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القرار الوزاري المقترح 2013لسة 1018القرار الوزاري 

3 - المواد الجديدة

9 9 مواد تم تعديلها بشكل جوهري

27 26 مواد تم تعديلها تعديالت ليست جوهرية

14 14 مواد لم يحدث بها تغيير

- 1 تم ضمها مع مواد أخرىمواد

53 50 إجمالي عدد المواد



مواد مت استحداثها يف هذا القرار-ب
(ثالث مواد جديدة)



(4)مادة
مهنةمزاولةتراخيصبمنحالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةتقوم

طةالمتوسالمؤهالتحملةمنالزراعيةاآلفاتمبيداتمطبقي
قررة،المالتدريبيةالبرامجاجتيازبعدمعتمدةشهاداتبموجب

.سنواتأربعكلتجديدهايتمأنعلى



(38)مادة

داتالمبيمتبقياتلتحليلالمركزيالمعملمنكل  يتولى

اتللمبيدالمركزيوالمعملاألغذيةفيالثقيلةوالعناصر

اقباألسوالزراعيةالمنتجاتفيالمبيداتمتبقياترصد

دوريةربتقاريالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةوتوافىالمحلية،

ة،المحليالظروفتحتالمبيداتمتبقياتمستوىلمراجعة

عوتتبلرصدالسنويةالخطةوضعاللجنةتتولىأنعلى

.حليةالمباألسواقالزراعيةالمنتجاتفيالمبيداتمتبقيات



(47)مادة

اآلفاتلمبيداتالمحليالمنتجأوالمستورديلتزم

تصديرإعادةأوواآلمنالكاملبالتخلصالزراعية

تحتوذلكصالحيتها،مدةاستنفذتالتيالمبيدات

.المختصةالجهاتإشراف



مواد طرأ عليها تعديالت جوهرية-ج
(تسعة مواد)



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(11)المادة
جيله،تسالمطلوبللمبيدالفنيةللبياناتالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةإجازةعند

قديالتالرئيسةوالشوائبالفعالةالمادةمنعيناتبتقديمالشأنصاحبيلتزم

حالةفيوذلكمرجعيةقياسيةكموادإلستخدامهامعتمدةمصادرمنتصاحبها

رجتخالتيالمركباتحالةفيأماالفكرية،الحمايةفترةفيمازالتالتيالمركبات

عالةالفالمادةبتوفيرللمبيداتالمركزيالمعملفيقومالفكريةالحمايةفترةمن

أنالشصاحبيلتزمكمامعتمدة،مصادرمنتصاحبهاقدالتيالرئيسةوالشوائب

مقابلدونبتسجيلهالمطلوبالمبيدوتجريبلتحليلالالزمةالمبيداتعيناتبتقديم

المطلوبةالعيناتعنالجمركيباإلفراجالترخيصيتم.اللجنةتحددهاالتىوبالكميات
.عنهينوبمنأواللجنةأمينمنمعتمدةموافقةعلىبناء  "قيمةبدون"



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(12)المادة

نيةالفللبياناتالتمهيديللملفالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةإجازةعند

الفعالةادةالممنعيناتبتقديمالشأنصاحبيلتزمتسجيله،المطلوبللمبيد

لكوذللتحليل،ضروريةاللجنةتراهاأخرىموادأيأوالرئيسةوالشوائب

صاحبيلتزمكما،مرجعيةقياسيةكموادإلستخدامهامعتمدةمصادرمن

تسجيلهوبالمطلالمبيدوتجريبلتحليلالالزمةالمبيداتعيناتبتقديمالشأن

لجمركياباإلفراجالترخيصيتم.اللجنةتحددهاالتىوبالكمياتمقابلبدون

اللجنةأمينمنمعتمدةموافقةعلىبناء  "قيمةبدون"المطلوبةالعيناتعن
.عنهينوبمنأو



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(15)المادة
قابلةسنوات6لمدةتسريتسجيلشهاداتالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةتُصدر

