
 9201 -الصحـي لحيوانات اليابسة  القانون
 

 4.7الفصل  

 والخنازير والمجترات الصغيرة نطفـة الثيـرانمعالجة جمع و

COLLECTION AND PROCESSING OF BOVINE, 

SMALL RUMINANT AND PORCINE SEMEN 

  (تقرأ األرقام من اليسار إلى اليمين(

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ

 4.7.1المادة 

 قواعد عـامـة

 بإنتاج النطفة لتحقيق التالي:المتعلقة تهدف المراقبة الصحية الرسمية 

وبالتـالي ننتـاج  االصـطناعي لمحافظة على صحة الحيوانات الموجودة فـي ررزـا التلقـي  ا -1

لبـاقي الحيوانـات  رعينـةة لجهة نركانية نقل جـرايي  اـا  تقريبا  رخاطر  دوننطفة للتصدير 

 واإلنسان عن طريق التلقي  االصطناعي؛

 الصحية.شروط الالسهر على أن تجري أعمال جمع النطفة ورعالجتها وحفظها امن  -2

 4.5يجب أن تكون ررازا التلقي  االصطناعي رستوفية للشروط الوا دة في الفصل            

 يابسة.رعايير االختبا ات التشخيصية في دليل ال نجد 

 

 4.7.2المادة 

 الشروط المطبقة على الفحوصات الصحية للثيران وحيوانات النهم

 اعي نال نذا زانت رستوفية للشروطاليجب ندخال الثيران وحيوانات النه  نلى ررزا للتلقي  االصطن

 :التالية

 المنطقة العازلة في المرزا نلى الفحوصات قبل الدخول -1

ة للشروط الوا دة أدناه قبل الدخول نلى المنطقة العازلة في يجب أن تكون الحيوانات رستوفي 

 ررزا التلقي  اإلصطناعي نذا زان البلد أو المنطقة غير خاليان رن األرراض أدناه: 



 8.4الفصل : بروسلال األبقا   -أ

 . 11.5.5رن المادة  4أو  3الفقرة شروط سل األبقا :  -ب 

 :((Bovine viral diarrhea اإلسهال الفيروسي في األبقا      -ج           

يجب نجراء اختبا  العال الفيروسـي للحيوانـات أو األنتيجـين الفيروسـي رـع نتـا    •

 سلبية.

لكـل يجب اختبا  الحيوانات رصليا  للتأزد رن وجود أو عدم وجود األجسام المناعيـة  •

 .حيوان

  

 (Infectious bovine rhinotracheitis) األبقا المعدي في  والرغاريالتهاب األنف  -د    

  المعـدي فـي األبقـا   رغـارىنذا زان ررزا التلقي  االصطناعي خالٍ  رن التهاب األنـف وال       

 :نرايجب        

أن تكون الحيوانات وا دة رن قطيع خال ٍ رـن التهـاب األنـف والقصـبة المعـدي فـي  •

 أو   11.10.3األبقا  وفقا   لما هو رحدد في المادة

للتحـري عـن وجـود رـرض لعينة رن الـدم نات نلى نختبا  ٍ رصلي أن تخضع الحيوا •

 .نتا   سلبية رعالمعدي في األبقا  ى رغاروال التهاب األنف

 اللسان األز ق -هـ 

  بالنسبة  8.3.8وأ  8.3.7في المادتين  المفصلة   للشروط   يجب أن تكون الحيوانات رستوفية      

 .أو المنطقةبلد المنشأ في  لحمى الرشحية في األغنامالواع       

 .ت جمع النطفةآالفحوصات المنفذة امن رحطة الحجر قبل ندخال الحيوانات نلى رنش -2

قبل السماح بدخول الثيـران نلـى ارـازن جمـع النطفـة فـي ررزـا التلقـي  االصـطناعي والسـماح      

يورـا   علـى  28ة ر لمـد جـ لحيوانات النه  ايضا    يجب أن تبقى هذه الحيوانات اـمن رحطـة للح

يورـا    21األقل. زما يجب أن تخضع الحيوانات الختبا ات تشخيصية زما هو وا د الحقـا   لمـدة 

