقرراتدو برابر  به ميزان بايد دام انتظار براي كشتار
  ؛ساعت باشد 48 بايد حداقل زمان

  .پيشگيري از بيماري ها مجاز نيست ها براي آنتي بيوتيك يا آلوپاتي شيميايي ياستفاده از داروهاي دام  -ت

  .مجاز مي باشد، تنها به داليل درماني و تحت نظارت دامپزشك هورمون درماني 5-4- 2- 10

  .مجاز نمي باشد، دد محرك رشد و توليمحرك هاي رشد يا موا 5-5- 2- 10

  

  دامقل و ذبح حمل و ن، پرورش، نگهداري 6- 2- 10

       .باشدهمراه دقت و با احساس مسئوليت و توجه به موجودات زنده نگهداري دام ها بايد با  6-1- 2- 10

موارد در نظر گرفتن با و  دامپروري ارگانيكاصول  با بايد مطابق توليد مثلپرورش و هاي  روش 6-2- 2- 10

  : زير باشد

   ؛ مناسب باشد ارگانيكسيستم  وبومي شرايط  در پرورش برايدام سوية و  نژاد-  الف

 نيز 3تلقيح مصنوعي اگرچه ممكن است روش ،است هاي طبيعي با روشارجحيت ، دام توليد مثل براي - ب
  ؛به كار رود

  ؛ استفاده شود هاي توليد مثلي هورمونهاي انتقال جنين و  روشاز نبايد ، دام مثل براي توليد  - پ

  .مجاز نمي باشد دست ورزي ژنتيكي روش هاي كاربرد، براي توليد مثل دام – ت

                                           
1 -Parasiticides 

2 -Homeopathic 
3
 -Artificial Insemination  
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، بريدن دم، حيوان دم بستنراي ب كشيهاي نوار استفاده از، ارگانيكدر سيستم مديريت   6-3- 2- 10
مرجع  ، در شرايط استثنائي وجود اينبا . نمي باشدمجاز   2بري شاخو  1نوك چيني، ها دندانكشيدن 

 اجازه انجام آن را بدهد، دام آسايشالمتي و س ارتقاءبه دليل ايمني و يا  ممكن استمنصوب او ذيصالح و يا 
در  و شود او انجام آزارم و با كمترين يد در مناسب ترين سن دااين اعمال با. ي جوانشاخ دام ها بريدنمانند 

نظور حفظ كيفيت محصوالت و فيزيكي به م 3اخته كردن. استفاده شود بايد از داروي بيهوشيصورت لزوم 
  .مجاز مي باشد فقط در شرايط فوق)  و خروس نر عقيم جوان گاو ،خوك گوشتي( نتي توليد س روش هاي

تامين نيز و موارد زير را  باشدبايد مطابق با نيازهاي رفتاري دام  دگي و مديريت محيطشرايط زن 6-4- 2- 10
  :كند

 ؛ طبيعي الگوي رفتاري بروز امكانآزادي حركتي كافي و  -  الف

  ؛ نوعحيوانات همهمراهي با ساير حيوانات به ويژه از  - ب

 ؛ و بيماري آسيب، از رفتارهاي غير طبيعي پيشگيري - پ

 ناز كار افتادو  با موارد اضطراري مانند آتش سوزيمقابله  هنگامبيني امكانات براي مديريت موثر پيش  - ت
   .ضروري مكانيكي هاي دستگاه

اين  براي .انجام شودحيوان آزار و آسيب ، استرس ها بايد با آرامش و بدون ايجاد حمل و نقل دام  6-5- 2- 10
ها  در جابجايي دام. را تعيين كننددام  حمل و نقل اكثر زمانحدو ويژه  جع ذيصالح بايد شرايطامر منظور

  .مجاز نيست 4هاي آلوپاتي هاي الكتريكي يا آرام بخش استفاده از محرك

را آزار كمترين استرس و ، ملي مقرراتضمن مطابقت با  كهانجام شود ها بايد با روشي  دام ذبح 6-6- 2- 10
  .شدداشته با حيوانبراي نيز 

  

  ها آن و محدوده آزادي جايگاه دامط شراي 7- 2- 10

  جايگاه دام 1 -7- 2- 10

نگهداري ، ها در هواي آزاد وجود دارد دامو امكان زندگي  ي مناسبي دارندئدر مناطقي كه شرايط آب و هوا 
و ايجاد بيماري  5از عفونت متقاطع به منظور پيشگيري.الزامي نيست آغل محل جايگاه دام يادام ها در 

   .دنتميز و ضد عفوني شو كامالًبايد  وسايل و تجهيزات، جايگاه دام، نيسم هاي ناقلارگابوسيلة 

                                           
1
 -Trimming 

2
 -Dehorning 

3
 -Castration 

4
 -Allopathic Tranquilizers 

5
 -Cross infection 
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بسته به شرايط ( زياد گرماي تابش خورشيد، سرما و ، باران، باددر صورت لزوم براي محافظت دام در برابر 
   .بايد امكانات كافي وجود داشته باشد )آب و هوائي منطقه و نوع نژاد دام 

  :كندبرآورده  توجه به موارد زيربا  را دام هارفتاري  بيولوژيك و بايد نيازهاي ه دامجايگاشرايط 

 ؛ دسترسي آسان به آب و غذا - الف 

 و ، گرداز گردش جريان هوا به گونه اي باشد تا سرمايش و تهويه ساختمان بايد ،گرمايش، عايق بندي - ب
  ؛ ر براي دام اطمينان حاصل شودضر بي حداز در رطوبت نسبي هوا و غلظت گ، دما، غبار

  .قدار كافيو تهويه طبيعي هوا به م ورود نور - پ

 

نگهداري دام در ، خاك و آب، سالمت دام و كيفيت گياهبه منظور حفظ ، دارد بروز شرايط آب و هوائي نامساعمو در  -ورييادآ

  .جايگاه براي مدت موقت مجاز است

  تراكم دام  7-2- 2- 10

بايد در حدي باشد كه مانع از گر چراگاه، مرغزار يا هر محل طبيعي يا نيمه طبيعي ديدر  تراكم دام ها
  .شود مفرطتخريب خاك و چراي 

  : باشد كه به گونه اي  جايگاه بايدتراكم دام در 

  ؛ و سن دام تامين كند نژاد، راحتي و شرايط خوب زندگي دام را بسته به گونه -  الف

 ؛ در نظر گرفته شودة گله و جنس دام با توجه به انداز دام هانيازهاي رفتاري  - ب

و  ها تمام وضعيت تيمار كردن خود و ، يدنغلط، خوابيدن راحت، فضاي كافي براي ايستادن طبيعي - پ
   .و بال زدن را در نظر بگيرد 1بدن مانند كشيدن طبيعي حركات

  پستانداران 7-3- 2- 10

، براي چريدن )داراي پوشش باشد  حدوديكه تا (  اه يا فضاي آزادراگبايد به چ ها دام يتمام 7-3-1- 2- 10
ي و ئشرايط آب و هوا، شرايط فيزيولوژيكي حيوان با توجه به داشته باشند و دسترسيتحرك و جنب و جوش 

  .از اين فضاها استفاده كنند موقعيت زمين بتوانند

  

  : دنقائل شو د در موارد زير استثناءنصالح مي توانجع ذيامر- 7-3-2- 2- 10

 ؛زمستان فصل در طول در فضاي باز جنب و جوشچريدن و  فضائي براي وراگاه به چ نر دسترسي گاو -  الف

                                           
1
-Stretching 
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  ؛ شدن پروار مرحله نهايي -ب 

  

مشبك كامال  ساختارنبايد  باشد و همچنين ندهغير لغز ليبايد صاف و دام هاجايگاه كف  7-3-3- 2- 10
  . باشدداشته 

          شامل بناي سختو كافي  اندازة داراي، خشك، تميز، بايد يك مكان راحت دام جايگاه 4- 3- 10-2-7 
كاه و با  بوده وخشك  بايد بستر، دامقسمت استراحتگاه در . باشد دام ها استراحت و يا براي خواب )بند ارهب( 

  .باشدده پوشانده ش كٌلش

  

صالح مجاز مرجع ذي آنها بدون اجازة كردنفسار و ا هاي انفرادي  استقرار گوساله ها در سلول 7-3-5- 2- 10
   .نمي باشد

به طور گروهي نگهداري  بايد شير دهي ةجز در مراحل نهايي بارداري و دورخوك هاي ماده به  7-3-6- 2- 10
دفع  امكاند حيوان باي يراچدر فضاي . قفس نگهداري شونددر ها نبايد روي سطح صاف يا  چهخوك. شوند