استيفاءبعدوذلكاإلصدار،تاريخمناعتبارا  المجهزالمبيدأوالخامللمنتجللتجديد

الثالثةالسنةبدايةفيالمجهزالمبيدفعاليةتقييمإعادةيتم.التسجيلمتطلباتجميع

بشرطالشأنصاحبطلبعلىبناء  الشهادةوتجددالتسجيلشهادةإصدارتاريخمن

بيدالمأوالخامالمنتجعلىالقرارهذافيالواردةالتسجيلشروطانطباقاستمرار

اريختمنالسادسةالسنةبدايةفيأخرىمرةالمجهزالمبيدتقييمإعادةمعالمجهز

يلتسجشهادةإصدارتمإذاإالالخامالمبيدتسجيلإعادةيتموال،الشهادةإصدار

نهعينوبمنأواللجنةأمينيوقعالحاالتجميعوفيالمجهزة،مستحضراتهألحد

منأواللجنةرئيسمنالشهادةوتعتمدالتسجيل،تجديدأوالتسجيلشهادةعلى
.عنهينوب



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(16)المادة
قابلةتسنواستلمدةتسريتسجيلشهاداتالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةتُصدر

استيفاءدبعوذلكاإلصدار،تاريخمناعتبارا  المجهزالمبيدأوالخامللمنتجللتجديد

السنةمنكلةبدايفيالمجهزالمبيدفعاليةتقييمإعادةيتم.التسجيلمتطلباتجميع

علىاء  بنالشهادةوتجددالتسجيلشهادةإصدارتاريخمنالسادسةوالسنةالثالثة

رارالقهذافيالواردةالتسجيلشروطانطباقاستمراربشرطالشأنصاحبطلب

متإذاإالالخامالمبيدتسجيلإعادةيتموالالمجهز،المبيدأوالخامالمنتجعلى

خامالالمنتجمنعينةأخذشريطةالمجهزةمستحضراتهألحدتسجيلشهادةإصدار

جميعوفي،اعليهُسّجلالتيللمواصفاتمطابقتهمنللتأكدالمستحضرتجهيزقبل

سجيل،التتجديدأوالتسجيلشهادةعلىعنهينوبمنأواللجنةأمينيوقعالحاالت
.اللجنةرئيسمنالشهادةوتعتمد



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(16)المادة
عاملمدةالتصديربغرضتسجيلشهاداتإصدارالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنة

نهايمككمامحليا ،المجهزةأوالمصنعةالمسجلةللمبيداتوذلكللتجديدقابل

قةمطابتحليلشهادةإصداربعدالتسجيلقيدللمبيداتالشهاداتتلكإصدار

حكيمتوإجازةاألول،الموسمفيالحيويالتقييمإلختبارواجتيازهاللمواصفات،
.بهاالخاصالملف



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(17)المادة

رالتصديبغرضفنيةموافقاتإصدارالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنة

كما.ليا  محتعبئتهاالمعادالمستوردةأومحليا  المنتجةالمسجلةللمبيدات

لتسجيلاقيدللمبيداتالتصديربغرضتسجيلشهاداتإصدارللجنةيجوز

زهاواجتياللمواصفات،مطابقةتحليلشهادةإصداربعدمحليا  المجهزة
.بهااصالخالملفتحكيموإجازةاألول،الموسمفيالحيويالتقييمإلختبار



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(19)المادة

لمسجلاالجهةملكيةانتقالحالةفيإالللغيرالتسجيلشهادةعنالتنازليجوزال

مبيداتنةلجتحددهاالتيالرسميةالمستنداتكافةتقديمبشرطإليهبإسمهاالمبيد
.الشأنهذافيالزراعيةاآلفات



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(21)المادة

نواتسثالثمروربعدإالللغيرالمبيدتسجيلشهادةعنالتنازليجوزال

المسجلالجهةملكيةوانتقالمرةأولالتسجيلشهادةإصدارتاريخمن

جنةلتحددهاالتيالرسميةالمستنداتكافةوتقديمإليهبإسمهاالمبيد
.الشأنهذافيالزراعيةاآلفاتمبيدات

واتسنستمنأكثرإصدارهاعلىمضىالتيالتسجيلشهاداتحالةفي

إفراجإصدارآخرمنسنةمروربعدإالللغيرعنهاالتنازليجوزال
.كيةالملانتقالعلىالمنتجةالشركةموافقةويُشترط.للمبيدجمركي



