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NEWS LETTER
االستراتيجة العالمية لتحقيق التنمية المستدامة ما اهم محاور تحقيقها؟

Logo Guidelines

Content: Introduction - Overview

Agrimatco’s Mission and Vision

The Logo Design

Color Palette

Design Constraints

Using The Logo

وضعت مؤخرا العديد من الخطط االستراتيجة العالمية لمواجة زيادة التعداد السكانى للعالم 
وضروة العمل على توفير الغذاء لهذه الزيادة السكانية المرتقبة , وفى هذا االطار وضعت 
خطط االستدامة بمجال انتاج الغذاء من اجل القدرة على التغلب على تحديات نقص الغذاء 

العالمى , والزيادة السكانية المرتقبة , ويسعى مفهوم االستدامة بمجال الزراعة الى تحقيق 
استمرارية االنتاج الزراعى بأمان لالجيال القادمة , وكان محور هدر الغذاء من اهم المحاور التى 

اعتمدت عليها استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة عالميا 

االغذية  منظمة  تقارير  اخر  واظهرت 
من  مليار طن    1.3 يعادل  ما  ان  والزراعة 
نسبة  وتسجل   ., هدره  يتم  العاملى  الغذاء 
إنتاج  خالل  الفاقد  من  تقريباً  املائة  يف   68
وتوزيعها.  وتجهيزها  ومناولتها  األغذية 
وكاًم  نوعاً  فواقد كربى  أن هناك  يعني  مام 

حتى قبل أن يصل الغذاء إىل املستهلك 
الحصاد  تقنيات  ضعف  بسبب 

التخزين  تجهيزات  توافر  وعدم 
املناسبة  النقل  ووسائل  البارد 

والتعرض  املــنــاولــة  وســوء 
الشمس  ولضوء  للحرارة 

تسويق  نظم  ــود  ووج
غري كفؤة وضعف األطر 
والتنظيمية. السياسية 

الحصاد  عمليات  اثــنــاء 
 , البيع  منافذ  اىل  والنقل 

الفاو تضيع أو  تهدر ووفقا ملنظمة 
حوايل ثلث جميع املواد الغذائية التي تزرع 
، حيث  أفريقيا،.  الرشق األوسط وشامل  يف 
املزرعة,  يف  الطعام  هذا  معظم  فقدان  يتم 
التوعية  سبل  تعزيز  اهمية  بات  هنا  ومن 
لتحقيق  للغذاء  الهدر  مبشاكل  الخاصة 
بدءا من عملية حصاد   , الكاملة  االستدامة 
املستهلك,  اىل  ايصالة  عملية  وحتى  املنتج 

باالضافة اىل توعية املستهلك ايضا 
منطقة  حكومات  وتعهدت 

الرشق االوسط وشامل 

تصل  بنسبة  للهدر  تقليل  بتحقيق  افريقيا 
اىل  50% بحلول عام 2024 تشري اإلحصاءات 
فقد  عن  الناتجة  الخسائر  أن  إىل  الحديثة 
وهدر األغذية عىل امتداد سالسل القيمة يف 
تقدر  إفريقيا  وشامل  األدىن  الرشق  منطقة 
مبا يزيد عن 60 مليار دوالر أمرييك سنويا، 
سنويا.  كيلوجراما   250 الفرد  حصة  وتبلغ 
يف  والهدر  الفاقد  حجم  يبلغ  مرص،  ويف 
نوع  15-45% حسب  بني  يرتواح  ما  الغذاء 
ورضورة  أهمية  يؤكد  ما  وهو  املحصول، 
والهدر  الفاقد  تقليل  أو  ملنع  حلول  تقديم 
الجملة  املزارعني وتجار  بتدريب  الغذاء,  يف 
عىل الحد من فقد األغذية وضامن قدر أكرب 

من األمن الغذايئ.
تحديات  مــن  اخــر  عامل  ايضا 
التنمية  ــيــجــة  اســرتات تحقيق 
التغريات  زيادة   , وهو  املستدامة 
القطاع  عىل  وتأثريها  املناخية 
الزراعية  والعملية  ــى  ــزراع ال
اصبح  حيث  للغاية  واضح  اصبح 
يوم  كل  يواجهون  العامل  مزارعى 
الزراعات  بالسلب عىل  تؤثر  تغريات ماخية 
اىل  يصل  محدود  غري  وبشكل  املختلفة 
فقدان كامل املحصول , لذلك اكد الباحثون 
االستواىئ  والطب  للصحة  لندن  كلية  ىف 

