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 ل�ا ���� قل� م��ر الغ�اء وسالمة ال��م�ة، ح�ات�ا في ع�ه غ�ى ال ج�ء الغ�اء

 

 

 

 

 

 

ل�ا ���� قل� م��ر الغ�اء وسالمة ال��م�ة، ح�ات�ا في ع�ه غ�ى ال ج�ء الغ�اء 
 .ج��ًعا

 وال���ان�ة ةال��ات� واله�م�نات وال����ات ال���او�ة لألس��ة ال�ف�� االس���ام أن 

 واله�اء ��اهال وم�ادر ال���ة تل�ث إلى ی�د� ال���ان وت���ة ال�راعة ع�ل�ات خالل

 في �ه�رت إلى أد� ��ا ال����ات، و�قا�ا ال��ة االی�نات ف�ها ت�داد أغ��ة و�ن�اج

 تل� في م����ة غ�� وراث�ة �ف�ات و�ه�ر ال��ة لل�ائ�ات ال���ل�جي ال���ع

 ل�ل�ثةا األغ��ة تأث�� ال��ة م�ال في العامل�� م� الع�ی� ب�� ح�� ال�ائ�ات

 وما ، ��ةوال� ، ال�ق� ج��ن  وم�ض ، ال���ان م�ل  األم�اض م� �الع�ی� وت���ها

   .....ذل� إلى

   

ى ما ی��� ح��قة أن سالمة األغ��ة ��� ت�ل
���ة اه��امًا أك�� م� ق�ل م���ي األغ��ة، وال

 وج��ع الف�ات األخ�� ال���عة، وال�اج�، 
.ال��ار�ة في ال�ل�لة الغ�ائ�ة



التجارة وممارسات املس��لك لدى و�� ز�ادة سا�م 

 رتجا وخاصة املستوردة، البلدان من لعديد العاملية

 تنفيذ �� نللمنتج� املطالبة ز�ادة �� ، املنظم�ن التجزئة

 اتللمش��ي مسبق كشرط ا��يدة الزراعية املمارسات

 ،ذلك إ�� باإلضافة .منتجا��م وسالمة جودة لضمان

 �عز�ز �� أيًضا ا��يدة الزراعية املمارسات تنفيذ �ساعد

 نمو�ةالت األ�داف تحقيق �� و�سا�م املستدامة الزراعة

  .والدولية الوطنية واالجتماعية البي�ية

لالس���ام ال��و�ج على ���ع ال���ة ال�را��ة ال��ارسات ت�ف�� أن ت�ث�� ت� وق� 

 .لل���ة ةال���ق وال�راعة وال��اه، واألس��ة ال����ة ال����ات م�ل لل��ارد األم�ل

 ال�ل�� غ�� االس���ام م� ال�راع��� الع�ال ص�ة ح�ا�ة االج��اعي �ع�ها وس���ن 

.اآلفات وم���ات ال����ائ�ة لل��اد



Good  agricultural  practices  (GAPs)
 )GAPs(الممارسات الزراعية الجيدة  

 :)GAP( ال���ة ال�را��ة ال��ارسات
 ةوم��� ب��اً  م��ولة زرا��ة م�ارسة

 ��وت� .اج��ا��اً  ومق��لة اق��اد�ًا،
 ةال��اح وال�عارف ال��ص�ات GAP رؤ�ة
 وما ال��رعة في اإلن�اج ع�ل�ات على
 �ی�د م�ا م���امة ����قة اإلن�اج �ع�
 ةأم� غ�ائ�ة م���ات على ال���ل إلى

 وال�راعة األغ��ة م���ة ورقة(وص��ة
.)٢٠٠٣ بـ ال�اصة

 

  وارا ا  ات 

 مء راة إاءات )او( اة

آ  أ وا   راا 

وا ا اا. 

