خطة المراقبة التحليلية

وصف
مراقبة النباتات عند االستالم

تواتر تحليل األعشاب
منهجي

مراقبة +
مصر  /الصين  /الهند  /مقدونيا

(المظهر  /الهوية  /األجسام الغريبة  /الرطوبة)

تحديد الهوية النباتية
مبيدات حشرية
تحليل فرز  500جزيء
يغطي دستور األدوية  +التنظيم رقم )2005/396
الهيدروكربون العطري متعدد الحلقات

فلزات ثقيلة

سموم فطرية

الرصاص
الكادميوم
الزئبق
الزرنيخ
القصدير
اليود
النحاس
األفالتوكسين B1
مجموع األفالتوكسين G2، G1، B2،B1
أوكراتوكسين A
تحليل ميكروبيولوجي فئة أ
تحليل ميكروبيولوجي فئة ب
تحليل ميكروبيولوجي فئة ج

منهجي مع زيادة نوع المراقبات حسب الشك:
األولى  -تحديد الهوية العِياني
الثانية  -استشراب الطبقة الرقيقة
الثالثة  -تحليل مختبر LPPAM
تحليالت خارجية لما ال يقل عن  50نبتة في السنة مختارة وفقا ً للمخاطر
وال تشمل المنتجات التي تم تحليلها من قبل الموردين
تحليالت وفقا ً لمتابعة خطة المراقبة
تحليالت خارجية لما ال يقل عن  50نبتة في السنة مختارة وفقا ً للمخاطر
وال تشمل المنتجات التي تم تحليلها من قبل الموردين
تحليالت وفقا ً لمتابعة خطة المراقبة
جميع الطحالب
الكرمة النبيذية
أي منتج يحتوي على أكثر من  80000غ/غ من العفن
(معيار دستور األدوية األوروبي ←  100000غ/غ * )%80
منهجي في الدفعات التي يزيد وزنها عن  75كغ حيث تكون الفئة ج غير
مرضية
حسب االستخدام الخاص
 2من  3دفعات تزن أكثر من  75كغ
( 1من  3دفعات تزن أكثر من  75كغ غير مراقَب ومضمون فقط على
مستوى خطة المراقبة عندما يكون على األقل آخر تحليلين للدفعات
السابقة  -مع نفس النبتة ونفس المورد ونفس المنشأ  -متوافقَين).

الباكتيريولوجيا

قولونيات البراز
كائنات الهوائية مختزلة الكبريتات
عنقوديات ذهبية
مطثيات حاطمة
تلوث ميكروبي ( EHIAالرابطة
األوروبية لنقيع العشب) نباتات جافة
للنقيع

ال

مصر  /الصين  /الهند

جميع الطحالب

ال
ال
البذور ،نبتة مخلب الشيطان،
السنا ،الزنجبيل
عرق السوس
مصر  /الصين  /الهند
بنا ًء على طلب العميل

مصر  /الصين  /الهند

جميع الطحالب

بنا ًء على طلب العميل

حسب االستخدام الخاص

بنا ًء على طلب العميل

قلوانيات البيروليزدين

بنا ًء على طلب العميل

الرويبوس
الشاي األخضر  /الشاي األسود
البابونج
نباتات النقيع والخلطات
الشمرة

طلبات أخرى
(الجرعات في مواد معينة)

بنا ًء على طلب العميل

ال

