
 )2013ديسمبر  31( 1435من صفر  25صادر في  3548.13 لوزير الفالحة والصيد البحري رقم قرار

 بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها

 

 (37، ص 2015فاتح يناير   بتاريخ  6322 رقم    )ج ر

 

 وزير الفالحة والصيد البحري،

 

( بتنظيم إنتاج وتسويق 1969يوليوز  25) 1389جمادى األولى  10الصادر في  1.69.169لى الظهير الشريف رقم بناء ع

 منه؛ 5و 2و 1 البذور واألغراس، كما وقع تغييره وتتميمه، والسيما الفصول

 

ر بتنفيذه الظهير الصاد للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية القاضي بإحداث المكتب الوطني 25.08وعلى القانون رقم 

 منه ؛ 2وال سيما المادة  ،(2009فبراير18) 1430من صفر  22بتاريخ 1.09.20الشريف رقم 

 

( بتحديد شروط 1977شتنبر  22) 1397شوال  8الصادر في  863.75وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 

ة في المغرب وكذا طرق التجربة السابقة لتسجيل األصناف إمساك الفهرس الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراع

 منه، 3الجديدة في الفهرس المذكور، وال سيما الفصل 

 

 

 قرر ما يلي:

 

 

يصادق على النظام التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها كما هو ملحق بهذا  : المادة األولى

 .القرار

 

المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وعلى الموقع االلكتروني هذا النظام التقني بمصالح  ويمكن االطالع على

 لهذا المكتب.

 

ال يمكن تسويق األغراس ، 1.69.169من الظهير الشريف المشار إليه أعاله رقم  5طبقا ألحكام الفصل :   2المادة

خالل شهري  أن تصرح، معتمدة. ويجب على هذه المؤسسات قبل مؤسساتالمنصوص عليها في المادة األولى أعاله إال من 

أبريل وسبتمبر من كل سنة، للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس 

 المذكورة.

 

تستجيب لمواصفات المراقبة ضمن فئة والتي ال لنظام التقني تصنف أغراس التين المنتجة وفقا لمقتضيات ا : 3المادة 

من  VI األغراس المسماة "األغراس النموذجية" والتي يجب، ألجل تسويقها، أن تستجيب للمواصفات المحددة في البند

 النظام التقني المذكور.

 

 .القرار في الجريدة الرسميةهذا ينشر  : 4المادة 

 

 

 

 

 

  )2014ديسمبر  31( 1435من صفر  25 وحرر بالرباط في

 ، عزيز أخنوشوزير الفالحة والصيد البحري

 



 

 ملحق

 

 وتوضيبها واعتمادهانظام تقني يتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها 
 

I- مقدمة 

 10الصادر في  1-69-169ينظم اعتماد أغراس التين طبقا لمقتضيات هذا النظام التقني تطبيقا للظهير الشريف رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه بالظهير  األغراس،( بتنظيم إنتاج وتسويق البذور و1969وليوز ي 25) 1389جمادى األولى 

 منه. 5و 2، 1والسيما الفصل  1977) سبتمبر1397 (19 شوال  5بتاريخ  1-76-472الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 

 

لغذائية القيام بعمليات مراقبة األغراس تتولى المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات ا

 واعتمادها. وتتم هذه المراقبةخالل كل أطوار إنتاج وتخزين وتسويق األغراس.

 

وإلنجاز هذه المراقبة، يمكنللمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية أن يسند بعض عمليات مراقبة أغراس 

نون العام أو الخاص حسب الشروط التقنية والكفاءات التي يحددها المدير التين ألشخاص ذاتيين أومعنويين خاضعين للقا

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، مع اآلخذ بعين االعتبار العمليات المعنية. وتحدد الشروط 

 المذكورة أعاله في الرخصة التي يمنحها لألشخاص الذين سيؤهلهم للقيام بهذه العمليات. 