أت و در ترا راا 

  و .٢٠٠١   اة

ا  ا  تا 

ودة ا ا  راا 

اا

 :أر�ان أر�عة على GAP ت�ف :����ة بلغة :أر�ان أر�عة على GAP ت�ف :����ة بلغة
ال��و� االق��اد�ة

االس��امة ال����ة
الق��ل االج��اعي

 سالمة الغ�اء وال��دة





:ت  أم اار ٦ول ادئ ا  ا وارا  او 

GAPs

ا
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  ا

را  حول والزراعة األغذیة منظمة توجیھات
 الموارد إلدارة الجیدة الزراعیة الممارسات

 ةمأمون أغذیة إنتاج نحو وعملیاتھا الزراعیة
 ولمسؤ بشكل الطبیعیة الموارد واستخدام ،

جاتالمنت معالجة في العنایة وزیادة ، وسلیم
 واالھتمام العمال لصحة الحمایة تعزیز

.والبیئة المزرعة على بالمحافظة



GAPsفوائد تطبيق نظام  

 وا ا  ترا راة اا دوا   ار إ 

  دةو ت اوا راا. و   نا 

.اط واد   ون ا ااق  وان

  و    ا -إن اا دة ا و   اس 

طو. ا وا راا ما  اا ا و ا 

ا  ا  ا و ،راا.



 أو-   ا رات ارا   أو-   ا رات ارا 



 م����  اتذ ال���ة ت��ن  وان ال��ض�ة وال����ات ال��ائ� ب�ور م� خال�ة ال���ة ت��ن  ان ���•

 الع�اص� م� وم��ل�اتها �اح��اجاتها عل�ها ال�ام�ة ال��اتات إم�اد خالله م� ����ها م�تفع غ�ائي

  .االم��اص سهلة ص�رة في الغ�ائ�ة

•ال��للة �ةال� لل�ائ�ات وم��� ال�ع�ن�ة، والع�اص� لل�اء، األساسي ال���ر هي ال���ة :ا 

   الغ�ائ�ة، ال�ل�لة في

  ��هان� ب��ادة )الفاو( ال����ة األم� م���ة ق�رته وال�� الغ�اء على ال��اني ال�ل� والزد�اد•

 وص�ل ی��قع م ٢٠٥٠ العام حل�ل ومع م ٢٠٣٠ عام حل�ل مع لل�اء %٤٠و للغ�اء %٣٥

 ل�ا %٦٠ ةب��� الغ�ائي ال�اتج على ال�ل� ی��� م�ا ن��ة مل�ارات ت�عة إلى العال� س�ان تع�اد

   .الالزم اإلن�اج على لل���ل �ال���ة ال���� االه��ام وج�

 ذات ّ�ةال�مل وال���ة داك�، أس�د ل�ن  ذات ال���ّ�ة ال���ة أخ� إلى م�ان م� ال���ة ل�ن  ���لف•

.الل�ن  ح��اء ال���اء وال��ب الل�ن  رمادّ�ة ال�ف�اء وال���ة أصف�، ل�ن 

 أو-   ا رات ارا 



راورة اا :

  وب     أرض  

  ا اك ازم ف واة

ّاا  ا وو ا رة،ا  

  تا  اد ااء  ادة وزدة

ا  ا ف ما  ط  

ّ ورُ تا ا.

 أو-   ا رات ارا 

  ،�ةال�را� ال�ورة م�ل ال����ائ�ة ال��اد ب�ائل �اس���ام ال���ة تع��� إج�اء ���•

 �تع�� حال وفي ،ال���ي وال�ع��� ،لألم�اض مقاومة أص�ل أو أص�اف واس���ام

.ل�ل� عل�ي ت���� وج�د ��� ال����ائ�ة �ال��اد ال���ة



اء وإ   را  ا.

