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  (مبذرة )الرتخيص مبكان لتبذيز دودة القز 
   مركز البحوث الزراعية لوزارة الزراعة–قسم بحوث الحرير : جية اإلصدار 

املستنداث  / 1
طمب الترخيص الى قسم بحوث الحرير مبينا بو اسم الطالب ومحل اقامتو وعنوان المكان الذى * 

. يتم االنتاج فيو
الزسوم  / 2

لتبذير بيض دودة القز  (مبذرة  ) جنيو من طالب الترخيص بمكان ما 3300يحصل مبمغ قدره 
 وذلك عند تقديم الطمب نظير تشكيل لجنة لممعاينة 

 االشرتاطاث / 3
   ال يجوز تبذير بويضات دودة القز بغرض االتجار فييا اال بترخيص من وزارة الزراعة

 .بمعرفة قسم بحوث الحرير بالوزارة لمتحقق من جودتيا وخموىا من االمراض الوراثية 

  يشترط لمترخيص بانتاج بويضات دودة القز  ان يكون فى مكان تتوافر فيو المواصفات
 :االتية 

ان يكون المبنى الذى يتم فيو انتاج بويضات دودة القز مزودا بالمياه النقية . 1
. والكيرباء والصرف الصحى وان تكون حجراتو نظيفة وخالية من الشقوق 

 حجرات تكون مجيزة باجيزة التحكم 3ان ال تقل عدد حجرات التربية واالكثار عن . 2
فى درجات الحرارة والرطوبة واالضاءة وبيا شفاطات ىوائية وحوامل وصوانى 

. ومناضد عمى ان تتناسب المساحة المكانية مع كمية البويضالت المزمع انتاجيا 

: ان تكون بالمبنى حجرة مخصصة لممعمل مزودة عمى االقل باالتى . 3

جياز طرد مركزى  - ميكروسكوب لمفحص                                 - 

جياز ىز انابيب اختبار  - حضانة كيربائى تبريد وتسخين                       - 

                                                 


. 1/9/1997 محضش اجتماع اللجىت المشكلت مه اداسة الىحذة راث الطابع الخاص لبحىث الحشيش   


.  فى شان الطشق الفىيت لتبزيش دودة القض والتشخيض فى اوتاجها لالتجاس فيها 1996 لسىت 1478قشاس وصيش الضساعت سقم  
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خالط - حوامل انابيب اختبار                                  - 

دوارق واقماع وورق ترشيح  - ميزان حساس                                  - 

 .جياز لتقطير المياه   - 

االجزاءاث  / 4
يقدم طمب الترخيص الى قسم بحوث الحرير مبينا بو اسم الطالب ومحل اقامتو وعنوان  .1

المكان الذى يتم االنتاج فيو ، ويصدر الترخيص بعد اجراء المعاينة والتحقق من استيفاء 
 سنوات ويجدد لمدد مماثمة بذات الشروط 3الشروط  السابقة ويكون ساريا لمدة 

واالجراءات المقررة لمترخيص ويكون الترخيص شخصيا وال يجوز التنازل عنو لمغير 
ويجرى قسم بحوث الحرير متابعة استمرار استيفاء الشروط المقررة خالل مدة الترخيص 

 .بدون مقابل 

 جرام من كل لوط من البويضات المنتجة بمعرفة قسم بحوث الحرير 2يتم اخذ عينة  .2
لفحصيا والتحقق من خموىا من االمراض الوراثية قبل طرحيا لمتداول ويحظر التداول اال 

 .بعد الحصول عمى الموافثقة خالل اسبوعين من اخذ العينات 

عمى منتج بويضات دودة القز ان يحتفظ بسجل يثبت فيو اسماء وعناوين من يتم  .3
التصرف الييم فى البويضات ونوعيا ومقدار ما بيع لكل منيم وان يقدم ىذه البيانات 

.  لمندوبى الوزارة عند طمبيا 

االطزق الفنيت لتبذيز دودة القز   / 5
ال يجوز تبذير بويضات دودة القز بغرض االتجار فييا اال بعد تقييميا بمعرفة قسم  .1

 . بحوث الحرير بالوزارة لمتحقق من جودتيا وخموىا من االمراض الوراثية 

 جرام من كل نوع 2يقدم طمب التقييم الى قسم بحوث الحرير مصحوبا بعينة بواقع  .2
 (ساللو او ىجين  ) ويجب ان يتضمن الطمب اسم الطالب وعنوانو ونوع البويضات 

واالسم التجارى ومصدرىا وكل البيانات الفنية المحددة لنوعيا ومواصفاتيا ، ويؤدى 
الطالب المصاريف الفعمية الجراء التجارب والتقييم التى تحدد بمعرفة القسم وتعتمد بقرار 

 .من الوزير 

 . يوما من تقديم الطمب والعينات 75يخطر الطالب بنتيجة التقييم خالل  .3
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ينشا سجل خاص بالقسم لقيد انواع البويضات التى تم تقييميا يثبت فيو اسم المنتج  .4
 ونوع البويضات واالسم التجارى والمواصفات الفنية المميزة ليا وتاريخ اجراء 

 . التقييم 

يعاد تقييم انواع البويضات بعد مضى سنة من تاريخ اجراء التقييم السابق لمتحقق من 
 عدم تدىورىا او تغيير صفاتيا الوراثية ، وتجرى اعادة التقييم بذات القواعد 

 . واالجراءات المقررة لمتقييم 