 

II- تعاريف 

 يراد في مدلول هذا النظام التقني بالمصطلحات التالية ما يلي:

 المخصصة إلنتاج فاكهة التين؛ Ficus carica  Lأشجار من نوع  . التين: -

 مجموعة نباتية مغروسة تندرج في تاكسون نباتي واحد من أدنى المرتبات المعروفة، ويمكن: الصنف: -

 كيب وراثي معين أو مجموعة معينة من التراكيب الوراثية؛تعريفها بالخصائص الناجمة عن تر 

 وتمييزها عن كل مجموعة نباتية أخرى بخاصية واحدة على األقل من الخصائص السالفة الذكر؛ 

   .واعتبارها وحدة نظرالقدرتها على التكاثر دون أي تغيير 

 جزء من غصن يحتوي على عين أو أكثر يخصص إلكثار الصنف؛عقلة:  -

 أشجار مراقبة طبقا لمقتضيات هذا النظام التقني و معدة إلنتاج عقل التين؛ شجار األمهات :حضيرة أ -

 .كلغرسة ناتجة عن اإلكثار الخضري و معدة  إلنشاء بساتين التينغرسة التين :  -

 

III- شروط القبول للمراقبة 

III-1- شروط تتعلق بأصحاب المشاتل 
لراغبين في إنتاج مختلف فئات أغراس التين المعتمدةأن يستجيبوا للشروط يجب على األشخاص الذاتيين أوالمعنويين ا

 التالية:

 تين؛غرسة  000 50أن يتوفروا على مشتل سهل الولوج يتوفر على طاقة إنتاجية سنوية ال تقل على  -

لمحددة أن يتوفروا، داخل المشتل أو الضيعة، على حضيرة أشجار األمهات مطابقة للصنف وخالية من األمراض ا -

 بهذا النظام التقني؛ IIIفي الملحقرقم 

أن يتوفروا على كفاءة مهنية أو يستفيدوا من خدمات تقنيين أكفاء قادرين على القيام بجميع عمليات اإلنتاج في  -

 أحسن الظروف؛

و في أن يلتزموابعدم إنتاج وتسويق أغراس التين غيرالمراقبة طبقا لمقتضيات هذا النظام التقني، في المشتل أ -

 المكان المخصص من الضيعة إلنتاج األغراس المعتمدة؛ 

 وتخزينها؛إلنتاج األغراس المعتمدة وصيانتها ووقايتها  والمعدات الضروريةأن يتوفروا على المنشآت  -

أو من  Meloidogyneأن يستعملوا قطع أرضية أو تربة خالية من الخيطيات، خاصة الخيطيات المنتمية ألنواع  -

 لخطيرة بالنسبة للتين؛األمراض ا



 

III-2- شروط تتعلق بالتصريح باإلنتاج 

يجب على كل صاحب المشتل، قبل وضع برنامج اإلنتاج، ان يرسل تصريحا باإلنتاج إلى المصالح المعنية بالمكتب 

ي ومرفوقا بالوثائق النظام التقن بهذا Iالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية يعد وفق النموذج المدرج في الملحق رقم 

 التالية:

 التربة؛على االكثر، قبل استعمال  أشهروثيقة تحليل الخيطيات مسلمة داخل ثالثة  -

 الوثائق التي تثبت أصل المادة النباتية المستعملة )الفاتورة، شهادة المنشأ، أخرى...(؛ -

لتي من شأنها أن تبين موقعه بما رسم بياني يحدد موقعالمشتل الذي سيخضع للمراقبة، وكذلك جميع المعلومات ا -

االقتضاء المعلومات المتعلقة بالمسافة الكيلومترية  وكذا عندفي ذلك عبر استخدام نظام المعلومات الجغرافية، 

 والطرق والمسالك المؤدية إلى الجماعة القريبة من المشتل.

 ق بالوثائق السالفة الذكر.ال يقبل أي تصريح باإلنتاج ال يطابق النموذج المبين أعاله أو غير مرف

تصريح باإلنتاج يقدم  عن كلتسلم المصالح المعنية التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وصال 

 وفق شروط هذا النظام التقني.

لمكتب يجب على المعني باألمر، ابتداء من تاريخ توصله بوصل التصريح باإلنتاج، أن يسمح لألشخاص التابعين ل

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية المكلفين بالمراقبة واعتماد األغراس ولألشخاص المؤهلين من قبل المكتب 

 التين قصدرخصة للقيام ببعض عمليات مراقبة أغراس  والمتوفرين علىالوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 

لتوضيب والتخزين من أجل القيام بعمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا اعتمادها بالدخول إلى مشتله وإلى أماكن ا

 النظام التقني.