 ا أ ا ة  و واء  مت إمج  ح :ال�����

ادة اا  ا وا  ا  و  ط إ 

.  ة اة

  را   ة  جت و ة  ةا 

اء وإ   را  ا.
 ��� ال����� إلضافة ���ات ال��اد ب�قة ���� ��� ال����� إلضافة ���ات ال��اد ب�قة ����
ت��ن ج�عة �ل مغٍ� م� م��نات ال��اد مالئ�ة 

�ًال وه�ا ی��ل� ت�ل(لل��وف الفعل�ة في �ل حقل 
) ..  دورً�ا لل���ة

ة م� ال�ه� ت���ل ال�عل�مات ال�ال�ة ع�� �ل إضاف
تار�خ اإلضافة• 
ن�ع ال��اد• 
م��أ األس��ة• 
ال���ة ال���قة• 
���قة ال�����• 

 أو-   ا رات ارا 



 .إضاف�ها ��� ال�ي األس��ة و���ة ن���ة في الف�ي مع ال��اور ی�� ال���ة ت�ل�ل �ع�•

 اآلزوتي ال��اد ��اف ح�� في ال�راعة ق�ل وال��تاس�ة الف�سف�ر�ة األس��ة ت�اف•

.ال����ل و���عة ال��� ح�� دفعات ع�ة على

 أو-   ا رات ارا 



 في فال��ادة عامًا، /١٧/ إلى ت��� ق� لف��ات ال���ة في ت�قى ال����ائ�ة األس��ة أن ات�ح وق� :ت���ه

 في ــ��ی�� مــا ال��ــ� م�اصــ�ل وجـ�ور أوراق في ال��ـ�ات ت�اك� إلى ت�د� اآلزوت�ة األس��ة اس���ام

 ال��اه ىإل ووص�لها م�ها ����ة ���ات رشح إلى أ��اً  ی�د� ��ا ال��اصــ�ل، هــ�ه ولــ�ن  �عــ� تغ�ــ�

 .ال�����ة األس��ة مع ب��املها اس���امها ت�ش�� ح���ة ی��ل� وه�ا وال���ة، ال��اه وتل�ث ال����ة

 ات�ةال�� ال����ل�ات اس���ام إم�ان�ة إلى ال�راسات م� الع�ی� أشارت األخ��ة ال���ات وفي 

 ��ن ت���� في ال����ة األع�اب و ال�افة ال��� وخ���ة الع�ق��س ن�ات ج�ور ك����ل�

 ل��نها او�ةال��� لألس��ة و��د�فة ال��ا��ة، ال��� م���ات ع� ���ائل ال��اتات م� الع�ی� و�ن�اج�ة

.آم�اً  وأك�� �����ة م�اد

 أو-   ا رات ارا 



oيف الع���ة األس��ة ب����� ی��ح 

  ال�اء وم�ادر ال�راعة ع� �ع��ة أماك�

o      ا ا 

    دةدون ز  ةا

  ا دة موز ث ا  

  ا ة إب ا  ه و

   ا.

 أو-   ا رات ارا 



 

 

 

 

 

 

 ةال�راع ق�ل الع���ة األس��ة ت�اف

 ال���ة صفات ت���� في هاماً  دوراً  ولها

 �ةالف���ائ ال�فات ت���� خالل م�

 اء�ال� االح�فا� على وق�رتها لل���ة

 �وت���  ف�ها ال����  ال��ا� وز�ادة

 معق�ة ت��ن  أن و��� ،ال��ات ن��

.أم�� ما األع�اب ب�ور م� وخال�ة

 أو-   ا رات ارا 



.إج�اء ال�� األدنى م� ال��اثة في ال�قل•

 �م :عل�ها وال�غ� ال���ة تأكل ت���•

 ال��ی�ة ال�راعة أسال�� ات�اع خالل

 م� تقلل وال�ي ال��اح م��ات و�ن�اء

.ال���ة تأكل

 أو-   ا رات ارا 



 م-ها ا ة اا رات ارا:   م-ها ا ة اا رات ارا:  