ــا  ــة بكتيريـ ــات الخاصـ ــتثناء الفحوصـ ــر  باسـ ــة الحجـ ــى رحطـ ــا نلـ ــد دخولهـ ــل بعـ ــى األقـ علـ

يمكن  التي foetus  Tritrichomonasو Campylobacter fetus –var. venerealisو

الحجـر بسـبعة ايـام علـى األقـل. يجـب أن تكـون نتـا   الفحوصـات سـلبية باسـتثناء أن تبدأ قبـل 

الفحوصات المصلية للتحري عن وجود اجسام رناعية روجهة اـد فيـروا االسـهال الفيروسـي 

 .(ب أدناه 2 اجع الفقرة )في االبقا  

 بروسيلال األبقا  -أ

 يجب أن تخضع الحيوانات الختبا  رصلي رع نتا   سلبية.

 



 (BVD  هال الفيروسي في األبقا  )ررض المخاطيات االس -ب 

يجب أن تخضع جميع الحيوانات الختبا  التحري عن وجود الفيروا في     •

 ج أعاله. 1الدم زما هو ربين في الفقرة 

عند الحصول على نتا   سلبية بالنسـبة لفحـو وجـود الفيـروا فـي الـدم 

جـر بالـدخول نلـى لجميع الحيوانات الموجودة في رحطة الح يمكن السماح

 النطفة.ارازن جمع 

يجب نخضاع جميع الحيوانات   الختبا  رصـلي رـن أجـل تأزيـد وجـود أو    •

 .للمرض عدم وجود أجسام رناعية 

في حال عدم حصول أي تفاعل رصـلي للحيوانـات التـي يتبـين أنهـا غيـر    •

حساسة بالنسبة لالختبـا ات التـي اخضـعت لهـا قبـل الـدخول نلـى رحطـة 

كن السماح لجميع الحيوانات بالدخول نلى رنشـآت جمـع النطفـة الحجر  يم

 )رع أو دون تفاعل رصلي(

في حال وجود تفاعل رصلي يجب نبقاء جميـع الحيوانـات غيـر المتفاعلـة    •

امن رحطة الحجر لمدة أطول حتى يتبين عـ  ههـو  أي تفاعـل رصـلي 

اعلـة فـيمكن اسابيع. أرا الحيوانات المتف 3امن المجموعة الحيوانية لمدة 

 ندخالها نلى رنشآت جمع النطفة.

 Campylobacter fetus –subsp. Venerealis بالنسبة لـ -ج

أو التـي رنـذ هـذا العمـر زانـت  أشـهر 6نن الحيوانات التي يقل عمرها عـن  •

امن رجموعة رن نفس الجنس فقط قبل الحجر  يجـب أن تخضـع الختبـا  

 ن النتا   سلبية.واحد يت  على عينة رن القلفة على أن تكو

باإلناث قبـل  اختلطت والتي  أزثرأو  أشهر 6نن الحيوانات التي يبلغ عمرها  •

الحجر  يجـب أن تخضـع لثاليـة نختبـا ات يفصـل بـين زـلٍ  رنهـا وا خـر 

 اسبوع واحد وأن تؤخذ عينة رن القلفة وأن تكون النتا   سلبية في زل ررة.

 Tritrichomonas foetus تريكوروناابالنسبة لـ -د 

أو التـي رنـذ هـذا العمـر زانـت  أشـهر 6نن الحيوانات التي يقل عمرها عـن  •

امن رجموعة رن نفس الجنس فقط قبل الحجر  يجـب أن تخضـع الختبـا  

 .   رع نتا   سلبية واحد يت  على عينة رن القلفة

                                   

باإلناث قبـل  اختلطت التي و أزثرأو  أشهر 6نن الحيوانات التي يبلغ عمرها  •

الحجر  يجـب أن تخضـع لثاليـة نختبـا ات يفصـل بـين زـلٍ  رنهـا وا خـر 

 اسبوع واحد وأن تؤخذ عينة رن القلفة وأن تكون النتا   سلبية في زل ررة.



