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 מבוא 1.0

 הינו ארגון בין ממשלתיEEPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization  )ארגון 

על פי האמנה . האחראי על שיתוף הפעולה האירופי להגנת הצומח של אירופה ואגן הים התיכון

. ( עבור אירופהRPPOהגנת הצומח )להוא הארגון האזורי  EPPO (IPPC) ,הבינלאומית להגנת הצומח

 הוכן מסמך המרכז את הדרישות ממעבדות המבקשות הסמכה בתחום תבחיני מזיקים. EPPOבארגון 

 תהגדרו 2.0

 אין.

 חלות 3.0

 מסמך הדרכה זה יכול לשמש את כל המעבדות המוסמכות בתחום עיסוק זה.

 תוכן 4.0

  EPPOהרשות הלאומית להסמכת מעבדות מציבה את הדרישות המוצגות במסמך 

Basic requirements for quality management in plant pest diagnosis laboratories 

 .בהסמכה בתחום זה תהמעוניינודרישות המינימום למעבדות  כ

 EPPO :www.EPPO.orgאת המסמך ניתן להוריד מאתר 

בהכרה של משרד החקלאות, עליו לפנות לאתר המשרד  ןהמעונייבמידה ויש ארגון 

 –מה בין דרישות המסמך ודרישות משרד החקלאות במקרה של אי התא www.moag.gov.il בכתובת

 דרישות המשרד גוברות.

 

 בבליוגרפיה 5.0

 אין

 

 נספחים 6.0

 אין.

 

http://www.eppo.org/
http://www.moag.gov.il/
http://www.moag.gov.il/

