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معمل الكشف عن جىدة وسالمت الصحت النباتيت
للحاصالث السراعيت التصديريت
بكليت السراعت جامعت دمنهىر

أهداف املشروع
ايهصف عٔ املطببات املسض ١ٝايفطسٚ ١ٜايبهتريٚ ١ٜايفريٚضٚ ١ٝايُٓٝاتٛد١ٜ
احلحس ١ٜيف احلاصالت ايصزاع َٔ ١ٝاخلطس ٚايفانٗٚ ١حتًْ ٌٝطب ١تٛاجدٖا
ٚصالذ ١ٝايع ١ٓٝيًتصدٜس .
ايهصف عٔ املطببات املسض ١ٝايفطسٚ ١ٜايبهتريٚ ١ٜايفريٚضٚ ١ٝايُٓٝاتٛد١ٜ
احلحس ١ٜيف حماص ٌٝاحلبٛب املصدز ٠يًدازد ٚحتًْ ٌٝطب ١تٛاجدٖا ٚصالذ١ٝ
ايع ١ٓٝيًتصدٜس.
ايهصف عٔ برٚز احلصائض يف احملاص ٌٝايصزاع ١ٝاملدتًفٚ ١حتًْ ٌٝطب ١تٛاجدٖا
ٚصالذ ١ٝايع ١ٓٝيًتصدٜس.
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إٕ َصسٚع َعٌُ جٛدٚ ٠ضالَ ١ايصر ١ايٓبات ١ٝيف احلاصالت ايصزاع١ٝ
ضٛف ٜعٌُ نُرط ١زصد يًُطببات املسض ١ٝيف احلاصالت ايصزاع ١ٝاملدتًفَٔ ١
خطسٚات – فانٗ – ١حماص ٌٝذكًٚ ٘ٝذبٛب خمص ١ْٚيف حمافظ ١ايبرريٜٗ . ٠دف
املعٌُ يف األضاس اي ٞتدزٜب طالب نًٝات ايصزاع , ١املصازعني  ,املسشد ٜٔايصزاعٝني ,
ٚعاَ ١اجملتُع ايصزاع ٞعً ٞنٝف ١ٝاألضتدداّ ٚايتطبٝل األَجٌ يطسم ايهصف
املدتًف ١عٔ املطببات املسض ٘ٝاملسفٛض ١ذحسٜا ٚنٝف ١ٝذطاب ْطب تًٛث ايعٓٝات
ايصزاع ١ٝبأٜاً َٔ تًو املطببات املسضٚ ١ٝنريو حتدٜد جٛد ٠ايعٓٝات ايصزاع١ٝ
املدتًف ١يصالذٝتٗا يًتصدٜس اي ٞاخلازد ٚضُإ ضالَ ١عدّ زفض شرٓات احلاصالت
ايصزاع ١ٝاملصدزَ َٔ ٠صس اي ٞد ٍٚايعامل اخلازج .ٞإٔ َٔ املطًُات ذدٚث ٚٚجٛد
َطببات أَساض ايٓبات املدتًف ١يف احلاصالت ايصزاع ١ٝاملعد ٠يًتصدٜس ٚيف ايػايب
تتٛاجد تًو املطببات املسض ١ٝضٛاء ايفطسٚ ١ٜايبهتريٚ ١ٜايفريٚضٚ ١ٝايُٓٝاتٛد١ٜ
عً ٞاحلاصالت ايصزاع ١ٝاملدتًف ١بصٛز ٠غري َتهصفٚ( ١اضر )١يًعني اجملسد٠
ٚيهٔ عٓد أتباع ايربٚتٛنٛالت املعتُد ٠يًتأند َٔ ٚجٛد ٖر ٙاملطببات املسض١ٝ
املدتًف ١تظٗس بٛضٛح ْطب يتٛاجدٖا بداخٌ األْطح ١ايٓبات َٔٚ ١ٝاملعسٚف إٔ جصٟ
نبري َٔ احلاصالت ايصزاع ١ٝاملصدز ٠يًدازد تطتددّ ى (برٚز – شتالت –فطائٌ )
يًصزاع ١يف ايد ٍٚاملصدز ٠أيٗٝا ٚبايتاي ٞفإٔ تًو ايد ٍٚتطع َعاٜريا ْٚطبا حمدد٠
يكب ٍٛايصرٓات ايصزاع ١ٝايكادَ ١ايٗٝا نُا إٔ
يتٛاجد تًو املطببات املسضٚ ١ٝذيو 333
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إجنازاث

أ  .د  /عبيد صالـــــح  -رئيس جامعت دمنهىر  -أستاذ الرقابت الصحيت على اللحىم ومنتجاتها

ٖٓ َٔٚا فإٕ دٚز املعٌُ ضٝه ٕٛبايتعاَ ٕٚع اجلٗات املعٓ ١ٝيتصدٜس احلاصالت ايصزاع١ٝ
يتكدٜس ْطب تٛاجد املطببات املسض ١ٝيف ايصرٓات املصدز ٠أ ٚاملطتٛزد ٠قبٌ ازضاٍ
ايصرٓ ١ناًَ ١أ ٚذيت قبٌ احلصاد الختٝاز ايٛقت املٓاضب يًرصاد أ ٚايتصدٜس مما ٜكًٌ
َٔ فسص ايسفض ،ضٝتِ ايترً ٌٝيف املعٌُ طبكا يًطسم املعًُ ١ٝاملعتُد َٔ ٠اجلٗات
ايدٚي ١ٝاملعتُدَ ٠جٌ ايـ ٚ EU ، EPA ، WHO ، FAOطبكا ملٛاصف ١األٜص ٚايدٚي١ٝ
(ٖ ،)ISO/IEC 17025:2005را باالضاف ١إىل اْصاء قاعد ٠بٝاْات حتت ٟٛعًَ ٞعًَٛات
َٛثك ١عٔ املطببات املسض ١ٝايٓبات ١ٝاحلحس ١ٜاملدتًفْٚ ١طب تٛاجدٖا نٌ َٛضِ
شزاعٚ ٞنٝف ١ٝتاليف تٛاجدٖا يف احلاصالت ايصزاع َٔٚ ،١ٝذيو ضٝعٛد املعٌُ بايٓفع
عً ٞطالب اجلاَعٚ ١املسانص ايبرج َٔ ١ٝخالٍ اعداد دزاضات حبج ١ٝباضتدداّ أجٗص٠
َعاٜسَٚ ٠عتُدٚ ،٠عً ٞاجملتُع ايصزاع ٞنهٌ يف حمافظ ١ايبرري َٔ ٠خالٍ ايٓدٚات
عٔ ايتدا ٍٚاآلَٔ يًراصالت ايصزاعٚ ١ٝايٓصسات ايدٚز ١ٜعٔ املطببات املسض ١ٝايٓبات١ٝ
احلحس ١ٜعًَ ٞداز ايعاّ ٚيف حماص ٌٝخمتًف ١مما ٜطاعد عً ٞتٛفري غراء آَٔ
ٚذاصالت شزاع ١ٝآَٓ٘ ٚصاحل ١يًتصدٜس.
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