YEAR OF THE FIFTIETH

دل ـ ـ ــيل مسـابقة التمـور املصـرية بسيوة 2022

فئة أفضل مزرعة نخيل
تستخدم نظم ري وتسميد حديثة
ً
تأتــي هــذه الفئــة دعمــا للمبــادرة الرئاســية لترشــيد اســتخدام املــوارد املائيــة وتشــجيع املــزارع علــى التحــول إلــى اســتخدام
وســائل الــري الحديــث والذ ـكـي ،وجائــزة الفئــة مقدمــة مــن «جمعيــة تنميــة صــادرات الحاصــات البســتانية (هيــا)».

شروط المشاركة

• يحق املشاركة لجميع مزارع النخيل التي تتبع تقنيات الري والتسميد الحديثة بكافة محافظات جمهورية مصرالعربية.
• يتم استيفاء بيانات االستمارة املرفقة ،وارفاق ما يفيد ملكية املزرعة أو عقد االيجار.

معايير التقييم:
م

املعيار

درجة التقييم

 1مدى استخدام التقنيات الحديثة في نظام الري والتسميد ،وقابلية النظام للتحديث
والتطوير

% 25

 2مدى كفاءة نظام الري في ترشيد استهالك املياه وزيادة االنتاج وتحسين جودة الثماروخفض
تكاليف التشغيل

% 30

 3مدى االقتصاد في استخدام األسمدة ورفع كفاءة التسميد

% 15

 4استخدام مصادرالطاقة الجديدة واملتجددة ،واعادة استخدام املياه

% 10

 5نسبة املكون املحلي في نظام الري والتسميد

% 10

 6شهادات الجودة الحاصلة املزرعة عليها ،ووجود سجالت منتظمة للري والتسميد باملزرعة

% 10
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استمارة المشاركة
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يتــم ارفــاق شــرح واف لنظــام الــري والتســميد املتبــع باملزرعــة (نــوع الشــبكة – الفالتــر – أجهــزة قيــاس الظــروف الجويــة
ورطوبــة التربــة – أجهــزة التحكــم الرقمــي املســتخدمة – اســتخدام الطاقــة الشمســية للطلمبــات – اعــادة اســتخدام امليــاه
– قــدرة النظــام علــى ترشــيد اســتهالك امليــاه ورفــع كفــاءة التســميد وزيــادة االنتــاج وتحســين الجــودة وخفــض تكاليــف
التشــغيل والطاقــة).
ُيرفــق مــع االســتمارة صــور الشــهادات وكافــة املســتندات املطلوبــة (ملكيــة أو حيــازة املزرعــة) والشــرح املطلــوب لنظــام الــري
والتسميد.

أقــرأننــي اطلعــت علــى الشــروط العامــة ،وأوافــق علــى كل مــا ورد بهــا ،وأتعهــد بتقديــم املســاعدة واملعلومــات لــدى زيــارة لجنــة
التحكيم للمزرعة.
التاريخ:

التوقيع:
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