
بالوىافمت على  (2011 هارش 15 )1432 ربٍع اَخر 10صادر فً  622.11رار لىزٌر الفالحت والصٍد البحري رلن ق

. النظام التمنً الوتعلك بإنتاج أغراش البطاطص وهرالبتها وتىضٍبها واعتوادها

 

 وزٌر الفالحت والصٍد البحري،

بتُظيى إَتاج ٔتظٕيق (  1969 يٕنيٕ 25 )1389 جًادٖ األٔنٗ 10انصادر في  1.69.169بُاء ػهٗ انظٓيز انشزيف رقى  

 1397 شٕال 5بتاريخ  1.76.472انبذٔر ٔاألغزاص، كًا ٔقغ تغييزِ ٔتتًيًّ بانظٓيز انشزيف انًؼتبز بًثابت قإٌَ رقى  

  يُّ،5 2ٔ 1ٔٔالطيًا انفصٕل  (1977 طبتًبز 19)

انقاضي بئدذاث انًكتب انٕطُي نهظاليت انصذيت نهًُتجاث انغذائيت انصادر بتُفيذِ انظٓيز  25.08ٔػهٗ انقإٌَ رقى 

، (2009فبزايز   18 ) 1430  يٍ صفز 20بتاريخ  1.09.20انشزيف رقى 

 

 : لرر ها ٌلً

 

يٕافق ػهٗ انُظاو انًضاف إنٗ أصم ْذا انقزار ٔانًتؼهق بئَتاج أغزاص انبطاطض ٔيزاقبتٓا ٔتٕضيبٓا : الوادة األولى

 .ٔاػتًادْا

 . ٔيًكٍ االطالع ػهٗ انُظاو انتقُي انًذكٕر بًصانخ انًكتب انٕطُي نهظاليت انصذيت نهًُتجاث انغذائيت

ال يجٕس أٌ يقٕو بتظٕيق األغزاص انًشار إنيٓا في انًادة األٔنٗ أػالِ إال انًؤطظاث انتي يؼتًذْا نذنك انٕسيز :  2 الوادة

انًكهف بانفالدت، ٔيجب ػهٗ انًؤطظاث انًؼتًذة أٌ تصزح في كم طتت أشٓز بًشتزياتٓا ٔيبيؼاتٓا ٔيخشَٔاتٓا انًتٕفزة 

 .يٍ األغزاص إنٗ انًكتب انٕطُي نهظاليت انصذيت نهًُتجاث انغذائيت

بانًٕافقت ػهٗ انُظاو انتقُي  (2003 ديظًبز 3 )1424 يٍ شٕال 8انصادر في  2101.03يُظخ انقزار رقى  : 3 الوادة

 .انًتؼهق بئَتاج أغزاص انبطاطض ٔيزاقبتٓا ٔتٕضيبٓا ٔاػتًادْا

 .يُشز ْذا انقزار في انجزيذة انزطًيت: 4الوادة 

 

 

 (2011 هارش 15 )1432 ربٍع اَخر 10حرر بالرباط فً 

 .عسٌس أخنىش: وزٌر الفالحت والصٍد البحري

 

  

 (2420ص  ، 02/05/2011بتارٌخ   5939  رلن    ج ر)



 القانون التقني إلنتاج ومراقبة وتوضيب 

 البطاطس أغراسواعتماد 

 

:  المقدمة-1

 

تعتمد البطاطس طبقا لمقتضٌات هذا النظام التقنً تنفٌذا للظهٌر الشرٌف رقم 

 إنتاج بتنظٌم( 1969 ٌولٌوز 25 ) 1389 جمادى األولى 10 بتارٌخ 169-69-1

بالظهٌر الشرٌف المعتبر  وتسوٌق البذور واألغراس، كما وقع تغٌٌره وتتمٌمه

 1977) سبتمبر1397 (19  شوال 5 بتارٌخ 1-76-472بمثابة قانون رقم 

.  منه5و 2 ،1والسٌما الفصل 

  

