
ماهي املامرسات الزراعية الجيدة؟

مجموعة من الخطوات أو الطرق الزراعية التي ينبغي عىل 

املزارعني اتباعها وتطبيقها والتي تضمن سالمة وأمان املنتجات 

الزراعية وصّحة العاملني فيها بهدف بلوغ األمن الغذايئ، وجودة 

األغذية وكفاءة اإلنتاج التي تراعي حامية البيئة وتحسني 

أساليب العمل .

معايري املامرسات الزراعية الجيدة:

تقوم املامرسات الزراعية الجيدة عىل تطبيق مجموعة من

 املعايري والتي أهمها:

1. إمكانية معرفة مصدر ومنشأ املنتج وتتبع حركته من خالل 

وجود معلومات تشمل :)اسم املزرعة -تاريخ الجني( وباستخدام

كود محدد.

2. عمل سجالت للمزرعة تشمل:

- جميع األنشطة والعمليات الزراعية فيها مثل سجالت 

الشتول والبذور-الري- سجالت الرش- التسميد... 

-  سجالت ملكونات وحالة املوقع مع تحليل لرتبته ومكوناتها.

-  سجل لشكاوي العمالء من املستهلكني أو العاملني أو غريهم 

ووجود اإلجراءات الوقائية والتصحيحية ملعالجة تلك الشكاوي.

3. اختيار األصناف واألصول التي يتم زراعتها بعناية من حيث 

املواصفات ودرجة تحملها لألمراض واآلفات االقتصادية.

4. تقييم مخاطر الظروف والعوامل املحيطة باملوقع الزراعي،

 وتحديد مصادر التلوث املحتملة.  

5. إتباع أساليب الزراعة الحديثة والتحول ألسلوب الزراعة بدون 

تربة.

6. عمل خطة لتسميد املحاصيل معتمدة عىل محتويات الرتبة 

وحاجتها من العنارص الغذائية لتقليل الفقد من املغذيات وإضافة 

األسمدة بناء عىل تحليل دوري ملستويات تلك العنارص املوجودة يف 

الرتبة ونسبها يف املحصول .

7. استخدام نظم تقدير احتياجات املحاصيل للمياه لتحديد أوقات 

وكميات الري املناسبة مع القيام بتحليل املياه مرة كل سنة عىل األقل. 

8. اتباع االحتياطات الرضورية عند استخدام املبيدات أو الكيامويات 

للحفاظ عىل صحة وأمان وسالمة املزارع مع  مراعاة قواعد الصحة 

العامة لضامن صحة وأمان ومصلحة العامل .

9. إجراء عمليات الحصاد مع األخذ يف االعتبار رشوط النظافة

 الصحية ومنع التلوث عند القطاف أو النقل.

10. جمع املحصول وتخزينه يف أماكن نظيفة ضمن مواد تعبئة 

وتغليف نظيفة لتجنب تلوث املنتج بعد الحصاد .

11. تقليل االثر الضار للمبيدات عىل املستهلك من خالل تحديد 

كميةو ونوع املبيد والحرشة املستهدفة والعتبة االقتصاديةلها .

12. الحفاظ عىل الحياة الربية يف املزرعة والتنوع الحيوي فيها

 لتعزيز الحفاظ عىل البيئة واستدامتها.

طريقة الحصول عىل الشهادة:

يتقدم املزارع أو املشغل أو مجموعة املشغلني الراغبني بالحصول 

عىل شهادة املامرسات الزراعية الجيدة )غلوبال غاب( بطلب إىل 

جهة منح شهادة غلوبال غاب املعتمدة واملرخصة لدى مكتب 

االنتاج العضوي حيث تقوم هذه الجهة بالتفتيش عىل املزارع 

والتأكد من تحقيقها للمعايري ثم يتم إصدار الشهادة يف حال 

املطابقة.

تعريف شهادة املامرسات الزراعية الجيدة

العاملية )غلوبال غاب(:

هي وثيقة معتمدة عاملياً تضمن تطبيق معايري املامرسات الزراعية 

الجيدة العاملية وتعنى بتقديم غذاء آمن ومستدام وذلك من خالل 

تطبيق هذه املعايري للحصول عىل جودة أفضل، فرص تسويقية 

أعىل، خفض تكلفة االنتاج، رفع مستوى الثقة لدى املستهلك 

باملنتج وفق أسس مستدامة للمامرسات الزراعية الجيدة.

شعار الغلوبال غاب