 

III-3- شروط تتعلق باألصناف المقبولة لالعتماد 

 ال يمكناعتماد إالأغراس التين من األصناف المسجلة بالسجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات المزروعة بالمغرب.

 

III-4- تنظيم اإلنتاج 

III-4-1-  فئات المادة النباتية 

 تضم المادة النباتيةللتين الفئات التالية:

المادة النباتية لالنطالق: المادة النباتية لالنطالق المطابقة للصنف والخالية من األمراض، والمتأتية مباشرة من  .أ

 المزروعة بالمغرب؛ وأصناف النباتاتعند المستنبط أو المحافظ، وذلك بعد تسجيلها في السجل الرسمي ألنواع 

المادة النباتيةما قبل األساس: المادة النباتية ما قبل األساس المطابقة للصنف والخالية من األمراض، والمتأتية  .ب

 بواسطة اإلكثار الخضري في جيل واحد من المادة النباتية لالنطالق؛

األمراض والمتأتية بواسطة اإلكثار الخضري المادة النباتيةاألساس: المادة النباتية المطابقة للصنف والخالية من  .ج

في جيل واحد من المادة النباتية ما قبل األساس أو من المادة النباتية لالنطالق. وتكون اغراس حضيرة االمهات 

 مطابقة للصنف وخالية من األمراض؛

ألمراض والتي سوف المادة النباتية المعتمدة: تتكون من عقل حضيرة األمهات المطابقة للصنف والخالية من ا .د

تعطي أغراس معتمدة باإلضافة الى اغراس ذات جذور منحدرة من العقل. وتكون المادة النباتية المعتمدة مطابقة 

 .للصنف وخالية من األمراض

 

III-4-2- قواعد عامة لإلنتاج 

باشرة للمستنبط أو توضع المادة النباتيةلالنطالق أو ما قبل األساس أواألساس أو المعتمدة تحت المسؤولية الم

)االنطالق أو ما قبل األساس أواألساس أو  للمحافظ أو هما معا أو لصاحب المشتل، وذلك حسب نوعية المادة النباتية

 المعتمدة(. 

 يتم تحديد قسمات مختلف فئات المادة النباتية في المشتل بلوحاتتحمل البيانات اآلتية: 

 فئة المادة النباتية؛ -



 ند من خالل التصريح باإلنتاج؛رقم القسمة الذي يس -

 اسم الصنف؛ -

 تاريخ الغرس. -

يجب عزل األغراس عن باقي الزراعات األخرى غير التين بواسطة شريط ال يقل عرضه عن مترين. ويجب 

 .تنقيتها باستمرار بواسطة التقنيات الزراعية أو المبيدات العشبية

 مسافات العزل ما بين مختلف فئات المادة النباتية للتين.بهذا النظام التقني الحد األدنى ل IIيحدد الملحق رقم 

 

IV- كيفيات مراقبة اإلنتاج 

 تشمل مراقبة أغراس التين التي تقوم بها مصالح المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائيةما يلي:

 المراقبة في المشتل؛ -

 المراقبة في المختبر أو البيوت الزجاجية أو هما معا؛ -

 بة في أماكن التخزين؛المراق -

 مراقبة المادة النباتية المعتمدة المستوردة. -

 

IV-1- المراقبة في المشتل 

تهم المراقبة في المشتل جميع فئات أغراس التين. وتتمثل في مراقبة مطابقة الصنف والحالة الصحية لألغراس التي 

 بهذا النظام التقني. IIIيجب أن تستجيب لمعايير الصحة المبينة في الملحق رقم 

 

IV-1-1- المادة النباتية لالنطالق وما قبل األساس 

 تخضع أغراس االنطالق وما قبل األساس للمراقبة التالية:

 قبل وضع هذه األغراس وتشمل التأكد من مصدر األغراس والتأكد من احترام العزل في الحقل؛ -

 ي:بعد دخولها مرحلة اإلنتاج وتتم المراقبة كما يل  -

  الصنف؛خالل فترة اإلثمار للتأكد من الحالة الصحية وكذا مطابقة 

  وتقدير إنتاج العقل.  ومطابقة الصنفقبل إزالةالعقل للتأكدمن الحالة الصحية 

IV-1-2- مادة األساس 

الل المراقبة من خ وتتم هذهتتم مراقبة أغراس األساس من خالل مراقبة حضيرة أشجار األمهات المنتجة للعقل. 