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(21)المادة
علـىامآفـةلمكافحةإضافيةتوصيةإصدارالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنـةيجوز

علىفةاآلنفسلمكافحةبهوُموصىمصرفيمسجلمبيدباستخدامآخرمحصول
Off)آخرمحصول label)إنتاجهاالمخصصالمزارعلطلباتاستجابةوذلك

المبيدمانأشريطةللتجديدقابلعاملمدةالحالةهذهفيالتوصيةوتكونللتصدير،
.الحشائشمبيداتعلىالمادةهذهتنطبقوالمعاملته،المرادالمحصولعلى



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(25)المادة

ـــــةإضافيـــــــتوصيـــــــــةإصدارالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنـةيجوز
(Off Label)مجموعةأومحصولأقربعلـىوذلكماآفـةلمكافحة

ةاستجابوذلكبه،وُموصىمصرفيمسجلمبيدباستخداممحاصيل

ذههفيالتوصيةوتكونللتصدير،إنتاجهاالمخصصالمزارعلطلبات

المرادالمحصولعلىالمبيدأمانبشرطللتجديدقابلعاملمدةالحالة
.معاملته



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(23)المادة
بيداتالمشحناتتصديرإعادةعلىالموافقةالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنةيجوز
.اللجنةتقبلهاالتيوبالمبرراتالشأنصاحبطلبعلىبناء  استيرادهاتمالتي



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(18)المادة

ناتشحتصديرإعادةعلىالموافقةالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنةيجوز

نيةفموافقةعلىالحصولبعدوذلكالمستوردةالزراعيةاآلفاتمبيدات

لتياوبالمبرراتالالزمةالتحاليلإجراءوبعداللجنة،تصدرهاللتصدير
.اللجنةتقبلها



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(29)المادة
مبيداتةتعبئإعادةأوتجهيزأوتخليقبغرضمصنعترخيصتجديدأوترخيصعند

اآلفاتمبيداتلجنةإلىطلبا  الشأنصاحبيقدممصرفيالمسجلةالزراعيةاآلفات

للجنةاوتكلفالمطلوبة،والنماذجوالمستنداتالموافقاتبكافةمصحوبا  الزراعية

وفى.يصالترخإمكانيةحولبتوصيةمشموال  تقريربإعدادللمبيداتالمركزيالمعمل

واتسنأربعلمدةالمختصالمصنعترخيصاللجنةتصدرالشروطاستيفاءحالة

فيالبكالوريوسدرجةعلىحصولهالمسئولالمديرفيويشترطللتجديد،قابلة

يتمأنعلى،التدريبيةالبرامجباجتيازهاللجنةمنمعتمدةوشهادةالزراعيةالعلوم

جهيزتأوتخليقلهاالمرخصللمصانعيجوزال.سنواتأربعكلالشهادةهذهتجديد

الزراعيةاآلفاتمبيداتغيرأخرىموادأيأومبيداتتخزينأوتعبئةإعادةأو
.اللجنةمنبهاالمصرح



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(30)المادة

عادةإأوتجهيزأوتخليقبغرضمصنعترخيصتجديدأوترخيصعند

طلبا  نالشأصاحبيقدممصرفيالمسجلةالزراعيةاآلفاتمبيداتتعبئة

تنداتوالمسالموافقاتبكافةمصحوبا  الزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةإلى

قريرتبإعدادللمبيداتالمركزيالمعملاللجنةوتكلفالمطلوبة،والنماذج

الشروطاستيفاءحالةوفى.الترخيصمنحإمكانيةحولبتوصيةمشموال  

جديد،للتقابلةسنواتأربعلمدةالمختصالمصنعترخيصاللجنةتصدر

علومالفيالبكالوريوسدرجةعلىحصولهالمسئولالمديرفيويشترط

الزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةمنمعتمدةوشهادةيعادلهاماأوالزراعية

كلهادةالشهذهتجديديتمأنعلى،(المقررةالتدريبيةالبرامجاجتيازبعد)
.سنواتأربع



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(38)المادة
طلبلىعبناء  عاملمدةمبيدأيصالحيةفترةتمديدعلىالموافقةالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنةيمكن

بقةمطامنللمبيداتالمركزيالمعملتحققوبعدعنهينوبمنأواللجنةأمينإلىالشأنصاحبيقدمه

حالةوفي.عليهاالمبيدتسجيلتمالتيوالكيميائيةالطبيعيةللمواصفاتصالحيتهاتمديدالمطلوبالكميات

تعبئةالإعادةأوالقديمةالعبواتعلىملصقبوضعسواءعاملمدةالصالحيةبمداللجنةتقومالمطابقة

منيناتعبتحليلللمبيداتالمركزيالمعمليُكلَّفأنعلىالشأن،صاحبطلبحسبجديدةعبواتفي
.بتداولهاالسماحقبلالعبواتهذهجودةمنوالتأكدتعبئتهاإعادةتمالتيالعبوات



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(41)المادة

أيحيةصالفترةتمديدعلىالموافقةالزراعيةاآلفاتمبيداتللجنةيمكن

أمينإلىالشأنصاحبيقدمهطلبعلىبناء  للتجديدقابلعاملمدةمبيد

حققتوبعدالمبيدتوصياتإحدىسريانبشرطعنهينوبمنأواللجنة

هاصالحيتتمديدالمطلوبالكمياتمطابقةمنللمبيداتالمركزيالمعمل

حالةوفي.عليهاالمبيدتسجيلتمالتيوالكيميائيةالطبيعيةللمواصفات

ىعلملصقبوضعسواءعاملمدةالصالحيةبمداللجنةتقومالمطابقة

إعادةأوللمبيداتالمركزيالمعملومسئوليةإشرافتحتالقديمةالعبوات

المعملفيُكلَّ أنعلىالشأن،صاحبطلبحسبجديدةعبواتفيالتعبئة

دتمديتمالتيالعبواتمحتوىمنعيناتبتحليلللمبيداتالمركزي
.بتداولهاالسماحقبلالعبواتهذهجودةمنوالتأكدصالحيتها



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(41)المادة
تشغيلة،كلمن–أقلأو–طن25لكلواحدةعينةبواقععينات،بأخذالمبيداتعلىالرقابةمسئوليقوم

يداتالمبأومحليا ،تعبئتهاالمعادأوالمجهزةأوالمصنعةالمبيداتأوالمستوردة،المبيداترسائلمن

أخـذعلىنصينسخثالثمنمحضرا  المبيداتعلىالرقابةمسئوليُحرر.صالحيتهافترةتمديدالمطلوب

تحرز.حصالفتحتالمبيدمنتشغيلةلكلوذلكالمطلوبةالتحاليلإلجراءومتطابقةمتماثلةعيناتخمسة

نه،عينوبمنخاتمأوالشأنصاحبوخاتمالرقابة،مسئولبخاتمالمدعوماألحمربالشمعالعيناتهذه

ملالمعويحتفظالشأن،لصاحبواألخرىالزراعية،اآلفاتمبيداتلجنةإلىالمحضرمننسخةوتقدم

يحتفظوالعينات،إحدىعلىالمطلوبةالتحاليلبإجراءالمعمليقوم.الثالثةبالنسخةللمبيداتالمركزي

منالمعملحققتحالةوفيوالخامسة،الرابعةبالعينتينالشأنصاحبويحتفظوالثالثةالثانيةبالعينتين

رخيصا  تالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةتصدرالمبيد،عليهاالُمسجلالفنيةللمواصفاتالعينةمطابقة
.عنهينوبمنأواللجنةأمينبتوقيعالمستوردةالمبيداترسائلعنالجمركيباإلفراج



:الحاليالقرارمشروعفيالمادة

(44)المادة
واحدةةعينبواقععينات،بأخذللمبيداتالمركزيبالمعملالمبيداتعلىالرقابةمسئوليقوم
لخاماالمبيداتأوالمستوردة،المبيداترسائلمنلوطأوتشغيلةكلمن–أقلأو–طن25لكل

