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صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور  واحد روابط عمومی و امور بین الملل      

   2020لندن عسل المللیبین مسابقه

LONDON INTERNATIONAL HONEY AWARD 2020 
 

 ین المللیهدف از حضور در رویدادهای ب

ایران عدم برودسععازی در سععها ی اوی و ادرات  ععت ز زورورداری  های بازاریابی بین المللی و توسعع ص  ععش  یکی از چال

هزارتن    112تولید ساالوص  با ها اسز.  ت ز زورورداری ایران در ب د کمی  یل های کشور در این سپتاوسعم رفی   صوپرداختن ب

 .ورد متاسری وشده اسزآفق بص کسب دستوم اکتونت حوزه  ادراتاما در  ردکیص قرارداعسل در یایگاه سوم ب د از چین و تر

در سعها   یزورورعسعل  برودسعاز  یو توسع ص  عادرات موالعوالت و فردورده ها  یی او  یدربازارها  زیاز الزامات موفق  یکی

عسعل تاسعاودن  برای شعاسعز کص   یراهکار این سعهاو کسعب مقام در    یالملل  نیم ترر ب  یدادهایاسعز و حوعور در رو  یی او

  . دارداساسی بص دن وقش  یو اعتراربخشایران 

 مسابقات بین المللی سوابق حضور در 

در سعها   زیفیعسعل باک  کیبص عتوان    رانیهدف شعتاسعاودن عسعل ا  عتدو  حمایز از توسع ص  عت ز زورورداری کشعور با

کسعب اولین  این اقدام    وردآوموده اسعز کص خوشعرختاوص دسعتتلف  مخ  یالملل  نیتاکتون اقدام بص شعرکز در مسعابقات ب  ی اوی

العمعلعلعی  ام  معقعع ابعیعن  زوعرعورداری  مسععععابعقععات  در  ران  یع عععتع ععز  پعتعیعمعیعن  چع ععبعخعش  و  یعل  زوعرعورعسععععل  کعتعگعره   ععاوعی 

Apimondia2017     و  حمایز از توسع ص  عت ز زورورداری   عتد   رویداد بین المللیدر این  .  وده اسعزبدر کشعور ترکیص

 ید. گردی الس عسل های تیاردر کدویا  ترین عسل یفیزبا ک مقام سوم و مدال بروزکشور موفق بص کسب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (London Honey Award)ه عسل لندن ق مسابمعرفی 

اولین دوره این مسعابقات در سعال  مسعابقص بین المللی عسعل لتدن هر سعالص در دو بخش کیفیز و بسعتص بتدی برگزار می گردد.  

یوایز مربوط بص این مسععابقص یک وشععاوص ( برگزار شععد.  1399خرداد  )  2020یوالی  و دومین دوره دن در    برگزار گردید  2019

رد و کص می تواود در بازارهای داخلی و  عادرات ویز مورد اسعتفاده قرار گی در سعها ی اوی اسعزقابل اعتماد از کیفیز برتر  

 امکان اقدامات بازاریابی را در سراسر ی ان بص حداکثر برساود. 

 

 



   
 

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور  واحد روابط عمومی و امور بین الملل      

 عسل لندن مسابقهزاری از برگهدف 

کتتدگان و خرده  ی  تولیدکتتدگان   توزیع کتتدگان  فردور  بین حرفص ای  یی کامالٌل لتدن در فوععاص بین المللی عسععمسععابق

م رفی  می توان بص مواردی از یملص   برگزاری این رقابزهای  هدف  از یملص  برگزار می گردد.  از سعراسعر دویافروشعان عسعل  

داوش در مورد ارزش ویژه و خواص  سعععها  ارتقعا     داخلی و بین المللی  هعای  عسعععل بعا کیفیعز از یترعص هعای مختلف بعص بعازار

 . برود ها در سها ی اوی اشاره کرد.  یایگاهارتقا و عسل  ایتغذیص

 شرکت کنندگان در رقابت: 

از سعراسعر ی ان  ف ال در زمیتص زورورداری   هایتولیدکتتدگان اوفرادی   م املص گران و ت اوویامکان شعرکز  در این مسعابقات  

 کشور ی ان حوور داشتتد:  24شرکز کتتده از  167 . در دومین دوره این رقابز ها داردویود 

 رکز کتتدگان ت داد ش ورهای شرکز کتتده کشد ت دا کشورها  سامیا

بلژیک  بلغارستان  کاوادا  کرواسی  مالر  قررس  دلمان  ایران   
  هلتد  ویوزلتد  وروژ  عربستان   کره  یمولداوایتالیا  یم وری 

د  کوزوو  ترکیص   تاوزاویا  لتدن    یتوبی  اسپاویا  مولداوی  سوئ
 اوکراین و دمریکا. 
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 داوران مسابقه 

  هستتد. تصیکم یاعوابص عتوان داوران   سیرئ کیکیفی و بستص بتدی عسل ای ارسالی متشکل از  ارزیابیمیتص های ک

داور بین المللی از کشعور های مختلف از یملص ایتالیا  مالعر    عربسعتان  اسعلووی  ترکیص  لتدن  اسعپاویا ارزیابی عسعل ها    دوازده

 را برع ده داشتتد. 

 ییو ا  ازیامت  کیبا   زیو در و ا  یازدهیامت  100تا   0یداگاوص از    یهامتاسب هر ومووص را با ومره  یابیفرم ارز  کیبا استفاده از  

 .تدیوما یم یرترص بتد

Country  Name No 

Italy, Panel leader GIAN LUIGI MARCAZZAN  1 

Greece NICOLAS KONTOLEMOS  2 

Serbia DR SLAĐAN RAŠIĆ   3 

Slovenia DR. MOJCA KOROŠEC 4 

United Kingdom PAULA CARNELL  5 

Turkey EMRE YILDIRIM  6 

United Kingdom LAÏLA KHACHANE  7 

 Spain DR. ANA PASCUAL MATÉ  8 

 Italy RAFFAELE DALL’OLIO  9 

United Kingdom NICHOLAS BISHOP-  10 

 Italy STEFANIA MARCUZ  11 

 United Kingdom PETER LEWIS  12 
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 وه ارزیابی عسل ها : نح

در سعتیش کیفی    .ردیگ  یقرار م  ی)ط م  روگ و ظاهر( مورد بررسع  یکیزیو ف  ییایمیشع  یعسعل ها بر اسعاس فاکتورها  زیفکی

گلوکوز   رطوبز   ف الیز دیاسعععتاز  هدایز   بصفروکتوز   وسعععرزفروکتوز  گلوکوز  سعععاکارز     ازیملصفاکتورهایی    ؛عسعععل ها

  قرار گرفتص اسز.  مورد بررسی HMFالکتریکی   طیف گرده   موتویات 

شعدود کص توسع     یکدگذار  کیارگاوولپت  سعتیش  یطور واشعتاس و برابص  کتتدیرقابز شعرکز م  نیکص در ا  ییهاومووص عسعل

  قرار گرفز. ارزیابیمورد  داوری تصیکم

 

 حضور ایران در رقابت:

 تدو  حمایز از توس ص  ت ز زورورداری کشور با ارسال دو ومووص از عسل های ایران موفق بص کسب دو مدال طال در  

 گردید.  رقابز ها  از این دوره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


