
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)
  الزراعية الجيدة  تللممارسا حول تطبيق التجارب الوطنية الناجحةدورة تدريبية 

  الطازجةقطاع الفواكه والخضار  في  

  2019كانون األول/ ديسمبر  4-2، البحر الميت
 

  2019ديسمبر كانون األول/ 3الثالثاء  تفاصيل اليوم الحقلي

  معلومات توجيهية:

  صاحب المزرعة على علم بالزيارة الحقلية ومستعد لإلجابة عن أسئلتكم بالتفاصيل 

  مشاركين ومن المفضل أن يقوم كل مشارك باالهتمام بمحور واحد من المحاور التسعة  10الفريق مؤلف من 

  نقترح ان يقوم الفريق بشرح هدف الزيارة بشكل واضح وتعريف المشاركين وصفتهم المهنية 

 طرح األسئلة في مكان  ولة طويلة وشاملة في الحقل والمرافق التي يجب زيارتها ومن ثمجنقترح أن يقوم الفريق ب
 يمكن للفريق أن يجلس به 

  تستعمل الصور في عرض نتيجة الزيارة  –نقترح أخذ صور لواقع المزرعة والتعديات بعد موافقة المزارع
 مقترحاتوال

 نقترح فتح حوار مع المزارع عن مدى إمكانية تطبيق بعض المقترحات والصعوبات التي قد تواجه 

 اهم النقاط التي يجب التطرق لها خالل الزيارة والمناقشة  الجدول التالي يركز على 

 

  دراسات وتحاليل سجالت المزرعةخالل الجولة في 

 عمليات الحد من انجراف التربة 

 عمليات تعقيم التربة 

 مخزن األسمدة واألدوية 

 مكان انتاج السماد العضوي 

 شواهد على اإلدارة المتكاملة لآلفات 

 أجهزة الرش 

  الوقودمناطق تخزين 

 مخزن المعدات واآلالت 

 إجراءات الحوادث 

  زراعة األصول النباتية
 (ضمنا الدورة الزراعية)

  شراء األصول النباتية 

  المبيعات 

 استخدام المياه والتسميد 

  استخدام األسمدة وتفاصيل
العناصر فيها وتفاصيل 

 شراءها

 تقييم المخاطر 

 فحص التربة 

  المحصول من مياه الرياحتياجات

 تحليل مياه الري 

 التحليل الميكروبيولوجي للمياه 

 تحليل متبقيات المبيدات 

  خطة لتقييم المخاطر التي قد تؤثر
  على سالمة األغذية 
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  دراسات وتحاليل سجالت المزرعةخالل الجولة في 

 لوحات إرشادية للنظافة الصحية 

 أماكن التدخين 

 المرافق الصحية 

 مواقع التعبئة والتخزين 

 مرافق حفظ المياه 

 مصادر الطاقة 

 دات اإلسعافات األوليةوح 

 مركز سكن العمال  

  استخدام عناصر الوقاية
(األدوية) والتفاصيل 

 المتعلقة بها

  قائمة المواد التي تستعمل
 بعد الحصاد

 معامالت ما بعد الحصاد  

  

 