دولة   40 عىل  مشمولة  دراســة  خالل  من 
درجة  ارتفاع  مثل  املتوقعة  التغريات  مدى 
الحرارة وانخفاض توافر املياه ميكن أن تؤثر 
للمحاصيل  الغذائية  والجودة  اإلنتاج  عىل 
الشائعة مثل الطامطم والخرضوات الورقية 
حرارة  درجات  زيادة  شأن  من   ،  , والبقول 
الهواء أن تقلل من متوسط غلة الخرضوات 

بنحو %31.
ومع توجه الدولة  املرصية برضوة زيادة 
الحاصالت  من  ملرص  التصديرية  الحصة 
الزراعية  لتصل اىل 100 مليار دوالر , نجد 
ىف  ويساهم  البــد  الطامطم  محصول  ان 
 , الهميته  نظرا  التصديرية  مشاركتة  زيادة 
ووفرة االنتاج املرصى من الحصول والتى ال 

تتامشة مع االرقام التصديرية املعلنة .
االحصاءات  اخر  ىف  ان  بالذكر  وجدير 
الخامس كأكرب  املركز  الصادرة احتلت مرص 
ومع   , العامل  مستوى  عىل  للطامطم  منتج 
هذا تصدر فقط 3% من انتاجها اىل الخارج 
وبلغت قيمة صادرات 2020 من الطامطم 
تصديرية  لكمية  دوالؤ  مليون   34 املرصية 
طامطم  طن  الــف   136 بلغت 
ــاءات  ــ ــص ــ ــق اح ــ وفـ
ــس  ــل ــج امل

اهم  وكان   , الزراعية  للحاصالت  التصديرى 
منتج  تصدير  عجلة   عرقلت  التى  املؤثرات 
فقدان  هى  الطامطم  مثل  خصائص  ذو 
بطرق  لالسواق  النقل  عملية  ىف  املحصول 
اىل  باالضافة  املنتج  حساسية  مع  سيئة 
الحراة  درجات  وارتفاع  املناخية  العوامل 

والتقلبات عموما 
عموما  الطامطم  ملحصول  وبالنسبة 
مقابل  ان  تؤكد  الفاو  احصاءات  اخر  فأن 

املنتجة  الطامطم  من  كيلوغرام   1000 كل 
أو  واملوزعة يف مرص، يضيع 560 كيلوغراما 
اإلنتاج.  نصف  من  أكرث  هذا  وميثل  يهدر. 
حيث قد يؤدي التأخري يف عمليات الحصاد 
اإلنتاج,  من   %40-30 بنحو  يقدر  هدر  إىل 
أكرث من 30% من إنتاج الطامطم ميثل فاقد 
نسبة لتقلبات األسعار. ألن انخفاض األسعار 
الطامطم  حصاد  عدم  إىل  املزارعني  يضطر 
وبالتايل نخرس كميات كبرية من الطامطم. 

برعاية

كيف نساهم في تقليل نسبة الهدر 
للغذاء  ... والتغلب على التحديات 
التى تواجة الزراعة وتحقيق االمن 

الغذائى ؟

نسبة الهدر بمحصول الطماطم 
ودور الجهات الفاعلة فى زيادة 
الحصة التصديرية للمحصول 
وتقليل عوامل الهدر للمنتج 
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"بريفيو" يقدم للسوق المصرى تكنولوجيا جديدة LSL  تكمن في تمتعه بالصالبة والجودة 
العالية وتحمل الظروف المناخية ومقاومته لبعض الفيروسات واألمراض كما أن إنتاجيته عالية

"بريفيو" أفضل صنف طماطم من إنتاج شركة "باير سيمنز".. وتـــــــــــــــــــــــــــوزيع شركة أجريماتكو مصر

التى  املميزات  أهم  من  تعترب  والتى  الحصاد، 
يبحث عنها املصدر املرصى ملنتج الطامطم.

من ناحيته، قال املهندس الحسن امام مدير 
قطاع البذور برشكة أجرمياتكو مرص، إن هدف 
أجرمياتكو  رشكة  تقدمها  التى  الحقلية  األيام 
من خالل طامطم  بريفيوخالل االعوام االربعة 
التكنولوجيا  نرش  ىف  هواملساهمة  املاضية  
الحديثة املستخدمة ىف الصنف وهى تكنولوجيا 
LSL وتوفر فرتة بقاء الثامر بعد الحصاد والتى 
االنتاج حتى  بالنفع عىل جميع حلقات  تعود 
من  مستفيد  فالجميع   , للمستهلك  الوصول 
من هذه التكنولوجيا الحديثة من مزارع لدية 
صنف يحمل العديد من املقاومات مام تساعده 

