
المبيدات، األدوية و البيئة:
الصحيح  غير  االستخدام  تأثير  المستهلك  على  يخفى  ال 
الوعي  وع��دم  والبيئة.  اإلن��س��ان  على  واألدوي���ة  للمبيدات 
بخطورة المبيدات وااللتزام بفترات التحريم يقود إلى آثار غير 

مرغوب بها على صحتنا و بيئتنا.
 نستخدم في الزراعة العضوية أيضا مبيدات وأدوية بيطرية، 
اهلل  وهبنا  إذ  الطبيعة  هي  واألدوي��ة  المبيدات  هذه  وأص��ل 
الحشرات  لتلك  المقاِومة  النافعة  الحشرات  من  بالعديد 
الحشرات  على  تتطفل  التي  النافعة  الحشرات  ومن  الضارة. 

الضارة حشرة ) أبو العيد، أسد المن، فرس النبي ... إلخ.

الـزراعة العضويـة
في سطـور

طبعة 1438هـ

إدارة اإلنتاج العضوي:
أهدافها

- تطوير ورفع مستوى نشاط الزراعة العضوية ونشرها بين 
المزارعين والمستهلكين والمتعاملين معها.

ومتطلبات  المحلى  المنتج  وسالمة  ج��ودة  من  التأكد   -
استيراد مدخالت الزراعة العضوية، والتوعية بنشاط الزراعة 

العضوية وأهميتها .
وأنظمة  سياسات  وتحديث  ومراقبة  ومراجعة  وض��ع   -

ولوائ�ح الزراع�ة العضوي�ة .

لمبيدات  المنتجة  واألشجار  األعشاب  من  الكثير  وهناك 
النيم  شجرة  المثال:  سبيل  على  طبيعية  بيطرية  وأدوي��ة 
)NEEM( التي يستخلص منها مبيد يستخدم في مكافحة 
والبيوت  الحقول  تصيب  التي  الضارة  الحشرات  من  العديد 

المحمية. و غير ذلك الكثير.

يسعدنا التواصل معكم 
إدارة اإلنتاج العضوي

www.mewa.gov.sa
البريد اإللكتروني

Dept-organic-agri@mewa.gov.sa
القسم المختص بمدخالت اإلنتاج العضوي

Organic-inputs@mewa.gov.sa
هاتف: 966114172000+ - فاكس:966114172440+

تحويالت :
  قسم الدعم الفني: 1223-1222-1176

قسم الرقابة واإلشراف: 1458-1457-1455-1174
الجمعية السعودية للزراعة العضوية

www.sofa.org.sa
وحدة شئون المزارعين

هاتف: 966114172000+
 فاكس: 966114066987+  

تحويلة: 1214-1213

www.sofa.org.sa



ال���غ���ذاء اآلم�����ن: م���ن ال��س��ه��ل 
إنت���اج  خط�وات  ت��ت��ب��ع  للمسته�ل�ك 
وتصنيع المواد الغذائية العضوية. وهذا 
ما يحتاج الشخص معرفته عن غذائه.

ألنه األفضل: لم�ح�افظ��ت��ها على 
التربة وترشيد استهالك المياه.

في التصنيع يجوز فقط  استخدام 
مواد من أصول زراعي�ة.

ألن����ه األش���ه���ى: ح���ي���ث ت��ت��م��ي��ز 
شهية  بنك�ه�ة  العض�وي�ة  المنتجات 
ال يميزها إال من يأكل المنتج العضوي.

األف�ض�ل للبي�ئ�ة: يكون االعتماد 
ك�ل�ي�ا عل�ى مص�ادر طبيعية إما حيوانية 

أو نباتية أو من الطبيعة مباشرة.

استخدام  جواز  عدم  المؤكد  من 
ال��زراع��ة  ف��ي  وراث���ي���ًا  مع�دل�ة  م���واد 

العضوية.

القيمة الغذائية للمنتجات العضوية :                               
يرغب اإلنسان في مأكله ومشربه أن يكون غذائه سليما خاليا 
من المواد التي تؤثر على صحته ويكون مصدر طعامه طبيعي 

وغير ملوث.  لذا يمتاز المنتج العضوي بأنه:

لبيئتنا  خدمة  يعتبر  العضوية  المنتجات  استخدام  فان  لذلك 
وتجنبنا الكثير من الملوثات في هذا الوقت.

كيف تتعرف على المنتج العضوي : 
يتم التعرف إلى المنتجات العضوية والمواد الطازجة والحبوب أو 
المعلبات من خالل ملصق الشعار الوطني السعودي للمنتجات 
أن  أي   ORGANIC عضوي  المنتج  أن  على  يدل  والذي  العضوية 

مصادر إنتاجه وتصنيعه طبيعية وليست مصنعة. 

وتمنحه  العضوي  اإلنتاج  إدارة  من  يصدر   )Logo( الملصق  هذا 
للمزارعين   »SOFA« العضوية  للزراعة  السعودية  الجمعية 
طريق  عن  عليهم  التفتيش  بعد  المصنعين  أو  والمنتجين 
جهات التوثيق المعتمدة والتأكد من تطبيقها لالئحة التنفيذية 

لنظام الزراعة العضوية. 

وإليك رموز جهات التوثيق المعتمدة لدي وزارة البيئة والمياه 
والزراعة:

   
   

التوثيق  شهادة  تمنح  التي  األخرى  الجهات  من  العديد  وهناك 
الحركة  إحصائيات  حسب   )576( وتقدر  بها  خاصة  ملصقات 

العالمية للزراعة العضوية.

تعريف الزراعة العضوية :
هي أسلوب زراعي حديث صديق للبيئة من أجل إنتاج غذاء آمن 

لإلنسان. ويشمل اإلنتاج النباتي و الحيواني العضوي.

تعتمد الزراعة العضوية في التسميد والوقاية والمكافحة  على 
على  يحافظ  مما  بالطبيعة  موجودة  وحيوانية  نباتية  مصادر 
القدرة الطبيعية للتربة والنبات والحيوان كأساس إلنتاج غذاء 

ذو صفات جيدة وصحية من خالل مراعاة التوازن الطبيعي.

في  والنبات  الحيوان  مخلفات  العضوية  ال��زراع��ة  تستخدم 
والمنتج  وتخمر  بعض  مع  تخلط  المخلفات  هذه  التسميد. 
ك�  البقوليات  زراع��ة  تتم  كذلك  الُمخمر.  السماد  ب�  يعرف 
البرسيم والفول والفاصوليا .. الخ من أجل دورة زراعية متنوعة 

لزيادة خصوبة التربة.

أماكن تواجد المنتجات العضوية : 
وحبوب  وفاكهة  خضار  من  العضوية  الزراعة  منتجات  تتواجد 
والُمخلالت  الزيتون  وزيت  وورقيات  ومشتقاته  وحليب  وتمور 
بعض  وكذلك  والشاي  والقهوة  والسكر  والعصائر  والمربيات 
المنتجات التكميلية مثل الصابون في األسواق الغذائية الكبرى 

والمحالت المختصة  لبيع المنتجات العضوية .

المصدرالشعار الوطني السعودي