 التهاب األنف والقصبة المعدي في االبقا  -هـ 

نف والقصـبة المعـدي فـي االبقـا  نذا زان ررزا التلقي  االصطناعي رعتبرا   خال ٍ رن التهاب األ

رن المناسب نخضاع الحيوانات الختبا  تشخيصي رن أجل التحري عن وجود المرض المذزو   

على أن يت  الفحو على عينة رن الدم وأن تكون النتا   سلبية. ونن الحيوانات التي تعطي نتيجة   

ت رـن نفـس المجموعـة فيجـب ايجابية يجب سحبها فو ا   رن رحطة الحجـر  أرـا بـاقي الحيوانـا

يورا   على األقـل بعـد سـحب الحيـوان  21نبقا ها في الحجر وأن تخضع الختبا  جديد ينفذ خالل 

 االيجابي على أن تكون النتا   سلبية.

 اللسان ا ز ق/الحمى الرشحية في األغنام -و

أو  8.3.6 ,8.3.7 يجـب أن تكـون الحيوانـات رسـتوفية للشـروط المنصـو  عنهـا فـي المـواد 

حيث توجد  المنشأ بالنسبة للحمى الرشحية في األغنامأو رنطقة وفقا   للواع الصحي لبلد  8.3.8

 رحطة العال لما قبل الدخول. 

 

 الفحوصات المنفذة على الثيران وباقي حيوانات التنهي  الموجودة في رنشآات جمع النطفة -3

 

رنشـاات جمـع النطفـة الختبـا ات يجب نخضاع جميع الثيران وييران التنهي  الموجـودة فـي 

تشخيصية لمرة واحدة في السنة على األقل رن أجل التحري عن وجـود االرـراض التاليـة نذا 

 زانت بلدان المنشأ غير خالية رنها على أن تكون النتا   سلبية:

 

 بروسيلال األبقا  .أ

 سل األبقا  .ب 

 نسهال الفيروسي في االبقا  .ج

 

اعل سابقا   يجب نخضاعها رجددا   للفحو نن الحيوانات ذات المصل غير المتف

 المصلي للتأزيد على عدم وجود أجسام رناعية رحددة في درها.

نذا تبين أن أحد الحيوانـات ذو رصـلٍ  رتفاعـل يجـب الـتخلو رـن زـل جرعـة 

نناال لهذا الحيوان جمعت رنذ تا يخ أخر فحو سـلبي  أو نخضـاع الجرعـات 

 عن وجود الفيروا رع نتا   سلبية. نلى نختبا  ٍ تشخيصي رن أجل التحري

 

 Campylobacter fetus –subsp. Venerealis زاربيلو بازتير -د                       

 يجب ز ع عينة رن القلفة •

تخضــع الختبــا  تشخيصــي فقــط الثيــران المعــدة النتــاج النطفــة أو  •

الثيران المختلطة بهذه الفاـة رـن الحيوانـات. ونن الثيـران المنتخبـة 

  أشهر 6الـ فعة جديدة رن جمع النطفة بعد ننقطاعٍ  دام لمدة تفوق لد 



يورا   على األزثـر  30يجب نخضاعها الختبا  تشخيصي يت  خالل 

 قبل نستاناف جمع النطفة.

 الحمى الرشحية في األغنام  -هـ 

 .98.3.يجــب أن تكــون الحيوانــات رســتوفية للشــروط المنصــو  عنهــا فــي المــادة 

 . 08.3.1أو

 Tritrichomonas foetusبالنسبة لـ  -و

 ة رن القلفة يجب ز اعة عين •

أو المعــدة النتــاج النطفــة لثيــران لفحــو ٍ تشخيصــي نجــراء يجــب  •

الثيران المختلطة بهذه الفاـة رـن الحيوانـات. ونن الثيـران المنتخبـة 

  أشهر 6 لدفعة جديدة رن جمع النطفة بعد ننقطاعٍ  دام لمدة تفوق الـ

يورا   على األزثـر  30يجب نخضاعها الختبا  تشخيصي يت  خالل 

 نستاناف جمع النطفة. قبل

 التهاب األنف والقصبة المعدي في األبقا  -ز

ررزا للتلقـي  االصـطناعي أنـا خـالٍ  رـن التهـاب األنـف والقصـبة  اعتبا في حال 

المعدي في األبقا  فمن المناسب أن تكون االبقا  رستوفية للشروط المنصو  عنها 

 .11.8.3ج رن المادة  2في الفقرة 

للتحري عن فيروا اإلسهال الفيروسـي فـي االبقـا  قبـل ا سـال النطفـة  الفحوصات المنفذة -4

