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 הנחיות לדיגום תוצרת בבקרה עצמית לייצוא,
 לבדיקת שאריות חמרי הדברה

 

 : כללי

שאריות חומרי   לבדיקת רמת תכנית דגימת תוצרתמוסמך גוף לפני כל עונת ייצוא, יכין  ▪

 .הדברה

 עצמית  לבקרהבתחום ההסמכה תכנית הדגימה תכלול את כל ספקי התוצרת  ▪

 מגדל. זן, מכל ונה, מכל לפחות מדגם אחד לע חיילקמכל תוצרת  ▪

  

 :זהות הדוגם 

   הדגימה תתבצע ע"י דוגם שהוסמך לכך ע"י מקבל ההסמכה לבקרה עצמית, לאחר  ▪

 שקיבל הדרכה מתאימה בנושא.      

 

 :מקום הדגימה 

 מרכז תוצרת יכולה להידגם בשטח הגידול )שדה, מטע, בית צמיחה(, בית האריזה,  ▪

 גיסטי.לו

 את התוצרת בעזרת החקלאי או בא כוחו. בבית האריזה יש  בשטח הגידול יש לזהות ▪

לוודא כי התוצרת מסומנת בפרטי החקלאי טרם נטילת הדוגמא. אין לדגום תוצרת         

 כשיש ספק לגבי זהות המגדל.

 

 :גודל הדגימה

 יש לדגום מתוך מס' האריזות של אותו גידול מאותו חקלאי עפ"י הפירוט הבא:  ▪

 אריזות לפחות.  6 -יש לדגום מ –אריזות  50ממשלוח המכיל עד   (1

 .מהאריזות לפחות 4% -יש לדגום מ –אריזות  200עד  51ממשלוח המכיל    (2

 אריזות(. 6 -פחות מ )אך לא  

מהאריזות לפחות  3% -יש לדגום מ –אריזות  500עד  200ממשלוח המכיל   (3

 אריזות(. 10 -)אך לא פחות מ

 מהאריזות לפחות 2% -יש לדגום מ -אריזות או יותר   501ממשלוח המכיל  (4

 אריזות(. 15 -)אך לא פחות מ
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אריזות ולפחות משני  6בכל מקרה מס' האריזות המינימלי לדגימה הינו  (5

 .במשלוח משטחים במידה וישנם

  שאריות חומריל מנת לזהות ולכמת את שיש לדגום ע תמינימאליתוצרת כמות  (6

 ההדברה:

  1  –'( כגון שעועית, ענבים , תות שדה גר 25מוצרים קטנים )משקל יחידה עד  ✓

 ק"ג.

 ק"ג.  0.5 –צמחי תבלין כגון פטרוזילה, בזיל, סלרי  ✓

 1 –גר'( כגון תפו"ע, תפו"א, גזר  25-250מוצרים בגודל בינוני )משקל יחידה  ✓

 יחידות(.  10ק"ג )מינימום 

ק"ג   2 –גר'( כגון כרוב, אבטיח, מלון  250מוצרים גדולים )משקל יחידה מעל  ✓

 יחידות(.  3)מינימום 

 ק"ג.  1  –דגנים ומוצרי דגנים כגון חיטה, שעורה וקמח  ✓

 

 :אריזת הדוגמא

             הדוגמה תוכנס לתוך שקית חדשה בלבד. אין לארוז דוגמה בכול צורה אחרת )כגון קרטון   ▪

            או פלסטיק(. יש לסגור את הדוגמה בצורה הרמטית, ע"י חבק פלסטיק )אזיקון( או 

            קשירה של השקית. שקית שנקרעה או ניזוקה ותוכנה נשפך טרם הגעתה למעבדה 

 פוסלת את קבלתה במעבדה.

 

 לסמן את הדוגמא במדבקה שתכיל את הפרטים הבאים: יש  :הדוגמא סימון

 שם החקלאי . ▪

 מס' החלקה. ▪

 אתר הדגימה. ▪

 סוג  וזן התוצרת.  ▪

 מס' מגדל )או מס' ת.ז.(. ▪

 דגימה.תאריך ה ▪

 שם הדוגם וחתימתו.  ▪

 במידה והתוצרת מסומנת כאורגנית. ▪
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  :העברת הדוגמאות למעבדה

 ת הדוגמאות יש להעביר למעבדה שהוכרה ע"י השרותים להגנת הצומח לביצוע א ▪

 בדיקות שאריות חומרי הדברה.

 שעות.  48משך הזמן הרצוי מדגימה עד להבאתה למעבדה לא יעלה על  ▪

גמאות בבית האריזה עד הכנתם למשלוח והבאתם למעבדה, יעשה אחסון המדגמים והדו   ▪

 במקום מקורר )מקרר או חדר קרור(. 

 אין לאחסן את המדגמים והדוגמאות בקרבת חומרי הדברה.  ▪

 לפני העברת הדוגמאות למעבדה, יסכם האחראי על הדיגום את פרטי הדוגמאות   ▪

 שיכיל את הפרטים הבאים: בטופס ריכוז דוגמאות       

 בית האריזהשם  ✓

 מספר הדוגמאות ✓

 תאריך משלוח הדוגמאות למעבדה ✓

 שם המעבדה אליה נשלחו הדוגמאות ✓

 חתימתוו שם האחראי על הדיגום ✓

 .בר למעבדה יחד עם הדוגמאות, העתק ישמר בבית האריזההטופס יוע  ▪

 

 

 