تسند عملٌات المراقبة واالعتماد للمصالح المختصة بالمكتب الوطنً للسالمة 

". جهاز االعتماد"الصحٌة للمنتجات الغذائٌة، المسمى أسفله 

 

كل إخالل لمقتضٌات هذا النظام  وتتم المراقبة خالل كل أطوار اإلنتاج والتسوٌق،

. التقنً ٌخول جهاز االعتماد برفض قسمة األغراس أو حقل إنتاج البطاطس

 

تواجد بطاقات االعتماد الٌؤدي إلى أي تغٌٌر لألسس القانونٌة الخاصة بالبٌع،  إن

طبقا " جهاز االعتماد"إنما ٌدل على أن عملٌات المراقبة قد أجرٌت من طرف 

. لمقتضٌات هذا النظام التقنً

 

  شروط قبول المنتجين-2

 



ٌجب على األشخاص الذاتٌٌن أوالمعنوٌٌن الراغبٌن فً إنتاج مختلف درجات 

: أن ٌستجٌبوا للشروط التالٌة  إكثار أغراس البطاطس المعتمدة

أن ٌتوفروا على المادة الوراثٌة لإلكثار تكون مطابقة للصنف وخالٌة من  .1
األمراض المحددة فً هذا النظام التقنً؛ 

 ٌستجٌب لمعاٌٌر العزل أن ٌتوفروا على حقل سهل الولوج، والذي .2
وأن ٌكون خالٌا من  والتناوب المنصوص علٌها فً هذا النظام التقنً

 ؛ النماتود الذهبً
أن ٌتوفروا أو ٌستفٌدوا من خدمات أشخاص أكفاء تقنٌا قادرٌن على القٌام  .3

بعملٌات اإلنتاج فً أحسن الظروف؛ 
أن ٌتوفروا على التجهٌزات واآللٌات الضرورٌة إلنتاج وعناٌة ووقاٌة  .4

 . وحفظ البطاطسوتوضٌب
ترسل طلبات الخضوع للمراقبة إلى الجهاز المكلف باالعتماد شهرا قبل تنفٌذ 

. وٌكون الطلب المقبول صالح لموسم فالحً فقط. برنامج اإلكثار

 

  التصريح باإلنتاج-3

 

ٌرسل التصرٌح باإلنتاج إلى جهاز االعتماد على الصعٌد المركزي أو على صعٌد 

 ٌوما بعد الغرس، وذلك وفقا للنموذج المبٌن فً الملحق رقم 15منطقة اإلنتاج، 

1 .

: وٌكون التصرٌح مرفقا 

  برسم بٌانً ٌحدد البقعة أو البقع التً ستخضع للمراقبة وكذلك المعلومات
المسافة الكٌلومترٌة، )التً من شأنها أن تسهل المأمورٌة بالنسبة للمراقب 

؛ (الطرق والمسالك المؤدٌة إلى الضٌعة انطالقا من أقرب مدٌنة

  بوصل أداء رسوم المراقبة؛

  بشهادة تحلٌل تربة البقعة تثبت أنها خالٌة من النماتود؛

  التً تثبت أصل األغراس المستعملة؛  (........شهادة المنشأ،)بالوثائق 

كل طلب ال ٌستوفً لهذه الشروط ٌتم رفضه ولو تم إٌداعه فً الوقت المحدد إلى 

. الجهاز المكلف باالعتماد



 

 تنظيم اإلنتاج- 4

 

األصناف المؤهلة لالعتماد - 4-1

التعتمد إال أصناف البطاطس المسجلة بالسجل الرسمً لألصناف واألنواع 

. المنتجة بالمغرب

 

 درجات اإلنتاج النباتي المعتمد- 4-2

 

: أغراس البطاطس كما ٌلً تسمى درجات إكثار

االنطالق؛  أغراس -
 ماقبل األساس؛ أغراس -
 األساس؛ أغراس -
 .األغراس المعتمدة -

 

