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:ی�ت�� ن�ام م�ا��ة ال��دة الع��� على



ممارسات الزراعة العضوية

عنينتجو ھذا 
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 والتي العضوية  للمنتجاتما بعد الحصاد معامالت 

 
ا

 والتي العضوية  للمنتجاتما بعد الحصاد معامالت 
وتحافظ على  المثلى للمنتج، الجودة تضمن 
 تطیل منوومحتواھا من العناصر الغذائیة ھا خصائص

فترة تخزينھا
 
ا

 لمدخالتالتطبیق الدقیق 
اإلنتاج والممارسات 

.بھا ىالموص



ة التخطیط للحصول على منتجات ذات جود
عالیة وبالتالي الدخول إلى األسواق 

).يجب أن تبدأ قبل الحصاد(العضوية 

ة التخطیط للحصول على منتجات ذات جود
عالیة وبالتالي الدخول إلى األسواق 

).يجب أن تبدأ قبل الحصاد(العضوية 

الممارسات الزراعیة المتبعة ممكن 
ة أن يكون لھا تأثیر كبیر على نوعی

. بعد الحصاد المنتج

الممارسات الزراعیة المتبعة ممكن 
ة أن يكون لھا تأثیر كبیر على نوعی

. بعد الحصاد المنتج

 سالمة المحصوليجب التأكید على 
عند وضع أي خطة إنتاج بعد الحصاد 

.ألي محصول

 سالمة المحصوليجب التأكید على 
عند وضع أي خطة إنتاج بعد الحصاد 

.ألي محصول
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اختیار

اإلعداد 
الجید

  



العوامل البیئیة
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 يجب تطوير الممارسات الزراعیة

لكل المحاصیل المنتجة وذلك لتقلیل) GAP( الجیدة

:خطر المواد 

)العناصر الثقیلة( الكیمیائیة 

الفیزيائیة

البیولوجیة 
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ممكن أن تحسن وتحافظ على  اتباع اإلجراءات التالیةبشكل عام إن 
: نوعیة المنتج

الحصاد عند

تجنب جرح المنتجات 

تخزين المحصول في 
الحقل

المحصولنقل 



التخزين بعد الحصاد

 تجاتأو المكان عن المن/ویجب تخزین المنتجات العضویة بشكل منفصل بالوقت 
.لتقلیدیة أو التي في طور التحولا
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یجب اتخاذ التدابیر للوقایة من اختالط المنتجات العضویة مع منتجات أخرى 
غیر عضویة أو منتجات في طور التحول خالل التخزین



 التبريد السلیم
يحمي الجودة 

ن ويطیل فترة تخزي
المنتج ويحافظ 

على

المظھر الخارجي أو 
 محتواه من العناصر

.الغذائیة

حرارة الحقل ممكن 
 أن تزيد من نسبة

التنفس 

 وبالتالي من زيادة
.فقد النوعیة

 تعتبر درجة الحرارة
من أھم العوامل 

للحفاظ

ج على نوعیة المنت
. بعد الحصاد
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:أكثر طرق التبريد شیوعاً 

غرف التبريد  :

غرفة معزولة أو حاويات

متنقلة مزودة بوحدات التبريد 

وھذه الطريقة عادة أسرع من غرف التبريد: التبريد بالھواء
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التبريد المائي

التجمید

التبريد بالتفريغ
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التخزين بالتجفیف



حسب قانون اإلنتاج العضوي السوري
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یسمح باستخدام

 ال يسمح

توفیر سجالت محدثة  وعلى المشغل إعالم جھة الرقابة 
.لكافة العملیات والكمیات وبیان وجھتھا التالیة
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یة المنتجات المستخدمة في تنظیف وتعقیم األبن
واألدوات

مالحظاتالمادة /المنتج

الصابون البوتاسي  والصودي

الماء والبخار

معلق محمول ثنائي ھیدروكسید الكالسیوم

)الجیر(الكلس

الكلس الحي

) Sodium Hypochlorite) ھىیبوكلوريت الصوديوم 

الصودا الكاوي

البوتاس الكاوي

Hydrogen Peroxideھیدروجین بیرو كسید 

المركزات الطبیعیة للنباتات

Peracetic البیروكسيحمض اللیمون، حمض  Acid ،  ، حمض النمل
.، وحمض الخلالحماضحمض اللبن،حمض 

الكحول

الفورمالداھید



یجب غسل وشطف السطوح والمعدات بالماء الجاري أو أي 
تقنیات مشابھة أخرى وذلك بعد استخدام أي منظف أو مطھر 

