
 1ملحق رقم 
 طمب كشف عمى مشتل

 مصمحة .........................جانب 
 من كل عام حزيران 03قبل 

 من مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة الكشف عمى مشتل طمب ال :الموضوع
 

أتقدم منكم بكتابي هذا طالبًا من مركز توثيق الشتول في وزارة الزراعة القيام بالكشوفات الالزمة عمى 
شتول أشجار مثمرة )لوزيات، تفاحيات، حمضيات، وزيتون( الحقًا وفقًا  إنتاجفيها تم لتي سيا المشتل حقول

 وذلك من اجل المصادقة عميها. لمبروتوكوالت الفنية النتاج مواد نباتية مصدقة لالنواع 
 كما أتعهد بمسك سجل حقمي خاص بذلك وتزويد المركز بجميع الوثائق المطموبة.

  تاريخ
 ل.ل. طابع مالي 0333        

التوقيعو  االسم

 :شهرة صاحب المشتلاسم و                                مشتل:اسم ال
  رقم تسجيل المشتل في وزارة الزراعة:

 :رقم السجل
 مكان وتاريخ الوالدة:

  هاتف:

 :فاكس
 :المسؤول الفني عن المشتل هاتف :اسم المسؤول الفني عن المشتل

 عدد مواقع الزرع: االساسي: عنوان المشتل

 :0الزرع رقم عنوان موقع 
 

 اسمه الشائع:
 مساحة الموقع:

 رقم العقار:
صورة عن افادة عقارية     صورة عن خريطة 

 :2عنوان موقع الزرع رقم 
 

 اسمه الشائع:
 مساحة الموقع:

 رقم العقار:
صورة عن افادة عقارية     صورة عن خريطة 



 2ملحق رقم 

       الجمهورية  اللبنانية
 وزارة الزراعة   
    

 
 الفنار او تل عمارة –جانب مصمحة االبحاث العممية الزراعية 

 
 

 بهذا الكتاب، و/او  النيماتودا الضارة لعينات التربة المرفقة نتمنى عميكم اجراء فحص الفيرتيسيميوم 
بروتوكوالت المثمرة" و  "المصادقة االختيارية عمى شتول االشجار 4/6/2300تاريخ  825/0تطبيقًا لمقرار رقم  وذلك

 وابالغنا بنتيجة الفحص.  االنتاج المعتمدة
 

عينات التربة المرفقة بهذا الكتاب عائدة لطمب انتاج شتول مصّدقة لمعام ........لممشتل المسّجل في مصمحة 
 .................. تحت الرقم:       تاريخ:..........

 
 نوع الشتول المنوي انتاجها  نوع الزراعة السابقة تاريخ أخذ العينات رقم العينة

    
    
    
    

 
 
 
 توقيع المهندس المسؤول:.................      
 



 3ملحق رقم 

       الجمهورية  اللبنانية
 وزارة الزراعة   
    

 توثيق الحالة الصحية لتربة الحقول المنتجة لمشتول المصّدقة
 وبروتوكوالت االنتاج المعتمدة "المصادقة االختيارية عمى شتول االشجار المثمرة" 4/6/2300تاريخ  825/0تطبيقًا لمقرار رقم 

 

 .................................................................: اسم صاحب المشتل

 رقم الطمب:......................................... تاريخ:.............................
 

احداثيات 
  موقع الحقل

تسميته 
 الشائعة

تاريخ أخذ 
 العينات

نوع الزراعة 
 السابقة

نوع الشتول 
 المنوي انتاجها 

نتيجة فحص 
 النيماتودا

تاريخ صدور 
 نتيجة النيماتودا

نتيجة فحص 
 الفيرتيسيميوم

 تاريخ صدور
 فحص الفيرتيسيميوم

الموافقة عمى 
 او عدمهالزرع 

          
          
          
          

 
 .الموافق عميها فقط يسمح بانتاج شتول مصّدقة في الحقول

 
 مشتل:...................توقيع صاحب ال     ...........تاريخ تبميغ صاحب المشتل:.......

 
 توقيع المهندس المسؤول:.................        

 