 أغراس االنطالق 4-2-1

تمثل هذه األغراس المادة النباتٌة األولٌة المطابقة للصنف والخالٌة من األمراض 

:  التالٌة

  PLRVفٌروس   - 

  : Y PVY  فٌروس - 

   X    PVX : فٌروس - 

   A   PVA :فٌروس - 



   M  PVM :فٌروس - 

  PVS : S فٌروس  -

   )    (.Erwinia sp et Dickeya spالساق السوداء  - 

 

 خالٌة من أمراض وآفات الحجر الزراعً االنطالقكما ٌجب أن تكون أغراس 

. وذلك طبقا لقوانٌن الصحة النباتٌة المعمول بها

 

أغراس ما قبل األساس - 4-2-2

 

 3 النسبً التً ال ٌتعدى عمرها االصطفاءتشمل أغراس ما قبل األساس عائالت 

 وٌتكون كل رأس عائلة من الساللة األولى لدرنة نبات . F3 إلى F1سنوات من 

. االنطالق

. تنتج رؤوس العائالت فً بٌوت معزولة

 ٌمكن. F1ٌتم إكثار ساللة رأس العائلة فً مختبر مرخص وتشمل العائلة 

. F3 والسنة الثالثة 2Fللمزارعٌن المكثرٌن إكثار عائالت السنة الثانٌة 

 

 ( E)والنقية  (SE)رتبة فائقة النقاوة : أغراس األساس- 4-2-3

 

تنحدر أغراس األساس رتبة فائقة النقاوة مباشرة من أغراس ماقبل األساس 

.  سنوات4عمرها  وتتكون من عائالت ال ٌتعدى

 



تنحدر أغراس األساس رتبة النقٌة مباشرة من أغراس األساس فائقة النقاوة أو 

  .أغراس ماقبل األساس

  

 

 

 

   B وAرتبة :  األغراس المعتمدة 4-2-4

 

رتبة فائقة النقاوة ) مباشرة من أغراس األساس Aتنحدر األغراس المعتمدة رتبة 

. (أوالنقٌة

فائقة النقاوة ) مباشرة من إسقاط أغراس األساس Bتنحدر األغراس المعتمدة رتبة 

. Aأو من األغراس المعتمدة رتبة  (أوالنقٌة

 

اإلنتاج - 4-3

شروط اإلنتاج - 4-3-1

 التعريف- 4-3-1-1

:  ٌجب تعرٌف حقول اإلكثار بعالمات توضح

 ؛اسم المنتج -
 ؛اسم الصنف -
  ؛رقم القسمة -
 .المساحة -

 



عند نقلها وفً مرافق التخزٌن ٌتم تعرٌف األصناف والقسٌمات فً الضٌعة من 

 .  القسٌمةأصلالصنف والدرجة ورقم أو  خالل بطاقات تبٌن

 

تعرف القسمة عند نقلها وفً مرافق التخزٌن بالرقم الذي تسند إلٌها من خالل 

 .التصرٌح باإلنتاج

 

المساحة األدنى - 4-3-1-2

 

ٌجب أن ال تكون المساحة األدنى للضٌعة الخاضعة للمراقبة أقل من نصف هكتار 

 .بالنسبة ألغراس األساس وهكتار لألغراس المعتمدة

 

التناوب - 4-3-1-3

 

ٌجب على الحقول المخصصة إلنتاج الشتائل المعتمدة أن التكون قد زرعت 

بالبطاطس لمدة ال تقل عن ثالث سنوات بالنسبة ألغراس ماقبل األساس واألساس 

. B والرتبة Aوعن سنتٌن بالنسبة لألغراس المعتمدة من الرتبة 

 العزل- 4-3-1-4

 