يُحرر.تهاصالحيفترةتمديدالمطلوبالمبيداتأومحليا ،تعبئتهاالمعادأوالمجهزةأوالمصنعة

لةمتماثعيناتخمسةأخـذعلىينصنسخثالثمنمحضرا  المبيداتعلىالرقابةمسئول

ذههتحرز.الفحصتحتالمبيدمنتشغيلةلكلوذلكالمطلوبةالتحاليلإلجراءومتطابقة

نه،عينوبمنخاتمأوالشأنصاحبوخاتمالرقابة،مسئولبخاتمالمدعومبالشمعالعينات

تفظويحالشأن،لصاحبواألخرىالزراعية،اآلفاتمبيداتلجنةإلىالمحضرمننسخةوتقدم

أوواحدةعلىالمطلوبةالتحاليلبإجراءالمعمليقوم.الثالثةبالنسخةللمبيداتالمركزيالمعمل

وفيخامسة،والالرابعةبالعينتينالشأنصاحبويحتفظلديهالمحفوظةالثالثالعيناتمنأكثر

لجنةتصدرالمبيد،عليهاالُمسجلالفنيةللمواصفاتالعينةمطابقةمنالمعملتحققحالة

تصريحأوالمستوردةالمبيداترسائلعنالجمركيباإلفراجترخيصا  الزراعيةاآلفاتمبيدات
.عنهينوبمنأواللجنةأمينبتوقيعمحليا  تعبئتهاالمعادأوالمجهزةللمبيداتبالتداول



مواد مت ضمها مع مواد أخرى-د
(مادة واحدة)



:(2013لسنة1018)السابقالقرارفيالمادة

(46)المادة
أوالمسجلةالزراعيةاآلفاتمبيداتمواقفالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةتراجع

فيقتوشأنهامنالتيالضوابطلهاوتضعالقرار،هذاصدورقبلالتسجيلقيد
.القرارهذاوأحكاميتماشىبماأوضاعها



حة العاملية تغيري تصنيف السمية طبقاا ملنظمة الص: ثانياا 
WHO

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture and Land Reclamation

The Agricultural Pesticide Committee



بتاريخ1/2016رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما13/1/2016

تهابجلسالدوريةوالمراجعةالمتابعةلجنةبهأوصتماعلىالموافقة

سميةتصنيفباعتماد10/1/2016بتاريخ(1/2016)رقم

2009عامفيHazardللضررطبقا  WHOتوصياتكأحدالمبيدات

جيلتسشهاداتتعديليتمأنعلىمصرفيالمسجلةالمبيداتعلى

تىحسماحفترةوإعطاءللمبيدات،االستدالليةوالبطاقاتالمبيدات

.أوضاعهالتوفيقاالستدالليةللبطاقاتالعامنهاية



عالة اإلجراءات التي اختذتها اللجنة حيال املواد الف: ثالثاا 
يف املشتبه يف إحداثها للخلل اهلرموني طبقاا لتصن

ECاملفوضية األوروبية 

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture and Land Reclamation

The Agricultural Pesticide Committee



بيان بأسماء المواد الفعالة المشتبه في إحداثها للخلل الهرموني وعدد 
المستحضرات المسجلة منها في مصر وعدد المستحضرات البديلة
اثه إسم المبيد المسجل والمشتبه في إحد

للخلل الهرموني

عدد المستحضرات 

المسجلة

عدد التوصيات 

البديلة

Acetochlor 3 11

Metam – sodium 2 4

Linuron 1 8

Amitrol 1 17

Deltamethrin 6 49

Epoxiconazole 2 12

Fenitrothion 2 15

Lambda-Cyhalothrin 17 48

Mancozeb 132 322

Metiram 9 311

Metribuzin 13 13

Thiram 7 70



بتاريخ4/2017رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما12/4/2017

بدراسةالخاصةالمصغرةاللجنةإليهتوصلتماعلىالموافقة

تحادااللتصنيفطبقا  الهرمونيللخللبإحداثهاالمشتبهالمبيدات

تلكنمباستيرادهاالمسموحالكمياتتخفيضفيالبدءمعاألوروبي،

ةالشركلنفسعنهاالمفرجالكمياتمتوسطمن%10بنسبةالمبيدات

صحةعلىللحفاظاحترازيكإجراءاألخيرةالثالثالسنواتخالل

التحادلالمصريةالصادراتتتعرضالحتىمصر،فيوالبيئةالمواطن

.مستقبال  معوقاتألياألوروبي



قرارات جلنة مبيدات اآلفات الزراعية بشأن قصر: رابعاا 
ي يتم استخدام بعض املستحضرات أو ختفيض الكميات الت