  .وجود داشته باشد نمدفوع و كندن زمي

  .ها در قفس مجاز نيست گهداري خرگوشن 7-3-7- 2- 10

  

   )طيور ( ماكيان   7-4- 2- 10

فضاي و به  پرورش يابند فضاي بازماكيان بايد در ، ي ايجاب كندئدرصورتي كه شرايط آب و هوا 7-4-1- 2- 10
  .نگهداري ماكيان در قفس مجاز نيست. آزاد دسترسي داشته باشند

استخر يا درياچه دسترسي ، بايد به نهر �مرغان آبي، ئيشرايط آب و هوا ايجاب در صورت 7-4-2- 2- 10
  .داشته باشند

 يا) پوشال (  چوب ةتراش، لشكاه و كٌبا  كف آن بوده وبناي محكم  داراي ماكيان بايدجايگاه  7-4-3- 2- 10
در دسترس اي كافي و بزرگ فضبايد  براي خوابيدن و تخم گذاري مرغ ها .پوشيده شده باشد چمن وشن 
 با اندازه و تعداداز كف سالن هاي باالتر  مكان يا چوب زير پاييماكيان بايد استراحت و خوابيدن براي . باشد

وجود داشته مناسب ج با اندازة ورود و خرو سوراخ هايهمچنين  پرندگان و جمعيتمناسب با گونه ها و 
  .باشد

 جع امر، طول روز با نور مصنوعي افزايش مي يابددر صورتي كه ، گذار تخم يها مرغ براي  7-4-4- 2- 10
  .دنتعيين كن، شرايط جغرافيايي و سالمت عمومي پرنده، افزايش را بسته به گونه زمانكثر صالح بايد حداذي

                                           
1
 -Water fowl 
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وجود  از ماكيان بايد فاصله هاي هر گروه بين ساختمان، به منظور حفظ سالمتي حيوان  7-4-5- 2- 10
  .فضاي سبز قرار گيرددر اين فواصل خالي  و باشد داشته

  

  

  دهي مديريت كود 8- 2- 10

  : بايد به صورتي انجام شود كهمديريت كوددهي  عمليات، داممنطقه نگهداري براي حفظ  8-1- 2- 10

  ؛را به حداقل برساند آب و خاكو آلودگي  تخريب -الف

  اي بيماريزا نشود؛ترات و باكتري هبه طور قابل توجهي باعث آلودگي آب با ني - ب

  ؛ مواد مغذي را بهينه كند چرخة - پ

  .نباشد ارگانيك روش هايبا  ناسازگار عملياتندن و يا هر شامل سوزا - ت

، ي طراحيكمپوست كردن بايد به گونه ا وسايل و امكاناتهاي كود شامل و انبار تسهيالتتمام  2- 10-2-8 
  .شودگيري زميني پيشزيرو سطحي آلودگي آب هاي  ه ازساخته و استفاده شود ك

مراجع  .زميني نشودهاي سطحي يا زير  باعث آلودگي آب كهباشد كود بايد در حدي كاربرد  8-3- 2- 10
كاربرد  و روش هاي زمان بندي .را تعيين كنند در واحد سطح ذيصالح ممكن است حداكثر ميزان كاربرد كود

  .شود ها و نهر ها رودخانه ،نبايد باعث افزايش ورود بالقوه آن به درياچه هاكود 

  

   نگهداري سوابق 9- 2- 10

  .نگهداري كند 5- 2-2-8و  4-2-2- 8با بند هاي  شده را مطابق  روز آمد سوابقبايد جزئيات و  عامل

  

   زنبور زنبورداري و فراورده هاي 3- 10

  كليات 3-1- 10

در  باعث افزايش توليد، زنبورهاتوسط گرده  انتشار ترين فعاليتي است كه از طريق همزنبورداري م 3-1-1- 10
كندو ها بايد بر طبق اصول  مديريت و تيمار اينبنابر. كشاورزي و جنگلداري مي شود، يستمحيط ز
  .باشد ارگانيك كشاورزي

به اندازه كافي بايد  استقرار كندو هامحل ، مواد غذايي كافي و مناسب دسترسي به آب وبراي  3-1-2- 10
  .بزرگ باشد
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) وحشي( و يا گياهان خودرو ارگانيك از محصوالت گياهي اًو گرده بايد الزام 1عسلك، طبيعي شهد 3-1-3- 10
  .توليد شده باشد

، مناسبنژاد مانند انتخاب  .الزم است پيشگيريكاربرد روش هاي  سالمتي زنبورها حفظ براي 3-1-4- 10
  .مناسب زنبورداري عملياترژيم غذايي متعادل و ، عدمحيط مسا

ساخته  ،يا فراورده هاي زنبور خطر آلودگي محيطايجاد دون احتمال ب، ها بايد از مواد طبيعيكندو 3-1-5- 10
  .دنشده باش

در نظر گرفته بايد جمعيت حشرات بومي منطقه ، ار دارندقر 2مناطق بكرهنگامي كه زنبورها در -  3-1-6- 10
   .شود

  

  كندو ها  محليا موقعيت  3-2- 10

  6هاي بند  الزاماتمطابق با  كشت داده شدهو يا مكاني با پوشش گياهي خودرو د در باي كندوها 1- 3-2- 10
  .قرارداده شوند، اين راهنما 10و 

بايد مناطق داراي ظرفيت كافي ، بر اساس اطالعات ارائه شده توسط عامل يا از طريق بازرسي 2- 3-2- 10
يا مرجع ذيصالح تائيد  رسمي كنندةه و توسط سازمان گواهي شهد و گرده شناسائي شد، براي تامين عسلك

   .شود

  

رسمي يا مرجع  كنندةمان گواهي ساز، به منظور امكان دسترسي زنبور ها به منابع غذائي كافي 3- 3-2- 10
  .مطابق با الزامات اين راهنما تعيين كنندد شعاع خاصي از محل كندوها را نصالح مي توانذي

الزامات  با مطابقكه محل هائي را براي كندوها  صالح بايدذيرسمي يا مرجع كنندةمان گواهي ساز 4- 3-2- 10
 دگي به مواد غير مجاز،آلو ةمنابع بالقو در محل هاي داراينبايد ها كندو. دنتعيين كنباشد  اين راهنما

  .داده شوندقرار  آالينده هاي زيست محيطييا  هاي تراريخته رگانيسما

  

  كلني ها ةتغذي 3-3- 10

در كندوها كافي  عسل و گردة كمون، بايد ةدر دور ها فصل توليد، براي حفظ بقاي كلنيدر پايان  3-3-1- 10
  .باقي بماند

                                           
1
 -Honeydew 

2
 -Wild areas 
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، يا ساير شرايط استثنائي ناشي از شرايط آب و هوائي يي موقتهاي غذائاي غلبه بر كمبودبر  3-3-2- 10
عسل يا شكر توليد از  يدبا، دسترسيدر صورت  در چنين مواردي .مورد توجه قرار گيردكلني ها بايد  ةتغذي

استفاده از  در موارد خاص ممكن است كنندهاگرچه سازمان گواهي . استفاده شود ارگانيك شده به روش
كلني  ةتغذي. د محدوديت زماني تعيين شوددر چنين مواردي باي .را نيز مجاز بداند ارگانيك عسل يا شكر غير

  .بعدي باشد عسلكشهدريزي و يا ها فقط بايد بين آخرين برداشت عسل و شروع دورة 

  تبديل ةدور 3-4- 10

به عنوان مي توان را  فراورده هاي زنبور، در توليدراهنما كارگيري اين سال پس از ب حداقل يك 3-4-1- 10
در  .جايگزين شود ارگانيكبايد با موم  غير ارگانيك موم، تبديل ةدوردر طول . عرضه كرد ارگانيك ةفراورد

رسمي يا كنندة سازمان گواهي  ،سال وجود نداشته باشد در طول يك مومتمام  جايگزينيمواردي كه امكان 
سازمان  در صورت عدم دسترسي به موم ارگانيك .يش دهدرا افزا مي تواند طول دورة تبديلصالح مرجع ذي
بر اينكه مشروط  ،صادر كند را ارگانيكموم غير مجوز كاربرد تواند مي صالحذيرسمي يا مرجع  كنندةگواهي 

  .شود انجام، باشدآن به كار نرفته از مناطقي كه هيچگونه مواد غير مجاز در  مومجمع آوري 

جايگزيني موم ضرورتي ، استدر كندو به كار نرفته  ورتي كه هيچ محصول غير مجازي قبالًدر ص 3-4-2- 10
  .ندارد

