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دة ة الج ة تطبيق الممارسات الزراع  أهم

قاع ة غرفة زحلة وال  تج

  
د جدعون. م سع
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مكونات العرض

الزراعيةالممارسات 

اهمية الحصول على شهادات الجودة

اإلدارة المتكاملة للمحصولمبادئ 

اإلدارة المتكاملة للمحصولآلية تطبيق 
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ل  ش افحة متكررة  م
عشوا 

افحة ع  م
ة ع الوسائل الطب

ة الممارسات الزراع

الزراعة 
ة د التقل

GLOBAL GAP ة الزراعة العض

افحة  املةم مت

افحة محدودة م
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اإلدارة المتكاملة  GLOBAL GAP

رجعالم

المنتجينتجمع من 

تتكيف مع كل منطقة
مرجع عالمي/ شاملة 

منمبادرة

$$$$ الحاجة لالستثمار

تجّمع مزارع  فرد أو مجموعة 
مزارعين

الشهادة تعطى ل

يمكن ذكر الشعار
على المنتج  شهادة من تاجر الى تاجر،

ال يمكن ذكرها على المنتج 
كيفية ابرازها

GLOBAL GAP / املة للمحصول  اإلدارة المت
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ة الحصول ع شهادات الجودة  أهم

لفة اإلنتاج• ض   %)50تصل إ ( تخف

 

اە صالحة للري(ضمان جودة المنتج • ات، م  ...)ترس

 

دة • اق أسواق جد ة(إخ ة وخارج  )أسواق محل

 

ة تفادي أسواق • ا  –الحس ق الم س ال
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ادئ  املة للمحصولم اإلدارة المت

اإلدارة 
المتكاملة 
للمحصول

تسميد مالئم 
 وفقًا لتحاليل
التربة والمياه

احترام الثروة 
الحيوانية 
والنباتية

اختيار األصناف 
المالئمة

الدورات 
ة الزراع

إنتاج صحي 
خالي من 
ترسبات 
كيميائية

حماية صحة 
المزارع

تكاليف 
اإلنتاج اقل

فرص 
ي فللمنافسة 
السوق
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ة تطبيق  املة للمحصولآل اإلدارة المت

املة للمحصول • ة المعتمدة سّجل (سجل االدارة المت افحة الزراع ب الم ل اسال  )رهاوالمزارع 

ة لنظام االدارة • ل القواعد االرشاد املةدل  المت

ل  •  املة دل ة المت افحة اآلفات واأل يتضمن  (الحما  )مراضل المواد الفعالة المسوحة لم

د موسم الحصاد •  أدوات لتحد
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المرحلة االو 
التحض 

ة  المرحلة الثان
التطبيق

المرحلة الثالثة
التدقيق داخ 

عة  المرحلة الرا
تدقيق خار 

 المرحلة الخامسة
الشهادةالحصول ع

 المرحلة السادسة
ابراز الشهادة

ش الداخ وأخذ عينات التفت

التدقيق من قبل شركة رقابة معتمدة

شهادة المجموعة

ابرازهااستخدام شهادة المجموعة و 

ة• ج ات  إعداد خطة اس

ة•  تعبئة االجراءات الوقائ

املة لآلفات• ادئ اإلدارة المت م م  اح

ة ل   • املة تعبئة يوم سجل االدارة المت

للمحصول

ام  نظام االدارة المت• وط وأح  املةالتعرف ع 

 تعبئة نموذج الطلب•

 توقيع العقد   •

املة لآلفات  • ادئ اإلدارة المت التدّرب ع م

ة تطبيق  املة للمحصولآل اإلدارة المت
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مزارع كرز حصلوا ع 22
املة  الشهادة المت

للمحصول

Cherry farmers 
officially 
ICM certified 

مزارع عنب مائدة 
حصلوا ع الشهادة 
املة للمحصول المت

Table grapes 
farmers officially 
ICM certified 

٢٢

17٧١

10

رز 9.5 طن من ال
عه  تم ب

tons of certified
cherry are sold٩.٥

Common brand, marketing assistance and direct 
contract with the consumer

ا مع المستهلك ق وتأم اتصال م س ة، ال ق س  عالمة 
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طن من عنب 
المائدة تم 

عه  ب

tons of 
certified table 
grapes are sold121٢١١

Common brand, marketing assistance and direct 
contract with the consumer

ا مع المستهلك ق وتأم اتصال م س ة، ال ق س  عالمة 
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ة للدخول ا اسواق التصدير ة اعتماد المعاي الدول أهم

ب س لدان المستوردة  شدد  تطبيق المعاي  ال  :ال

 

ة تطبيق انظمة سالمة الغذاء والحفاظ ع صحة وسالمة المست‐  .هلكالحاجة ا مراق

 

ادة الو عند المستهل حول معاي سالمة الغذاء‐  .ز

 

ة اإلنتاج المح والمزارع خاصة من إغراق األسواق‐  حما

 

ات‐ د المسؤول ل وتحد اوى أو حصول مشا بع المنتج  حال ورود ش ورة ت
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م شكرا لحسن أصغائ