 العا دة لكل يو  يحوي أجسام رناعية رحددة
 

قبل ن سال أول زمية رن النطفة المأخوذة رن الثيران التـي تحـوي فـي درهـا أجسـام رناعيـة 

روجهــة اــد فيــروا االســهال الفيروســي فــي االبقــا   يجــب نخضــاع جرعــة رــن النطفــة 

خوذة رن زل رن الحيوانات المعنية الختبا  عال الفيروا أو الختبا  رن اجـل التحـري المأ

عن وجود أنتيجينات فيروسية. في حال الحصول على نتا   ايجابية يجب سـحب الثـو  رـن 

 .المأخوذة رنازارل زمية النطفة  نتالفالمرزا و
 

التهاب األنـف والقصـبة  الفحوصات المنفذة على النطفة المجمدة رن أجل التحري عن وجود  -5

 المعدي في االبقا  في ررازا التلقي  االصطناعي المعتبرة غير خالية رن هذه االرراض.

 

  .11.8.7يجب فحو زل جرعة جا ية رن النطفة وفقا   لما هو وا د في المادة 

 

 4.7.3المادة 

 هم الشروط المطلوبة عند إجراء الفحوصات لذكور األغنام والماعز وحيوانات الن

http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.10.
http://www.oie.int/index.php?id=169&L=1&htmfile=chapitre_1.8.3.htm#article_1.8.3.11.


ال يسم  بدخول ذزو  األغنام والماعا وحيوانات النه  نلى ررزا للتلقي  االصطناعي نال نذا زانت  

 رستوفية للشروط أدناه. 

 فحوصات قبل الدخول نلى رنطقة العال تمهيدا  لدخول ررزا التلقي  االصطناعي  -1

لعازلة عندرا يكون البلد أو  يجب أن تكون الحيوانات رستوفية للشروط أدناه قبل دخولها نلى المنطقة ا

 المنطقة غير خاليان رن األرراض التالية: 

 .8.4بالنسبة لبروسيلال األغنام والماعا: طبق أحكام المادة   -أ

 .14.6.3بالنسبة اللتهاب البربخ في األغنام: تطبق أحكام المادة  -ب 

رن المادة ( 2( و)1بالنسبة لمرض جفاف الضرع السا ي: تطبق أحكام الفقرتين )  -ج

14.2.1 . 

( رن المادة 2( و)1بالنسبة لطاعون المجترات الصغيرة: تطبق أحكام الفقرات )  -د           

14.2.1 . 

 وفقا  لواع  14.3.7بالنسبة لذات الر ة والجنب في الماعا: تطبق أحكام  المادة   هـ  

 المرض في بلد أو رنطقة المنشأ.                     

 رض نظير السل: يجب أن تكون الحيوانات خالية رن أية أعراض سريرية بالنسبة لم -و 

 على األقل. سنتين رنذ           

 بالنسبة لمرض سكريبي:  -ز 

تكن نذا ل   14.8.8يجب أن تستوفي الحيوانات الشروط المنصو  عنها في المادة  

 . 14.8.3 أو رنطقة خاليان رن ررض سكريبي زما هو رحدد في المادة وا دة رن بلد 

بالنسبة لمرض ريدي فيسنا: يجب أن تستوفي الحيوانات الشروط المنصو  عنها  -ح

   14.5.2.في المادة

  14.1.2بالنسبة لمرض التهاب المفاصل/ الدراغ في الماعا: تطبق أحكام المادة  -ط

 على الحيوانات نذا زانت رن فصيلة الماعا 

  8.3.8أو  8.3.7المادتين : تطبق أحكام ام الحمى الرشحية في األغنبالنسبة لمرض      -ك

 على الثيران وفقا  للواع الوبا ي للمرض في بلد أو رنطقة المنشأ.