  منشاء زنبورها  3-5- 10

 بهتر است در صورت امكان. دادتغيير  ارگانيك توليد وضعيت به توان  را ميكلني زنبورها  1- 3-5- 10
  .دنتامين شو ارگانيك از واحدهاي توليد زنبورهاي وارد شده

در ها مقاومت آن و بقاء، يشرايط محل سازگاري باظرفيت زنبورها براي  بايد زنبور نژاددر انتخاب  2- 3-5- 10
   . شود ي در نظر گرفتهبيماربرابر 

  

  ا سالمت زنبوره 3-6- 10

با تاكيد بر پيشگيري و  GAP (1 (خوب كشاورزي عمليات  كاربرد بازنبور بايد  هاي سالمت كلني 3-6-1- 10
  : حفظ شودبه شرح زير يت كندوانتخاب گونه و مديراز طريق  ها از بيماري

  ؛ سازگار شده باشند ياستفاده از نژادهاي مقاوم كه به خوبي با شرايط محل -  الف

  ؛ در صورت لزوم 2ورهاي ملكهجايگزيني زنب -ب 

                                           
1
 -Good Agricultural Practices 

2
 -Queen bees 
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  ؛پاكسازي و ضد عفوني منظم تجهيزات - پ

  ؛ تعويض منظم موم زنبورها - ت

  ؛دسترس بودن مقدار كافي گرده و عسل در كندو در - ث

  ؛براي تشخيص موارد غير طبيعي كندو ها منظمبازرسي  -ج

   ؛پس از بيرون آمدن از تخم هاي نر در كندوزنبور منظمكنترل  -چ

  ؛ لزوم نتقال كندوهاي بيمار به مكاني مجزا در صورتا -ح

    .آلوده آن و مواد كندوها از بين بردن - خ

  

  : استفاده از مواد زير مجاز است، در زنبورداري ها  براي كنترل آفات و بيماري 3-6-2- 10

  ؛ استيك اسيد، اگزاليك اسيد، اسيد الكتيك -  الف

  ؛ اسيد فرميك - ب

  ؛ گوگرد - پ

  ؛ 4و كامفر 3لاكاليپتو، 2منتول : مانند 1اي طبيعي اتريه روغن- ت

  ؛ 5نسيزجينوس تورباسيل - ث

  مستقيم آتش  ةدود و شعل- ج

  

به كار برد مي توان ي را در صورتي داروهاي دام، شودعمليات پيشگيري با موفقيت انجام ن چنانچه3-6-3- 10
  : كه

  ؛ ودانجام ش درمان از طريق گياه درماني و هوميوپاتي -الف

محصول «نبايد به عنوان  فراورده هاي زنبور، آلوپاتي به كار روندچنانچه داروهاي تركيبي شيميايِي  - ب
 ةو به مدت يك سال دورد نجدا قرار گير شده بايد در مكاني كامالًتيماركندوهاي . دنعرضه شو »ارگانيك

  ؛ جايگزين شودتهيه شده است ن راهنما لزامات ايابا مطابق كه تمام موم بايد با مومي . را طي كنند تبديل

  .شود مستند به طور شفاف بايد هر درمان دامپزشكي -ج

                                           
1
 -Natural etheric oils  

2
 -Menthol 

3 -Eucalyptol 
4
 -Camphor 

5
- Bacillus thuringiensis 



 38

  

   .مجاز است 1واروئا ژاكوبسونياستفاده از  نوزادان نر فقط با عمليات از بين بردن 3-6-4- 10

  كندوها مديريت 3-7- 10

  . ساخته شود ارگانيكبايد از موم در كندوها  شانه هاي اصلي  3-7-1- 10

  .مجاز نيست برداشت فراورده هاي زنبوربه عنوان روش  ،ها زنبورها در شانه از بين بردن 3-7-2- 10

  .ملكه مجاز نيستهاي قطع عضو مانند چيدن بال زنبور  3-7-3- 10

  .مجاز نيستمصنوعي  شيميايي 2مواد دافعگيري بكار، در حين استخراج عسل 3-7-4- 10

مطابق  يا از مواد مجاز طبيعيمواد  از براي دود دادن بايد. دن اجتناب شوداز دود دا تا حد امكان 3-7-5- 10
  .استفاده شود، الزامات اين راهنمابا 

 دما تا حد ممكن ،فراورده هاي زنبور ساير پيشنهاد مي شود در حين استخراج عسل و فراوري 3-7-6- 10
  .كاهش يابد

  

  نگهداري سوابق 3-8- 10

نقشه هاي . كندنگهداري   5-2- 2-8و  4-2-2-8هاي با بندشده را مطابق  آمدو روزبايد جزييات ثبت عامل 
  .بايد نگهداري شودنيز كندوها  موقعيت ترسيم شده

  

  و بسته بندي   ، حمل و نقل، فراوريانبارش ،3اييجابج  10-4

ش هاي محدود از رو ةو استفادروش هاي مناسب  كاربرد يد بابا ارگانيكمحصوالت  كيفيت، فراوري هنگام
براي  هاي يونيزهاستفاده از پرتو ارگانيكدر محصوالت . حفظ شود، كمك فرايندمواد  مواد افزودني و، تصفيه

  .مجاز نمي باشد، 4بهسازيحذف عوامل بيماريزا يا  همچنين و مواد نگهدارنده، كنترل آفات

  

  

  آفات  مديريت 5- 10

                                           
1
 -Varroa jacobsoni 

2 -Repellents 
3
 -Handling 

4
 -Sanitation 
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  : به ترتيب ارجحيت استفاده شود بايد معيارهاي زير براي مديريت و كنترل آفات، 1- 5- 10

مانند بر هم زدن و از بين بردن  استفاده از روش هاي پيشگيري، در مديريت و كنترل آفاتاولين اقدام  - الف
  ؛به مواد غذائي است ها محل سكونت آفات به منظور عدم دسترسي آ ن

هاي  كارگيري روشت باولين انتخاب در كنترل آفا، پيشگيري هاي در صورت كافي نبودن روش - ب
  .فيزيكي و بيولوژيكي است/ مكانيكي

مواد مي توان از ، وژيكي براي كنترل آفاتفيزيكي و بيول ،هاي مكانيكي روش بودن در صورت ناكافي- پ
در  را آن كاربرد مرجع ذيصالح مشروط بر اينكه ،استفاده كرد الفپيوست  2كش مطابق با جدول   آفت

د و از تماس آن مواد با محصوالت تائيد كنحمل و نقل يا تجهيزات فراوري  ،نگهداري، مراحل جابجايي
  .ارگانيك نيز پيشگيري شود

  

كنترل آفات اقدامات . پيشگيري شوداز حملة آفات توليد  خوب عمليات با كاربردكه توصيه مي شود   2- 5- 10
فرا ، وسيله صوتكي يا كنترل باده از موانع فيزيحمل و نقل شامل استف محفظه هايدر محيط انبار يا در 

( كنترل اتمسفر ، كنترل دما، ) 2اي  طعمه ثابت وتله هاي 1تله هاي فرموني( تله ، امواج فرا بنفش، نور، صوت
  .باشد  ميو خاك دياتومه ) اكسيژن و نيتروژن ، دي اكسيد كربن

قرنطينه يا  هنگام ( آفت كش كاربرد مواد ،اين راهنما توليد مي شوند مطابق بابراي محصوالتي كه  3- 5- 10
 وضعيتاز دست دادن  موجبمجاز نمي باشد و ، الفدر پيوست  مواد تعيين شده به غير از ) پس از برداشت

  . محصوالت توليد شده مي شود ارگانيك

  

  فراوري و توليد 6- 10

از باشد و استفاده ) د دادن مانند تخمير كردن و دو( فيزيكي و يا بيولوژيكي ، هاي فراوري بايد مكانيكي روش
  .بايد به حداقل برسد 4و  3جدول  بپيوست  مطابق با افزودنيمواد 

  

  بسته بندي  7- 10

  .ويا منابع قابل بازيافت انتخاب شوند 4بازيافت شده، 3از مواد قابل تجزية زيستيبهتر است ي مواد بسته بند

                                           
1
 -Pheromone traps 

2 -Static bait traps 
3
 -Bio-degradable 

4
 -Recycled 
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  انبارش و حمل ونقل  8- 10

اين  نقل و جابجايي بايد حفظ شود و براي حمل و، ارشانب حلطي مرامحصول در  يكپارچگي 1- 10-8
  : به نكات زير توجه كردمنظور بايد 

  ؛ شود پيشگيري ارگانيكغير با محصوالت ارگانيكمحصوالت  بايد از مخلوط شدندر تمام موارد  - الف 

