
البذور  الشاملة إلنتاج  Bayer نهج األنظمة  تستخدم شركة 

التحكم في كل خطوة حاسمة  النظيفة. يتم وضع نقاط 

التجارية والتجارية، ويجب  البذور ما قبل  إنتاج  من عملية 

أن تجتاز كل مجموعة جملة أخيرة من اختبارات ضمان 

تسليمها. قبل  الجودة 

إرشادات إنتاج 
البذور

نستثمر في 
شعبنا

عمليات التفتيشاإلبتكار والرقمنة التشخيص

نظرة عامة عىل معالجة البذور

العملية هذه  في  خطوة  كل  البذور  كل  تتبع  لن   *

االستالم والتجفيفالتنظيف األساسي المعالجة الترقية تكنولوجيا البذور العالج المنتج النهائي

• السلخ
• التجفيف
• القصف

• الترطيب

• منظف الهواء
• الجاذبية

• فجوة
• التحجيم

• معالجة الطين
• غطاء فيلم

• التغليف 
• الشحن

• التحضير
• التحبيب

• المعالجة 
الكيميائية

• الغسل
• الطرد المركزي

• التجفيف

• التلميع
• فرز األلوان

• فصل الكثافة
• التصوير

• األشعة السينية
• المزج

حماية استباقية لكل بذرة

عملياتنا

SHIELD

يدعم المتخصصون العالميون لدينا في إنتاج 

البذور وجودة الحقول نهجنا الرائد في هذا الميدان 

في جميع أنحاء العالم، حيث يقدمون خبرة قيمة 

وإجراء عمليات تفتيش ميدانية في الوقت 

المناسب بحًثا عن مسببات األمراض الضارة 

المحتملة. لقد وضعوا إرشادات صارمة متزايدة 

للحد من مخاطر اآلفات واألمراض الضارة.

تضيفعمليات معالجة البذور لديناطبقة 

أخرى من حماية البذور. بينما أنشأنا عمليات 

في المكان، نحن نبحث أيًضا باستمرار عن 

منهجيات تعقيم جديدة ذات فعالية متزايدة.

يضمن اختبار صحة البذور أننا نوفر في نهاية 

المطاف أفضل البذور في فئتها من خالل 

التعاون مع ميدان الصناعة لتطوير طرق اختبار 

منسقة.

إنتاج البذور 
وجودة الحقول

معالجة البذور

اختبار صحة البذور
إنتاج  متميزة:  تخصصات  ثالثة  الشاملة من  عملياتنا  تتكون 

البذور. البذور وجودة الحقول، الصرف الصحي واختبار صحة 

إن الجودة ليست فقط ما يصبوا إليه زبائننا بل هي أيًضا ما تتعهد به 

SHIELD - نهج شامل لتقديم بذور  Bayer. لهذا السبب قمنا بتطوير 

صحية موسم بعد موسم. ألكثر من 10 سنوات، ركزت SHIELD عىل 

الوقاية، واكتشاف، والقضاء عىل مسببات األمراض في مواقع إنتاج 

Bayer، وكذلك مواقع إنتاج ومعالجة الجهات الخارجية لـ  ومعالجة 

Seminis و De Ruiter. يمكن أن تتسبب الكائنات الحية الدقيقة في 

أمراض أو أمراض نباتية، وعندما يتم إدخالها إىل تجمعات نباتية في 

ظل الظروف البيئية المناسبة، يؤدي المرض إىل التقزم أو الذبول أو 

 SHIELD تشوه الفاكهة أو فقدان المحصول أو حتى الموت النبات. 

Bayer باتباع نهج استباقي لتزويد البذور النظيفة حتى تزدهر  هي إلتزام 

ثقتك.

الخطوة األوىل في النتائج

جودة إنتاج 
البذور

شكرا لك!

برامج ثقة العمالء
Bayer من ثقتك من خالل استخدام نهج شامل للبرنامج SHIELD السابق من  يزيد برنامج 

سواء كانت زراعة محمية أو معالجة أو محصول مجال مفتوح، فإننا ننتج كل ما لدينا باستخدام نفس 
الصارمة. المعايير 

• تم اختبار خطوط اإلنتاج من المربي إىل البذور التجارية

• ركزت خطة االختبار عىل اآلفات واألمراض الضارة

واألداء. للتدريب  روتيني  مراجعتها بشكل  يتم  الداخلية  للبذور  الصحية  مختبراتنا 

الزراعة األمريكية البذور الذي تديره وزارة  النظام الوطني لصحة  • مختبر اختبار أمريكي معتمد من خالل 

الهولندية عىل  التفتيش  (خدمة   NAKTUINBOUW أمريكية وفي هولندا معتمدة من  اختبار  • مختبرات 
البستنة) 

