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فتتاحية �إ

وروبي م�رشوع ممول من الحتاد الأ وزارة الزراعة ي�صدرها احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان

	

– وزارة  الزراعية  التنمية  م�رشوع  �صارك 

الزراعة يف “معر�ض الزهور والربيع” خالل 

الفرتة املمتدة من 15 لغاية 23 ايار 2007، 

يف ميدان �صباق اخليل يف بريوت. وقد كان 

على  اجلمهور  لتعريف  منا�صبة  املعر�ض 

مع  املتعاقدة  الزراعية  التجمعات  م�صاريع 

والفنية  التقنية  اخلدمات  وعلى  امل�رشوع، 

لتطوير  امل�رشوع  يوفرها  التي  والت�صويقية 

اآداء  وحت�صني  والفاكهة  اخل�صار  قطاع 

ذات  ال�صواق  لدخول  املزارعني  جتمعات 

القيمة العالية. 

اىل  بال�صافة  املعر�ض  يف  وا�صرتك 

التعاونيات الزراعية املتعاقدة مع امل�رشوع 

احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف 

الزراعية  العلمية  البحاث  وم�صلحة  لبنان 

الذين عر�صا اخلدمات التي يقدمانها للقطاع 

الزراعي يف اطار م�رشوع التنمية الزراعية.

تقديراً  املعر�ض  بجائزة  امل�رشوع  وفاز 

للم�صاركة والعر�ض املتميز.

مـ�شروع الـتـنمـية الزراعية ي�شارك يف مـعر�ض الـربيع ويفوز بجائـزة

�شجع الزراعة اللبنانية

اإ�شرت اإنتاج بلدك

اإنتاج البطاطا  والب�صل والثوم  ..................................................................................................................................................................................... 2

اأهم اأ�صناف البطاطا ............................................................................................................................................................................................... 2

اأهم اآفات البطاطا ....................................................................................................................................................................................................... 3

معامالت ما بعد احل�صاد ......................................................................................................................................................................................... 4

موا�صفات الت�صويق للخ�صار والفاكهة ....................................................................................................................................................................... 5

�صواق املحلية للخ�صار والفاكهة ............................................................................................................................................................................ 6 الأ

اإح�صاءات التجارة اخلارجية ................................................................................................................................................................................... 6

اأ�صواق الت�صدير للخ�صار والفاكهة .......................................................................................................................................................................... 7

اأهم املعار�ض الزراعية ............................................................................................................................................................................................ 7

ندوات وور�ض عمل ................................................................................................................................................................................................... 8

جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف .......................................................................................................................................................................... 8

الزراعة  واقع  هو  ما 

اللبنانية و ما جدوى امل�صاريع 

التي تنفذ يف لبنان بدعم من 

الحتاد  دول  خ�صو�صًا  الدول 

وروبي؟ الأ

اللبنانية  الزراعة  متر 

كانت  اأنها  اإذ  اأوقاتها  باحرج 

يف  وحتديداً  بعدها  معاناتها  وزادت  احلرب  قبل  الكثري  تعاين 

م�صتوياته  دنى  لأ القطاع  هذا  و�صل  حتى  والبقاع،  اجلنوب 

فات  خا�صة فيما يتعلق بتاأمني مياه الري واحلد من انت�صار الآ

نتاج و�صعوبة ت�رشيفه. وحل�صن احلظ اأن هناك  وارتفاع كلفة الإ

الدولية  واملنظمات  الدول  بع�ض  من  املمولة  امل�صاريع  بع�ض 

لت�صاعد بنهو�ض القطاع الزراعي وما م�رشوع التنمية الزراعية 

الدول  اهتمام  على  الربهان  اإل  وروبي  الأ الحتاد  من  املمول 

بالزراعة اللبنانية .