اىل  عالية بالوصول  انتاجية 
ــل  ــأق , ب التكاليف 

الذى يحصل عىل جودة منتج  وكذلك املصدر 
تأهله للحصول عىل اعىل االسعار ايضا , ومثار 
ذات جودة تنافسية عالية , وكذلك املستهلك 
الذى كان دامئا يبحت عن مثار ال تتلف رسيعا 

لىك يقلل الهدر من الطعام 
 وأضاف إمام، خالل اليوم الحقيل، أن صنف 
لجودة  جديد  مفهوم  ُيعد  "بريفيو"  طامطم 
والذى  الطامطم،  ملحصول  عالية  وإنتاجية 
للثامر   وعمر طويل  عالية  تخزين  فرتة  يحقق 
يؤدى  وهذا  التصديرية،  العملية  يناسب  مبا 
إىل سعر مميز وعاىل وربحية للمزارع، وتحمل 

العمليات اللوجيستسة املختلفة من التصدير 
والشحن، وهو من املميزات الفريدة التى 

تحققها طامطم بريفيو وحدها للمزارع
منتج  مييز  ما  أهم  أن  إىل  إمام  ونّوه 
املناخية  لتغريات  املوامئة  هو  الربيفيو 
عىل  املنتج  وقــدرة  املختلفة،  باإلقاليم 

مقاومة التغريات املستمرة باملناخ، وهذا العامل 
نتج من مجهود مضنى للبحث والتطوير للرشكة 
املنتجة باير سيمنز والتى تحرص عىل تحقيق 
املناخية،  للتغريات  موامئة   ومنتجات  أصناف 
للمزارع  القصوى  االستفادة  يحقق  وذلــك 

والربحية العالية.
رشكة  أن  إىل  إمام،  الحسن  املهندس  ولفت 
أجرمياتكو مرص كأنت والزالت تهتم بالتواصل 
السوق  ىف  ومزارعيها  عمالئها  مع  الــدائــم 
التكنولوجيا  هذه  نرش  عىل  املرصى،والعمل 
صنف  ىف  املتوفرة   LSL الحديثة 
فأننا  لذلك  بريفيو  طامطم 
االيــام  ىف  مستمرون 
الفائدة  لنرش  الحقلية 

بني جميع الحلقات.

ويأيت االهتامم مبنتج صنف طامطم  "بريفيو" 
األصناف  التي  أهم  من  ألنه  الطامطم  لبذور 
يتم توزيعها بالسوق املرصي، حيث أنه حّقق 
، حيث  املزارعني  لدى  متميزة  أنتشار وسمعة 
الجاري،  يونيو  منذ  الحقلية  األيام  بدأت هذه 
الحقلية  ــام  األي أجرمياتكو  هــذه  وأقــامــت 
التي  البذور  الستعراض  الوكاالت  ملجموعة 

تقدمها اجرمياتكو  للسوق املرصي.
وفيام يخص منتج صنف طامطم  "بريفيو" ؛ 
فقد كان اليوم الحقيل للمنتج مبدينة العامرية 
محافظة اإلسكندرية بطريق "مرص اإلسكندرية 
الصحراوي"، وحرض اليوم الحقيل مجموعة من 
مرص،  ىف  الطامطم  ومصدرى  مزارعي 
أجرمياتكو،  عمالء  من  والعديد 
رشكة  فريق  إىل  بــاإلضــافــة 
قطاع  وفريق  أجرمياتكو 

البذور بالرشكة.
ممثل  أكد  ناحيته،  من 
رشكة "باير" ىف مرص، الدكتور 

االوسط  الرشق  مبيعات  مدير  الخشن  أحمد 
العمل دوما عىل  باير ىف  ، عىل استمرار رشكة 
أنتاج وتطوير بذور الخرض التى تعمل بها، وأن 
جميع األصناف التى تتنتجها هى أصناف توائم 
طبيعة الزراعة باألسواق التى تتواجد بها، وأن 
الهدف الرئيىس هو تحقيق الربحية واإلنتاجية 

العالية من املحصول.
 وقال الخشن، إن صنف طامطم  بريفيو من 
املزارع  عليها  يقبل  التى  البذور  منتجات  أهم 
التصديرية  األصناف  من  تعترب  والتى  املرصى 
الهامة ملا تقدمه من صالبة الثامر  ولون مميز، 
باإلضافة إىل مقاومة بعض امراض الرتبة وبعض 

الفريوسات 
خالل  الخشن،  وأضــاف 

أن  ــيل،  ــق ــح ال ــوم  ــيـ الـ
مــمــيــزات صنف  ــم  أه
طول  "بريفيو"  طامطم 
الثامر   صالحية  ــرتة  ف
بعد  طازجا  لالستخدام 

أقامت شركة أجريماتكو 
مصر؛ قطاع البذور، بالعديد 

من األيام الحقلية التي 
استهدفت العمل بها على 

منتجاتها من البذور التي 
تقدمها للسوق المصري، 

حيث قدمت هذه األيام 
الحقلية التوعية واإلرشاد 

لعمالء الشركة من المصدرين 
والمزارعين، وذلك فيما 

يخص منتج صنف طماطم  
"بريفيو"، والتي تنتجها شركة 

"باير سيمنيز" العالمية، 
وتوزعها بالسوق 

المصري شركة 
أجريماتكو مصر.

