
 

 باجلمعية الزراعةحمضر إجتماع جلنة 
 2018 يونية 7 اخلميس

 

يف متام إجتعماعًا عالء دياب رجال األععمال املصريني برئاسة املهندس /  عميةةجب الزراعةعقدت جلنة 

  –وحضور السةدة / جوس دورا فةياني , 2018 يونةة 7املوافق  اخلعمةسمن صباح يوم الياشرة والنصف 

 مديرو الزراعةة اآلفات مبةدات جلنة رئةس نائب - الستار عبد مصطفى/  والدكتورجلنة الزراعة , نائب رئةس

 مديرو الزراعةة اآلفات مبةدات جلنة عضو - زيد أبو ناجي/  الدكتور,و األسبق للعمبةدات املركزي امليعمل

الياملني بقطاع الزراعة ,وذلك مبقر اجلعميةة ,وعدد من السادة  األسبق النباتات أمراض حبوث ميهد

 باجلةزة ,بهدف : 

" التعرف على  )مشروع تطبيق اإلرشاد الزراعي( على أجهزة املوبايل للمزارعني الذي يتم 
تصدير جمللس التنفيذه بني جلنة املبيدات بوازة الزراعة وشبكة بشاير بالتنسيق مع ا

 ,ومناقشة آليات تفعيله " للحاصالت الزراعية
 

 - الستار عبد مصطفى/  الدكتوركٍل من ,مرحبًا ب اللجنةرئيس  – عالء دياباملهندس / بدأ اللقاء بكلمة 

 أبو ناجي/  الدكتور,و األسبق للعمبةدات املركزي امليعمل مديرو الزراعةة اآلفات مبةدات جلنة رئةس نائب

,مؤكدًا على اهعمةة  األسبق النباتات أمراض حبوث ميهد مديرو الزراعةة اآلفات مبةدات جلنة عضو - زيد

تنفةذه بني جلنة مبةدات اآلفات يف وزارة الزراعة وشبكة بشاير  اجلاريهذا اللقاء للتيرف على املشروع 

ة املوبايل جهزاإللكرتونةة بالتنسةق مع اجمللس التصديري للحاصالت الزراعةة ,بشأن إنشاء تطبةق على أ

عموعة من اإلرشادات للسادة املزارعني عن طرق األستخدام األمثل للعمبةدات يتم من خالله إرسال جم

للسادة إرسال رسائل يومةة أية ميلومات تفةد يف هذا اجملال ,و,واملبةدات املسجلة على احملاصةل و

 املزارعني بغرض التوعةة واإلرشاد يف جمال إستخدام املبةدات.

 

مرحبه بالسادة ضةوف اللقاء ممثلي  ا,كلعمته عضو جلنة الزراعة  –السيدة / جوس دورا فيعاني  تبدأثم 

 للزراعة منصة أولحةث تيد  ,وقد بدأت سةادتها بالتيريف بشبكة بشاير , الزراعةة اآلفات مبةدات جلنة

 مع انتاجها ومستلزمات واأللبان واألمساك الزراعةة للعمحاصةل" اونالين سوق" تشعمل الزراعي والتصنةع

 حاضنة أولكعما أنها تيد  واالنرتنت احملعمول التلةفون على الزراعي اإلرشاد,إضافة إىل  السوق أسيار

 .بأسواقهم مباشرة املزارعني صغار جمتعمع تربط سلسلة أولو  والناشئة الصغرية للعمشاريع

 



 

  فرص اكرب تةحللسلع الزراعةة مما ي متخصصة تسويق شبكات تنفةذكعما أشارت سةادتها إن شبكة بشاير تقوم ب

 السوق شركات مع الرتابط,باإلضافة إىل  املزارعني صغار وجمعموعات والناشئة الصغرية للعمشاريع ممكنة

 .واألجنبةة املصرية املتخصصة اهلةئات مع والتياون( انتاج مستلزمات توزيع, مصدرين, مصانع,)

 

 إطار يف" ,مؤكده ان فكرة املشروع قد ظهرت  املبةدات الزراعةةمشروع دلةل ثم أشارت سةادتها إىل " 

 والقرار والفاكهة, اخلضر حماصةل وتصدير إنتاج منظومة لتطوير  2017 لسنة  670 رقم الوزاري القرار

  يهدف,حةث  الزراعةة اآلفات مبةدات واستخدام وتداول تسجةل بشأن 2017 لسنة 974 رقم الوزاري

 الزراعةة اآلفات ملكافحة امليتعمدة بالتوصةات املزارعني صغار لتوعةة" الزراعةة داتاملبة دلةلمشروع "

 سواء واالمان والسالمة بالصحة اخلاصة للعميايري املطابقة احملاصةل إلنتاج للعمبةدات األمثل واالستخدام

,كعما يتم تنفةذ هذا املشروع بالتياون بني شبكة البشاير وكٍل من جلنة مبةدات  احمللي للسوق أو للتصدير

 اآلفات يف وزارة الزراعة واجمللس التصديري للحاصالت الزراعةة.

