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الفئة السابعة :أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور
شروط المشاركة:
1.1يحــق لجميــع المزارعيــن والمؤسســات والهيئــات العاملــة ســواء فــي واحــة ســيوة أو الواحــات الغربيــة أو جمهوريــة مصــر
العربيــة المشــاركة بالمســابقة.
ُقدم المشارك استمارة تفصيلية (مرفقة بالمعلومات المطلوبة).
2.2ي َ
ُقدم المشارك تقرير فني مفصل يوضح فيه التقنيات المستخدمة بالمزرعة سواء في زراعة النخيل أو إنتاج التمور.
3.3ي َ
4.4يُمكن للتقنيات المستخدمة أن تشمل المكافحة أو الخدمات مثل تقنيات الري والتلقيح وما شابه.
5.5على المشارك التعهد بتقديم المساعدة والمعلومات لدى زيارة لجنة التحكيم لمزرعته.
6.6يتم التقديم للمشاركة بالتاريخ والوقت المحددين من قبل لجنة تنظيم المهرجان.

آلية االستالم:
تتولــى اللجنــة الفنيــة اســتالم اســتمارات وملفــات الترشــيح لهــذه الفئــة خــال الفتــرة مــن  01مايــو  2017ويغلــق بــاب
االســتالم يــوم  01أكتوبــر  2017وحســب شــروط المشــاركة أعــاه.

التحكيم:
معايير تقييم أفضل تقنيات مستخدمة
بزراعة النخيل وإنتاج التمور

تتولــى لجنــة علميــة مؤلفــة مــن خمســة مــن الخبــراء
والمختصيــن بقطــاع زراعــة النخيــل وإنتــاج التمــور بتحكيــم
كافــة الملفــات والوثائــق المقدمــة للتنافــس علــى هــذه الفئة
ضمــن مســابقة التمــور المصريــة ،وذلــك حســب آليــة تقرهــا
اللجنــة اســتنادًا الــى المعاييــر المعتمــدة بإشــراف األمانــة
العامــة لجائــزة خليفــة الدوليــة لنخيــل التمــر واالبتــكار الزراعي،
فــي حيــن يعتبــر قــرار لجنــة التحكيــم نهائــي غيــر قابــل
للطعــن .كمــا تنصــح لجنــة التحكيــم األخــوة المتقدميــن
علــى هــذه الفئــة اآلخــذ بعيــن االعتبــار النقــاط التاليــة:
أســلوب الزراعــة وتصميمهــا ،المكننــة الزراعيــة (حراثــة،
تســميد ومكافحــة ،طريقــة التلقيــح ،التغطيــة باألكيــاس،
الخــف ،طريقــة الــري ،الجنــي ،معامــات مــا بعــد الجنــي،
تدويــر المخلفــات واالســتفادة منهــا ،وســائل الخــزن والتعبئــة
والنقــل.
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المعيار

درجة التقييم

أسلوب الزراعة وتصميمها

% 15

المكننة الزراعية  -حراثة ،تسميد ومكافحة

% 10

طريقة التلقيح

% 10

التغطية باألكياس

%5

الخف

% 10

طريقة الري

% 10

الجني

%5

معامالت ما بعد الجني

% 10

تدوير المخلفات واالستفادة منها

% 10

وسائل الخزن والتعبئة والنقل
التقييم النهائي

% 15
% 100

7
استمارة التقديم لفئة
أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

االسـم الرباعـي لمالـك المزرعـة:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

العنوان الكامل:
 -الواحـة:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -القريـة:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 -الهاتـف:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 البريـد االلكترونـي:موقـع المزرعـة:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شـهادة ملكيـة المزرعـة وتسـجيلها.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :

مسـاحة المزرعـة:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

التاريخ

التوقيع
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علــى كافــة األخــوة الراغبيــن فــي الترشــح والمشــاركة فــي
مســابقة التمــور المصريــة بنســختها الثالثــة 2017
األخــذ بعيــن اإلعتبــار أن تســليم ملفــات البحــوث مــع اســتمارة
التقديــم أو عينــات التمــور المشــاركة بحســب فئــات المســابقة
تقــدم إلــى اللجنــة المنظمــة وفــق الخيــارات التاليــة:
1ـ مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي
 / 9شارع جامعة القاهرة ـ الجيزة ـ هاتف 01022330055
2ـ جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة
هاتف 01002148755

رقم الفئة

اسم الفئة

باب المشاركة مفتوح
اعتبارًا من 1/5/2017
وآخر موعد للمشاركة
كما هو وارد بحسب كل فئة

1

فئة أفضل شخصية أو جمعية خدمت قطاع التمور

01/09/2017

2

فئة أفضل بحث تطبيقي في زراعة وإنتاج التمور المصرية

01/09/2017

3

فئة أفضل مزارع منتج لتمور الصنف السيوي (صعيدي)

01/10/2017

4

فئة أفضل منتج صناعة يدوية من مخلفات نخيل التمر

01/09/2017

5

فئة أفضل مزارع يقتني أصناف متعددة من نخيل التمر.

01/10/2017

6

فئة أفضل منتج جديد من التمور ومشتقاتها

01/10/2017

7

فئة أفضل تقنيات مستخدمة بزراعة النخيل وإنتاج التمور

01/10/2017

8

فئة أفضل مصمم عبوة لتعبئة وتغليف التمور.

01/09/2017

9

فئة أفضل بيت أو مصنع لتعبئة التمور

20/09/2017

10

فئة أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية.

01/10/2017

مالحظة:
لن تقبل أي مشاركة تصل إلى اللجنة المنظمة بعد موعد التسليم الوارد أعاله في الجدول

