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تعاريف مهمة 

لنباتلالنظاميةالتربيةطريقعنأخرىوسلعالعلف،واأللياف،الغذاءإنتاجعمليةهي:الزراعةتعريف

.الحب  بَذرلهيئَهاأيللزراعةاألرضوحَرثَ بََذرُه،أيزْرعا  الحب  «َزَرعَ »منتأتيزراعةكلمة.والحيوان

اسيةاألساألنشطةكلتغطياآلنزراعةكلمةولكنفقط«األراضيفالحةعْلمُ »تعنيكانتزراعةقديما  

.الدواجنوالماشيةومعالجةلتربيةالمطلوبةالتقنياتكلذلكفيشاملةواأللياف،والعلفالغذاءإلنتاج

المزرعةمستوىعلىالطازجةالزراعيةالمنتجاتسالمةلضماننهج:الجيدةالزراعيةالممارسات

فيلينوالعامالغذاءوأمانسالمةضمانشأنهامنالزراعيلإلنتاجمعاييرعنلإلنسان،وأيضا عبارةجواإلنتا

.إنتاجه

ذاوهالزراعي،اإلنتاجومدخالتبمخرجاتعالقةلهماكلتشملتصنيععملية:الزراعيالتصنيع

لتوفيرخدمةالمستالتصنيعتقنيةانخفاضرغملإلنسانمالزماكانفقد,بالجديدليسالتصنيعمنالنوع

.وغيرهاواإليواءالغذاءمناحتياجاته



لماذا التصنيع الزراعي 

البلدانمعظمفيوالفواكةالخضرواتمنكبيركمانتاج
العربية

وتحتاجالتلفسريعةسلعوالفواكهالخضرواتغالبية
لتصنيع

الزراعيةاالراضياالستصالحفيزيادة
الذتياالكتفاءدعمومحاولالريفيةالمجتمعاتخدمة
البعيدةالريفيةالمناطقفيعملفرصايجاد
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ريفيةتنميةوتحقيق



كيفية اختيار الخضار والفواكه الطازجة 

:من خالل الشكل الخارجي : اولا 
متماسكة و ليست منهارة او مهّشمة وغالبا  محافظة على 1.

.أعناقها وأوراقها ما لم يقم العاملون بإزالتها عن عمد
ملساء ،مشدودة القشرة ألنها عندما تتأخر عند التاجر فإن 2.

(.ذابلة)أنسجتها الخارجية ترتخي مما يدل على قدمها 
ماإيدلالحفرأوالثقوبوجودألنحفر،أوثقوببدونسليمة3.

هابصالحةغيربيئةفيمكثتأنهاأوالثمرةنوعرداءةعلى
الثقوبتلكأحدثتحشرات

.العصافيروالقارضةالحيواناتلقضماتآثاربهاتوجدال4.

.لزجةسوائلايمنهاتتساقطال5.

.بالصغيروالبالكبيرليسمتوسطا  يكونحجمها6.



من خالل اللون والصالبة : ثانياا 
.  زاهية األلوان. 1
. نضرة جدا  .2
ال يوجد بها بقع أو تغيّر في لون الثمرة في أي.  3

فإن لم تجدي لون الثمرة زاهيا  و نضرا  أو. منطقة فيها
فهي إماالبنية اللونبقعا ، وخاصة البقعوجدت فيها

رديئة أو إنها قديم

وجودعلىتدلألنهاالخضراءوالبيضاءالبقعمنالحذر.4
.اآلدميلالستخدامتصلحوالمتعفنةالثمرةهذهأنأيالعفن،فطر

أكدالتيمكنكومتماسكة،وصلبةتكونأنيجبالثمرةفإنالصالبةدرجة.5
رغيالثمرةفهذهالضغطةنفذتفإنالثمرةجسمعلىبالضغطذلكمن

الثمرةعلىللضغطمقاومةآخربمعنىأوفعلردوجدتإنوطازجة،
طازجالثمرةهذهأنوقويةاألنسجةأنيعنيفهذا

كيفية اختيار الخضار والفواكه الطازجة 



من خالل الرائحة : ثالثاا 
:تكونأنيجبالسليمةالطازجةالخضاروالفاكهة

.منعشةجميلةرائحةلها1.

.بالطبيعةيذكركإحساسها2.

نةعفتكونأحيانا  والصناديقوالمخازنبرائحةمعبئةتكونالقديمةأما3.
دائماتأكدي.لألكلتنفعالتأكيدبكلوهذهمنفرةرائحتهاأونتنةأوالرائحة

.شرائهاقبلفعال  منعشةالثمرةرائحةأنمن

التيالكيميائيةالموادرائحةفهيالرائحةمجالفياألسوأأما4.