 مع ال�ل�حة م� وخال�ة م�ث�ق  ال��  ماء م��ر ���ن  أن ���•

  .مل�ث �ان إذا ما ل�ع�فة ال��ة في م�ة األقل على ال�قل م�اه ت�ل�ل

 ال���ة ة���ع ح�� ال��ات ب�� الف��ة ت��ی� ی��•

 ی��غي ال�مل�ة ال���ة ففي ال�ائ�ة ال��ارة ودرجات

  .ةال���� ال���ة م� ت�ات� أك�� ال��  ���ن  أن

: اهالممارسات الزراعیة الجیدة المتعلقة باستخدام المی-ثانیاً 

 خ��فة ر�ات إع�اء ع� وم��اع�ة ن�عا غ���ة ر�ات إع�اء و�ف�ل و�اع��ال م����اً  ال��  ���ن  أن ی��ح•

.ال�ع�� على ال��ور ول����ع أف�ل ���ل ال���ة ته��ة تأم�� ل��ان وم�قار�ة

 رج�و  تع�� على ��اع� ذل� ألن ال��ات ح�اة م� األولى األ��ار في ال��ات ب�� ال��ة �إ�الة ی��ح•

 .والعق� اإلزهار م�حلة أث�اء و��اعى ال����، ال��� ��اج و���ع ال���ة في ال��اتات



 أجل م� ال�اء م� ال��ل��ة ال���ة اس���م•

 م���ل على وال���ل ال�اء على ال�فا�

 .ج��

 ��ت�� س�ف وال�ي ال�ال�ة ال��اه ت���•

 .ال����ل غلة في ف�ر�  ان�فاض في

  .ال����ل ل��ة م� ال��  �ان��ام ی��ح•

 .ال�ائي لإلجهاد ال��ات ی�ع�ض أال ���•

 ل�ق� خاص ���ل ح�اسة اإلزهار م�حلة•

ال���ة في ال����ة

 :ال��اح في ال��  ع�ل�ة �إج�اء ی��ح•

 لحل� ع�� ن�عاً  ال���ة س�ح ��ف ح�ى أم�� إن-

 ت�اع� وال�ي ال����ة ن��ة الرتفاع تفاد�اً  ال��اء

األم�اض ان��ار ز�ادة على

.ال��عان م� ال�� على �ع�ل ك�ا-

: اهالممارسات الزراعیة الجیدة المتعلقة باستخدام المی-ثانیاً 



 ��دق ���ل ال�ائي االح��اج تأم�� ال��ور�  وم�•

 اهم� ن�ع ،ال���ة ���عة ،ال����ل ن�ع( وم�اس�

 �اه،لل� الفعلي ال��اتات اس���ام ال��، ��ق  ،ال�� 

 ���ةال ت���� مع )ال��ار م�اه ���ة ال����، ن��ة

 .ن�اجاإل  ل��ادة لل����ل األم�ل لل��� فق� ال��ل��ة

 �أك�ال( ل����ل� بها ال��صى ال��  ���قة دائ�ا اس���م•

 �يالف ق�ل م� لل����ل ال�اصة ال�ائ�ة االح��اجات م�

.)زائ� ���ل ال��  ی�� ال ح�ى

:  الممارسات الزراعیة الجیدة المتعلقة باستخدام المیاه-ثانیاً 



.ل�ل�ثها م�عاً  ال�اء م�ادر إلى ال���انات دخ�ل م�ع إلى االن��اه ���•

 ا��ةال�ر  ال����قات ت�ف�� ع�م إلى االن��اه•
   .ال��اه م�ادر م� �الق�ب ال����ائ�ة