غير  ارگانيكدر كشاورزي كه استفاده از آنها  همواره از تماس با مواد و وسايلي بايد ارگانيك محصوالت –ب 
  .محافظت شوند، مجاز است

را پوشش نمي  ساير محصوالتاين راهنما ، استيد شده ئتا ،ي از واحدبخش فقط در مواردي كه  8-2- 10
  .بايد كامال مشخص باشند شود و هر دو نوع محصولبايد جداگانه انجام  آن ها حمل و انبارشدهد و 

 تبديل  ةدر وضعيت دور ي كهمحصوالتبايد از انبارش  1به صورت فلهش محصوالت ارگانيك انبار  8-3- 10
  .به طور مشخص برچسب گذاري شود اين محصوالت بايد جدا باشد و، هستند

ز براي د مجاها و موا بايد با استفاده از روش ارگانيكحمل و نقل محصوالت  محفظه هايو  انبار 8-4- 10
بايد پيش ، مواد ها و يا ساير لي با آفت كشري از آلودگي احتمابراي پيشگي. تميز شوند ارگانيكمحصوالت 

  .انجام شود الزم اقدامات، اختصاص ندارند ارگانيك محصوالت كه فقط به محفظه هائيو يا از استفاده از انبار 

                                           
1
 -Bulk stores 
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  الفپيوست 

  )الزامي ( 

  در محصوالت ارگانيك مواد مجاز كاربرد

  

  احتياطي نكات -الف 

 اك، كنترل آفات و بيماري ها، خبهبود براي حاصلخيزي و ارگانيك  سيستمكه در هر ماده اي  1- الف
غذائي به كار مي رود بايد  محصوالتيا براي حفظ و نگهداري ، سالمت دام وكيفيت فراورده هاي حيواني

  .باشد هبا مقررات ملي مربوطمطابق 
تعيين  ي راشرايط، وجود دارد 1جدول ر كه د براي كاربرد مواد خاصمي تواند  كنندهسازمان گواهي  2- الف
   .اهداف خاصيا كاربرد براي  تناوب كاربرد مقدار وبراي مثال  كند
سبب ، كاربرد نادرست باحتي مواد مجاز ممكن است  اينكه بايد با دقت و با آگاهي از مجازد مواكاربرد  3- الف

  .باشد، تغيير اكوسيستم خاك و مزرعه شوند
جنبة بيشتر بين المللي  در موضوعات و نيست محدود يا يك ابزار مقرراتيمنحصر يا  جامع، 1جدول   4- الف

مطابق با  بايدها معيار بازنگري سيستم، براي تعيين كاربرد ساير مواد در محصوالت ارگانيك .توصيه اي دارد
  .در نظر گرفته شود 2-7و  1-7 هايبند
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  خاك  ز هايبهساكود و  دربراي كاربرد  مجازمواد  -1جدول 

  كاربرد شرايط  والزامات   نام مواد  رديف

  

  كود مرغي آلي وكود   1
  

سازمان گواهي ، نيست ارگانيكدر صورتي كه منشاء سيستم توليد آن 
كشاورزي «منابعاستفاده از  .بايد آن را تائيد كند و مرجع قانوني كننده
  مجاز نيست  » 1يصنعت

  مواد آبكي يا ادرار  2
  

سازمان بازرسي تائيد  توسط نيست بايد ارگانيكنشاء آن در صورتي كه م
استفاده از . يا رقيق سازي مناسبترجيحاً پس از تخمير كنترل شده و.شود

  مجاز نيست »  صنعتيكشاورزي «منابع
  ) كمپوست شده كود آلي با منشاء گياهي و دامي   3

  
  

  كمپوست شده آليكود   4
  

  .د شودتائيبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط 

  شده آبگيري مرغيخشك شده و كود آلي كود  5
  

» صنعتيكشاورزي  «منابع . تائيد شود بايد كنندهسازمان گواهي  توسط
  .مجاز نيست

 .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط   2حاصل از فضلة پرندگان كود   6
 .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط  كاه  7
تركيبات اوليه سوبسترا بايد .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  3ورميكوليت بسترند قارچ و كمپوست و پسما  8

  .باشد جدولمحدود به فراورده هاي اين 
  يك،كمپوست يا تخمير شدهپسماند خانگي تفك  9

  
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

  كمپوست بقاياي گياهي  10
  

  

اني فرايند شده حاصل ازصنايع فراورده هاي حيو  11
  شيالتي و كشتارگاه ها

 .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط

بدون (محصوالت جانبي صنايع غذائي و نساجي  12
  )افزودني هاي صنعتي كاربرد

 .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

  علف دريائي و فراورده هاي آن  13
  

 .تائيد شودايد ب كنندهسازمان گواهي  توسط

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  پوست درخت و ضايعات چوب، خاك اره  14
  چوب نبايد پس از بريدن با مواد شيميائي آمايش شده باشد

  .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط  چوب و ذغال چوب  15
  .چوب نبايد پس از بريدن با مواد شيميائي آمايش شده باشد
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    ادامه 1جدول   

  الزامات و شرايط كاربرد  نام مواد  رديف

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  سنگ فسفات طبيعي  16
  .باشد mg/kg P2O5 90ميزان كادميوم آن نبايد بيشتر از 

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  4سرباره  17
مانند ( سنگ پتاس،نمك هاي معدني پتاسيم   18

6 و سايلوينيت 5كاينيت
 

  .باشد 60%ميزان كلر كمتر از 

از طريق روش هاي فيزيكي بدست آمده باشد ولي بوسيله فرايند هاي   سولفات پتاس  19
  . غني نشده باشد، شيميائي براي افزايش حالليت

  .شودتائيد بايد  كنندهسازمان گواهي  توسط
د گچ،سنگ مانن( با منشاء طبيعي كربنات كلسيم   20

  خاك آهك دار و گچ فسفات، آهك
  

  

  سنگ منيزيم  21
  

  

  سنگ منيزيم آهك دار  22
  

  

  )منيزيم سولفات نمك (7سوم پانمك   23
  

  

  )كلسيم سولفات ( 8جيپسوم   24
  

  فقط با منشاء طبيعي

  و عصاره آن 9پسماند تخمير الكلي غالت 25
  

  به غير از آمونيوم 

  سديم كلرايد  26
  

  آن نيفقط نمك معد

  .باشد mg/kg P2O5 90ميزان كادميوم آن نبايد بيشتر از   آلومينيوم كلسيم فسفات  27
  

، آهن، منگنز، مس، رمانند ب(  ريز مغذيعناصر   28
  )روي ، موليبدن

  

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

  سولفور  29
  

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

  خاك سنگ  30
  

  

     ) پرليت و زئوليت، مانند بنتونيت ( خاك رس  31
بيولوژيكي كه به طور طبيعي بوجود  موجودات  32

   )مانند كرم ها ( مي آيند
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    ادامه  1 جدول   

  الزامات و شرايط كاربرد  نام مواد  رديف

  )امالح آبدار سيليس (  ورميكوليت  33
 

  

مجاز  كمپوست گياهان گلداني، ي دانهبرا، مصنوعي ه غير از افزودني هايب  10خاك پيت  34
  .است

 .مجاز است كنندهدر صورت تائيد توسط سازمان گواهي  كاربردساير موارد
  .به عنوان بهبود دهندة خاك مجاز نيستكاربرد آن 

  )ورمي كمپوست(11هوموس كرم خاكي و حشرات  35
  

  

  كلرايد آهك  36
  

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

  تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط  والت انسانيفض  37
آلودگي شيميائي دارد  يد از زبالة خانگي و صنعتي كه خطراين فضوالت با.

