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ارائه مرکب از چهار بخش عمده شامل مقررات، اقدامات کشاورزي خوب، الزامات اقدامات کشاورزي خوب جهانی، 

  .وضعیت آلمان و خالصه مطالب است

اروپا کشاورزان ملزم اند که زمین خود را در شرایط خوب در بخش اول اشاره شده که براساس مقررات اتحادیه 

این مفهوم شامل حفاظت از خاك در برابر فرسایش، حفظ ماهیت ارگانیکی و . کشاورزي و زیست محیطی نگاه دارند

در آلمان نیز اقدامات کشاورزي خوب شامل مقرراتی در زمینه . ساختار خاك و حفاظت از چشم انداز طبیعی می گردد

ظت از خاك، کاربرد کودها، استفاده از تولیدات حفظ نباتات، کالیبره کردن تجهیزات افشانه ها، ذخیره سازي مواد حفا

  .شیمیایی و مواردي از این قبیل می باشد

به نقاط کنترل یا معیارهاي انطباق و پذیرش اقدامات کشاورزي خوب در سطح ) Requirement(در بخش الزامات 

گروه  16این الزامات شامل . در این الزامات ابتدا به طرح مبناي تمام مزرعه پرداخته شده است. استمزرعه اشاره شده 

عمده و تعداد زیادي تقسیمات فرعی است، به طور مثال در اولین گروه از این الزامات تحت عنوان تاریخچه مکان و 

ه زمین، ساختمان ها و دیگر گفته می شود ک)  Site Management and Side History(مدیریت مکان 

نظیر نقشه ها وجود یک سامانه مرجع . تسهیالت براي تضمین تولید سالم غذا و حفظ محیط زیست مدیریت می شوند

در آن مشخص شده و ... براي زمین و عرصه هاي تولید که مواردي همچون منابع آبی، انبارها، تسهیالت حمل و نقل و

  .ي ثبت تاریخچه محصول الزم استیک سامانه ثبت آمار تولید برا
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نیز موضوعی است که در باب مطلوبیت مکان براي تولید از حیث سالمت ) Risk assessment(ارزیابی مخاطره 

  :دباید در ارزیابی مخاطره موارد زیر درنظر گرفته شون. غذا، محیط زیست و بهداشت حیوانات موردنظر می باشد

 حوادث بالقوه فیزیکی، شیمیایی و زیستی -

 تاریخچه مکان -

بنگاه هاي پیشنهاد شده بر انبارها، کشت ها، محیط زیست مجاور و بهداشت و سالمت حیوانات در  تأثیر -

 .قلمروي گواهی دامپروري و آبزیان



 
 

معرفی ارزیابی مخاطره شامل پنج گام شناسایی حوادث، تعیین تشخیص یا شیء آسیب دیده و چگونگی آسیب،  

ارزشیابی مخاطرات و تعیین پیش هشدارها، ثبت یافته ها و اجراي آن ها و سرانجام بازبینی ارزیابی و بهنگام نمودن 

 .آن است

  :قواعد مزبور شامل موارد زیر است. پرداخته شده است)Crop base(در بخشی از الزامات به قواعد محصول پایه 

 قابلیت ردیابی  -

 مواد تکثیري -

 مدیریت و حفاظت از خاك -

 به کارگیري کودها -

 مدیریت آب -

 مدیریت تلفیقی آفات -

 فرآورده هاي حفظ نباتات -

 تجهیزات -

Control Points and Compliance Criteria – Crops Base
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  .جداگانه اي که ضمیمه مقررات می باشد گنجانده شده استقواعد سرفصل هاي باال در مجموعه هاي راهنماي 

ذکر این نکته ضروري است که بهداشت و سالمت و رفاه نیروي کار در مزرعه در ضوابط اقدامات کشاورزي خوب در 

              قواعد مربوط به نیروي کار شامل رویه هاي بهداشت و سالمتی . ایز جایگاه ویژه اي استحکنار سایر قواعد 

مواردي همچون مخاطرات شناخته شده، رویه هاي اتفاقات و فوریت ها، طرح هاي احتمالی و طرح هاي در بر گیرنده 

  .بازبینی شده مربوط به تغییرات در مخاطرات می باشد

  .بخش دیگري از مبحث نقاط کنترل و ضوابط پذیرش در خصوص قواعد مربوط به میوه و سبزي است

  :ي پنج گروه از قواعد وجود دارددر مورد میوه و سبز

 Site Managementمدیریت مکان       -

 Soil Management      مدیریت خاك -

 Substrates       اراضی بستر -

 PRE-Harvest      قبل از برداشت -

 )حمل محصول(فعالیت هاي برداشت و پس از برداشت  -

Harvest and post harvest (product harvesting) activities 

در . دندو مبحث عمده در مدیریت مکان می باش) Management plan(مدیریت مخاطرات و برنامه مدیریت 

  .فعالیت هاي برداشت و پس از برداشت نیز چهار رشته از فعالیت ها به وقوع پیوسته و مورد توجه قرار می گیرد

 برداشت -

 حمل محصول درنقطه برداشت -

 حمل در سالن بسته بندي -

 سازي انبار و خنک -



 
 

اگرچه ممکن است تمام این مراحل در یک مزرعه اتفاق نیفتد، اما ضوابط بهداشتی و نگهداري ابزارها و تجهیزات 

ضوابط بهداشتی عالوه بر فرآیندهاي . هدف مشترك و داراي اهمیتی یکسان براي فعالیت هاي سالمت غذایی است

ت هاي بعد از برداشت شامل حمل محصول، اثرات فردي برداشت شامل فرآیندهاي پیش از حمل از درب مزرعه، فعالی

عناصر تحت پوشش ضوابط . گردد و نیروي انسانی، تجهیزات، پوشش، مواد بسته بندي و ذخیره سازي محصول می

مزبور نیز دربرگیرنده آلودگی هاي ظاهري، شیمیایی و میکروبی، انتشار ترشحات بدنی افراد و بیماري هاي قابل انتقال 

براساس ارزیابی مخاطرات باید رویه هاي بهداشتی و دستورالعمل هاي برداشت و فرآیندهاي پس از . استانسان 

  .مورد عمل قرار گیرند) حمل محصول در زمین و وسیله حمل(برداشت 

در مورد موقعیت و جایگاه اقدامات کشاورزي خوب در کشور آلمان الزم به ذکر است که به طور مثال این قواعد در 

  .در آن کشور اجرا و از جانب فروشندگان مواد غذایی الزامات مربوطه مورد تأکید است رد میوه و سبزيمو

شمار . طرح و شالوده اساسی کار در این زمینه است) Benchmark Scheme Certified(طرح معیار گواهی 

واحد بود  8993معادل  2015ارس تولیدکنندگان کشاورزي داراي گواهی تأیید اقدامات کشاورزي خوب در آلمان تا م

  .که در مقایسه با سایر ممالک اروپایی حایز رتبه سوم پس از اسپانیا و ایتالیا می باشد

GLOBALG.A.P. STATISTICS
Number Producers Under Certification Per Country
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