 القيام بثالث زيارات على النحو التالي:

 مراقبة قبل غرس حضيرة أشجار األمهات وذلك من أجل التأكد من مصدر األغراس -

 والتأكد من احترام العزل؛ 

 مراقبة بعد دخول حضيرة أشجار األمهات مرحلة اإلتمار: -

 الصنف؛أكد من مطابقة خالل مرحلة إنتاج الفاكهة وتهدف إلى التأكد من الحالة الصحية والت 

 .قبل إزالة العقلوتتمثل في مراقبة الحالة الصحية ومراقبة مطابقة الصنف وتقدير إنتاج العقل 

 

IV-1-3- المادة المعتمدة 

 تخضع األغراس المعتمدة للمراقبات التالية:

لة الصحية ومطابقة مراقبة أولى بعد إنبات العقل قصد التأكد من أصل العقل ونسبةالتجذير عند العقل والحا  -

 الصنف؛

 مراقبة ثانية خالل مرحلة نمو األغراس وتشمل مراقبة الحالة الصحية وحالة النمو النباتي ومطابقة الصنف. -

 

IV-2- المراقبة في المختبر أو تحت البيوت الزجاجية أوهما معا 

لوجية أوهما معا وتتم مراقبة المادة تخضع المادة النباتية المقبولة بعد المراقبة في المشتل لمراقبة مصلية أو بيو

( سنوات بصفة كلية من طرف المستنبط أو المحافظ أو صاحب 4النباتية لالنطالق وما قبل األساس واألساس كل أربع )

المشتل، حسب الحالة. ويقوم المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية بالمراقبة في المختبر أو تحت البيوت 

 بهذا النظام التقني. IVبطريقة    اختيارية، طبقا للملحق رقم الزجاجية 



 

IV-3- المراقبة في أماكن التخزين 

 تهدف المراقبة في أماكن التخزين إلى التأكد من شروط التخزين وجودة حفظ أغراس التين.

 

IV-4- مراقبة المادة النباتية المعتمدة المستوردة 

تمدة المستوردة للمتطلبات التي تخضع لها المادة النباتية من نفس الدرجة يجب أن تستجيب المادة النباتية المع

( المنتجة في المغرب، طبقا لمقتضيات هذا النظام التقني. ويجب، عالوة على والمعتمدة)االنطالق، ما قبل األساس، األساس 

 لمعمول بها في المغرب.ذلك، أن تستجيب هذه المادة النباتية لمتطلبات الصحة النباتية عند االستيراد ا

 

V- االعتماد والعنونة 

مختلف فئات األغراس بما فيها االنطالق وما قبل األساس واألساس والمعتمدة، يمكن فقط  المراقبات علىبعد إجراء مختلف 

ن هذا م Vو IIIو IIاعتماد المنتجات التي تستجيب لمقتضيات هذا النظام التقني والمواصفات المحددة في المالحق رقم 

 األغراس المطابقة.  القسمة وعددالنظام التقني. وينتج عن هذا االعتماد منح شهادة لصاحب المشتل تبين الصنف والفئة ورقم 

يجب على صاحب المشتل، عندما تكون األغراس جاهزة للتسويق، أن يخبر المكتب الوطني للسالمة الصحية 

 اس. وال يمكن اعتماد إال األغراس التي تستجيبلمقتضيات هذا النظام التقني.للمنتجات الغذائيةمن أجل اعتماد وعنونة األغر

يجب ان تحمل األغراس المعتمدة بطاقة عنونة تعد وفق النموذج المحدد من طرف المكتب الوطني للسالمة 

 الصحية للمنتجات الغذائية والذي يجب أن يتضمن المعلومات التالية: الصنف ورقم القسمة والفئة.

