
  

هعتثز اس ٍسارت کشاٍرسي کشَر هثذاء (phytosanitary certificate) اخذ گَاّي تْذاشت ًثاتي -1

 .تَلیذ

 Treatmentتخش  ضذ عفًَي هحوَلِ در کشَر هثذاء تِ یکي اس رٍشْاي سیز ٍ درج هشخصات آى در -2

 :گَاّي تْذاشت گیاّي هزتَطِ

 21 سبعت در دهبي  ببالتز اس 24بزاي هذت  گزم در هتز هکعة 40ضذعفًَي تا گاس هتیل تزٍهایذ تِ هقذار - الف

(.  درجِ سبًتي گزاد هَرد پذیزش ًخَاّذ بَد10اًجبم ضذ عفًَي در حزارت ّبي ووتز اس ) NAPدرجِ سبًتي گزاد در شزایط 

 درجِ سبًتي 15 بزاي هذت یه ّفتِ در دهبي  ببالتز اس  گزم در هتزهکعة3ضذعفًَي تا گاس فسفیي تِ هقذار - ب

 NAP.گزاد  در شزایط 

. هحوَلِ ببیستي عبري اس خبن، بمبیبي گيبّي، بذر پٌبِ، بذٍر علف ّبي ّزس، حشزات سًذُ ٍ عالئن بيوبریْب ببشذ- 3

هَرد لبَل هي ببشذ ٍ در غيز ایٌصَرت صفز درصذ در هحوَلِ هَرد ًظز اسوشَرّبي فَق تذر یا تخن پٌثِ حذ هجبس - 4

.هحوَلِ لببل تزخيص ًوي ببشذ ٍ ببیستي عَدت دادُ شَد  

. هحوَلِ ببیستي در وشَر هبذاء در لفبف سبلن ٍ ًَ بستِ بٌذي ٍ سپس ببرگيزي گزدد- 5
حول هحوَلِ اسوشَر ّبي فَق بِ وشَر ایزاى ببیذ بصَرت یىسزُ اًجبم گيزد ٍ ّز گًَِ تخليِ ٍ ببرگيزي هجذد در وشَر ثبلث -  6

 .ًوي ببشذ هَرد تبیيذ

ارائِ اصل گَاّي بْذاشت گيبّي هٌطبك بب شزایط اعالهي ٍ سبیز هذارن السم بِ وبرشٌبسبى لزًطيٌِ گيبّي در ٌّگبم ببسدیذ - 7
ٍ در غيز ایي صَرت هسئَليت عَالب هتزتبِ بِ عْذُ ٍاردوٌٌذُ خَاّذ  هحوَلِ در هزس ٍرٍدي ٍ گوزن تزخيص وٌٌذُ الشاهي است

. بَد
چٌبًچِ هحوَلِ در ًتيجِ ببسرسي آلَدُ بِ عَاهل خسبرت سا تشخيص دادُ شَد در صَرتي وِ بتَاى بِ تشخيص هبهَر لزًطيٌِ - 8

بب رعبیت ضَابط هزبَطِ، آلَدگي را اس بيي بزد، هحوَلِ بِ ّشیٌِ صبحب وبال ضذعفًَي هي شَد ٍ در غيز ایي صَرت، هحوَلِ 
 چٌبًچِ آلَدگي لزًطيٌِ اي هشبّذُ شَد هطببك ضَابط بيي الوللي وبال عَدت یب اهحبء "تَضيحب)عَدت یب اهحبء خَاّذ شذ 

. (هيگزدد
هحوَلِ بِ گوزوبت داخلي صزفأ بعذ اس بزرسي ٍ تبیيذ اصل هذارن هَرد ًيبس درهزس ٍرٍدي هجبس خَاّذ  (تزاًشیت داخلي)پبسبٍاى - 9

. بَد
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  (Gossypium hirsutum) (Raw cotton bales) ٍاردات پٌثِ هحلَج شزایط قزًطیٌِ اي

 تاجیکستاى، تزکوٌستاى، قزقیشستاى ٍ قشاقستاى، اس کشَرّاي استکستاى
 (96تذٍیي خزداد هاُ )

  