انگل ها و ، براي حذف احتمال خطر آفاتهمچنين  .تفكيك شده باشد
و براي  شده باشد پااليشا به اندازه كافي ميكروارگانيسم هاي بيماريز

  .صرف انسان و قسمت هاي خوراكي گياه نبايد به كار رودمحصوالت مورد م
  )12ويناس مانند(  محصوالت جانبي صنعت قند  38

  
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

 نارگيل،كاكائو، 13نخلفراورده هاي جانبي روغن   39
روغن  صنعتيپساب ، شامل خوشه هاي ميوه(

  )كاكائو و ساقه هاي كاكائو پالم، كود

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط

حاصل از  فراوري موادفراورده هاي جانبي   40
  ارگانيككشاورزي 

  

  .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط

  محلول كلسيم كلرايد  41
  

  در موارد كمبود كلسيم تغذية برگي

اك دام غير مجاز در مديريت صنعتي است كه بر دامپزشكي و منابع خور سيستممنظور - 1  
  .كشاورزي ارگانيك بسيار وابسته است

  

 

 

 

2-Guano 

3-Vermiculite 

4-Basic slag 

5-Kainite 

6-Sylvinite 

7-Epsom 

8-Gypsom 

9-Stillage 

10-Peat 

11-Humus from earthworms and insects 

12-Vinasse 

13-Palm 
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  ي ها و آفات گياهيكنترل بيمار براي كاربرد در مجاز  مواد -2جدول 

ف
ردي

  

  كاربردشرايط و  الزامات   نام مواد

    حيوان و گياه  

 2سينراريافوليوم انتمومريزك استخراج شده از 1ينرپايرت استفاده از  1
  مي باشد 3احتماال حاوي يك تركيب سينرژيست

تائيد بايد  كنندهسازمان گواهي  توسط
كه به  4پيپرونيل بوتوكسايدبه غير از ..شود

 .مي باشدوان سينرژيست عن

6)تفروزيا و النكوكارپوس ،اليپتيكا ،دريس(از گونه هاي 5روتننكاربرد   2
  ..تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط  

  ..تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط 7آمارا كوازيااستفاده از :  3
 .تائيد شودبايد  هكنندسازمان گواهي  توسط 8ااز ريانيا اسپيكوزاستفاده   4
 .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  11)آزاديراختين(10 آزاديراختا اينديكا 9چريش محصوالت استفاده از  5
 .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  )صمغ قهوه اي رنگ ( 12پروپوليس  6
    روغن هاي گياهي و حيواني  7
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  نمك دريا و آب شور، ك دريائيآرد و عصارة جلب، جلبك دريائي  8

  .به صورت شيميائي نيز نبايد آمايش شده باشد 
    ژالتين  9

  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  تينيلس  10
    كازئين  11
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  اسيد هاي طبيعي مانند سركه  12
    محصوالت تخمير شده حاصل از آسپرژيلوس  13
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  13شيتيكعصارة قارچ   14
14كلرال عصارة جلبك  15

   
  داراي منشاء طبيعي  كيتين نماتد كش  16
 .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  گياهان طبيعي به غير از تنباكو استفاده از  17
 .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  باكو به غير از نيكوتين خالصتن  18
 ساباديال     19

15    
   موم زنبور  20
    مواد معدني  

، )ظرفيتي  3(اكسي كلرايد مس ، يد مسامس به صورت هيدروكس  21
  16)بورگوندي و بوردو (مخلوط ، اكسيد مس، سولفات مس

 كنندهط سازمان گواهي و ميزان كاربرد آن بايد توس تجويز
به گونه اي ، كش به عنوان يك قارچ. مشخص شده باشد

  .شود اككاهش تجمع مس در خ باعث استفاده شود كه
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط سولفور  22
   )سيليكات ، خاك سنگ( پودر هاي معدني   23
  .شودتائيد بايد  كننده سازمان گواهي توسط خاك دياتومه  24
    )بنتونيت ( خاك رس ، سيليكات  25
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ف
ردي

  نام مواد  

  

  كاربردشرايط و  الزامات 

    سديم سيليكات  26
    سديم بيكربنات  27
  .تائيد شودبايد  كنندهسازمان گواهي  توسط  پتاسيم پرمنگنات  28
  استفاده شود به عنوان حلزون كش  آهن فسفات  29
  .تائيد شودبايد  ندهكن سازمان گواهي توسط  روغن پارافين  30
    ميكروارگانيسم هاي مورد استفاده در كنترل بيولوژيكي آفات  

 باسيلوسمانند  )قارچ، ويروس، باكتري( ميكروارگانيسم ها   31
  18گرانولوزيز ويروسو  17تورينجنسيز

  .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط

    ساير موارد  

    دي اكسيد كربن و گاز نيتروژن  32
    )صابون نرم ( صابون پتاسيم   33

  .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط  اتيل الكل   34
   استفاده از گياهان داروئي و هوموپاتي  35

    بيوديناميك استفاده از گياهان  36

  تائيد شودبايد  كنندهتوسط سازمان گواهي    )عقيم (  حشرات نر سترون  37

بايد توسط سازمان . ه هاي كنترل آفات در دامداري هافراورد  جونده كشمواد   38
  تائيد شود كنندهگواهي 

    تله    

   فرومون استفاده از  39

يد دافع گونه هاي عالي حيوانات اتركيبات حاوي متيل آلده استفاده از  40
  مانند كاربرد تله

  .تائيد شودبايد  كننده سازمان گواهي توسط

  .تائيد شودبايد  كنندهان گواهي سازم توسط  روغن هاي معدني  41
سد هاي ، وسايل كنترل مكانيكي مانند شبكه هاي حفاظت محصول  42

  ، نوارهاي چسبناكدار چسبتله هاي پالستيكي ، مارپيچي
  

    1- Pyrethrin 

2- Synergist 

3- Chrysanthemum cinerariaefolium 

4- Piperonyl butoxide 

5- Rotenone 

6- Derris,Thephrosia, Lonchocarpus,Elliptic 

7- Quassia amara 

8- Ryania speciosa 

9- Neem 

10- Azadirachta indica 

11- Azadirachtin 

12- Shiitake 

13- Propolis 

14- Chlorella 

15- Sabadilla 

16- Burgundy, Burdeaux 

17- Bacillus thuringiensis 
18- Granulosis 
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  پيوست ب

  )الزامي ( 

  در محصوالت ارگانيك با منشاء غير كشاورزي مواد افزودني مجاز

  

  در گروه هاي خاصي از مواد غذائي كاربردمجاز براي  فزودنيامواد  1-ب

          ارائـه مـواد   INSشـمارة   همـراه بـا   ،مجـاز در محصـوالت ارگانيـك    افزودنـي  مـواد  فهرسـتي از  1جدول در 
  . شده است

، برگرفتـه از اسـتاندارد هـاي كلـي     1جـدول  تعيـين شـده در   غذائي  موادهاي غذايي و  كاربرد و گروه موارد
             و سـاير اسـتانداردهاي پذيرفتـه شـده در كميسـيون كـدكس غـذائي مـي باشـد          1فزودني هاي مواد غذائيا

  .)مراجعه شود  950به استاندارد ملي ايران شمارة ( 

. شماره گـذاري شـده اسـت   )  FCS( سيستم طبقه بندي مواد غذائي  مطابق باغذائي هاي گروه  1در جدول 
 /Annex B  CX 192: 1995 CAC ,   اسـتاندارد  سيستم طبقه بندي مواد غـذائي بـه  از براي آگاهي بيشتر 

  مراجعه شود

تعيين شده در فراورده هاي غذائي خاص  كاربردبراي  توانمي  1مطابق با جدول افزودني هاي مواد غذائي از
  .كرداستفاده 

                                           
1
 -General standards for food additives 
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  با منشاء غير كشاورزيافزودني  مواد -   1جدول 

شماره 

INS  

محصوالت مجاز در كاربرد  ينام افزودن

  ارگانيك

   هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد  موادغذائي با منشاء گياهي

i 170  موارد همچنان  اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غذائي، مجاز  مواردبراي تمام   كربنات كلسيم
  .وجود دارد ءاستثنا

  

مشابه به جز محصوالت گروه غـذايي  لبنيات و محصوالت 0/01
0/02  

i 220  فراورده هاي تخميري سيب و گالبي 2/2/14  مواردبراي تمام   سولفور دي اكسايد  

  فراورده هاي تخميري انگور 3/2/14

  هاي تخميري ساير فراورده 4/2/14

  تخميري بر پايه عسل نوشابه هاي 5/2/14

  

270  

  اسيد الكتيك

) L – Dو DL( 

ريشه هـا و  ، ها ي خوراكي شامل قارچ( سبزيجات تخمير شده  7/2/2/4  واردمبراي تمام 
هاي دريـايي   فراورده جلبك ،)حبوبات و بقوالت و آلوئه ورا ، غده ها

    10/12به جز فراورده هاي سوياي تخمير شده گروه غذايي  

يات و محصوالت مشابه به جز محصوالت گروه غذايي لبن 0/01
0/02  

  )مانند پوشش سوسيس( راكي پوشش هاي خو4/08

290  

  

  دي اكسايد كربن

  

موارد اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غذائي همچنان ، مجاز  مواردبراي تمام 
  .وجود دارد ءاستثنا

  

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز
   .وجود دارد ءاستثناموارد همچنان 
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���������������ر� 

INS  
مجــاز در  كــاربرد  نام افزودني

ــوالت  محصـــ

  ارگانيك

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد   با منشاء گياهي ئيغذامواد

اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غذائي ، مجاز  مواردبراي تمام   ( -DL) اسيد ماليك  296
  .وجود دارد ءاستثناموارد همچنان 

  غير مجاز

  

300  

   در صورت ناكافي بودن منابع طبيعي در دسترس، مجاز  مواردبراي تمام   اسيد بيكاسكور

  

اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غـذائي  ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  در صورت ناكافي بودن منابع طبيعي در دسترس، مجاز 

وانات شكار شـده  فراورده هاي ماكيان و حي، هاي فراوري شده گوشت 08/2
  كامل يا قطعات 

  فراوري شده  و چرخ شده يماكيان و حيوانات شكار، محصوالت گوشت

  )مانند پوشش سوسيس( پوشش هاي خوراكي  08/3

307  

  

  توكوفرول ها

 طبيعي كنسانتره هاي ( 
  ) مخلوط

اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غـذائي  ، مجاز  مواردبراي تمام 
  .وجود دارد ءاستثنا د موارهمچنان 

  

خوراكي افزودنيهاي  مخلوط مطابق استاندارد كليتمام محصوالت در ، مجاز
  غذائي در كميسيون كدكس و استانداردهاي پذيرفته شده

322  

  

اسـتفاده   بدون(تين يلس
و  از مــواد ســفيد كننــده

تهيــه  آلــيهــاي  حــالل
  .) شده باشد

هاي كلي افزودني هاي غـذائي   اگرچه در استاندارد، مجاز  مواردبراي تمام 
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  0/02يات و محصوالت مشابه به جز محصوالت گروه غذايي لبن 0/01

 هاي چربي  ها و امولسيون چربي، ها روغن0/02

  )سس ساالد ، مانند مايونز(  شده نيوهاي امولس سس 12/6/1

   كودكاناي نوزادان و بر مواد غذائي تكميلي ،نوزادانشيرخشك  13/1
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  شماره

INS  

كاربرد مجاز در   نام افزودني

 محصوالت

  ارگانيك

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد   با منشاء گياهي ئيغذا مواد

  

3 27  

  

  الكتات كلسيم

  

  مواردبراي تمام 

  

  غير مجاز

  

  ذايييات و محصوالت مشابه به جز محصوالت گروه غلبن0/01

 0/02  

  

  

  

  

330   

  

  

  

  اسيد سيتريك

  

  

  

  مواردبراي تمام 

  

  

  

، يهـا ي خـوراك   شامل قـارچ (ميوه ها و سبزيجات  40/0
) بقـوالت و آلوئـه ورا   ، حبوبـات ، ريشه هـا و غـده هـا   

  مغز ها و دانه ها ، هاي دريايي فراورده جلبك

  

  

به عنوان يك عامل منعقد كننده براي توليـد پنيرهـاي خـاص و    
  .استفاده شودپخته  رغتخم م

  مشابه  مواد غذائيپنير و  01/6

  بدون آب هاي ها و چربي روغن 02/1

  تخم مرغ و فراورده هاي آن  0/10
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  شماره

INS  

كاربرد مجاز در   نام افزودني

 محصوالت

  ارگانيك

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  مواد غذائي با منشاء حيواني  غذائي با منشاء گياهي مواد

  

  

  

i331  

  

  

  

دي هيدروژن سديم 
  سيترات

  

  

  

  مواردبراي تمام 

  

  

  

  غير مجاز

  پايدار كننده  به عنوان فقط و) ساده( كره يا دوغ پس آب 01/1/1/2

( يا تخميـر شـده   / طعم دار و ، بر پايه لبنيات يها نوشيدني 01/1/2
ماست نوشـيدني نوشـيدني بـر    ، شير تخم مرغ، شير كاكائو مانند

  )پايه آب پنير 

فــراوري شـده بــه روش  )  سـاده ( تخميـر شــده   هايشـير  01/2/1/2
  ) فقط پايدار كننده (  حرارتي پس از تخمير

فقـط پايـدار   ) (  سـاده ( شير تغليظ شده و محصـوالت مشـابه    01/3
  ) كننده 

  ) فقط پايدار كننده ( و مواد مشابه )   ساده( خامه 01/4

  ) ايدار كننده فقط پ) (  ساده( شير خشك و پودر خامه01/5/1

  ) فقط پايدار كننده (  تازهپنير  01/6/1

  ) فقط امولسيون كننده ( فراوري شدهپنير  01/6/4

 حاويهاي اورده هاي آن  به جز پنيرفرو شده خشك آب پنير 01/8/2
  آب پنير

چـرخ شـده   ي ماكيـان و حيوانـات شـكار   ، گوشت فراورده هاي 08/3
  فراوري شده

  فراورده هاي تخم مر غ 10/2 : تخم مرغ در گروهدر پاستوريزاسيون سفيده  
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كاربرد مجاز در   نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيكمحصوالت 

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد   موادغذائي با منشاء گياهي

  

i332  

  

دي هيدروژن 
  سيتراتپتاسيم 

  

  مواردبراي تمام 

  

  غير مجاز

  

ر استاندارد هاي كلي افزودنـي هـاي غـذائي    اگرچه د، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  

333  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز  مواردبراي تمام   سيتراتكلسيم 
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

ات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه     لبني 0/01
  0/02غذايي 

334  

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز  مواردبراي تمام   اسيد تارتاريك
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  غير مجاز 

i335  

  

i i 335  

  تارتاراتمونو سديم 

  تارتارات دي سديم

  شيريني ها  05/0  مواردبراي تمام 

  كيك ها07/2/1

  غير مجاز 
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ــا  نام افزودني  INSشماره  ــاز در كــ ربرد مجــ

  ارگانيكمحصوالت 

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  مواد غذائي با منشاء حيواني  موادغذائي با منشاء گياهي

i336  

  

i i 336  

 

مونو پتاسيم 
  تارتارات

دي پتاسيم 
  تارتارات

  شيريني ها 05/0  ها براي تمام عملكرد

  آرد ها و نشاسته ها 06/2

  كيك ها 07/2

  

  غير مجاز

i341 رتو فسفات مونو او
  كلسيم

  غير مجاز  آرد انواع  06/2  ها براي تمام عملكرد

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز  مواردبراي تمام   اسيد آلژينيك 400
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

يات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه     لبن0/01
  0/02غذايي 

  

  

401 

  

  لژيناتآ سديم

  

  مواردبراي تمام 

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

يات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه     لبن0/01
  0/02غذايي 

 مخلــوط مجــاز مطــابق اســتاندارد كلــي تمــام محصــوالت 
در  شـده  پذيرفتـه هاي خـوراكي و اسـتانداردهاي    افزودني

  غذائيكميسيون كدكس 
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شماره 

INS  

كاربرد مجاز در محصوالت   نام افزودني

  ارگانيك

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد   موادغذائي با منشاء گياهي

  

  

402  

  

  

  آلژينات پتاسيم

  

  

  مواردبراي تمام 

  

  

اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غـذائي  ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

ات و محصـوالت مشـابه بـه جـز محصـوالت گـروه       لبني0/01
 0/02غذايي 

 مطـابق اسـتاندارد كلـي    ،مخلـوط مجـاز  تمام محصوالت 
در  هاي خوراكي و استانداردهاي  پذيرفتـه شـده   افزودني

  غذائيكميسيون كدكس 

406  

  

هاي كلي افزودني هاي غـذائي   اگرچه در استاندارد، مجاز  مواردبراي تمام   آگار
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غـذائي  ، مجاز
  استثنا هائي وجود داردهمچنان 

  

407  

  

اگرچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غـذائي  ، مجاز  مواردبراي تمام   كاراجينان
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

ات و محصوالت مشابه به جز محصـوالت گـروه   لبني 0/01
 0/02غذايي 

  

  

  

  



 55

شماره 

INS  

كاربرد مجاز در محصوالت   نام افزودني

  ارگانيك

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  مواد غذائي با منشاء حيواني  موادغذائي با منشاء گياهي

 

 

 

410 

  

  

  

  

  كاربوبينصمغ 

  

  

  

  مواردبراي تمام 

  

  

  

رچه در استاندارد هاي كلي افزودني هاي غـذائي  اگ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  هاي بر پايه لبنيات دنييشير و نوش 01/1
( زده شـده   هاي لبنـي  تخميـر شـده و مايـه      فراورده 01/2

  )  هاي بر پايه لبنيات نوشيدني( 01/1/2به جز گروه ) ساده
  )ساده( ابه شير تغليظ شده و فراورده هاي مش 01/3