 لألغراس المعتمدة. وأحمر بالنسبةن لون بطاقات العنونة أبيض بالنسبة ألغراس ما قبل األساس واألساس يكو

من  وعلى مجموعةتوضع بطاقات العنونة السالفة الذكر على كل غرسة التين بالنسبة لإلنتاج في األكياس 

 ية.غرسة بالنسبة إلنتاج األغراس ذات الجذور العار 30إلى  25األغراس من 

عندما يتبين، عقب مراقبة ينجزها المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية في المشتل أو في أماكن 

التخزين أو خالل التسويق أن األغراس لم تعد تستجيبلشروط االعتماد المحددة في هذا النظام التقني، أمكن سحب االعتماد 

 وبطاقات العنونة المطابقة.

 

VI- تقاليةمقتضيات ان 

التين المنتجة وفقا لمقتضيات هذا النظام التقني والتي ال تستجيب لمواصفات المراقبة المنصوص عليها  أغراس يمكن اعتبار

ال تستفيد من االعتماد "أغراسا نموذجية" إذا استوفت متطلبات جودة الصحة النباتية والتقنية  والتي IVو IIIفي الملحقين 

 ( سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ نشر هذا النظام التقني:5تقالية مدتها خمس )التالية وذلك خالل فترة ان

 

 متطلبات جودة الصحة النباتية متطلبات الجودة التقنية

 

الجودة  النموذجية لمتطلبات تستجيب االغراسيجب أن 

 التقنية التالية :

 الجذور : سليمة مع نمو جيد 

  سنتمتر 50نمو الشتلة : على األقل 

 ن جروح مفتوحة  بدو 

  : شهرا 24 - 8العمر 

  30شكل الشتلة : بدون إنبات على علو 

 سنتمتراألولى

 

 

يجب أن تكون االغراس النموذجية سليمة من األمراض 

 التالية :

 Pourridié des racines 

(Armillariamellea); 

 Psylle du figuier (Homotoma ficus) ; 

 Teigne du figuier 

(Eutromelanemorana); 

 Acarien du figuier (Aceria ficus). 

أعراض كما يجب أن تكون االغراس في المشتل خالية من 

 الفيروسية األمراض

 

 

 30إلى  25يجب أن تحمل "األغراس النموذجية" بطاقة عنونة لكل غرسة بالنسبة لإلنتاج في األكياس وبطاقة عنونة لكل 

توضع هذه البطاقة من طرف صاحب المشتل ويكون لونها أصفر وتحمل باإلضافة غرسة بالنسبة لإلنتاج بالجذور العارية. 

 إلى اسم الصنف رقم القسمة واسم أو رقم المشتل وفئة "أغراس نموذجية".

 

 

 



VII- مقتضيات مختلفة 

أن يضع يجب على كل شخص مادي أو معنوي ينتج و/أو يسوق المادة النباتية المعتمدة أو "األغراس النموذجية" للتين، 

 رهن إشارة المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية سجال يتضمن المعلومات التالية:

 اسم المشتل واسم المالك أو المسير أوهما معا؛ 

 اسم كل صنف من األصناف المنتجة؛ 

 أرقام القسمات؛ 

 فئات المادة النباتية المنتجة؛ 

 ؛والدرجاتة والمسوقة من كل األصناف عدد األغراس المنتج 

 تواريخ البيع؛ 

 .اسم المشتري ومكان توجه المادة النباتية المسلمة 

 

 

 

 

 

 

 



 Iملحق رقم 

 

 )*( نموذج التصريح إلنتاج أغراس التين

 

قد اطلعت على النظام  ، أصرح بأنني(2...........................)مشتلب(............................ صاحب 1) أنا الموقع أسلفه

التقني المتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها، وأطلب إخضاع إنتاجي لهذه المراقبة معلنا أنني أقبل 

 مسبقا نتائجها.

 

المادة النباتية المستعملة رقم قسمة  

 

الخاضعة  غراسعدد األ

 للمراقبة

 الفئة 

(3)  

 الصنف

    

 

 

 

 

 

 

 تاريخ                                  حرر ب       

 واإلمضاءاالسم 

 

 

يتم مأل التصريح من طرف صاحب المشتل ويبعث إلى المصلحة المعنية بالمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  )*(

 الغذائية، التابع له مكان تواجد المشتل.

