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 اجراءات الصحة النباتية
.تقديم طلب الفحص( 1  

مثل مستند الشحن وإذن االستيراد وشهادة )مراجعة المستندات والوثائق ( 2

(.الصحة النباتية  

.تسجيل المعاملة برقم تسلسل( 3  

.إسناد مهمة الفحص وسحب العينات الممثلة للشحنة( 4  

(.اإلفراج أو الحجز)اتخاذ القرار المناسب ( 5  

.تحصيل الرسوم المالية( 6  



 القوانين المعمول بها 
. قانون الحجر الزراعي -1   

.قانون المبيدات -2  

. قانون االسمدة ومحسنات التربة الزراعية -3  

 . قانون سالمة الغذاء -4  

 



فات آلحجر آلزرآعي
 
  قائمة آ

.اآلفات الحشرية  -1  

 

(Rhynchophorus ferrugineus) سوسة النخيل الحمراء .   

 (Sternochetus mangiferae) سوسة نواة المانجو.   

(Cydia pomonella  )  دودة ثمار التفاح  

(Cerambyx sp.) ناخرات االخشاب .   

(Ceratitis capitata) ذبابة فاكهة البحر االبيض المتوسط .   



 قائمة آفات الحجر الزراعي 

  االمراض -2

 

( Xanthomonas campestris) تقرح الموالح البكتيري.   

(Corynebacterium sepdonicum) العفن الحلقي في . 

 البطاطس

(Fusarium oxysporum) مرض بنما الموز .   

(Lethal yellowing ) االصفرار المميت في النخيل  





  

يتجلى دور مفتش الحجر الزراعي لمنع دخول اي آفة . 
زراعية قد يهدد اقتصاد البلد ومن هذا المنطلق يجب على 

المفتش ان يكون على دراية باآلفات الزراعية الحجرية 
والغير حجرية الخاضعة للوائح كما يجب عليه اتباع اسلوب 

علمي موحد في اخذ العينات من االرساليات الصادرة 
والواردة عن فحص الشحنات المختلفة فقد تم  اصدار دليل 

موحد حيث تم اعداد مادته من قبل منظمة االغذية والزراعة 
لضمان توحيد , لالمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الزراعة  

اجراءات الفحص ولضمان توافق هذه االجراءات مع قانون 
الحجر الزراعي والئحته التنفيذية وبما يتفق مع المعايير 

الدولية للصحة النباتية الصادرة من امانة االتفاقية الدولية 
  .لوقاية النبات



 اآلفات الزراعية الجديدة

( Tuta absolota)  حفار اوراق الطماطم 

آفة  مدمرة للطماطم منشؤها أمريكا الجنوبية واعتبرت االفة 

مؤخرا تهديدا خطيرا النتاج الطماطم وهي عابرة الحدود 

ومدمرة على حد سواء النتاج الطماطم المحمية أو 

يتم االن عمل مسح , المزروعة في الحقول المفتوحة
من قبل الجهات المختصة لمكافحة اآلفة ومنع  شامل

 انتشارها 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7fc5124718&view=att&th=13f36687d5c10396&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw


 حاجيات البلد فيما يخص المعايير 

نواجه الكثير من المشاكل فيما يخص شهادات 

الصحة النباتية الزراعية من قبل الدول المصدرة 

في عدم  احضار الشهادة الصحية االصلية وايضا 

عدم مطابقتها في االسم العلمي وفي الكميات 
 المحددة



  العالج

الفعالية في استئصال اآلفة  دون ترك اثار ضارة يشترط 

,  النباتاتعلى االرسالية وكذلك المحافظةعلى حيوية 

ومن أكثر طرق العالج الحديثة وأكثرها فعالية هي 

بواسطة وحدة التبخير  الميثايلالتبخير بغاز بروميد 

المتنقلة وذلك لفعاليتها الشديدة في إبادة الحشرات 
            وإمكانية انتقال فريق التبخير إلى 

.األرساليةموقع     

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=7fc5124718&view=att&th=13f3c4924fc74713&attid=0.1&disp=inline&realattid=1437708829917708288-local0&safe=1&zw


 
لتشخيص ا  

 

 المختبر المرجعي للصحة النباتية
 

 يهدف المختبر  لتعزيز قدرات الحجر الزراعي إلى مراقبة النباتات 
 ومنتجاتها واألسمدة ووسائط النمو المختلفة 

.والمبيدات الزراعية للكشف عن اآلفات الزراعية  

قسم ضبط جودة , قسم صحة البذور : ويتكون المختبر من عدة أقسام 
قسم ضبط جودة , قسم ضبط جودة المنتجات الزراعية , المبيدات  

.االسمدة و قسم تشخيص اآلفات   



 الخاتمة
 ،يعد الحجر الزراعي خط الدفاع األول من أجل حماية الثروة الزراعية في البالد

ولكن ال يعني ذلك بالضرورة استحالة دخول اآلفات الزراعية الجديدة وذلك لعدة 
 :أسباب منها

لعدم التمكن الفحص العشوائي يعتمد الفحص الفني لإلرساليات الزراعية على ( 1    
 .من فحص اإلرساليات الكبيرة بالكامل

 .الغش التجاري والتهريب( 2    

 .عدم توفر جميع اإلمكانيات الضرورية( 3    

 .صعوبة تشخيص بعض اآلفات الزراعية( 4    

 

وهكذا لكل بداية نهاية وخير العمل ما حسن آخره وخير الكالم ما قل ودل وبعد هذا 
الجهد المتواضع اتمنى أن أكون موفقة في سردي للعناصر السابقة سردا ال ملل 

 فيه وال تقصير وفقني هللا و اياكم لما فيه صالحنا جميعا
 و آلحمد هلل رب آلعالمين