  ) فقط پايدار كننده ( و مواد مشابه )   ساده( خامه 01/4 
  )فقط پايدار كننده( ساده شير خشك و پودر خامه01/5/1
  پنير و مواد غذايي مشابه  01/6
مانند پودينـگ، ماسـت ميـوه    (  دسرهاي برپايه لبنيات 01/7

  )طعم داراي يا 
پنيـر هـاي    و فراورده هاي آن  بـه جـز   مايعآب پنير 01/8/1

 داراي آب پنير

چرخ ، ماكيان و گوشت حيوانات شكاري، گوشت تازه 08/1/2
  شده 

ده هـاي ماكيـان و   فـراور ، هـاي فـراوري شـده    گوشت 08/2 
  كامل يا قطعات  حيوانات شكاري

چـرخ   ماكيان و حيوانات شـكاري ، گوشت فراورده هاي08/3 
  شده فراوري شده 

  )سوسيس مانند پوشش( پوشش هاي خوراكي  08/3
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كاربرد مجاز در محصوالت   نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيك

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد  موادغذائي با منشاء گياهي

412  

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز  مواردبراي تمام   صمغ گوار
  داردوجود  ءاستثنا موارد همچنان 

  

ات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه     لبني 0/01
 0/02غذايي 

ـ  ، گوشت 8/2/2  ات شـكاري گوشت ماكيان و گوشـت حيوان
  كامل يا قطعه قطعه شده با حرارت فراوري شده 

 ت ماكيان و گوشت حيوانـات شـكاري  گوش، گوشت 3/2/ 8
  با حرارتفراوري شده   و چرخ شده

  فراورده هاي تخم مرغي  10/2

  تارگاكانتصمغ   413

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز  مواردبراي تمام 
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

هاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي     اگرچه در استاندارد، مجاز
  .استثنا هائي وجود داردهمچنان 

  

414  

  

  هاي چربي  امولسيون چربي ها و، ها روغن 02/0  مواردبراي تمام   صمغ عربي

  ها شيريني 05/0

ات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه     لبني0/01
 0/02غذايي 

  هاي چربي  چربي ها و امولسيون، ها روغن 02/0

  ها شيريني 05/0
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كاربرد مجاز در محصوالت   نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيك

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  هيموادغذائي با منشاء گيا

  

  موادغذائي با منشاء حيواني

  

415  

  

  

  

  صمغ زانتان

  

  مواردبراي تمام 

  هاي چربي  چربي ها و امولسيون، ها روغن 02/0

ريشـه  ، كيها ي خـورا  شامل قارچ(ميوه ها و سبزيجات  40/0
 فراورده جلبـك  ،)بقوالت و آلوئه ورا ، حبوبات، ها و غده ها
  مغز ها و دانه ها، هاي دريايي

  نانوايي  ده هايفراور /07

  )ساالد سيب زميني، مانند ساالد ماكاروني( ساالدها  12/7

  

  غير مجاز 

  

416  

  

  

  صمغ كارايا

  

  مواردبراي تمام 

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  

  غير مجاز 
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 صوالتكاربرد مجاز در مح  نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيك

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد  موادغذائي با منشاء گياهي

  

422  

  

  

  گليسرول

  

  مواردبراي تمام 

  حاصل از منابع گياهي  مورد مصرف به عنوان حامل عصاره هاي گياهي

  ميوه هاي تازه فراوري نشده 04/1/1/1

  ها فراوري شده ميوه هاي تازه كه سطح آن 04/1/1/2

  ميوه هاي فراوري شده  04/1/2

ها، ريشه ها و غـده   مانند قارچ( سبزيجات تازه كه سطح آنها فراوري شده  04/2/1/2
  دانه ها  ها ومغز، هاي دريايي اورده جلبكفر ، )حبوبات و بقوالت و آلوئه ورا، ها

  

حبوبات و ، اريشه ها و غده ه، ي خوراكيها شامل قارچ(سبزيجات خشك  04/2/2/2
  دانه ها ها و مغز ،هاي دريايي  راورده جلبكف ،) بقوالت و آلوئه ورا 

حبوبات و بقـوالت  ، ريشه ها و غده ها، ي خوراكيها شامل قارچ(سبزيجات  04/2/2/3
  سويا روغن و سس، هاي دريايي در سركه فراورده جلبك ، )و آلوئه ورا 

  

پاكت هاي قابل  ي شده در شيشه يايا بسته بند..سبزيجات كنسرو شده 04/2/2/4
حبوبات و بقوالت و ، ريشه ها و غده ها، ي خوراكيها شامل قارچ(انعطاف 

  هاي دريايي  جلبكو  ) آلوئه ورا 
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 كاربرد مجاز در محصوالت  نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيك

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  اء حيوانيموادغذائي با منش  موادغذائي با منشاء گياهي

  

422  

  

  

  گليسرول

  

  مواردبراي تمام 

  

حبوبـات و  ، ريشـه هـا و غـده هـا    ، ها ي خـوراكي  شامل قارچ(سبزيجات  2/2/5/ 40
دانـه هـا پـورة دانـه يـا پخـش       ها و مغز هاي دريايي ، جلبك) بقوالت و آلوئه ورا 

  كردني ها 

  

بوبات و بقـوالت  ح، ريشه ها و غده ها، ها ي خوراكي شامل قارچ(سبزيجات 04/2/2/6
پالـپ دانـه و فـراورده هـاي     دانـه هـا ،   ها ومغز دريايي ، هاي و جلبك)و آلوئه ورا 

بـه جـز گـروه غـذايي     )  سبزيجات شـيرين ، ها سس مثل دسر سبزيجات و( آماده
04/2/2/5  

، ريشـه هـا و غـده هـا    ، ها ي خـوراكي  شامل قارچ(سبزيجات تخمير شده  04/2/2/7
، دانـه هـا   هـا و مغز ي دريـايي ، هـا  فراورده جلبـك ) ورا حبوبات و بقوالت و آلوئه 

  12/10محصوالت تخمير شده سويا از گروه غذايي 
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كاربرد مجاز در   نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيك محصوالت

  هاي غذايي در گروهكاربرد 

  با منشاء حيواني ئيغذامواد   موادغذائي با منشاء گياهي

  

440  

  

  پكتين 

  

  مواردمام براي ت

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  

لبنيات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه      0/01
 0/02غذايي 

  

 ii500  

  

  

 iii500  

  

 هيـــدروژن ســـديم
  كربنات

  

ســـديم سســـكوئي 
  كربنات

 نانوايي  فراورده هاي 07/0  مواردبراي تمام 

  ها شيريني 05/0

ات و محصوالت مشابه بـه جـز محصـوالت گـروه     لبني 0/01
 0/02غذايي 

  

  

 i501  

  

  ها شيريني 05/0  مواردبراي تمام   كربنات پتاسيم 

، مشتق شده از دانه هاي  غالت، غالت و فراورده هاي آن 06/0
حبوبات و بقوالت به جز فراورده هاي ، ااز غده ها و ريشه ه

  07/0غذايي  نانوايي از گروه

  كيك ها  07/2

   

  غير مجاز 
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كاربرد مجاز در   نام افزودني  INSشماره 

  ارگانيكمحصوالت 

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  موادغذائي با منشاء حيواني  موادغذائي با منشاء گياهي

  

i503  

  

  

ii503 

  

  

  كربنات آمونيم

  

  

ــونيم   ــدروژن آم هي
  كربنات

  

  تنظيم كننده اسيديته

  

  

  ننده حجيم ك

  

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  

  غير مجاز

i504     

  

ii504  

 

  كربنات منيزيم

  

ــزيم   ــدروژن مني هي
  كربنات

اگرچه در اسـتاندارد هـاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي       ، مجاز  مواردبراي تمام 
  .وجود دارد ءاستثنا موارد همچنان 

  

  غير مجاز 
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شماره 

INS  

كاربرد مجاز در   نام افزودني

محصوالت 

  ارگانيك

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيواني ئيغذامواد   موادغذائي با منشاء گياهي

  

508  

، ريشه ها و غده ها، ي خوراكيشامل قارچها(ميوه ها و سبزيجات  40/0  مواردبراي تمام   كلرايدپتاسيم 
هـا  هاي دريايي و مغز راورده جلبكف) و بقوالت و آلوئه ورا حبوبات 

  دانه ها و

  خردل 12/4

سـس  ، سـس پنيـر  ، مانند كچـاب (  نشده ونامولسيهاي  سس 12/6/2
  )سس گوشت ، اي خامه

  غير مجاز 

509  

  