الحسن امام  -  مدير قطاع البذور بشركة أجريماتكو:
نحرص على تقديم كل ماهو جديد لمزارعينا مما يعود 

عليهم بمنتج ذو سعر يفيد المزارع وجودة تفيد 
المستهلك النهائى

الدكتور أحمد الخشن  - ممثل شركة باير فى مصر :
"بريفيو" مناسب لعمليات التصدير واألكثر ربحية للمزارع 

واألطول عمرا فى صالحية الثمار بعد الحصاد
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بريفيو ... الصنف رقم واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد فى تصدير الطماطم

طول عمر المنتج بعد الحصاد والصالبة 
واللون هما اهم مميزات بريفيو للتصدير

مصدرى صنف البريفيو يؤكدون :
شعبة  اول  نائب  نعامن  نبيل  املهندس 
اهمية  عن  تحدث   باالسكندرية  املصدريني 
التصدير  لعملية  بريفيو  طامطم   صنف 
يركز  التى  العوامل  اهم  من  تعترب  والتى 
 , الطامطم  تصدير  عملية  يف  املصدر  عليها 
واللون  املنتج  وصالبة  الوفري  املحصول  ومنها 
وخصوصا صالبة املنتج التى يركز عليها املصدر 
املنتج  يكون   ان  فيجب  التصدير,  عملية  ىف 
ويتمتع    , الشحن  ووقت  لظروف  متحمل 
 , التصدير  لعملية  املناسب  االحمر  باللون 
االنتاج الوفري , و فرتة بقاء طويلة بعد الحصاد

shelf life   , واكد نعامن ان اهم ما يحتاجه 
الصالبة  هو  الطامطم  محصول  مصدرى 
وضامن تحمل عملية الشحن , بأعتبارها اهم 
املشاكل التى تواجه املصدر ملحصول الطامطم 
, واكد ان هدف املصدريني جميعا هو  انتاج 

وذو  الجودة  عاىل   تصديرى   منتج 
العامل  نغزو  عالية  حتى  انتاجية 

وبريفيو   , مـــرصى  مبنتج 
تصديرية  طمئننية  تعطينا 

يصل  سوف  منتجنا  بأن 
جودة  بأعىل  للمستورد 
للتخزين  وصالحية  
ويفتح   , واالستهالك 
ىف  لتوسع  الــفــرصــة 

التصدير لكل دول.
الــــحــــاج احــمــد 

الخرض  مصدر  الشافعى 
صنف  ان  يؤكد  والطامطم 
الربيفيو يتميز بنسبة صالبة 

عالية, اللون ال مثيل له مقانة بباقى االصناف 
للتصدير  املناسب  بالحجم  وميتاز    , املعروفة 
مقاييس  ويناسب   , املحيل   السوق  كذلك  و 
الثامر  ان  خصوصا   , االخرى  لدول  التصدير 
ذات جودة المثيل لها  ,كام ان  انتاجية عالية  
تصل إىل أعىل من 2500عداية ,السوق املحىل 
اىل  بريفيو ويعطى فرق سعر من 10  يحتاج 
ملعة  اللون  الصالبة  املنتج  مميزات  جنية   15

الثامر 
الحاصالت  تصدير  عملية  ان  املعروف  من 
العداد  عدة  مبراحل  متر  عملية  هى  الزراعية 
وتبدء   , للتصدير  املنتج  وتأهيل  وتجهيز 
ىف  الداخلة  البذور  اختيار  من  هذه  املراحل 
الزراعة اىل العمليات الزراعية التى يتم 
ملواصفات  مطابقتها  ومدى  تطبيقها 
والفرز  الحصاد  عملية  ثم   , التصدير 
والتعبئة والتغليف , والنقل والشحن. 
هذه  ,كل  الخارج  اىل  والتصدير 
العمليات الفنية واالنتاجية 
مطابقة  تكون  وان  البد 
التصدير  ملواصفات 
املصدر  يتمكن  حتى 
العملية  امتام  من 
ــة  ــري ــصــدي ــت ال
مشاكل  بـــدون 
ــدم  وضـــــامن ع
البضائع  ــوع  ــ رج
او   , اخــرى  مــرة  املصدرة 
خــارج  وخــروجــهــا  تلفها 
معايري الجودة التصديرية 

