הגנה יזומה לכל זרע

SHIELD
איכות  -הציפייה של הלקוח ,ההבטחה של באייר .לכן פיתחנו את
 - SHIELDגישה מתקדמת לסיפוק זרעים בריאים עונה אחר עונה.
במשך למעלה מ 10-שנים SHIELD ,מתמקדת במניעה ,איתור
וחיסול של מחוללי מחלות באתרי הייצור והעיבוד של באייר ,וכמו כן,
באתרי ייצור ועיבוד של צדדים שלישיים עבור  Seminisו.De Ruiter -
חיידקים יכולים לגרום לצמח למחלות או למצוקה ,וכאשר הם מוצגים
לאוכלוסיית צמחים בתנאים הסביבתיים הנכונים ,המחלה מביאה
לצמצום הצמחים ,לנבילה ,לעיוות פרי ,לאבדן יבול או אפילו למות
צמחים SHIELD .היא ההבטחה של באייר לנקוט בגישה יזומה
באספקת זרעים נקיים כדי שהביטחון שלך יוכל לפרוח.

זרע בריאות חדשנות מצויינות מנהיגות משמעת

התהליך
שלנו

ייצור הזרעים
ואיכות השדה

תברואת
הזרעים

התהליך המקיף שלנו מורכב משלושה תחומים שונים׃ ייצור זרעים

בדיקת בריאות
הזרעים

ואיכות השדה ,תברואת הזרעים ובדיקת בריאות הזרעים.

בדיקת יעילות הזרעים מבטיחה שבסופו של

תהליכי התברואה שלנו בזרעים מוסיפים

המומחים העולמיים שלנו לייצור זרעים ואיכות השדה

דבר אנו מספקים זרעים ברמה הטובה ביותר על

שכבה נוספת של הגנה על הזרעים .במקביל

תומכים בגישה המובילה בתעשייה שלנו ברחבי העולם,

ידי שיתוף פעולה עם התעשייה לפיתוח שיטות

לקיבוע תהליכים במקום ,אנו ממשיכים לחפש

ומציעים מומחיות בעלת ערך רב וביצוע בדיקות שדה

בדיקה תואמות.

בעקביות אחר שיטות חיטוי חדשות ,בעלות

מתוזמנות בחיפוש אחר פתוגנים פוטנציאליים .הם

יעילות רבה יותר.

קובעים מספר הולך וגדל של הנחיות קפדניות
להפחתת הסיכון למזיקים ולמחלות.

בדיקת
בריאות
הזרעים

איכות ייצור
הזרעים

תברואה ועיבוד
הזרעים

באייר משתמשת בגישת מערכות הוליסטית כדי לייצר זרע
נקי .נקודות בקרה ממוקמות בכל שלב מכריע בתהליך הייצור
של זרעים פרה-מסחריים ומסחריים ,וכל אצווה חייבת לעבור
קבוצת בדיקות סופיות לאבטחת רמת האיכות לפני המסירה.

מסירה

אריזת
הזרעים

חדשנות
ודיגיטליזציה

מערכת ניקוד שדה
ספרתית ל׃
• שמירת רשומות על פיתוח
יבולים
• זיהוי צרכים לשיפור איכות
• יצירה משותפת לתעשייה

עיבוד הזרעים

דגימה/בדיקה
של הזרעים

אבחונים

ביקורות

יכולות אבחון פנימיות בכל
אחת ממדינות המפתח בהן
אנו מייצרים

גילוי מחוללי מחלות/חריגים
ברמת השדה

הקפדה על קיום ההנחיות
לייצור זרעים באמצעות
ביקורות פנימיות

זיהוי מתוזמן של מחלות
ברמת השדה ,באמצעות
פיתוח ופריסה של
טכנולוגיות חדישות

ייצור הזרעים

הפקה

השקעה
באנשים שלנו

איכות ייצור
הזרעים

הנחיות לייצור
הזרעים

הכשרה בתקני היגיינה
ושיטות ייצור זרעים נקיים
)(CSP

באייר קובעת תקנים
פנימיים גבוהים לשיטות
העבודה בייצור זרעים

הכשרה בנושא זיהוי מחלות

בדיקות חיצוניות על ידי
רשויות המדינה

• מתמקדת בסיכון הנשקף
ממים ,מאנשים ומחומרים
• אמצעי חיטוי לפני הכניסה
לשדה הייצור ובעת
הטיפול בצמחים
• ייעוץ בשימוש בחומרי
חיטוי על סמך ביצועיהם
והסיכון הנוגע למחוללי
מחלות
• הנחיות להגנת היבול
בשלבי היבול השונים

