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الفئة العاشرة :أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية
شروط المشاركة:
1.1يحــق المشــاركة لجميــع المــزارع الحاصلــة علــى شــهادة تطبيــق الزراعــة العضويــة المنتجــة للتمــور العضويــة ذات العالمــة
المميزة.
2.2يجــب أن تكــون الشــهادة صــادرة مــن مؤسســة معتمــدة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة أو أي جهــة أوروبيــة ومصدقــة مــن
قبــل وزارة الزراعــة واســتصالح األراضــي المصريــة.
3.3يحق لمزارعي النخيل في الواحات التي حصلت على شهادة نظام التراث الزراعي العالمي من منظمة (الفاو)
4.4بصفته إرثًا إنسانيًا للجيل الحاضر والمستقبل ،التقدم للمنافسة ضمن هذه الفئة.
5.5علــى المشــاركين المتقديــن لهــذه الفئــة جلــب عبــوات التمــور التــي لديهــم والتــي تحمــل شــهادة المنتجــات العضويــة
والعالمــة المميــزة لهــا.
6.6على المتقدمين ملئ االستمارة الخاصة بهذه المسابقة.

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

المعايير الخاصة بتطبيق الزراعة العضوية للنخيل ومنتجات التمور:
تتولــى لجنــة التحكيــم إتبــاع التعليمــات األساســية والالزمــة والتــي يجــب أن تراعــى وعــادة مــا تتبعهــا الجهــات المانحــة
للشــهادة وعلــى المــزارع التدريــب علــى تطبيقهــا وإعدادهــا ألغــراض التحقــق مــن أن منتجاتهــا عضويــة المنشــأ وتشــمل:
1.1طبيعة وموقع المزرعة وإدارتها.
2.2المياه المستخدمة ومصدرها ونوعيتها.
3.3خصوبة التربة والمحافظة عليها.
4.4كافة المعامالت المطبقة من الزراعة حتى البلوغ ثم اإلنتاج والجني والنقل والتعبئة والتصنيع والتسويق والتصدير.
5.5تالفي استخدام أية مواد كيماوية أو أسمدة أو مواد مكافحة أو حفظ غير مصرح بها أو مقبولة.
6.6تتولى اللجنة زيارة المزرعة ميدانيًا والتأكد من حسن تطبيق المتطلبات الالزمة.
7.7تجري عملية التحكيم حسب االستمارة الخاصة بالمزارع وعلى شهادة الزراعة العضوية المرفقة.
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معايير تقييم مسابقة أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية ( إستمارة ) 1
درجة التقييم

المعيار
موقع المزرعة

% 15

نوعية المياه ومصدرها

%5

طريقة الري

%5

طبيعة األسمدة المستخدمة (كيماوية أو عضوية)

% 10

إنتاج األسمدة العضوية (الكومبوست)

%5

كيفية االستفادة من مخلفات التعقيم والتنظيف

% 10

طرق الوقاية من اإلصابات والحشرات وغيرها

% 15

طرق عالج اإلصابات وغيرها

% 10

طريقة التبخير وقتل الحشرات

% 10

تحاليل المياه واألسمدة المستعملة والتمور والمنتجات واألجزاء الورقية

%5

نوعية العبوات المستخدمة بتعبئة التمور وطرق التعبئة والتصنيع والمواد المضافة

% 10
% 100

التقييم النهائي

معايير تقييم المزارع الحاصلة على شهادة الزراعة العضوية
لمنتجاتها ( إستمارة ) 2
درجة التقييم

المعيار
الجهة المانحة للشهادة

% 10

تاريخ الحصول على الشهادة

% 30

حجم المنتجات العضوية وتصديرها

% 25

الشهادات والجوائز التقديرية

% 25

عمر المزرعة في اإلنتاج العضوي

% 10
% 100

التقييم النهائي
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استمارة التقديم لفئة
أفضل مزرعة إلنتاج التمور العضوية

االسـم الرباعـي الكامـل للمـزارع:

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

العنوان الكامل:
 -المدينـة ،المحافظـة ،الواحـة:

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

 -الهاتـف المتحـرك:

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

 -البريـد االلكترونـي:

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

عنـوان المزرعـة ،مسـاحتها ،عـدد النخيـل وكميـة اإلنتـاج مـن التمـور:

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

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

الزيارة األخيرة للجنة المانحة للشهادة مع الثبوتيات (نذكر مراعاة شروط تطبيق الزراعة العضوية).
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

شـهادة تصديـر وتسـويق المنتجـات العضويـة:

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

أيـة جوائـز أو شـهادات وكتـب تقديريـة لمنتجـات المزرعـة العضويـة:
المشـاركات فـي المعـارض المحليـة والدوليـة:

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

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

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