تصدير الحاصالت الزراعية هى عملية تمر بمراحل عدة العداد وتجهيز وتأهيل المنتج للتصدير , وتبدء 
المراحل هذه من اختيار البذور المستخدمة  فى الزراعة.كما اكد مجموعة من مصدرى الخضروات  الطماطم 
على  الخصوص فى هذا الشأن ان محصول الطماطم محصول استراتيجي والبد لمصدرى الطماطم االخذ 
في اإلعتبار جودة الثمار  وصالبتها وقدرتها  على تحمل عمليات الشحن والنقل والتصدير بعمر منتج عالى , 

حتى ال يواجه المصدر مشاكل فى فقدان المنتج او جودته , ومن هنا يبحث مصدرى الطماطم خصوصا 
عن المنتج ذو صالبة الثمار العالية   و اللون المميز واالستدارة الكاملة لثمرة , باالضافة الى عمر طويل 

بعد عملية الحصاد 

المهندس نبيل نعمان 
نائب اول شعبة المصدريين باالسكندرية 

اهم ما نحتاجة 
كمصدريين فى 

محصول الطماطم 
هو الصالبة وضمان 

تحمل عملية الشحن 
وهى اهم المشاكل 

التى تواجهنا فى 
تصدير الطماطم 



89

NEWS LETTER

مزارعى البريفيو ...يؤكدون ...
الثمرة األكثر جودة فى مصر 

طماطم بريفيو تكتسح زراعات الظهير الصحراوى  بفضل 
LSL تكنولوجيا طول فترة بقاء الثمار بعد الحصاد

املاىض  يناير  شهر  ىف  الزراعة  موسم  واجة 
التقلبات املناخية , والتى صحبها  العديد من 
وتأثرت   , مختلفة  مناطق  ىف  شديدة  امطار 
مدينة االسكندرية والظهري الصحراوى بها تأثرا 
شديدا , , إال أن صنف طامطم بريفيو وقف 
التقلبات  و  التغيريات  هذه  كل  مواجهه  يف 
الجوية واثبت نجاحه باملوسم املاىض , تقلبات 
إىل  الطامطم  زراعات  معظم  عرضت  املناخ  
املجموع  حول  الرطوبة  لزيادة  نتيجة  التلف 
الجذري مام أدى إىل إنتشار اإلصابات الفطرية 
النباتات  عرض  الذي  و  الجذور  منطقة  يف 
بريفيو  طامطم  صنف  أن  إال   ... املوت  إىل 
من  الرتبة  ألمراض  العالية  املقاومات  وبفضل 
حتى  صامدا  ظل  الفريتسليوم  و  الفيوزاريوم 
املرجوه  اإلنتاجية  ملزارعينه  حقق  و  النهاية 
,حقق بريفيو  انتاجية  وصلت  3000 عداية 
طامطم للفدان مبوسم الحصاد الحاىل  2021.

الخيار  هي  بريفيو  طامطم  تكون  ما  دامئا 
بها  ينترش  التي  و  القدمية  لــأرايض  األمثل 
اصابات أمراض الرتبة بفضل مقاوماتها العالية 
الفريتسليوم لذلك تقل ظاهرة   للفيوزاريوم و 
زراعة  عند  األرايض  هذه  يف  النباتات  موت 
املتوازن  الخرضي  املجموع   . بريفيو  طامطم 
االستهالك  يقدم  الربيفيو  الثامر يف صنف  مع 
معدالت  إىل  تصل  حيث  التغذية  يف  األمثل 
التسميدية  التكلفة  بأقل  مرضية  مثار  أوزان 
الن هذا التوازن يعمل بكفائة عالية الستغالل 
النسبة األكرب من األسمدة املضافة.كام أن هذا 
يأهله  أقوى صحيا مام  النبات  التوازن يجعل 

ويؤكد  و  عالية  جودة 
الحاج مصطفى انه قام 
هذا  افدنه   10 بزراعة 
بعد   , بريفيو  بصنف  العام 
الذى  والنجاح  الطيبة  السمعة 
مزارعى  مع  بريفيو  صنف  حققه 
الصعيد , وبتجربة الزراعة وجد ان النتائج 
كانت باهرة , وتضاعفت االنتاجية و الكسب 
اىل 3 اضعاف , وذلك مقارنة باالصناف االخرى 
بريفو  زراعة صنف طامطم  استمراره  واكد   ,
الجديد  بالعام  فدان   500 اىل  تصل  مبساحة 

