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 چینی:استانداردهای پارت

(. بر این اساس 1انجام پذیرد )جدول  حداکثر اندازه پارت بذریچینی در بذرهای تولید داخل باید بر اساس پارت .1

ردد. گهای موردنظر مرحله اول اخذ نمیبرداری و آزمونای بابت نمونهبر طبق قرارداد کنترل و گواهی بذر، هزینه

کننده به کوچک کردن اندازه پارت بذری بر اساس مصلحت شرکت، تفاوت هزینه اما در صورت تمایل تولید 

های بذری یک های اضافه شده، باید پرداخت گردد. در عین حال وزن بستههای پارتبرداری و آزموننمونه

 پارت نباید از حداکثر اندازه پارت بذری تجاوز نماید. 

 های بذری،های مهر و موم نمودن بستهترین روشی از راحتهای بذری هر پارت باید پلمب باشند. یکبسته .2

های بذری دو یا برداری از بستهالف(. نمونه-3های بذری است )شکل ها یا پاکتتک دوخت بودن سر کیسه

دوخت نصب ب(. در عین حال کارت مشخصاتی که در زیر این خط-3چند بار دوخت امکانپذیر نیست )شکل 

ای کاغذی هعنوان یک پلمب تکمیلی در نظر گرفته شود. برای پلمب نمودن در جعبهد بهتوانشده است نیز می

 و(.   -2نمایند استفاده نمود )شکل های مشخصاتی که در جعبه را مهر و موم میها یا لیبلتوان از برچسبمی

-1کل سطح زمین نباشند )شدر تماس مستقیم با ً مایمستقداده شوند و پالت قرار  یبر روهای بذری باید بسته .3

 الف(.

 بیرونت ها به سمآنکه سر و منظم به نحوی بر روی پالت چیده شوند به صورت دو ردیفی باید  های بذریبسته .4

 .الف و ب( -1پذیر باشد )شکل و شمارش آنها به راحتی امکان باشد

 های تخلیه بذر و ...( باید حداقلودالفاصله بین هر پارت با پارت مجاور و موانع اطراف )از قبیل دیوار، ستون، گ .5

د )شکل های بذری میسر باشبرداری به درون بستهسانتیمتر باشد، تا به راحتی امکان وارد نمودن سوک نمونه 75

برداری استاندارد در شوند، قبل از نمونههای وارداتی بر روی پالت چیدمان میبا توجه به این که بذر .ب(-1

 هایی که در مجاور آنهاهای فشرده یا پارتبرداری رعایت گردد )پارتاستاندارد برای نمونه گمرک، باید فاصله

 کاالهایی قرار دارد باید با لیفتراک مرتب شوند(.

باید  اشد.بوجود داشته هر پارت بذری های بستهبه تمامی دسترسینحوی باشد که امکان بهباید پارتها چیدمان  .6

 د(. -2های میانی غیر قابل دسترس(، جداً خودداری شود )شکل ها و ردیفآجری )ستونچینی گونه پارت از هر

شکل ) راحتی به باالترین کیسه امکان پذیر باشدبه حدی باشد که دسترسی نمونه بردار بهباید ارتفاع هر پارت  .7

 .ج(-ا

تولید کننده و نوع سم درج اطالعاتی از قبیل نوع محصول، رقم، طبقه بذری، سال تولید بذر، نام شرکت  .8

بیل هایی از قتوان برای بستههای بذری ضروری است. این اطالعات را میضدعفونی کننده بذر بر روی بسته

 هایی از قبیل پاکت، فویل، جعبه و قوطی بر رویبگ بر روی کارت مشخصات و برای بستهگونی، پاکت و جمبو

بیل هایی از قپ کرد. در عین حال اطالعات موردنظر را در بستهها چابرچسب )اتیکت( قابل نصب بر روی بسته

 . ز، ک(  -2)شکل  توان مستقیماً بر روی بسته بذری چاپ نمودپاکت و جعبه کاغذی می



 

 

های بذری امکانپذیر نیست، شرکت تولیدکننده بذر باید در چاپ شماره پارت بر روی پاکت با توجه به این که .9

ز، محلی را در باالی پاکت بذری )نزدیک محل دوخت( با عنوان -2هنگام سفارش طرح پاکت، طبق شکل 

ها به صورت دستی یا با استفاده از مهر بر بندی، شماره پارتدر نظر گیرد تا قبل از مرحله بسته "شماره پارت"

ها را برداری، باید تمامی شماره پارتبردار در هنگام نمونههای بذری درج شود. فرد نمونهتهروی تمامی بس

های بذری مشاهده نماید. شماره پارت مذکور با هماهنگی کارشناس مسئول بذر مربوطه یا واحد برروی بسته

 گردد.  استانی مشخص می

 های مشخصات نصب شده برها یا کارترل نمودن لیبل، کنتهای بذری سنواتیبرداری از پارتدر هنگام نمونه .10

های بذری فاقد لیبل، بدلیل عدم هویت باید الف و ب(. لذا بسته 2های بذری ضروری است )شکل روی بسته

(، به دلیل دو قسمتی بودن 3های بذری دارای کارت مشخصات )شکل از پارت بذری خارج کردند. اما در پارت

اقد های بذری فشود(، باید بستهرت برای موارد اضطرار، در درون بسته بذری قرار داده میاین کارت )نیمی از کا

کارت مشخصات را خارج نموده و پس از اطمینان از وجود کارت درونی، آنها را به پارت مورد نظر اضافه نمود. 

نها قابل یا کارت مشخصات آراحتی لیبل چینی شوند که بههای بذری به نحوی پارتبرای این منظور باید بسته

شود، های بذری که برای کنترل کارت درونی، دوخت کیسه آنها باز میالف(. کیسه-2)شکل ارزیابی باشد 

اهری های بذری، به دلیل غیر یکنواختی ظتوانند با صورتجلسه تعداد دقیق مجدداً دوخته شوند. تعویض کیسهمی

 دلیل پوسیده شدن آن، ضرورت بر تعویض کیسهگردد، مگر این که بههای جدید توصیه نمیاستفاده از کیسه

 باشد.

-نیز ضمن تکمیل فرم درخواست مربوطه، باید چیدمان بسته وارداتیزمینی های سیببرداری از بذربرای نمونه .11

های برداری از بستهنحوی باشد که امکان نمونههای بذری هر کد زارع )در رقم و طبقه بذری مورد نظر( به

 مختلف وجود داشته باشد. 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 