ت استريادها منها أو منع استخدامها نظراا ألنها تندرج حت
مواد فعالة عليها مالحظات من املرجعيات الدولية

Arab Republic of Egypt
Ministry of Agriculture and Land Reclamation

The Agricultural Pesticide Committee



مركبات مت منع استخدامها-أ



Phenthoateاملادة الفعالة -1



بتاريخ4/2011رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما14/6/2011

وعدمومستحضراتهاPhenthoateالفعالةالمادةتسجيلإلغاء

رةفتإعطاءومنهاجديدةشحناتأيإلستيرادفنيةموافقاتإصدار

يمكنحتىالقرارهذاصدورتاريخمنشهورستةمدتهاسماح

الشركاتوإخطارالفعالةالمادةهذهمنالموجودةاألرصدةاستهالك

يالمركزبالمعملالرقابةوقسمالمصدرينواتحادالمصلحةأصحاب

فىلةالثقيوالعناصرالمتبقياتلتحليلالمركزىوالمعملللمبيدات

بهذااألخرىالمعنيةوالجهاتوالمسطحاتالبيئةوشرطةاألغذية

.يخصهفيماكلبهللعملالقرار



املادتني الفعالتني-2
Isoproturon ،Copper salts of fatty acids and 

rosin acid



بتاريخ10/2016رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما18/10/2016

لشائعيـنااإلسمينتحتتقعالتيالمبيداتتسجيلإلغاءعلىالموافقة

Isoproturon،Copper salts of fatty acids and rosin acid
ينالمادتنفستحتتقعالتيالمبيداتتسجيلإجراءاتإيقافمع

آليةوضعللجنةتُشكلأنعلىالتسجيل،قيدمازالتالتيأوالفعالتين

.المادتينتلكأوضاعلتوفيق



م و ختفيض الكميات التي يت/ مركبات مت قصر استخدامها أو-ب
استريادها



Neonicotinoidاملواد الفعالة جملموعة -1

1.Acetamiprid

2.Clothianodin

3.Dinotefuran

4.Imidacloprid

5.Thiachloprid

6.Thiamethoxam

7.Sulfoxaflor



بتاريخ6/2015رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما17/6/2015

رقمابجلستهالدوريةوالمراجعةالمتابعةلجنةتوصيةعلىالموافقة

رشعدميراعى"عبارةبتعديل15/6/2015بتاريخ(6/2015)

الليةاإلستدالبطاقاتعلىتوضعوالتي"التزهيرفترةخاللالمبيد

رشتجنبمراعاةيجب"إلىNeonicotinoidمجموعةلمبيدات

."التزهيرأثناءالنحلنشاطفترةخاللالمبيد



Glyphosateاملادة الفعالة للمبيد احلشائش -2



بتاريخ12/2016رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما20/12/2016

مبيدواستخدامتداولبشأنالتاليةاالحترازيةالقراراتاتخاذ

حددهاالتيالمهلةوهي31/12/2017حتىبهاويُعملالجليفوسات

هذهوتتلخصالمبيدلهذاالنهائيالموقفتحديدلحيناألوروبياالتحاد

:التاليةالنقاطفيالقرارات



2017عامنهايةحتىالجليفوساتمستحضراتتجريبقبولعدم.

وعندتلفة،المخالتجريبمراحلفيالجليفوساتمستحضراتتجريبيستمر
.31/12/2017حتىمؤقتةتسجيلشهاداتلهاتصدرإجازتها

يفاألخيرةسنواتالثالثخاللتمتالتياإلفراجاتمتوسطضوءفي

لييمايتبعالجليفوسات،مستحضراتمنأكثرأوسنويا ًطن5حدود
:1/1/2017مناعتبارا ً

بنسبةنالتالوأميعلىتحتويالالتيالجليفوساتكمياتاستيرادخفض
10%.

