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   2017لسنة  670 الوزارى رقم

 بشاير لمساعدة المزارع في توفيرها مجموعة شبكات وخدمات

 لتوفيق اشتراطات التكويد خدمات بشاير اشتراطات التكويد

 نظام للسجالت المطلوبة وقائمة  ان يتوافر لدى المزرعة
بالمبيدات التي يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، 

المبيدات المصرح  إطارالمبيدات في  هذه وأن تكون
بإستخدامهاعلى هذة المحاصيل من لجنة المبيدات التابعة 
لوزارة الزراعة واستصالح األراضي، والمبيدات التي 

 Off Labelم الـ يتم استخدامها على المحصول بنظا
  ان يكون هناك سجل خاص يوضح تاريخ عمليات رش

المبيدات وتاريخ الحصاد بعد هذه العملية للتأكد من 

 )الفترة ما بين الرش والحصاد(. PHI نمراعاة فترة األما
 

توفير كافة السجالت المتخصصة  -1
المطلوبة وشاملة عمليات رش المبيدات 

 والحصاد
المشاركة في دليل المبيدات علي المحمول  -2

والذي يشمل كافة المعلومات الالزمة عن 
 المبيدات 

  تم  وبأجهزةان يتولى عملية الرش متخصص مدرب
 غسلها مع عملية الرش اليومية معايرتها ويتم

 ان يتوافر بالمزرعة مخزن لمستلزمات المبيدات 
 

توفير دليل باسماء  لمطبقى رش المبيدات  -3
طبقا للمحافظات يمكن من ضمان  مقسم

 الرش طبقا لشروط التصدير

  ان يكون للمزرعة نظام للمكافحة لكآفة آفات المحاصيل
 التصديرية بما فيها ذبابة الفاكهه

  ،يجب مراعاة عدم الجمع اثناء فترة هطول األمطار
 ويفضل الجمع في الصباح الباكر

 الحفاظ على نظافة المزرعة والعاملين بصفه عامه 
 

المتكامل  مجانيتوفيربرنامج تدريب  -4
للممارسات الزراعية الجيدة واالستخدام 

 االمن للمبيدات

  ان يكون بالمزرعة دورات مياه واحواض لغسيل األيدي
والتعقيم تتناسب مع حجم العمالة اليومية في المزرعة 

 ألستخدامها في التعقيم قبل الجمع.
 

توفيرتمويل خاص من البنك الزراعي  -5
المصري وموافقة وزارة الزراعة لبناء 

 هذه الوحدات 

  يتولى المجلس التصديري للحاصالت الزراعية تلقي
 طلبات اعتماد المزارع والتنسيق مع الجهات الفاحصه

  يتم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمجلس التصديري
طوير الحاصالت للحاصالت الزراعية وجمعية تنمية وت

البستانية )هيا( لفحص المزارع والتاكد من وجود 
 اإلشتراطات السابقة بالمزرعة قبل التصدير

  "يشترط حصول المزرعة على شهادة الـ "جلوبال جاب

"Global GAP.للموسم التصديري " 

وفير المساعدة والدعم في الحصول علي ت -6
التكويد واالجراءات الخاصة به             

كما ايضا مميزات في فحص العينات 
 وتكاليف شهادة الجلوبال جاب. 

 