2022 بأذن هللا 
من  العزيز,   عبد  مصطفى  الحاج  ويقول 
لشهر  املاىض  باملوسم  زراعتة  تجربة  خالل 
بريفيو  صنف  ان   الربيفيو  بصنف  فرباير 
 . الطامطم ىف مرص  اصناف  اجود  يعترب  من 
وذلك عن تجربة , فقد حقق الصنف محصول 
وصل اىل 3000 عداية طامطم مبوسم الحصاد 
الحاىل وذلك رغم  شدة األمطار التى اصابت 
باملوسم  مؤخر  مرص  ىف  الطامطم  ــات  زراع
الشتوى املاىض , فقد صمد بريفيو مع مزارعى 
اعتيادى  الغري  الظرف  هذا  وتحمل  الطامطم 
املحصول  اصاب  والــذى  املناخ  تقلبات  من 
العرش  بجفاف  االخرى  الزراعات  معظم  ىف 
للنبات , وهذا يؤكد ان صنف الربيفيو بالفعل 
هو االكرث ضامن لربحية مزارعى الطامطم ىف 

ظل  التغريات املناخية الحالية 
املنتجة  الثامر  املنتج تكمن ىف قوة  وجودة 
 , والصالبة   , املميز  واللون   , التزهري  وقوة   ,
محصول  ويحقق  املناخية  الظروف  ومقاومة 
قوي  الخرضى   منو  الربيفيو  صنف  الطامطم 
, اليل بيخليه   يحمل  مثار بنسبة بكمية أكرب 
من أي صنف  . كام انه صنف مقاوم للندوات 

إىل متحمل بعض األمراض الفطرية .
للمعادالت  جلوال  للمزارع  بريفيو   قدم 
بالصالبة  متتاز  مثار  جودة  له  فوفر   , الصعبة 
الذي  القاين   األحمر  اللون  كذلك  و  العالية 
التجزئة,  ومثار   يجعلها األكرث طلبا لدى تجار 
ذات عمر تخزيني طويل مام يقلل الهدر لديه  

واالعفان واالمراض املختلفة والفريوسات ايضا, 
كام انه  صنف صلب ذو تحمل عاىل للتخزين 
حيث   , والتصدير  والنقل  السفر  بأغراض 
 30 مدة  الربيفيو  الطامطم  تخزين  نستطيع 
يوم بجودة عالية لثامر وصالحية عالية , وىف 
ظروف السفر يصمد املنتج الكرث من 15 يوم 
بجودة عالية  مام جعله الحل االول ملزارعى 

الطامطم ومصدريها. 
باملنطقة  زرعت  التى  املساحات  عن  اما 
انها  مصطفى  الحاج  فيؤكد  الربيفيو  بصنف 
الربيفيو  صنف  فيها  يزرع  التى  االوىل  املرة 
 , القادم  باملوسم  فدان   500 زراعة  ويؤكد   ,
كام قال ان مزارعى الطامطم باملنطقة لديهم 
النتائج  بعد  الربيفيو  صنف  لتجربة  الشغف 
الباهرة التى حققها , ويتوقع زيادة املساحات 
املنزرعة من صنف طامطم بريفيو يف املوسم 
القادم ملا ملسه املزارع من عائد مادي  بأذن 

ويرفع من مكاسبهم .
مزارعى  مع  اللقاءات  من  مجموعة  ىف 
صنف طامطم بريفيو اكد الجميع عىل جودة 
االنتاجية  حيث  من  الصنف  هذا  ومميزات 
والجودة , ويعترب االفضل ىف طول فرتة  بقاء 
وصالحية الثامر بعد الحصاد , وهذا ما يجعله 
االول للتصدير , كام أن التوازن بني املجموع 
الخرضيو الثامر و الذي يقدمه صنف طامطم 
مقارنة  صحة  أكــرث  نبات  يجعله  بريفيو 
املرصي  السوق  يف  حاليا  املتواجدة  باألصناف 
املقاومات  من  متنوعة  بباقة  ميتاز,   أن  كام 
 ,. الفريوسية  األمراض  كذلك  و  الرتبة  ألمراض 
صنف  تأقلم  عىل   املزارعني  جميع  اكد  كام 
طامطم بريفيو  مع التغريات املناخية,  ومتيزه  
حدث  كام  مضطربة  مناخية  ظروف  تحت 
و  مثاره  جودة  ان  كام  املوسم,   هذا  خالل 
أنه  يؤكدون  املزارعني  جعل  محصوله  إرتفاع 
من  عائد  أعىل  ويقدم  حاليا  األصناف  افضل 