ٌجب أن تكون حقول إنتاج أغراس البطاطس معزولة بما فٌه الكفاٌة عن باقً 

شجر )وبعض أنواع الوردٌات ذات النواة   البادنجانٌة والصلٌبٌاتزراعاتال

والتً ٌمكن أن تأوي الفٌروسات أو ناقالت  (المشمش واللوز والخوخ والبرقوق

 .مسافات العزل  2 رقم  الملحق ٌبٌن. الفٌروسات

 



 التنقية الصنفية والصحية- 4-3-1-5

 

إن عملٌة التنقٌة ضرورٌة منذ بداٌة اإلنبات حتى إزالة المجموع الخضري 

وتتمثل هده التنقٌة فً إزالة السقان الغرٌبة والغٌر المطابقة للصنف والتً تبدو 

علٌها أعراض أو تلونات غٌر طبٌعٌة والنباتات المتقزمة والمصابة بمرض الساق 

ومرض  (Rhizoctone noire) الحادة راٌزوكتونٌا و(Jambe noire) األسود

 كل النباتات وإبعاد وٌجب إزالة (Fusariose) فٌزارٌوز و(Verticilliose) الذبول

 . مع درناتها من الحقلالمصابة

 

  البطاطسإتالف هشيم- 4-3-1-6

 

الع أو الوسائل الكٌمٌائٌة فً ت البطاطس الكلً عن طرٌق اإلقإتالف هشٌمٌجب 

.  المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغذائٌةحددهايغضون الفترة التً 

وإذا لم تتم هذه العملٌة فً الفترة المحددة ترفض المحاصٌل أو تخفض إلى درجة 

 .3 رقمأقل وفقا للملحق 

 . نضج الدرنات والظروف المناخٌةحسب النهائً للحصاد التارٌخٌتم تحدٌد 

 

 تنظيم المراقبة- 5

 

ٌقوم جهاز االعتماد بمراقبة جمٌع مراحل إنتاج وتسوٌق أغراس البطاطس 

:  المراقبة وتشمل

 المراقبة الحقلٌة؛ -
 المراقبة فً المختبر؛ -
 المراقبة فً المخازن؛ -



 المراقبة خالل التسوٌق؛ -
 .المراقبة البعدٌة -

 المراقبة الحقلية- 5-1

 

 مطابقة التً ٌجب أن تكون أغراس درجات إكثارتشمل المراقبة الحقلٌة جمٌع 

 .4 رقم فً الملحق المبٌنة وتستجٌب لمعاٌٌر الصحة النباتٌة للصنف

 

  أغراس االنطالق وماقبل األساس5-1-1

 

  .    مسؤولٌة مراقبة أغراس االنطالق وماقبل األساس إلى المستنبط أوالمحافظتعود

 

  (elite) والنقية (super elite)رتبة فائقة النقاوة : أغراس األساس - 5-1-2

  B وAواألغراس المعتمدة من رتبة 

 

 (elite) والنقٌة(super elite)تخضع أغراس األساس من رتبة فائقة النقاوة 

 .إلى ثالث زٌارات دورٌة على األقل B وAواألغراس المعتمدة من رتبة 

 :تتم الزٌارة األولى قبل الزرع من أجل

 أخذ عٌنات التربة من أجل التحلٌل النٌماطولوجً؛ -
  األغراس؛مصدرالتأكد من  -
 . التأكد من احترام العزل والتناوب -

 

 :تتم الزٌارة الثانٌة بعد شهر من اإلنبات الكامل والتً تهدف إلى

 ؛مراقبة الحالة العامة للزراعة -



تقدٌر نسبة اإلصابة باألمراض الفٌروسٌة واألمراض البكتٌرٌة - 

 واألمراض الفطرٌة؛

 .مراقبة جودة التنقٌة- 

 

 : الصنفٌة واضحة وتهدف إلىممٌزاتتتم الزٌارة الثالثة عندما تكون ال

 