.القوارضوالحشراتمنالحمايةأوللتخزينوالفاكهةالخضربهاترش5.
دالموابرائحةالمعبئةتلكأبدا  تأخذيالللتصديرمعدةكانتإنوحتى

اإلصابةأسبابأهممنالموادهذهأنكماتصلح،الفهيالكيمائية
.بالسرطان

كيفية اختيار الخضار والفواكه الطازجة 



التعرف على الخضروات والفاكهة ذات
المحتوى الكيماوي 

كيميائيةيمكنموادعلىتحتويالتيالفاكهةوالخضارإن
سابقاذكرناكمارائحتهاخاللمنعليهاتتعرفيأن

فيماتهارائحتكونوالرائحةنفاذةتكونفالثمرة,تلقائيبشكل
ائحةرمثلأوالبنزينوالجازمثلالبتروليةالموادرائحةيشبه
.الطائرةوالزاحفةالحشراتقتلعبواتفيالمواد

طريقعنالكيميائيةالموادوجودعلىالتعرفأيضاويمكن
(رةبود)لمساحيقآثارتجدينفعندماللثمرةالخارجيالشكل
نموثناءأبهارشهاتمالتيالموادمنمتبقيا  شيئا  تكونغالبا
.والقوارضالحشراتمنالتخزيناثناءلحمايتهاأوالثمرة



التعرف على الخضروات والفاكهة ذات
المحتوى الكيماوي 

غيربصورةكبيرا  كانإذاالثمرةحجمكذلك
الخوخوالمشمشمنأنواعمؤخرا  وجدوقد.طبيعية
بموادمرشوشةشكبدونهذهإن.جدا  كبيرة

النضجعلىتعملبهرموناتمحقونةأوكيمائية
.حجمهاكبرولهاالسريع



طرق قطف الثمار السليمة 

اصالخبستانكفيوالوفاكهالخضارثمارمنانتاجتوفرحالفي
:التاليةالقطفطرقاستخداميمكن

:اليدويالقطف

تركتالبحيثاليد،براحةمسكهايدويا  الثمارقطفعنديراعى
وشدا  ويساريمينا  وتدويرهاالثماررفعمعفيهاأثرأياألصابع
نقبعثمارعلىالحصوليمكنالطريقة،بهذهلألسفلالثمرة
تمسكالحمضياتثمارحالةوفيبها،ضررأيإحداثدون

شدنألفصلها؛فيالتقليممقصويستخدماليدبراحةالثمرة
منطقةجهةمنقشرتهامنجزءفصلعلىيعملالثمرة
لكائناتلمدخال  وتصبحتشويههاعلىيعملمّمابالفرع؛اتصالها
.للمرضالمسببةالدقيقة



طرق قطف الثمار السليمة 

:القطف الميكانيكي

يستخدم قطف الثمار الميكانيكي في عدة أنواع من الفاكهة 
وبخاصة الجوزيات والبرقوق، ويستخدم لحد ما في حالة قطف
الدراق والمشمش والتفاح في حال استخدامها في التصنيع 
الغذائي، وفي حالة استخدام هز الفروع الرئيسية يراعى أن 

فروع، كما يراعى أن تكون هذه ( 4-3)يكون للشجرة الواحدة 
ضرار الفروع قائمة نسبيا  وبقدر اإلمكان، حيث يقلل ذلك من األ

.باألشجار

يشمل القطف الميكانيكي استخدام أجهزة الهز والجمع في آن
ك واحد، أي يتم وضع قماش من نوع خاص لتسقط الثمار على ذل
جرة القماش بعد هز الشجرة، ثم تجمع الثمار آليا ، أو يتم هز الش

نس ميكانيكا  بوساطة جهاز كتجمع وتسقط الثمار على األرض ثم 
.الثمار



طرق قطف الثمار السليمة 

ظّممنمثلالكيميائيةالموادبعضاستخدام:الكيميائيالقطف
الموادإحدىاألثيون،باسمتجاريايعرفالذيالحيويالنبات

هزأجهزةبأحداألشجارترشإذالميكانيكي؛القطففيالمسعادة
إلىكلوروالفوسفونيحامضثنائيمادةتأثيريرجعبحيثاألشجار،
علىبدورهيعملالذيالشجرة،أنسجةداخلاألثيلينغازانتشار
فرع؛بالاتصالهومكانالثمرةعنقبينانفصالطبقةتكوينسرعة
منأيامثمانيةنحوقبلباألثيفونعادةاألشجارترشالسببلهذا

أنمنالرغموعلىالكرز،فيالحالهوكماالميكانيكيالقطف
منيركثقطفكلفةتقليلفيكثيرا  ساهمقداألثيفوناستخدام

نمنسبةسقوطيسببألنهاالستعمال؛محدودأنهإالالثمار،أنواع
علىيعملمّماالزيتون،أشجارفيالحالهوكمااألشجارأوراق
.الشجرةإضعاف



شكرا  لحسن استماعكم 