وحدة املساحة .
بريفيو  طامطم  مزارعي  احد  مع  بحديثنا 
و  عزيز  مصطفى  الحاج  العامرية  منطقة  يف 
الذي بحث طويال عن صنف يقدم له كل ما 
يحتاجه من إنتاجية عالية و كذلك مثار ذات 

هللا , خصوصا وان كل من قام بزراعة الربيفو 
لهذا املوسم حقق ربحبة اعىل بسعر املحصول 
وصلت اىل 15 اىل 20 جنية للعداية الطامطم 
اسنا  مبنطقة  الصعيد  ومزارعى   , الواحدة 
حققوا نفس االرباح من منتج الربيفيو بفارف 

ارباح 20 جنية لعداية الطامطم الواحدة. 
الصعيد مشكلة هبوط سعر  واجة مزارعى 
الطامطم بالعروة الزراعية السابقة , ومع ذلك 
حققت مبيعات صنف طامطم بريفيو زيادة 
وصلت اىل 20 جنية ىف العداية الواحدة , مام 
جعل التجار يقبلون ويبحثون فقط عن صنف 
طامطم بريفيو لرشاءه بأعىل سعر ويؤكد هذا 
الحاج ابراهيم حساىن مزارع وصاحب مشاتل 
مبحافظة االقرص اسنا نجع الفارسية , حيث انه 
قام  بزراعة صنف الربيفيو منذ اربعة سنوات 
تقريبا , والنتائج التى حققها بريفيو تؤكد انه 
 , الطامطم  ملزارعى  مرص  ىف  االفضل  الصنف 
من  عالية  ربحية  حققوا  املزارعني  وجميع 

زراعة الربيفيو. 
مرحلة  ان  حساىن  ابراهيم  الحاج  ويقول 
زراعة التجارب لصنف الربيفيو استمرت ملدة 
عامني ثم قام بزراعة السنة الثالثة حواىل 350 
لصنف  العامرية  زراعــات  وحققت   , فدان 
مزارعى  حققها  التى  الجودة  نفس  الربيفيو 
من  الصنف  لهذا   ملا  وذلك   , ايضا  الصعيد 
, حيث  لثامره  سمعة وانتاجية عالية وصالبة 
يحقق الفدان  30% زيادة ىف الربحية مقارنة 
الصعيد  مزارعى  كل  واالن   , اخر  صنف  بأى 
العالية  السمعة  من  باالسم  الربيفيو  يطلبون 
مزارعى  جناها  التى  ــاح  واالرب حققها  التى 
الربيفيو  طامطم  مييز  ما  واهــم   , الربيفيو 
رضورة وجود مساحة لنمو ) مسطبة واسعة 
وتحتاج  عالية  بكثافة  مثمر  نبات  النها    )

بريفيو االفضل إنتاجًا... و األعلى جودة للثمار 
حقق البريفيو  انتاجية  وصلت  3000 عداية 

طماطم للفدان بموسم الحصاد الحالى  2021.

بريفيو االفضل فى مقاومة االمراض ....
طماطم بريفيو بها باقة من مقاومات ألمراض التربة 

وكذلك األمراض الفيروسية
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تحقق  حتى  املصطبة  عرض  مرت   2 حواىل  اىل 
التوازن األمثل للنباتات . 

الربيفيو  مبنتج  الخاصة  االسعار  ان  واالكيد 
 90 تحقيق  مع  خصوصا  املزارعني  ابهرت  قد 
الواحد,  للفدان  كالله  بيع  كسعر  جنيه  الف 
سعر  يرتاوج  التى  االخرى  باالصناف  مقارنة 
بيعها كالله  30 اىل 50 الف كأقىص حد للفدان 
, وذلك  ملا مييز طامطم بريفيو من جودة مثار 
إنتاجية جيدة  السعر و كامن  عالية تفرق يف 
معروفة  الربيفيو  طامطم  واصبحت   , جدا 

بسعرها العاىل وانتاجيتها العالية .
ىف  املزارعني  مع  تتعاون  اجرمياتكو  ورشكة 
للمزارعني ىف  الفنى  االرشادة والدعم  الحقول 
مراحل الزراعة جميعها , وتقدم الدعم الفنى 
االنتاجية  تحقيق  عىل  املزارعني  ملساعدة 
لديها  وكذلك  الطامطم  مبحصول  والجودة 
األصناف  باختيار  يقوم  الحرافية  عايل  فريق 
يحقق  مام  للمزراعيني  جديد  كل  تقدم  التي 