تقدٌر نسبة اإلصابة باألمراض الفٌروسٌة واألمراض البكتٌرٌة  - 

 واألمراض الفطرٌة؛

  ؛التحقق من النقاوة الصنفٌة- 

 تقدٌر المردودٌة؛- 

 . البطاطسإتالف هشٌمتحدٌد وقت - 

 

 المراقبة في المختبر- 5-2

 

وٌخص هذا .  المراقبة الحقلٌة للتحلٌل فً المختبرخالل المقبولة الزراعاتتخضع 

 وٌجب أن ٌكون.  البطاطسإتالف هشٌمالتحلٌل العٌنات المأخوذة من الحقل بعد 

 110 درنة بالنسبة ألغراس األساس و220 المأخوذة،  القسمة لعٌنة األدنىالحجم 

 . لألغراس المعتمدةةدرنة بالنسب

 . معاٌٌر المراقبة فً المختبر بالنسبة لألمراض الفٌروسٌة5ٌبٌن الملحق رقم 

 

  التخزينخاللالمراقبة - 5-3

 



ه المراقبة إلى التأكد من شروط التخزٌن وتطهٌر مرافق التخزٌن ذتهدف ه

وأٌضا تقٌٌم األضرار التً ٌمكن أن تسببها . ومحطات معالجة األغراس

 ، التعفن الفطري (Fusariose) الفٌوزارٌوم مرض)األمراض أثناء التخزٌن 

(Mildiou)التعفن اللٌن ، (Pourriture humide) ًوالجرب الفض ،(Gale 

argentée) الغنغرٌنا ،(Gangrène) الخ ،). 

 

 المراقبة عند التسويق- 5-4

 

 من وذلكه المراقبة األغراس التً تم توضبٌها والمخصصة للتسوٌق، ذتشمل ه

أجل التأكد من أصلها ومن شروط ومدة حفضها ومن حالتها الصحٌة ومن حالة 

 .الدرنات والبراعم وكذلك التأكد من وزن األكٌاس والصنف

 

 المراقبة البعدية- 5-5

 

 من قبل مأخوذة من قسٌمات األغراس المعتمدة عٌنات على المراقبة البعدٌة تتم

 مراحل إنتاج ل كخالللك ذائٌة وذالمكتب الوطنً للسالمة الصحٌة للمنتجات الغ

 .وحفظ وتسوٌق أغراس البطاطس المعتمدة



 التوضيب- 6

 

 :ٌجب أن تخضع الدرنات للعملٌات التالٌة قبل تعبئتها فً األكٌاس 

 

وهو ٌتمثل فً إزالة جمٌع الدرنات المتعفنة الفاسدة والمجروحة : الفرز - 

  والغٌر المطابق للحجم المنصوص علٌه فً هذا القانون التقنًوالمشوهة 

 ؛(التربة وأوراق الشجر واألجسام الغرٌبة)والمواد الخاملة 

 ٌجب أن تجفف الدرنات جٌدا؛ : التجفٌف - 

 ملم بالنسبة 65 و30ٌجب أن ٌكون حجم الدرنات مابٌن : الحجم- 

.  ملم بالنسبة لألصناف المستطٌلة55 و28لألصناف المستدٌرة ومابٌن 

ه األحجام ذ هعلىوٌجب إزالة جمٌع الدرنات الكبٌرة أو الصغٌرة 

 . المذكورة

ٌجب معالجة الدرنات ضد الفطرٌات بمبٌد مرخص قبل تعبئتها فً - 

األكٌاس، وذلك من أجل مقاومة أمراض التخزٌن ومرض رٌزوكتونٌا 

 . وعند الحاجة، ٌمكن استخدام مبٌد حشري مرخص. السوداء

  المذكورة أعاله، توضع الدرنات فً أكٌاسالعملٌاتبعد إنجاز : التغلٌف - 

 . بعد ذلكسترصص كٌلوغرام والتً 50 أو 25 جدٌدة من حجم 

 

 االعتماد ووضع بطاقات االعتماد- 7

 

