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Arab Republic of Egypt 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 

Agricultural Pesticide Committee (APC) 

 جمهورية مصر العربية
 وزارة الزراعة واستصالح األراضي
 لجنة مبيدات اآلفات الزراعية 

 طرق أخذ عينات التحليل(: 30نموذج )
 

 )أ( بالنسبة للمبيدات السائلة: -1

ب ـــتسحيستعمل في أخذ العينة أنبوبة زجاجية خاصة بطول مناسب للعبوة التي تؤخذ منها العينة و

ة ـبــالطرق انمنــة اخــذ العينــة وتوةــل العينــة المــ خوذة فــي زجاجــة ابيــرة ن ي ــة جافــة ذات فتحــ

بهـذا هـا ية وتكرر هذه العملية على عبوات المبيد في حدود النسب المشار إلية وسدادة زجاجــواسع

يد عن ال يزثم تق ل الزجاجة وترج جيداً ويؤخذ منها خمس مكررات متماثلة حجم ال منها  النموذج

وتوةل ال مكررة في زجاجة ن ي ة جافة وتربط سدادتها بالـدوبارة بحيـت تلـو حـول * 3سم 750

دادة ة وتصل إلى البطاقة الملصقة عليها ويختم بالشمل ااحمر على اـل مـن سـعنقها وفوق الزجاج

لعينـة االزجاجة والبطاقة اما تختم طرف الدوبارة أيضاً فوق الزجاجـة ويسـتعمل فـي ذلـت خـاتم أخـذ 

 )مندوب الرقابة على المبيدات( وخاتم صاحب الش ن.

 بالنسبة للمبيدات غير السائلة: (ب)

ينـة معـدني غيـر قابـل للصـدأ وبطـول مناسـب للعبـوة التـي تؤخـذ منهـا الع تؤخذ العينة بإدخال مجـس

 ثــم توةــل بهــذا النمــوذجوتكــرر هــذه العمليــة علــى عبــوات المبيــد فــي حــدود النســب المشــار إليهــا 

شـبي أو العينات الم خوذة على م رش من الورق أو البالستيت وتخلط ببعضها خلطاً جيداً )بملوق خ

هـا ة تماماً، ويؤخذ من هذا المخلوط خمس مكررات متماثلة وزن اـل منمعدني( حتى تصبح متجانس

بارة وتخـتم ون يو وجـاف وتـربط بالـد برطمانثم توةل ال مكررة في  *جم 750ال يزيد عن عن 

 على النحو الوارد بالبند )أ(.

إســم المبيــد وترايبــي وتــاريع أخــذ العينــة  يبــين فيهــا المكــرراتاجــة معــدة اخــذ تلصــب بطاقــة لكــل زج -2

 والكميات التي تمثلها وإسم ال من آخذ العينة وصاحب المصلحة أو مندوبي.

 انتية: تؤخذ العينات من عبوات المبيدات بالنسب -

 ن جميل العبوات إذا اان عددها أقل من خمسة.م -أ 

 ل عددها عن خمسة.بشرط أال يق 100-5من العبوات إذا اان عددها من  %10ن م -ب 

 يقل عددها عن عشرة. بشرط أال 500-101العبوات إذا اان عددها من  من %5من  -ج 

 بشرط أال يقل عددها عن خمسة عشر. 1000-501عبوات إذا اان عددها من من ال %3من  -د 

 أو أاثر بشرط أال يقل عددها عن أربعون. 1000عبوات إذا اان عددها من من ال %2من  -ه

 

العنية فيما  أو جرام تحدد بمعرفة لجنة اخذ 3سم 250م أو وزن جميع المبيدات في المكررة ال يزيد عن * حج

 أو جرام. 3سم 750عدا الزيوت المعدنية يكون حكم أو وزن العنية ال يزيد عن 