وقبل تماسھا مع المنتجات العضویة

 یجب التصریح بأنظمة إدارة التنظیف والتطھیر لألسطح واآلالت والمنشآت
وادلحمایة الھویة العضویة للمنتج من خالل الوقایة من التلوث بملوثات أو م

التنظیف والتطھیر والتعقیم



التعبئة والتغلیف

 التعبئة والتغلیف
تسمح بتحقیق 

عدد من األھداف 
:وھي

تساعد في 
التخزين

تساعد في 
استھالك المنتج

نقل معلومات 
وصفیة ومقنعة

تیسیر نقل المنتج 
وحمايته من التلوث

تحديد ھوية 
الماركة التجارية
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)ببطاقات البیان(الوسم 

دته على یجب أن تتم عملیة وسم المنتجات العضویة بطریقة مالئمة وشفافة لكسب ثقة المستھلك ومساع
تحدید وتعریف النوعیة للمنتج العضوي

ل عملیة یجب أن توفر بطاقات البیان المعلومات المناسبة بھدف تجنب تضلیل المستھلكین وتسھی
االختیارات الواعیة لھذه المنتجات

ة وخطة یجب أن تنتج المنتجات بالتوافق مع القانون العضوي السوري وتكون خاضعة للمراقبة الوثیق
كمنتجات"أو  "عضویة"منح الشھادات خالل كامل عملیات اإلنتاج والتحضیر وذلك كي یتم وسمھا كـ

في مرحلة التحول 

أو آخر مشغل /اسم وعنوان المنتج و- :یجب أن تتضمن بطاقات البیان على المؤشرات التالیة بشكل إلزامي
على (اسم جھة منح الشھادات والمراجع القانونیة المحددة - .(اسم الشخص المسؤول قانونیاً (تداول المنتج 
الئحة المكونات - .للمشغل الذي قام بآخر وأحدث عملیة تحضیر) الرقم/السلطة المختصة، الكود: سبیل المثال

مرتبة بحسب النسبة المئویة، تحدد المكونات الممنوحة الشھادة العضویة بما في ذلك اإلضافات 
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المنتجةاسم الجھة 
منتج من الزراعة ”اسم المنتج 

“العضوية
كود جھة منح الشھادة

 كود المنتج

الشركة المنتجة عنوان 
والمانحة للشھادات

تاريخ الصناعة وانتھاء الصالحیة
طريقة الحفظ

)بطاقة البیان(لصاقة التعريف العضوية 
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النقل

یج

يجب أن یضمن المشغل نقل المنتجات العضویة التي لیست 
في عبوتھا للمستھلك النھائي بطریقة تمنع مزج أو تلویث أو 

استبدال المحتوى مع مواد أو منتجات غیر متوافقة مع 
.المقاییس السوریة لإلنتاج العضوي

 یمكن للمشغلین أن ینفذوا نقل متزامن للمنتجات العضویة
وغیر العضویة وذلك فقط شریطة اتخاذ التدابیر المناسبة 

لمنع أي اختالط أو تبادل محتمل مع تلك غیر العضویة

األیام، (یجب أن یحتفظ المشغل بالمعلومات المتعلقة بالنقل 
)  الساعات، المصدر والوجھة، الموعد، وقت استقبال المنتجات

.والحرص على جعلھا متوفرة لجھات أو سلطات الرقابة



:لیس من الضروري إقفال العبوات أو الحاویات أو مركبات النقل عند

یةالنقل المباشر بین مشغل وآخر كالھما خاضع لنظام المراقبة العضو -

 ةتوثیقیيجب أن یحتفظ كل من المشغل المورد والمتلقي بسجالت 
رفة لعملیات النقل تلك وجعلھا متوفرة لجھات أو سلطات الرقابة المش

على عملیات النقل

.
أو الحاویات التي استخدمت سابقاً في /ویمكن استخدام مركبات النقل 

ر نقل المنتجات غیر العضویة لنقلل المنتجات العضویة شریطة اتخاذ تدابی
وإجراءات تنظیف مناسبة وكافیة مع التحقق من فعالیتھا، وذلك قبل بدء 

نقل المنتجات العضویة، وضرورة توثیق وتسجیل ھذه العملیات لدى 
المشغلین

 یجب أن یضمن المشغلون أن وثائق النقل التي رافقت البضائع تتضمن
من التعلیمات التنفیذیة  ٣٢كما ھو موصوف بالمادة ) شھادة المنتج(

.لقانون اإلنتاج العضوي