 النظام  هذا المقدمة لالعتماد إلى جمٌع مقتضٌاتقسٌمات التستجٌبٌجب أن 

 .المعاٌٌر الضرورٌة من أجل االعتماد 6 ٌبٌن الملحق رقم. القانونً



عندما تكون األغراس جاهزة للتسوٌق، ٌجب على المنتجٌن إخبار جهاز االعتماد 

 . األكٌاسصيترصمن أجل وضع بطاقات االعتماد و

وتتضمن ٌجب أن تحتوي األكٌاس على بطاقة مزدوجة فً داخلها وخارجها 

 : المعلومات التالٌة البطاقات

  ؛القسمةرقم - 

 الصنف؛- 

 الرتبة؛- 

 الحجم ؛- 

 الوزن الصافً؛- 

  ؛الترصٌصتارٌخ - 

 .اسم المبٌد فً حالة المعالجة- 

 مراقبة األغراس المستوردة- 8

 

 فً الخارج والتً تم استٌرادها من والمنتجةٌجب أن تخضع األغراس المعتمدة 

 القانون التقنً كما هو هذا لمقتضٌات أٌضاطرف المغرب للمراقبة وأن تستجٌب 

الشأن لألغراس المنتجة محلٌا من نفس درجة اإلكثار، ولقوانٌن الصحة النباتٌة 

 . الجاري بها العمل

تخضع األغراس المعتمدة المستوردة من الخارج إلى مراقبة بعدٌة بالنسبة 

 .للمطابقة والنقاوة الصنفٌة



 1ملحق رقم 

 

 نموذج التصريح إلنتاج أغراس البطاطس المعتمدة

 

منتج فً دوار                     قٌادة                                 (1)أنا الموقع أسلفه 

عمالة        أصرح بأننً قد اطلعت على التشرٌع الخاص بإنتاج ومراقبة 

وتكٌٌف واعتماد أغراس البطاطس وأطلب أن تفحص مزروعات اإلكثار العائدة 

 .لً معلنا أننً أقبل نتائج الفحص

 

 

درجة أو رتبة  الصنف

 (2)األغراس 

اسم )مصدر األغراس  المساحة المزروعة

البائع، تارٌخ الختم، رقم 

 (القسمة، تارٌخ الغرس

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 التارٌخ                                اإلمضاء

 

 .توضٌح اسم وصفة الموقع بالنسبة لألشخاص المعنوٌٌن (1)

أغراس ما قبل األساس أو األساس أو ) األغراس إكثارتوضٌح درجة  (2)

 .األغراس المعتمدة

ٌملئ هذا التصرٌح من طرف المنتج وٌبعث إلى المكتب الوطنً للسالمة الصحٌة 

 .الرباط-1308ب .قسم مراقبة البذور واألغراس ص/للمنتجات الغذائٌة

 :مرفوقا ب

  دقٌق لموقع الضٌعة؛بٌانًرسم  -
 أداء رسوم المراقبة؛وصل  -
 .(فاتورة أو شهادة األصل)الوثائق التً تثبت أًصل األغراس  -



 2ملحق رقم 

 معايير الحد األدنى لمسافات العزل

 

 إكثارت ادرج

 األغراس

أغراس ماقبل 

 األساس

أغراس األساس 

(E)و(SE) 

   

 األغراس المعتمدة

(A) و(B) 

  

محاصيل البدنجنيات 

والصليبيات 

والورديات ذات 

 النوات

أغراس ماقبل 

 األساس

  متر500  متر40  متر20 ممر فارغ

أغراس 

األساس 

(E)و(SE) 

   

  متر300  متر20 ممر فارغ  متر20

األغراس 

 المعتمدة

(A) و(B) 

 

  متر200 ممر فارغ  متر20  متر40

 

 3ملحق رقم 

 التاريخ المحدد إلتالف هشيم البطاطس

 

