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 إشتراطات العبوات -3-1

بشاك  ممام مام قبا  الم ا     ها وقفل ها ختمأن يتم أن تكون عبوة المبيد محكمة اإلغالق و

 ومم أمثلة 

قفا غ يقيقاة ، األالحلقا   البالتاتيكية أو غيا ا   اوغ ال اا خ المدتاومالمساتددمة األخت م 

 تحتالمعدن 

 . غا خ العلبة

 .يجب أن ال تتف ع  الم دة الم  وع م ه  جسم العبوة م  محتوي   المبيد. 1

 .يجب أن تكون عبوة المبيد غيا م فذة للضوخ أو أشعة الشمس. 2

بعد اتتددام م  به  مام مبياد  تا  ال ياتم اتاتددامه  يجب أن يسه  إتالف عبوة المبيد . 3

 .خاىف  أغااض أ

يجب أن يتم طاح عبوا  مت وعاة اا  أ جا م وأااواع مدتلفاة بحياي تلباا ا تي جا   . 4

ص  ي المزايعيم، تج ب  لألخا ي ال  جماة عام التع ما  الساي  ما  المبيادا ، ولتالفاا 

م  ي شأ مم مد طا ع ادم  يقاوم بعال التجا ي بةعا دة تعبماة المبيادا  فاا عباوا  غياا 

 .ا   واإليش دا  الضاوييةمالئمة أو غيا م حوبة ب لبي 

 .يجب وض  البا قة األتتداللية األصلية الواضحة عل  العبوة. 5

 الملصقاتالعبوات ب تغليفإشتراطات  -3-2

 : البي ا   والمعلوم   الالزم تواجد   ب لمل ق

 .االتم التج يي أو اتم المبيد المعتمد مم الشاكة. 1

 .اتم الم دة الفع لة وتاكيز  . 2

 الخ.....ت ئلة،  بيب  ، : التاكيبةاوع . 3

 الخ... جه زي، ب لمالمسة، : طايقة عم  المبيد. 4

 .الد ملة الفع غ والمكوا   المكون اوع يكتب وع دة العبوة، فا المستحضا مكوا  . 5



 يجاب الق اواياة، وال االتامتعم ال  وتسامم  فيها  المبياد تساجي  تام التاا االتتعم ال . 6

 أن يجاب مبياد شاااخ ع اد ولاذا فقا  ، المل اق فاا اكا فيم  إال اتتعم غ المستحضا

 باه الدا   المل اق علا  الا  بد او   و مكتاو  م  م  تم ًم  اتتعم له يتم ش 

وكيفياة  االتاتعم غ، توقيات وأما ن  مثا  تحدياد بكفا خة المستحضاا اتتعم غ ،إيش دا 

 كا  فاا لالتاتعم غ م اه المالوبة الكمية أو الالزمة الجاعة االتتعم غ،  ذا يتم وأيم

 التاا االتاتعم غ مااا  عادد المستحضاا،  اذا فيها  يساتعم  التاا مام الحا ال    لة

 بيم المالو  الزمم وكذل  االتتعم غ، لهذا الالزم والزمم تتم ب لمستحضا أن يمكم

 بعد يما أن يجب الذي الزمم إل  ب إلض فة وال  ل فس الموق  متت لييم اتتعم ليم ك 

 .المح وغ جم  يتم  ت  له اتتعم غ مخا

عب يا  التحذيا التا تحدد ديجة خاوية المبياد ومعلوما   عام السامية، مشا ي إليها  . 7

: تا م جاداً، األصافا: األ ماا: عبا األلوان المعتمدة فا أتف  العبوة لتحديد الدااوية

  .تحذيا: تحذيا، األخضا: ض ي، األزيق

 .والموزعةمعلوم    وغ الشاكة الم تجة، الم دية . 8

 .ت ييخ إات ج وت ييخ ااته خ صال ية المبيد. 9

 .يقم التسجي  ويقم الشح ة. 11

 .الوزن أو الحجم ال  فا. 11

 (.الم    المسموغ عم اوعية المبيد)المسمولية الق اواية . 12

 .المواد التا ال يجب مزجه  م  المبيد. 13

 .إيش دا  أولية فا   غ  دوث تسمم. 14

 .  مة لألطب خمعلوم   . 15

 .إيش دا  التدلص مم العبوا  الف يغة. 16