 بالنسبة لمرض السل: يجب نخضاع الحيوانات نذا زانت رن فصيلة الماعا الختبا    -ل

 . Tuberculin testالسلين البسيط أو المقا ن رع  نتا   سلبية                     

 جمع النطفة  رنشآت الفحوصات في رنطقة العال قبل الدخول نلى  -2



يجب واع ذزو  األغنام والماعا وزذلك حيوانات النه  في رنطقة عال قبل ندخالها نلى  

يورا   على األقل. زما يجب   28رباني جمع النطفة داخل ررزا التلقي  االصطناعي وذلك لمدة 

يورا  على األقل رن   21ما هو رفصل أدناه بعد نخضاع الحيوانات الختبا ات تشخيصية ز 

 دخولها لمحطة الحجر رع نتا   سلبية. 

 8.4الفصل بالنسبة لبروسيلال األغنام والماعا:  -أ

   ؛لنسبة اللتهاب البربخ في األغنامبا -ب 

 يجب نخضاع الحيوانات والنطفة الختبا  تشخيصي زما هو رفصل في الفقرتين          

 . 14.6.4د( رن المادة 1)                    

بالنسبة لمرض ريدي فيسنا والتهاب المفاصل/ الدراغ في الماعا: يجب نخضاع   -ج

 تشخيصي.الحيوانات الختبا  

أو  8.3.7أو  8.3.6: تطبق أحكام المواد الحمى الرشحية في األغنام بالنسبة لمرض  -د 

 في المنطقة حيث توجد رنطقة العال قبل   وفقا  لواع المرض في البلد أو                  8.3.8

 الدخول نلى ررزا جمع النطفة.                     

الفحوصات الخاصة بذزو  األغنام والماعا وحيوانات النه  المتواجدة في رنشآت جمع  -3

في بلد أو رنطقة غير خاٍليان رن أحد األرراض  النطفة واقعةجمع  رنشآت نذا زانت  النطفة

ب اختبا  جميع ذزو  األغنام والماعا وحيوانات النه  المتواجدة في رنشآت جمع أدناه  يج

 النطفة ررة واحدة سنويا  على األقل رع نتا   سلبية لألرراض التالية: 

 بروسيلال األغنام والماعا؛ -أ

 التهاب البربخ في األغنام؛ -ب 

 ررض ريدي فيسنا أو التهاب المفاصل/ الدراغ في الماعا؛  -ج

 ررض السل )للماعا فقط(؛ -د 

يجب أن تكون الحيوانات رستوفية للشروط  األغنام:في  اللسان األز قررض  هـ

 8.3.10. أو 8.3.9الوا دة في المادة 

 4.7.4المادة 

 الشروط المطبقة على الفحوصات الصحية لذكور الخنازير  

 4.7.5المادة 



 بولة الشروط العامة لجمع النطفة وتحضيرها في ظروف صحية مق 

الوا دة في المواد أدناه تسم  بأن تحد نلى د جة زبيرة رن احتمال تلوث النطفة  التوصيات  احترامنن 

 . يمكن أن تكون رمراةبواسطة بكتيريا عادية 

 4.7.6المادة 

 الشروط المطبقة عند جمع النطفة 

 يجب أن تكون أ اية ساحة الناو نظيفة رع تأرين شروط السـالرة الصـحية. يجـب تحاشـي -1

 وجود أي غبا  على األ ض.

يجب أن يظل القس  الخلفي رن جس  حيوان النه  نظيفا  جدا  سواء زان دريـة أو حيـوان حـي.  -2

زما يجب أن يت  تنظيف الدرية بعنايـة بعـد زـل جلسـة جمـع نطفـة  وأن يـت  تنظيـف حيـوان 

يف القس  التحمية بشكل زارل للقس  الخلفي رن الجس  قبل زل جلسة جمع نطفة زما يجب تنظ

الخلفي رن جس  الدرية أو حيـوان التحميـة بعنايـة تارـة بعـد جمـع زـل سـا ل رنـوي. ويمكـن 

 استخدام لباا بالستيكي قابل للطرح.

يجب أالّ تالرس يد جارع النطفة قضيب الثو  الواهب ويمكن استخدام قفازات قابلة للطرح  -3

 وجديدة في زل جلسة جمع نطفة. 