הצעד הראשון בתוצאות

סקירה של עיבוד הזרעים
מוצר
מוגמר

טיפול

• טיפול בשיטת
הבליל
• מעטה

• אריזה
• משלוח

טכנולוגיית
זרעים

• הכנה
• כדרור

ניקוי בסיסי

שדרוג

תברואה

• ליטוש
• מיון לפי צבע
• הפרדת צפיפויות
• הדמיה
• רנטגן
• ערבוב

• טיפול כימי
• שטיפה
• סרכוז
• ייבוש

• טיהור אוויר
• כוח משיכה
• הכנסה
• סידור לפי
הגודל

קבלה וייבוש

• קרצוף
• ייבוש
• קילוף הקליפה
• לחות

* לא כל הזרעים יעברו דרך כל השלבים בתהליך זה

התמקדות
בלקוח

מה זה אומר?
קיימות

חדשנות

יעוץ עולמי לייצור ותפעול

הקפדה על בטיחות ועמידה
בתנאי תברואת הזרעים

מחקר על סוגיות מסוימות
בתחום החיידקים

תמיכה במקום באתרי
הפעולה

פיתוח עקבי של טכנולוגיות
זרעים חדשניות יעילות
וידידותיות לסביבה תוך כדי
שמירה על איכות הזרעים

קביעת מפרט תקן לציוד
תברואה

תכנון ציוד ושיפורים

אמצעי ניקיון עשויים להיכלל בתהליך אחד או שילוב
של תהליכים

מדוע זה הכרחי?
אמצעי ניקיון אלה מכינים את הזרע לעיבוד נוסף
באמצעות ניקוי הזרע ,ובמידה ויש צורך ,יכולים לתקוף
מזיקים מרכזיים

מתי זה מתבצע?
במהלך הפקת הזרעים או קבלת הזרעים באתרי
הייצור והעיבוד

בין אם על ידי תרבות מוגנת ,גידול מעובד או יבול בשדה פתוח ,אנו מייצרים את כל הזרעים שלנו תוך
שימוש בסטנדרטים גבוהים זהים.
• קווי מוצרים שנבדקו ממגדלי הזרעים לזרעים מסחריים
• תוכנית בדיקה מתמקדת במזיקים ומחלות מזיקות

מעבדות בריאות הזרעים הפנימיות שלנו עוברות ביקורות באופן שגרתי לצורכי הדרכה וביצועים.
• מעבדת בדיקות אמריקאית שהוסמכה באמצעות  NATIONAL SEED HEALTH SYSTEMומנוהלת על ידי
USDA
• מעבדות בדיקות בארצות הברית או בהולנד מורשות על ידי ) NAKTUINBOUWשירות הפיקוח
ההולנדי ל(HORTICULTURE-
• אנו פועלים לפי שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של  ISHI-VEGהבינלאומית לפדרציות הזרעים
• באייר עובדת באופן פעיל ועצמאי ,כמו גם בשיתוף פעולה חיצוני ,לפיתוח טכנולוגיות טובות יותר
• כאשר אנו משתפים פעולה עם מעבדות בדיקות צד  ,3אנו מצפים מהן להשתוות למעבדות הבדיקה
הפנימיות שלנו

תברואת
הזרעים

זרעים נקיים
ממזערים את הסיכון

בדיקת
בריאות
הזרעים

בטחון המגובה על
ידי טכנולוגיה

תוכניות אמון לקוחות
תוכנית  SHIELDארוכת השנים של באייר בונה את הביטחון העצמי שלך באמצעות גישת תכנית הוליסטית.

תוכנית הזרעים הנקיים ) (CSPהיא תוכנית פנימית של ירקות באייר המחויבת לספק
את הנחיות הניהול הטובות ביותר לייצור זרעים נקיים .עבור כל משפחת יבולים בתיק
העבודות שלנו ,אנו עוקבים אחר פרוטוקולים המתמקדים בהנחיות בריאות למניעת
חשיפה והתפשטות של מחלות בשדות הייצור שלנו CSP .מביא לאיכות זרעים טובה
יותר ואספקה עקבית יותר.

CSP
כל היבולים

שיטות זרעים וצמחים טובות ) (GSPPהיא תוכנית הסמכה המופעלת על ידי חברות זרעים
ומגדלי צמחים אשר מטפלים בזרעים ובצמחים צעירים .מערכת היגיינה ומניעת מחלות זו
מתמקדת ב) Cmm -רקמות מתות של חיידקים( בעגבניות ובבסיס שורש העגבניות .כרגע
יש לנו ארבעה אתרי תרבות מוגנים מוסמכים.

GSPP
עגבניות ובסיס השורש

נגישות למידע ,טכנולוגיה ,ולחינוך ואימון לבריאות זרעים חשובה לתמיכה בידע שלך בתקני בריאות הזרעים של באייר ,בדיקות וניהול שדה.

הגנה יזומה לכל זרע

תודה לך!
 ®Bayer, Bayer Cross Design, De Ruiterו ®Seminis-הם סימנים מסחריים רשומים של קבוצת באייר .כל הסימנים האחרים הם סימנים מסחריים רשומים של בעליהם ,בהתאמה .Bayer Group 2020© .כל הזכויות שמורות.