ريشـه هـا و غـده    ، ي خوراكيها شامل قارچ(ميوه ها و سبزيجات  40/0  مواردبراي تمام   كلرايدكلسيم 
هـاي دريـايي و    راورده جلبكفو ) حبوبات و بقوالت و آلوئه ورا  ،ها

  دانه هاها و مغز

به جز فـراورده هـاي سـويا در گـروه غـذايي      ( فراورده هاي سويا  06/8
  )12/10و فراورده هاي تخمير شده سويا در گروه غذايي 12/9

  فراورده هاي پروتئن سويا 12/9/1

  فراورده هاي تخمير شده سويا 12/10

ات و محصوالت مشـابه بـه جـز محصـوالت     لبني 0/01
 0/02گروه غذايي 

ه هاي ماكيـان  فراورد، هاي فراوري شده گوشت 08/2
  كامل يا قطعه قطعه شده و حيوانات شكاري 

ماكيــان و ، چــرخ شــده فــراوري شــده گوشــت  08/3
  حيوانات شكاري

  ) مانند پوشش سوسيس( پوشش هاي خوراكي  08/4
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شماره 

INS  

كاربرد مجاز در   ودنينام افز

محصوالت 

  ارگانيك

  هاي غذايي كاربرد در گروه

  مواد غذائي با منشاء حيواني  موادغذائي با منشاء گياهي

511  

  

  

  كلرايد منيزيم

  

  مواردبراي تمام 

به جز فـراورده هـاي سـويا در گـروه غـذايي      ( فراورده هاي سويا  06/8
  )12/10ه غذايي و فراورده هاي تخمير شده سويا در گرو12/9

  فراورده هاي پروتئن سويا 12/9/1

  فراورده هاي تخمير شده سويا 12/10

  

  غير مجاز

516  

  

به جز فـراورده هـاي سـويا در گـروه غـذايي      ( فراورده هاي سويا  06/8  مواردبراي تمام   سولفات كلسيم
  )12/10و فراورده هاي تخمير شده سويا در گروه غذايي 12/9

و  مانند انواع پـر شـده بـا فرنـي    (  وچه ها و پاي هاكل، ها كيك 07/2/1
  )ميوه ها

  خمير مايه ها و فراورده هاي مشابه 12/8

  فراورده هاي پروتئين سويا 12/9/1

  فراورده هاي تخمير شده  سويا 12/10

  

  

  

  غير مجاز
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شماره 

INS  

كاربرد مجاز در   نام افزودني

  ارگانيكمحصوالت 

  هاي غذايي در گروه كاربرد

  با منشاء حيوانيئي غذا مواد   وادغذائي با منشاء گياهيم

  

524  

از غـده  ، غالت دانه هايمشتق شده از ، غالت و فراورده هاي آن 6/00  مواردبراي تمام   يداهيدروكسسديم 
نـانوايي از   و بقوالت بـه جـز فـراورده هـاي     حبوبات، ها و ريشه ها
  07/0گروه غذايي 

  هاي خاص  ه با خمير مايه و نانهاي عمل آوري شد نان 07/1/1/1

  

  غير مجاز

دي اكسيد سيليكون   551
  ) نامتبلور(

ماننـد  ( چاشني ها و ادويه هاي معطر ، ادويه ها، گياهان دارويي 12/2  مواردبراي تمام 
  ) مورد استفاده در رشتة آماده ادويه 

  

  غير مجاز 

ارد هاي كلـي افزودنـي هـاي غـذائي همچنـان      اگرچه در استاند، مجاز  براي تمام عملكرد  ها  نيتروژن  941
  .وجود دارد ءاستثنا موارد 

  

اگرچه در استاندارد هاي كلـي افزودنـي هـاي    ، مجاز
  .وجود دارد ءاستثنا موارد غذائي همچنان 
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   مواد طعم دهنده  2-ب

سـب  طبيعـي  برچ  طعم دهندهفراورده هاي مواد و فراورده هايي كه تحت عنوان طعم دهنده طبيعي يا 
  .باشد )CAC/ GL 29: 1987( مطابق با استاندارد بايدگذاري مي شوند 

  

  آب آشاميدني  3-ب

   نمك  4-ب

مواد  فراوريكه معموال در است كلرايد به عنوان اجزاي اصلي  پتاسيم كلرايد ياسديم با ماده اصلي نمك 

  .غذائي استفاده مي شود

   ها ها و آنزيم ميكروارگانيسم 5-ب

 بـه ، غذايي به كـار مـي رود   موادها كه به طور معمول در فراوري  ها و آنزيم ارگانيسمميكرو از استفاده 
دست ورزي حاصل از هاي آنزيم  يا يژنتيكشدة  دست ورزي يا/و هاي تراريختهميكروارگانيسم  استثناي
  .مجاز است ،ژنتيكي

  مواد كمك فرايند 6-ب

  .مجاز است 2كاربرد مواد كمك فرايند مطابق با جدول  1-6-ب

  ميكروارگانيسم ها و آنزيم ها 2-6-ب

 به عنوان كمك فرايند غذايي موادارگانيسم ها و آنزيم ها كه به طور معمول در فراوري ميكرواستفاده از 
هـاي  آنـزيم  و يژنتيكـ  دست ورزي شـدة  يا/و هاي تراريختهميكروارگانيسم  استثناي به، به كار مي رود

  .از استمج ،يژنتيك دست ورزيحاصل از 

  

  دهاي آمينة ضروري دهاي چرب و اسيها ، اسي مواد معدني ، ويتامين 3-6-ب

هـا ، اسـيدهاي چـرب و اسـيدهاي آمينـة       مواد معدني ، ويتـامين كاربرد  ،ارگانيكدر تهيه مواد غذايي 
  . ، مجاز استباشد تائيد شدهمطابق مقررات  صورتي كه درضروري و ساير تركيبات نيتروژن دار 



�� 

  تهيه محصوالت با منشاء كشاورزي براي مواد كمك فرايند -  2جدول 

  

  رديف

  كاربرد  نام مواد

  محصوالت گياهي 

    آب  1

  منعقد كننده  كلسيم كلرايد  2

    كربناتكلسيم   3

    يداهيدروكس كلسيم  4

  منعقد كننده  سولفاتكلسيم   5

  منعقدكننده  1)نيگاري(يد اكلرمنيزيم   6

  دن كشمشخشك كر  كربناتپتاسيم   7

    يدادي اكس كربن  8

    نيتروژن  9

  حالل  اتانول  10

  مك صافيك  اسيد تانيك  11

    تخم مرغ با آلبومين  12

    كازئين  13

    ژالتين  14

    ژالتين بدست آمده از آبشش ماهي  15

  3و آزاد كننده 2ليز كننده  روغن نباتي  16

  حالل ژل يا كلوئيد  يدادي اكس سيليكون  17

    كربن فعال  18

    تالك  19

  



�� 

    ادامه 2جدول   

  كاربرد  نام مواد  رديف

    بنتونيت  20

    كائولين  21

    خاك دياتومه  21

    پرليت  23

    فندق ةپوست  24

  آزاد كننده  موم زنبور عسل  25

  آزاد كننده  4موم كارنائوبا  25

  قندتوليد  درآب استخراجي  pHتنظيم كننده   اسيد سولفوريك  27

  توليد قنددر pHتنظيم كننده   يداكسهيدرو سديم  28

    و نمك آناسيد تارتاريك    29

  توليد قند  كربنات سديم  30

    آمايش شده اجزاي پوست درخت  31

  توليد قنددر pHتنظيم كننده   يداهيدروكس پتاسيم  32

  pHتنظيم كننده   اسيد سيتريك  33

   1-Nigari 

2-Greasing agent 

3-Releasing agent 

2-Carnauba wax 



�� 

  

  براي فراورده هاي دامي و زنبوري مواد كمك فرايند   3-5-ب

  . كاربرد دارد فراوري فراورده هاي دامي و زنبوري فقط براي  3مواد پيشنهادي ارائه شده در جدول 

  

  مواد پيشنهادي براي فراورده هاي دامي و زنبوري - 3جدول 

  شرايط ويژه  نام  INSشماره 

    كربنات كلسيم  

  منعقد كننده در توليد پنير مواد ، قوام دهنده  يداكلر كلسيم  

  )صمغ قهوه اي رنگ ( استخراج پروپوليس  كائولين  

  حمام نمك براي پنير pHمنعقد كننده، تنظيم كننده   مواد: توليد شير  اسيد الكتيك  

  ماده خنثي كننده : توليد شير  كربنات سديم  

    آب  
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ICS: 67.020; 65.020 ; 55.020 

  68:  صفحه 
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