: اهالممارسات الزراعیة الجیدة المتعلقة باستخدام المی-ثانیاً 



 م� ال��  وق��ات ال��اه خ�انات ح�ا�ة•

 إذا( ذل� إلى وما وال���ر، ال���انات

 اضاألم�  ان��ار ���� مل�ثة ال�اء كان�

.ال���ج ی�ل�ث وق�

 ال��ف م�اه اس���ام ع�م ���•

 ق�ل م� لل��ب أو لل��  ال��ي

.ال���انات أو األس�ة

: اهالممارسات الزراعیة الجیدة المتعلقة باستخدام المی-ثانیاً 



 -راج ام ة اا رات ارا  :  -راج ام ة اا رات ارا  :



ارال م�اص�ل ب�ور م� ج�ی�ة أص�اف �اس���ا� العال��ة ال��ور إن�اج ش��ات تق�م�� 

.ال��ی�ة ال�را��ة األسال�� في ال���ع ال�ق�م ل��اجهة عام كل

��� ةح� ذات ال��ور ت��ن  وأن وم�ث�ق  مع��� لل�راعة ال����ة ال��ور م��ر ���ن  أن�� 

.ل��فها وم�ا�قة األم�اض م���ات م� وخال�ة ال�ارة األع�اب ب�ور م� وخال�ة عال�ة

ال��اس�ة األص�اف اخ��ار ی�� 

 ةوالق�ر  ال��ار ن���ة ح�� لل�راعة

 وم�� وال��ث���ة ال�ـأقل� على

 واآلفات �األم�اض لإلصا�ة ت��لها

 حاجة وح�� ال��ات ن�� و���عة

 وم�ع� ال���هل� وذوق  ال��ق 

.ال�راعة

: الممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة باإلنتاج الزراعي-ثالثاً 



   .ال��ار ل��اص�ل م�خلة أج���ة أص�اف س�ر�ة في ی��ف�•

 وت�ز�ع اج�إن� تق�م م�ل�ة ال��ور إلن�اج ش��ات حال�اً  تأس�� ك�ا•

 لل���ث مةالعا اله��ة ق�ل م� وق��لها اخ��ارها �ع� ال�ع���ة ال��ور

 .ال�را��ة العل��ة

 �امجب خالل م� ال�را��ة العل��ة لل���ث العامة اله��ة تق�م ك�ا•

 ���ب�� ال��ل�ة ال��ار ل��اص�ل ال�راثي وال����� ال����ة

  .الق�� في ال��ل�ة لل�راعة  ال��ار ل��اص�ل ب�ور واع��اد

اعةلل�ر  األم�ل ال��ات�ة وال��افة ال��ع� ت��ی�•

: الممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة باإلنتاج الزراعي-ثالثاً 



ن�� اتذ أو م����ة أو م�ق�مة أو وض��فة ور��فة ���لة ال��لة ت��ن  ع��ما 

 لوف� ال����ل ض�ف هي ال����ة ألن اس���امها ���ز ال ض��� ج�ر� 

 ال�راعة

: الممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة باإلنتاج الزراعي-ثالثاً 

�� وت��ن ال��لة ج��ة ع��ما ت�ل إلى ال��� ال��اس� وع��مًا �

  ور�قات ٥-٤س� مع  ١٥و ١٠ی��اوح ال��� ال���� ب��

 ذل�أو م����ة بل وس�ًا ب ع����ةوأال ت��ن ساق ال�ادرة ��

 أن ���ن ال��� ال��ر� ج��ًا وم����ًا

األوراق ج��ة ال��� وذات ل�ن أخ�� وخال�ة م� االم�اض



 ال��� وم� الغ���ة االم�ار م� ال���ل ت���� م�ان أو ال���ل ح�ا�ة ���•

.م�ث�قة أماك� م� ش��ل ش�اء و���� ال�ا�عة،

: الممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة باإلنتاج الزراعي-ثالثاً 



 أن ��� �لال� ح�ى القلع م� الف��ة وخالل قلعها ی�م نف� في ال��اتات ت���ل ی��•

   .ال�ل في وضعها مع جافة ال����ة وال���ات ر��ة، ال��ور ت�قى

�لة و���� ی�� ال����ل �ع�ل حف�ة ل�ل ن�ات ت�ضع �ه ال�
ح�لها �ال��اب مع ضغ� مع��ل ح�ل ال��ع دون ���ه

: الممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة باإلنتاج الزراعي-ثالثاً 



.�ال�اء األدوات ت���� ��� ال�راعة م� االن�هاء �ع�•



ت -راروا  ة اا رات ارا : ت -راروا  ة اا رات ارا :



 درجة ت�فاوت ول�� لإلن�ان سامة ال��اف�ة في ال�����مة ال��اد ج��ع•

   اس���ام الى ح�ی�اً  ال��جه ی�� ل�ل� وأخ��، مادة ب�� ال���ة

 Integrated pest managementاإلدارة ال���املة ل��اف�ة لآلفات

(IPM)    

 ��ا ةال��اح األفات م�اف�ة ��ق  ج��ع �����م اآلفات إلدارة م�هج وه�•

 فاتاآل ل����ات األم�ل االس���ام ال��� ال ال��ال س��ل على ذل� في

 ��خ �أقل �اآلفات اإلصا�ة ت��ل على ال����ل ق�رة ت���� به�ف

.وال���ة اإلن�ان على م���

ت -راروا  ة اا رات ارا  : ت -راروا  ة اا رات ارا  :



 ال�ارة، األع�اب ن�ع على ال�ع�ف ���•

 لال���� على ت�ث� ال�ي واألم�اض اآلفات

.ال��روع

 على �وال�فا ال�افعة ال���ات ال���ل�ج�ة ال��اف�ة •

 ال�����ة األع�اء

 .ةال�ار  لألع�اب ال���ان���ة ال��اف�ة اس���ام•

 .ال����ة ال��ائ� اس���ام •

ت -راروا  ة اا رات ارا  : ت -راروا  ة اا رات ارا  :



 ال���ات وم�ا��ة لل��اص�ل دور�  ف�� إج�اء•

 وال����� اإلصا�ة م� ال�قا�ة به�ف واألم�اض

.م�ها

 اباألع� �ع� ان��ار ت�هل �لها ال��ادات واس���ام م�ث�قة، الغ�� ال��ور اس���ام أن ك�ا•

.وان��ارها األع�اب ت�اث� في ت�ه� ال�ي ال���ة ال�را��ة ال��ارسات .ال�ع��ة

�قل  واالم�اض في ال األفاتس�� ان��ار 

 ةال�را�� ال��ارسات ان��ام ع�م س�� ���ن  ق�•

 �ورةال ، ال���ة ون�ع ال�قل ن�ع اخ��ار( ال���ة

 �اتال�� وت�م�� ال���لل، غ�� ال��اد ،ال�را��ة

 ،ال���فة ال�ارة األع�اب و�زالة ،ال��اح�ة

 ،ال��وح وتقل�� ، ال�ل�ثة ال�را��ة واألدوات

 �اراإل م� ج�ء لآلفات ال���املة ال��اف�ة فإن �ال�الي•   ...ذل� إلى وما

.ال��اص�ل ص�ة على لل�فا� GAP لـ ع��م�ة األك��



 هااس���ام ال�اج� ال����ائ�ة ال��اد ع� الف�ي س�ال ���•

 ��ادال اس���ام و��� األم�اض على الق�اء في ت�اه� ح�ى

.ال�ل� في ال���لة ال����ائ�ة

ه�ـة ��� ع�م اس���ام ال��اد ال����ائ�ة م��•

ر�خ الفعال�ــة أو ال�ــ��ة، ��ــ� ال�أكــ� مــ� تــا

.ال�الح�ة

 س��ة قلأ م�اد اخ��ار ال��ار أفات ل��اف�ة ف�ل�م �ازجة ت��هل� ال��ار م�اص�ل أغل� ألن ون��اً •