20نسبةبالتالوأمينعلىتحتويالتيالجليفوساتكمياتاستيرادخفض%.



حضراتمستفيالتالوأميننسبةبتقديرللمبيداتالمركزيالمعمليقوم

بةنستعدتإذاعنهاباإلفراجيسمحوالالشحنةوترفضالجليفوسات،
.%15التالوأمين

والنظروساتالجليفلمستحضراتبدائللتسجيلالتقدمعلىالشركاتتشجيع

فيقييمالتاختباراتاجتيازهاشريطةالبدائللهذهمؤقتةتوصياتمنحفي
.المبيدملفوتحكيماألولالتجريبيالموسم

موقففيالمستجداتكثبعنالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةتراقب

حينهفيوتتخذاللجنةلدىالمعتمدةالدوليةالمرجعياتقبلمنالجليفوسات
.والبيئةاإلنسانصحةلحمايةالمناسبةالقرارات



خداماالستمقيدةكمبيداتالجليفوساتمستحضراتوضععلىالتأكيدRUP
وعالمجمتجفيففياستخدامهاأومائية،مجاريأيبجواراستخدامهاوعدم

.الحصادقبلالزراعيةللحاصالتالخضري

البشبورياستخدامضرورةعلىالتأكيدTk1مستحضراتتطبيقفي

.بهاالموصىعنالجرعةزيادةوعدماالستخدامترشيدلضمانالجليفوسات



املالثيون والديازينون-3



بتاريخ12/2016رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما20/12/2016

ياتكماستيرادخفضاللجنةقررتوالديازينونللمالثيونبالنسبة

الثالثخاللتمتالتياإلفراجاتمتوسطمن%10بنسبةالمبيدين

المستجداتمراقبةمع1/1/2017مناعتبارا  وذلكالماضيةسنوات

هذينبخصوصاللجنةلدىالمعتمدةالدوليةالمرجعياتقبلمن

.المبيدين



مبيدات غاز الفوسفني-4
(  الفوسفني-فوسفيد املاغنيسيوم –فوسفيد األملونيوم )



بتاريخ10/2016رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما18/10/2016

إلزام. فوسفيد)الفوسفينغازلمبيداتالمنتجةأوالمستوردةالشركات1

هذهمععاملالتبعدم(الفوسفين-الماغنيسيومفوسفيد–األلمونيوم

داتالمبيمخازنتبخيرفيمتخصصةجهاتخاللمنإالالمبيدات

.المبيداتهذهفيالمحالتأواألفرادمعالتعاملوعدموالصوامع،

الخفض. %5بمقدارالمبيداتهذهمنالمستخدمةللكمياتالتدريجي2

.سنويا ً



Fipronilاختاذ إجراءات احرتازية يف التعامل مع مبيد -5



بتاريخ9/2017رقمبجلستهاالزراعيةاآلفاتمبيداتلجنةقررت

:يليما20/8/2017

–االماني–بلجيكا–هولندا:هياألوروبياالتحاددولمنستأعلنتهماعلىبناءً •
لفبرونيلابمادةملوثالدجاجبيضمنكبيرةكمياتاكتشافإيطاليا–فرنسا–السويد

بهذاعالمزارتلوثنتيجةذلكوالدجاج،البيضماليينإعدامإلىالدولهذهاستدعىمما
لجنةقامتFipronilمبيدموقفعناللجنةأمانةأعدتهاالتيالدراسةعلىوبناءً المبيد،

اتضاحنلحيالمبيدمعالتعاملفياحترازيةإجراءاتباتخاذالدوريةوالمراجعةالمتابعة

المبيدمنيرادهاباستيسمحالتيالكميةخفضفيتتلخصاألوروبيةالمفوضيةفيموقفه
.الطماطمعلىاستخدامهوتقييدسنويا ً%10بنسبة

لدواجناحظائرمنالقريبةواألماكنالمائيةالمجاريبجوارالمبيداستخدامتقييديتم•
.والماشية