ٌتم رفض أو إسقاط الزراعات التً لم تخضع إلتالف هشٌم البطاطس أو التً لم 

ٌتم إقالع الدرنات بها خالل التارٌخ المحدد من طرف جهاز المراقبة وذلك طبقا 

 :للمواصفات التالٌة 

 



 إكثارت ادرج

 األغراس

 الترتٌب حسب تارٌخ إتالف هشٌم البطاطس

فً التارٌخ 

 المحدد

 ٌوما بعد 15

 التارٌخ المحدد

 16مابٌن 

 ٌوما بعد 20و

 التارٌخ المحدد

 20أكثر من 

ٌوم بعد 

 التارٌخ المحدد 

أغراس 

 األساس

  -SE 

  -     E 

 

 

SE 

E 

 

 

A 

A 

 

B 

B 

 

 رفض

 رفض

 

 األغراس المعتمدة

A 

B 

 

A 

B 

 

A 

B 

 

B 

B 

 رفض

 رفض





 5ملحق رقم 

 

 معايير الفحص في المختبر

 

 الحد األقصى المسموح به لكل رتبة نوع الفٌروس

    Bرتبة      Aرتبة    Eرتبة     SEرتبة 

PVX 

PVY 

PLRV 

 

 

1.5 % 

 

 

2.0 % 

 

 

6 % 

 

 

8 % 

 

 

 

  6ملحق رقم 

 

 معايير المراقبة عند الفرز

 

الحد األقصى المسموح به خالل المراقبة بعد الفرز ومراقبة الحجم وتعبئة 

 أكٌاس 5 فً المائة من جل األكٌاس مع فحص على األقل 5األكٌاس عند فحص 

 :لكل قسمة هو كالتالً بالنسبة

 



 الخلط الصنفي -1

  % SE : 0.1أغراس األساس الفائقة النقاوة   -

 % E : 0.2أغراس األساس النقٌة  -
  %  A : 0.5األغراس المعتمدة  -
   %  B  :1.0 األغراس المعتمدة -

 

 الحالة الصحية -2
 

 أمراض وآفات الحجر - أ

ٌتم رفض قسٌمات البطاطس التً تحتوي على أي نسبة من الدرنات المصابة 

بأمراض وآفات الحجر الزراعً وذلك طبقا لمقتضٌات تشرٌعات الصحة 

 .النباتٌة المعمول بها

 

 :أمراض وآفات أخرى- ب

 

ترفض قسٌمات البطاطس التً تحتوي على نسبة اإلصابة تتجاوز الحد 

 :األقصى من نسبة الوزن كما ٌلً

 

؛ 3/1 ٪ بالنسبة للجرب والتً تغطً مساحة أكبر من 5

؛ 3/1 ٪ بالنسبة للقشرة الفضٌة والتً تغطً مساحة أكبر من 5

؛ (العفن ناعم والساق السوداء) ٪ بالنسبة للتعفن الرطب 2

؛ (فٌوزارٌوم، فوما) ٪ بالنسبة للتعفن الجاف 2

 ٪ بالنسبة لراٌزوكتونٌا؛ 10

 ٪ بالنسبة ألضرار الخنفساء النطاطة والدودة الرمادٌة؛ 5

 . ٪ بالنسبة ألضرار السوسة1



 

 الشوائب والعيوب -3
 

ترفض قسٌمات البطاطس التً تحتوي على نسبة اإلصابة تتجاوز الحد 

 :األقصى من نسبة الوزن كما ٌلً 

o 1من التربة واألجسام الغرٌبة؛ ٪  
o 2من الدرنات المشوهة أو المجروحة؛ ٪  
o 1من الدرنات المجمدة؛ ٪  
o  4من الدرنات دات حجم خارج العٌار ٪ . 

 

  1،2ال ٌجب أن ٌتعدى مجموع النسب المسموح به والمنصوص علٌه فً النقط 

 . ٪ من الوزن10، ما ٌساوي 3و

 

 