ارل للمهبل االصطناعي بعد زل جلسة جمع نطفة عن طريـق رن الضرو ي القيام بتنظيف ز -4

تفكيكا وغسل جميع أجاا ا وشطفها وتجفيفها ونبعادها عن الغبا . زمـا يجـب تعقـي  المهبـل 

االصطناعي رن الداخل وقُمعا قبل نعادة ترزيبا باستخدام طرق رعتمدة للتعقـي  زـالكحول أو 

عـادة ترزيـب المهبـل االصـطناعي  يجـب حفظـا بترزيا أو أزسيد األييلين أو البخا . وبعد ن

 امن خاانة يت  تنظيفها وتطهيرها بانتظام.

نظيفة وقضيب رعـدني رعقـ  لنشـرها  زمـا يجـب حفـا هـذه المـادة  زلقةيجب استخدام رادة  -5

 وعدم تعريضها للغبا  بين جلسة جمع نطفة وأخرى.

والبقايا  االناالقخل رادة ال يُنص  بخض المهبل االصطناعي عند انسكاب النطفة حتى ال تد  -6

 الملوية نلى القمع وتختلط بمحتوى أنبوب جمع النطفة.

عند جمع عدة دفعات رن السا ل المنوي يجب استخدام رهبل جديـد لكـل دفعـة بمفردهـا. زمـا  -7

 يجب تغيير المهبل نذا دخل قضيب الثو  نليا دوز نناال.

طــرح أو رعقمــة بواســطة الضــغط يجـب أن تكــون أنابيــب جمــع النطفــة رعقمــة  نرـا قابلــة لل -8

د جة لمدة نصف ساعة على األقل. ويجب نغـالق أنابيـب  180البخا ي أو فرن خا  عند 

 النطفة لمنع رالرستها للجو الخا جي بانتظا  استخدارها رن جديد.
 

يجب بعد جمع النطفة نبقاء األنبوب رلتصق بالقمع وباق في جرابا حتى نخراجـا رـن صـالة  -9

 نلى المختبر.الجمع ون سالا 

 

 4.7.7المادة 



 السائل المنوي وتحضير الجرعات في المختبرتناول الشروط المطبقة على 

 ( diluentsسوا ل التمديد )    -1

 

 يجب تعقي  جميع األنابيب بعد االستعمال؛     -أ

 

  الداخلـة فـي ترزيـب سـوا ل  (Buffer solutions)يجب تعقي  جميع المحاليـل المحايـدة    -ب 

ريكرورتر( والضغط الحرا ي )عند 0 22يب المحضرة في ركان العمل  بالترشي  )التذو

دقيقة(  أو بالماء المعق  قبل ناافة صفا  البيض )عند الحاجة( أو رادة  30ْم خالل  121

 رضافة رعادلة لها وزمية رن االنتيبيوتيك؛

 

مــاء المقطــر أو عنــد اســتخدام رــذيب بشــكل رســحوق تجــا ي وتذويبــا فــيمكن حلــا فــي ال   -ج 

ّ  والمعقالمنـاوع المعادن  أو رـا يقابلهـا علـى أن تكـون  دقيقة( 30ْم لمدة  121عند )م ّّ

 رخانة وربردة قبل االستخدام؛

 

في حال استخدام الحليب أو صفا  البيض أو أي بروتين حيواني آخر لتحضير سا ل تمديد     -د 

و يجـب تعقيمـا؛ يجـب تسـخين النطفة  يجب أن ال يحوي المرزب أيـة جـرايي  رراـية أ

خاليـة رـن   دقـا ق؛ زمـا يجـب أن يـرد البـيض رـن رـاا ع 5-3ْم خالل  92الجليب عند 

في حال استخدام قد  المستطاع. و Free (Specific Pathogen (SPFأرراض رحددة 

صفا  البيض يجب استخراجا رن البيض بواسطة طرق غير رلوية. زمـا يمكـن اسـتخدام 

صفا  البيض الموجود في االسواق والمعد لالستهالك البشري أو صـفا  البـيض المعـال  

بواسطة البسترة أو التأين رثال   رن أجل الحد رن التلوث البكتيري. وأي رادة رضافة يجب 

 ل االستعمال.تعقيمها قب

 

ْم( قبـل االسـتعمال؛ علـى أنـا يمكـن 5ساعة وعند د جة )+ 72يجب عدم حفا المذيب لمدة  -هـ