 لنظام التقني هي: من هذا ا III.2الوثائق المرافقة لهذا التصريح، طبقا للبند 

 التربة؛على االكثر، قبل استعمال  أشهروثيقة تحليل الخيطيات مسلمة داخل ثالثة  -

 الوثائق التي تثبت أصل المادة النباتية المستعملة )الفاتورة، شهادة المنشأ، أخرى...(؛ -

ها أن تبين موقعه رسم بياني يحدد موقعالمشتل الذي سيخضع للمراقبة، وكذلك جميع المعلومات التي من شأن -

بما في ذلك عبر استخدام نظام المعلومات الجغرافية و، عند االقتضاء، المعلومات المتعلقة بالمسافة الكيلومترية 

 والطرق والمسالك المؤدية إلى الجماعة األقرب من المشتل.

 

 مالحظة هامة:  

 ( تحديد اسم الموقع وصفته.1)

 يتم إنتاج أغراس التين. ( تحديد العنوان الدقيق للمشتل حيث 2)

 ( تحديد فئة المادة النباتية )ما قبل األساس أو األساس أو المعتمدة(.3)



 IIملحق رقم 

 المواصفات الدنيا لعزل اإلنتاج

  مواصفات العزل

 

 اإلنطالق قبل األساسما  األساس المعتمدة الحقل الفئات

 القاالنط )ممر فارغ( متر 2 أمتار 10 أمتار 10 مترا 50 

 قبل األساس متر 2 )ممر فارغ( أمتار 10 أمتار 10 مترا 50

 

 األساس أمتار 10 أمتار 10 )ممر فارغ( أمتار 10 مترا 25

 

 المعتمدة أمتار 10 أمتار 10 أمتار 10 )ممر فارغ( مترا 25

 

 IIIملحق رقم 

 مواصفات المراقبة الصحيةللمادة النباتية

 اآلفات و األمراض -أ

 

 راس المصابة باألمراض التالية :ال تعتمد األغ

-  Pourridié des racines (armillariamellea) 

-  Psylle du figuier (Homotoma ficus) 

-  Teigne du figuier (eutromelanemorana) 

-  Acarien du figuier (Aceria ficus) 

 مراض الفيروسيةاأل -ب

 ض الفيروسية اآلتي ذكرها النسبة المحددة في الجدول التالي:ال يجب أن تتعدى نسبة األغراس المصابة باألمرا

 فئات األغراس الفيروس

 المعتمدة األساس قبل األساسما  االنطالق

Fig Leaf Mottle-

associated Virus 

(FLMaV-1) 

0 % 0 % 0 % 1 % 

Fig Leaf Mottle-

associated Virus 

(FLMaV-2) 

0 % 0 % 0 % 1 % 

 المجموع
0 % 0 % 0 % 2 % 

 يجب إزالة كل غرسة مشكوك في إصابتها بمرض فيروسي أو تبدو عليها أعراضه قبل المراقبة. 

 

 

 

 



 IVملحق رقم 

 دورية التحاليل المخبرية أو في البيوت الزجاجية أو هما معا

 

  المستنبط، المحافظ أو المشتلي درجةاألغراس

 )بصفة كلية( 

المكتب الوطني للسالمة الصحية 

 ات الغذائيةللمنتج

 ) بطريقة االختيار(

 سنوات 4مرة كل  االنطالق

 

- 

 

 سنوات 4مرة كل  قبل األساسما

 

%10 

 سنوات 4مرة كل  األساس

 

%5 

 

 

 

 Vملحق رقم 

 المعتمدة لألغراس المواصفات التقنية

 

 

 موضع المالحظة األغراس في الكيس األغراسبجذور عارية

 الجذور دسليمة مع نمو جي سليمة مع نمو جيد

 نمو الغرسة سنتمتر 50على األقل  سنتمتر 50على األقل 

 جروح بدون بدون

 الحالة الصحية مطابقة مطابقة

 العمر شهرا 16إلى  8   شهرا 24إلى  8

بدون إنبات على علو 

 سنتمتراألولى30

بدون إنبات على علو 

 سنتمتراألولى30
 شكل الغرسة

 

 