 احملاصةل على بناًء الوقائةة التنبةهاتمن خالل التطبةق  املزارع ةستقبلوقد أشارت سةادتها إىل أنه س

 -personalized- خمصصة التنبةهات جييل مما هلا, التابع اجلغرافةة طقةواملن التسجةل يف املستخدمة

 اإلجراءات مبتابية التطبةق كعما يقوم  , وحماصةله مبنطقته اخلاصة امليلومات سوى يستقبل فال للعمزارع

 اختاذ املزارع على يسهل مما , الوقاية ععملةة مراحل من مرحلة لكل املتخصص التنبةه طريق عن الوقائةة

 .للعمبةدات األمثل واالستخدام اآلفات من للوقاية الالزمة االحتةاطات

"  احملعمول على الزراعةة املبةدات دلةل مشروع,حول "  Presentationوقد قامت سةادتها بتقديم عرض 

 ,والذي ميكنكم اإلطالع علةه من خالل زيارة الرابط التالي:

https://goo.gl/AWjpKN  

 

 ثم مت فتح باب املناقشة للسادة احلضور ,حيث مت تناول النقاط اهلامة التالية:

 

  تواجد احلد األدنى للوقاية لدى املزارعني ,حبةث يستطةع املزارع  ضرورة مت التأكةد على

لديه لوقاية احملصول حلني وصول املبةدات املطلوبه له ,باإلضافة  املتوفرةإستخدام املبةدات 

إىل ضرورة تواجد نوعني على األقل من املبةدات لدى املزارع ,حبةث إذا مت إستخدام 

 أحدهعما وظهرت نتائج عكسةة على احملاصةل ميكن اللجوء إلستخدام األخر.

https://goo.gl/AWjpKN


 

 ري اجلودة للعمحاصةل  باحلد األدنى مليايمت التأكةد على ضرورة التوعةة بأهعمةة إلتزام املزارعني

الزراعةة واليت تضعمن السالمة اليامة سواء للعمواطنني أو او املستهلكني يف اخلارج ,إضافة إىل 

 ضرورة  التوعةة مبيايري اجلودة املطلوبة والتوصةات امليتعمدة للتصدير لدول أو مناطق حمددة .

 كبريًا من اإلرشاد الزراعي , األمر الذي يوجب  جزًء أن املبةدات واألمسدة حيتال مت التأكةد على

ومجع كافة البةانات حوهلعما ,لتقديم اإلرشادات الصحةحة للعمزارعني بشأن ضرورة الرتكةز علةهم 

 كافة األمور املتيلقة بطرق ومواعةد إستخدامهعما. 

 واألمسدة  متت اإلشارة إىل أن اإلحتاد األوروبي ييتعمد بشكل كبري على قةاس نسب النرتات

الكةعماوية ,وهو األمر الذي يؤكد على ضرورة حبث تقلةل األمسدة الكةعماوية ,واإلجتاه بشكل أكرب 

 لألمسدة الطبةيةة.

  مت التأكةد على ضرورة إجراء التحالةل للرتبة واملةاه قبل بدء الزراعة ,عند زراعة احملاصةل

 ؤثرة يف جودة احملاصةل الزراعةة.للتصدير ,حةث أن الرتبة واملةاه من اليوامل اهلامة امل

  مت التأكةد على ضرورة توصةل امليلومات واإلرشادات للعمزارعني بكافة الطرق املعمكنة سواء من

 . للعمزارعني املوبايل أجهزةخالل الصور أو الفةديو أو اإلرشادات اإللكرتونةة على 

 افة الياملني مبجال الزراعة مت التأكةد على ضرورة وجود منظومة متكاملة لتدريب املزارعني وك

أهم األسالةب املتطورة للزراعة واليت تضعمن مستويات أعلى من اجلودة للعمحاصةل ,حول 

 الزراعةة اآلفات مبةدات جلنة رئةس نائب - الستار عبد مصطفى/  الدكتورالزراعةة ,وهنا أشار 

 اآلفات مبةدات جلنة ,إىل أنه يتم حالةًا من خالل األسبق للعمبةدات املركزي امليعمل مديرو

تدريب مسئولي الرش بشهادات ميتعمدة ,حةث يتم التدريب ألصحاب املؤهالت  الزراعةة

ساعة , وهو األمر الذي أثر بشكل إجيابي على منظومة رش املبةدات اليت  30املتوسطة ملدة 

أصبحت أكثر كفاءة يف احملافظات املختلفة ,كعما أنه لكل حمافظة دكتور متخصص مسئول عن 

 ت مبا يضعمن حتقةق امليايري املطلوبة.متابية ععملةات الرش للعمبةدا

  للعمزارعني  تطبةق اإلرشاد الزراعيمت التأكةد على ضرورة التوعةة بيوامل اجلذب إلستخدام

,والتيريف باإلستفادة اليت سةحصل علةها املزارع يف املقابل واليت تتعمثل يف كون هذه 

ور اهلام هلذه اإلرشادات يف حتسني اإلرشادات الزراعةة جمانةة ,باإلضافة إىل شيور املزارع بالد

الصحة اليامة للعمواطن ,كعما أن إتباعها سةحسن من جودة ونوعةة حماصةله الزراعةة مما جييلها 

 حمل طلب لتصديرها للخارج .

  مت التأكةد على ضرورة أن تتضعمن اإلرشادات كةفةة التخلص اآلمن من فوارغ املبةدات

 ةة.,والتخلص من املبةدات منتهةة الصالح

 



 

 

 دورا جوس/  السةدةو الزراعة جلنةرئةس  –عالء دياب املهندس /  كٍل من قامإنتهى اللقاء حةث ثم 

 مبةدات جلنة رئةس نائب - الستار عبد مصطفى/  الدكتوركٍل من  بشكر, جلنة الزراعة  نائب رئةس – فةياني

 مبةدات جلنة عضو - زيد أبو ناجي/  الدكتور,و األسبق للعمبةدات املركزي امليعمل مديرو الزراعةة اآلفات

شكر السادة احلضور على تشريفهم للقاء  ,و , األسبق النباتات أمراض حبوث ميهد مديرو الزراعةة اآلفات

  . على املشاركة الفيالة 
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