 يجب حفا المذيب في أوعية رحكمة اإلغالق؛ ْم. زما 20-عند حفظا لمدة أطول 

  

ينص  بإاافة راي  رـن المضـادات الحيويـة المبيـدة للبكتيريـا بكميـة ركافاـة فـي المليلتـر   -و 

ــة:الوا ــاا   التالي ــدة للم ــة المجم ــن النطف ــد ر ــا  ح ــين نر  Gentamycin(250جانتارايس

 ركــغ( ورــع لنكورايســين نسبكتينورايســين  50)Tylosinرــع تــايلوزين  ريكروغــرام(

Lincomycin-Spectinomycin  (150/300 ( ــلين ــا بنس ــغ(  ونر ــدة  500رك وح

ركغ( أو  150/300ايسين)سبكتينور -وزغ( رع لنكوسين  500عالمية( رع ستربتورايسين)

 ركغ(.25ركغ( و ديفيكاسين ) 75أريكاسين )

 

 في الشهادة البيطرية الدولية المرفقة. زل رنها يجب ذزر اسماء المضادات الحيوية وترزيا

 

 عمليات تمديد المحاليل والتوايب    -2

 

 المختبـر   يجب سد األنبوب المحتوي على النطفة الطازجة المجموعة فو  وصـولها الـى    -  أ

 وابقا ا رغلقا  حتى المباشرة في رعالجة رحتواه؛      

http://www.bangkokpost.com/business/economics/237723/betagro-pig-farms-win-certification


 

 يجب حفا النطفة ايضا  بعد تذويبها وخالل تبريدها في أنبوب رسدود؛   -ب 

 

اسـتخدام األوعيـة  (  يجب عند نجراء عمليات التعباة والتوايب )لقشات التلقي  وخالفها   -ج 

واحدة رباشرة بعد نخراجها رن عبواتهـا؛ أرـا  المعدة لالستعمال لمرة واألدوات الخاصة 

العبوات عديدة االستعمال فيجـب تعقيمهـا بـالكحول أو أزسـيد االييلـين أو البخـا  أو أيـة 

 طريقة تطهير أخرى رعتمدة  سميا ؛

 

 عند استخدام أحد المساحيق لخت  العبوات يجب الحر  على رنع تلويا.  -د  

 

 وترقيمها النطفة الشروط المطبقة عند تخاين     -3

 

يجب حفا النطفة المعدة للتصدير بعيدة عن أية رواد و ايية أخرى غير رستوفية لشروط هذه 

 النتروجين السا ل المحضر حديثا  امن أنابيب نظيفة ورعقمة. التوجيهات  في

يجب حفا القشات في أوعية رختورـة وررقمـة وفقـا  لشـيفرة رعـايير الجنـة الدوليـة لتسـجيل 

  International Committee for Animal Recordingالتربية الحيوانية*  ننجازات 

(ICAR )بل التصدير يجب ترقي  القشات أو الكبسـوالت وواـعها رجـددا   فـي النيتـروجين ق

السا ل الطازج امن انابيب أو حاويـات جديـدة أو رعقمـة تحـت نشـراف الطبيـب البيطـري 

رسمي. ويتوجب على هذا االخير التأزد رن رحتوى االنبوب أو الحاوية قبل ختما بواسـطة ال

 خت   سمي ررق   ون فاقا بشهادة بيطرية دولية تشير نلى رحتواها و ق  الخت  الرسمي.

 تصنيف العبوات وفقا   لجرعات النطفة -1

كـل حيـوان وفقـا   يجب أن تكون المواد المستعملة لتصنيف جرعات النطفة نظيفة ورطهـرة ل

لتعليمات رصنع المواد المعنية. عند ناافة بالزرا نطفية أو ررزباتهـا بعـد التصـنيف السـابق 

للتجميد والتخاين  يجب أن يكون البالزرا نـات  رـن حيوانـات ذات واـع صـحي رشـابا أو 

  أعلى د جة.

 ند التصنيف.عالمفروزة جنسيا  لنطفة لقشات اباستمرا  رفروزة جنسيا  يجب نعطاء هوية 

 ننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 

 

 

http://www.icar.org/