عائد متميز لهم.
الحساىن  مشاتل  من  الحساىن  خالد  ويقول 
باالقرص , كل مزارعى الربيفيو حققوا الربحية 
وصنف  الربيفيو,  صنف  زراعة  من  والنجاح 
مع  يتوافق   , الصعبة  املعالة  حقق  الربيفيو 
املزارع ىف الجودة وتحقيق الربحية واالنتاجية 
الظروف  ملختلف  تأقلمه  كذلك  و  والصالبة 
الصالبة  ىف  التاجر  مع  ويتوافق   , املناخية 
والجودة واللون والعمر الطويل للمنتج  , ومع 
الربيفيو  يتوافق  الكفة  وتاجر  التجزئة  تجار 

واللون  والفرق  االكرث صالبة والجودة  انه  ىف 
املعادلة  هذه  الربيفيو  حقق   و   , امليزان  ىف 
حلقات  جميع   يرىض  بالفعل  فهو  الصعبة  
الجملة –  تجار  املزارع –   ( البيعية  املنظومة 
وتجار التجزئة ( ويحقق للجميع العائد الوفري.
الطامطم  اصناف  من  الربيفيو  يعترب  كذلك 
ىف  الطامطم  مصدرى  احتياجات  تلبى  التى 
مام  الحصاد    للثامر عقب  بقاء طويلة  فرتة 

يجعله مالئم  لعمليات الشحن والتصدير , 
اما الحاج عبد هللا فقد زرع صنف الربيفيو 
بتاريخ 15\4\2021 ويؤكد ان الربيفيو مقاوم 
الربيفيو عرش جيد  وتحجيم  للندوة واعطى 
عاىل لحباية الطامطم , كام انه صنف مقاوم 
للبياض الدقيقى -حسب مالحظته الشخصية- 
مرحلة  يف  اإلزهــار  تساقط  فيه  يحدث  وال  
يراعى مزارعى  وان  , والبد  العقد   و  التزهري 

يتم  ان  الزراعة عىل  الربيفيو مسافات  صنف 
التي  و  2 مرت  بعرض مصطبة  االرض  تخطيط 
و  الخرضي  املجموع  بني  جيد  تــوازن  تقدم 
الثمري  خالل مراحل النمو , كام ان الربيفيو  
مثار الربيفيو حجمها جيد مام يوفر عىل املزراع 

الرشات املختلفة يف  عملية تحجيم الثامر. 
مزارعى  احــد  سليم  محمود  الحاج  امــا 
الربيفيو  زراعة  مع   تجربته  يحىك  الربيفيو 
ويؤكد ان  الربيفيو صنف موجود ىف السوق 
االسعار  بفرق  , ومعروف   2017 املرصى من 
تجار  ان  كام  والصالبة,  والجودة  العداية  ىف 
دراية  عىل  الكفه  وتاجر  والتجزئة  الجملة 
الصالبة  حيث  من  الصنف   هذه  بجودة 
و  الشحن  و  التخزين  و  للتداول  والتحمل 
اجرمياتكو  ورشكــة    , مميز   اللون  كذلك  
تحرص  والتى  مرص  ىف  الرشكات  اهم  من 
السوق  بها ىف  التى تعمل  البذور  انتقاء  عىل 
تحقيق  اجل  من  للمزارع  وتقدمها  املرصى 

الربحية له.  
اىل   تحتاج  ال   بريفيو  ان  طامطم  كام  ان 
كميات إضافية من األسمدة بل أن إحتياجاتها 
األصناف  بعض  مع  مقارنة  أقل  السامدية 
املوجودة حاليا, باالضافة اىل ان  الصنف بعد  
التلوين الثام بنسبة 70% ميكن ان يخزن ملدة 
االخرى  باالصناف  مقارنة    , الحقل  ىف  شهر 
مام يؤكد  التكنولوجيا الجديدة التي يقدمها 
طامطم بريفيو من طول فرتة بقاء الثامر بعد 

الحصاد .

تصدر عن شركة  سيتينج للدعاية واإلعالن

www.alkararr.com

Setting Advertising

المدير العام 

نرمين رافع

المدير الفني

أحمد كارم

إدارة االنتاج الفني

آية رمضان

رئريس التحرير

محمد عنتر
مدير التحرير

السيد عالء الدين
هيئة التحرير

اسالم جابر

بريفيو االفضل 
لربحية المزارع ...

من قام بزراعة 
صنف طماطم 
بريفيو  لهذا 

الموسم حقق 
ربحبة اعلى وصلت 

الى 15 الى 20 
جنية للعداية 

الطماطم الواحدة