 على ض�ةال��  ال�عل��ات وح�� الق�اف وع�ل�ة رش ع�ل�ة آخ� ب�� �ا��ة ف��ة ت�ك ��� غ��ها، م�

 �اءأث ال��اف�ة ع�ل�ات إج�اء ع�م و��� ال��اف�ة، ل�ادة ال�ام األث� زوال ل��ان وذل� ال���� ع��ة

 م� ��ائ�ة�� م���ات اس�ع�ال في ال��اورة .ال�هار وس� في ال��ارة درجات ارتفاع ع�� أو ال��اح ه��ب

.ةوال���� الف���ة األفات في وخ��صاً  لل����ات مقاومة سالالت خل� ل��ع م��لفة عائالت



 ال��امل وخاصة وال��اء األ�فال إ�عاد ���•

.�ةال����ائ �ال����ات ال�ش م��قة ع� م�ه�

 ائ�ةال���� ال��اد م� ال��ل��ة ال���ة ت����•

  إج�اء مع ف�ي م� ل��ص�ة وفقا ال�را��ة

 ال�ق� في لل��اص�ل ال�ور�ة ال��ا��ة

 ��� ��ا م��لة، أ� ع� ال��ف ال��اس�

.ال�ش وم�اع�� ال�شات ع�د ت���ل

 ال�ال�� ارت�اء ��� �ال����ات ال�ش ع��•

 ����وت االس���ام ��� االن�هاء و�ع� ال�ا��ة

.ال���



 �اءب في ال�را��ة ال����ائ�ة ال��اد ت�ضع أن ی��غي•

 ��وًقاص اس���م ���� صغ��ة، ���ات ت���� ع�� مع��،

 ال��ال �ع�� ال��ان ���ن  أن و��� ال���ل م� مغلًقا

 م�م� ���ن  أن ��� ال��ان ه�ا وال���انات لأل�فال

 ت��ی��ة ��ارات ��ا�ة و��� ومه��، و�ازج وآم�

)الل�� م���ع األكل، م���ع ال��خ��، م���ع(

 ��حص ن�� على ال�را��ة ال����ائ�ة ال��اد ف�ل ���•

 ال����دة وال����ات واألعالف ال��ور ع� ومع�ولة

واألس��ة

 هاثق� خالل م� ال����ات ع��ات اتالف ���•

 ت�ف�و  ثان�ة، ل��ة ت����م ال ح�ى ���ها أو

.اتال�فا� م�� في وت�مى مغلقة أك�اس في



- دا   ت ة اا رات ارا: - دا   ت ة اا رات ارا:



 .ال�راعة اتوم�اف ال�ائ�ة ال��اخ�ة وال��وف ال���ة ون�ع ال��ف ح��  ال��ج م�ع� ���لف :ال��ج•

.أجله م� ت��ع�ل ال�� الغ�ض ح�� ��ه ت��ع ال�� ال��ج ��ر و���لف

 هاب االه��ام و��� هامة ع�ل�ة وهي :ال��اد•

 ت��ن  أن ��� ال���ج، تل�ث ی�� ال ح�ى

 ل���جا بها ت�ضع ال�ي واألو��ة ن��فة األی��

   األكل، وع�م ال��خ�� وع�م ن��فة

 ال��اد ع�� م�اعاتها ال�اج� األم�ر أه� وم�•

 �ال��وش ال���ان���ة األض�ار م�ع هي

 علهاو�� ال���ج ن�ع م� �قلل ذل� ألن وال��وح

.�األم�اض لإلصا�ة ع�ضة أك��

- دا   ت ة اا رات ارا: - دا   ت ة اا رات ارا:



 على القلع أو الق�اف �ع� ال��ار وضاع ع�م ���•

 .ال����� أو ال�ع��ة م�ا�� في أو األرض،

 تالم� ال�ي وال�او�ات ال�ع�ات ت��ن  أن ���•

 جال��� تل�ث ل� ال�ي ال��اد م� م���عة ال����ات

   ال�����، وسهلة

 ��لل م���� ���ل وال�او�ات ال�ع�ات ص�انة ���•

.ال����ات تل�ث م�

 ع� و�ع��اً  ال�ل ت�� ال��ار م� ال���ج وضع ���•

.��ةواالس ال����ائ�ة ال��اد ت���� وأماك� ال���انات



 الح في م���ة ح�ارة درجة ادنى في ال���ج حف� ��� •

 .ال�قل تأخ�

 ل��ع الالزمة ال��ارة ع�� عل�ها وال�فا� ال����ات تغ��ة•

 .وال���ة ال��دة وفق�ان ال�ل�ث

 أ� امعه ی�قل وال ن��فة س�ارة في ال���ج نقل ���•

 م�اد أو ح��انات أ� نقل وع�م  م��افقة غ�� م���ات

  .اس��ة أو ك���ائ�ة

 م� ال���ج ل��ا�ة ال��ان� مغ�اة ت��ن  أن ���•

.وال��ار ال���

 س���اما ه�ا و��� ال���� م� ال���ج ال���هل� ����� •

.ان�اجه ����ة على ال�ع�ف ل��� ال���ج ل����ة ���قة

 ً :ادالممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة عملیات ما بعد الحص -خامسا

ال����� وال�قل



د-  و   ة اا رات ارا

را  ا:

د-  و   ة اا رات ارا

را  ا:



 م� وا��ة مال�� – م�ا��ة أح��ة( ال�املة ال�قا�ة مال�� ارت�اء ���•

 ل�افة )إلخ – لل�جه غ�اء – م�ا��ة قفازات – واقي أف�ول – ال�اء

.العامل��

.��� على الع�ال االه��ام �ال��ا�ة ال����ة ع�� رش ال����ات ال���او�ة•

 .وج�د حق��ة اسعاف أول�ة•

)اال�فاء وال���ة وال������ات(ه�اتف ال��ارئ •

 ةال�ف��ح ال��اه م�ادر م� �الق�ب ال��اح�� وضع ع�م ���•

 فةن�� ال��اح�� ت��ن  أن ال��ب، م�اه أو ال��  في ال�����مة

.ج��اُ  مغل� وال�اب وال��ادیل �ال�اب�ن  وم�ه�ة

د- ا  ا و   ة اا رات ارار: د- ا  ا و   ة اا رات ارار:



 ��ةال�� ال��افة على العامل�� ت�ر�� ی��غي•

 ���� ع� ال��ق�لة غ�� األم�اض ان�قال ل��ع

 .ق�� غ�� ع� اآلخ��� إلى األغ��ة

 يف ال��ا�ة ال��وح ذو�  ال��رعة في العال��� على ���•

 مع أو األخ��� مع ت�الم� ق� وال�ي ال��� م� أج�اء

.ع��ةوال� الف�ز أو ال��اد ع�ل�ة في ��ارك ال أن م���ات

 وم�ودة ن�اف�و  وأب�اب أس�ف ولها لل��� صال�ة ال��رعة في للع�ال ت�ف��ها ی�� ال�ي ال��اك�•

.وال��ف ال��اه ودورات ال�ار�ة وال��اه األساس�ة �ال��مات

 ً :لمزرعةالممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة بعملیة صحة وسالمة العاملین في ا -سادسا



 نأل  الق���ة، األو��ة أو الفارغة الع��ات في ال�اك� ال�اء ت��� ���•

.�ال��ة ضارة أخ��  وح��ات لل�ع�ض م��ر ه� ال�اك� ال�اء

ق إذا ل� ��� ه�اك م�اه صال�ة لل��ب ��� األخ� �ع�� االع��ار ال��•

الغل�ان ، فل��ة،  ال�ل�ر: ال�ال�ة

 ً :لمزرعةالممارسات الزراعیة الجیدة المتصلة بعملیة صحة وسالمة العاملین في ا -سادسا