ISHI-VEG للبذور  الدولي  القياسية لالتحاد  نتبع طرق اختبار الصناعة  • نحن 

بنشاط داخلي وفي تعاون خارجي لتطوير تقنيات أفضل  BAYER • تعمل 

االختبار  أن تكون معادلة لمختبرات  نتوقع  التابعة لجهات خارجية،  االختبار  • عندما نتشارك مع مختبرات 
لدينا الداخلية 

حماية استباقية لكل بذرة

أمرًا مهًما لدعم معرفتك بمعايير صحة بذور البذور  المعلومات والتكنولوجيا والتعليم والتدريب عىل صحة  الوصول إىل  الميدانية ،Bayer يعد  .واالختبار واإلدارة 

تُعد Bayer و Bayer Cross Design و ®De Ruiter و ®Seminis عالمات تجارية مسجلة لمجموعة Bayer Group. جميع العالمات األخرى هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة ألصحابها. © Bayer Group 2020 . جميع الحقوق محفوظة.

االبتكار التركيز عىل 

العمالء
التدابير الصحية التي قد تشمل واحدة أو االستدامة

مجموعة من العمليات

ما هي؟

متى يتم إجراء ذلك؟
أثناء استخراج البذور أو استقبال البذور في 

مواقع اإلنتاج والمعالجة

لماذا هو ضروري؟
هذه اإلجراءات الصحية تحضر البذور لمزيد 

من المعالجة عن طريق تنظيف البذور، وإذا لزم 
األمر، يمكن أيًضا مهاجمة اآلفات الرئيسية ذات 

األهمية.

البذور النظيفة تقلل 

من المخاطر

معالجة 
البذور

النظيفة البذور  برنامج داخلي من (CSP) برنامج   للخضروات ملتزم بتوفير Bayer هو 

عائلة محصول في لكل  النظيفة.  البذور  لإلدارة إلنتاج  التوجيهية  المبادئ   أفضل 

وانتشار لمنع دخول  النباتية  الصحة  إرشادات  تركز عىل  التي  البروتوكوالت  نتبع   محفظتنا، 

.جودة أفضل للبذور وإمدادات أكثر تناسًقا CSP المرض في مجاالت اإلنتاج لدينا. ينتج
CSP

المحاصيل جميع 

GSPP والنباتات للبذور  الجيدة  البذور (GSPP) ا��رسات  تغطي  التي  النباتات  ومر	  البذور  �كات  قبل  من  مدفوع  اعت�د  برنامج   هو 

ع� ا�مراض  من  والوقاية  النظافة  نظام  يركز  الصغ�ة.  لدينا) Cmm والنباتات  الط�طم.  وجذر  الط�طم  ع�  البكت�ية)   القرحة 

ا�حمية للثقافة  معتمدة  مواقع  أربعة    .حاليًا 

وجذور طماطم 

الثقة مدعومة 

بالتكنولوجيا

اختبار 
صحة 
البذور

القدرات التشخيصية الداخلية 

في كل بلد من البلدان 

الرئيسية التي ننتج فيها

نظام تسجيل المجال الرقمي 

من أجل:

• تسجيل سجالت تنمية 
المحاصيل

• تحديد احتياجات تحسين 
الجودة

• المشاركة في الصناعة

التعرف في الوقت المناسب 

عىل المستوى الميداني 

لألمراض من خالل تطوير 

ونشر أحدث التقنيات

التفتيش الخارجي من قبل 

سلطات الدولة.

ضمان اتباع إرشادات إنتاج 

البذور من خالل المراجعات 

الداخلية

كشف مسببات األمراض / 

التشوهات عىل المستوى 

الميداني

التدريب عىل التعرف عىل 

األمراض

التدريب عىل معايير النظافة 

وممارسات إنتاج البذور 

(CSP) النظيفة

تضع Bayer معايير داخلية 

عالية لممارسات إنتاج البذور

• التركيز عىل المخاطر التي 

يشكلها الماء واألشخاص 

والمواد

• إجراءات التطهير قبل 

دخول مجال اإلنتاج وعند 

التعامل مع المصانع

• تقديم المشورة بشأن 

استخدام المطهرات عىل 

أساس أدائها ومخاطر 

مسببات األمراض

• إرشادات حماية المحاصيل 

لمراحل المحاصيل 

المختلفة

البحث في قضايا 

الميكروبات المحددة

وضع المواصفات القياسية 

لمعدات الصرف الصحي

تصميم وتحسين المعدات

ضمان سالمة وامتثال 

الصرف الصحي للبذور

التطوير المستمر لتقنيات 

البذور المبتكرة الفعالة 

والصديقة للبيئة مع الحفاظ 

عىل جودة البذور

االستشارات العالمية لإلنتاج 

والعمليات

الدعم في الموقع في مصانع 

التشغيل

االنضباط  القيادة    التميز    االبتكار    البذور    صحة   

معالجة البذور إنتاج البذوراالستخراج أخذ العينات / 
اختبار البذور

تغليف البذور التسليم

جودة إنتاج 
البذور

تصنيع ومعالجة 
البذور

اختبار صحة 
البذور