حت�صني  خالل  من  املزارع  تطور  اإىل  �صيوؤدي  امل�رشوع  هذا 

ممار�صاته الزراعية واإدارة مزرعته واعتماده على نف�صه، وفتح 

اإىل  نطمح  التي  اجلديدة  �صواق  الأ اإىل  ب�صائعه  لولوج  نافذة 

من  العربية  الدول  مع  اإن  املوقعة  التفاقات  ظل  يف  دخولها 

من  الوروبي  الحتاد  مع  اأو  العربية،  التي�صري  اتفاقية  خالل 

وروبية التي منحت لبنان العديد من  خالل اتفاقية ال�رشاكة الأ

املنتجات  ولوج  اهمية  �صوء  يف  الزراعي.  قطاعه  يف  امليزات 

�صواق، يكون ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه: هل هذه  اللبنانية هذه الأ

امل�صاريع الق�صرية املدى توؤدي اإىل النتيجة املتوخاة؟

هذه  من  املزيد  اىل  يحتاج  الزراعي  القطاع  اأن  املوؤكد  من 

�صافة اإىل الدعم احلكومي مل�صاريع تطال قطاع  امل�صاريع بالإ

الري الزراعي وتخفي�ض كلفة الكهرباء والوقود التي من �صاأنها 

نتاج. هذا بال�صافة اىل �رشورة تاأمني التقنيات  رفع كلف الإ

الفنية  اخلدمات  من  وغريها  املتطورة  واملختربات  العاملية 

ر�صاد الزراعي. البحتة وحتديدا الإ

العام واخلا�ض من خالل  القطاعني  العمل امل�صرتك بني  اإن 

ل  القطاع اخلا�ض  يثمر م�صتقباًل، لن  اأن  بد  امل�صاريع ل  هذه 

ي�صتطيع العمل مبفرده، وكذلك المر بالن�صبة للقطاع العام الذي 

وتعاون  عمل  ان  املرجوة.  النتائج  اإىل  منفرداً  عمله  يوؤدي  لن 

التنمية  م�رشوع  تنفيذ  خالل  من  واخلا�ض  العام  القطاعني 

الزراعية �صيكون اأف�صل مثل على جناح امل�صاريع القائمة على 

ال�رشاكة بني القطاعني.

ناأمل اأن ياأتي اليوم الذي نرى فيه قطاعنا الزراعي قد تطور 

واأ�صبح يناف�ض باإنتاجه ال�صواق اخلارجية، اذ ما اأ�صيق العي�ض 

مل. لول ف�صحة الأ

املهند�س �شمري ال�شامي

مدير الرثوة الزراعية 

وزارة الزراعة

The Garden Show, which was held in the Beirut hippodrome between the 15th and the 23rd of May 2007, was 
an occasion for the ADP to promote its technical services aimed at developing the fruits and vegetables sector 
in general and at enhancing the marketing capabilities of farmer groups benefiting from the project on a more 
particular note. The event also was an opportunity to introduce the projects of these beneficiary groups. The 
Federation of Lebanese Chambers (FCCIAL) as well as the Lebanese Agricultural Research Institute (LARI) also 
participated, as Stakcholders, each presenting their services and roles within the ADP.

The ADP won  a Prize in recognition for its participation and special display. 

The ADP participates 
in the Garden Show 
and wins a prize



Technical Information تقنيات زر�عية

Potatoes are planted in most countries with a mild climate. 
Globally, potato production ranks fourth, following corn, 
wheat and rice. Around 232 million tons were produced in 
2005, such that the first three producing countries were 
China (73 million tons), Russia (36.4 million tons) and India 
(25 million tons).
In 2006, Europe’s aggregate production of potato amounted 
to 52 million tons, or some 9.7% lower than the 2005 value of 
57.6 million. Germany was the top EU producer of potatoes 
for that year (11.6 million tons), while Poland came second 
(10.4 million tons) and France third (6.7 million tons). 
Europe’s average land productivity for 2006 was nearly 27 
tons/hectare.

 Production of Potato, Onion and Garlicاإنتاج البطاطا والب�صل والثوم
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بومبادور Pompadour )�سنف فرن�سي(

�صنف ن�صف متاأخر ي�صلح  يف �صتى طرق الطهو، فرتة ال�صكون 

حجام  الأ معتدلة  م�صتطيلة  درنات  عالية،  اإنتاجية  ذو  ق�صرية. 

اجلافة  املواد  ن�صبة  الفريو�صات.  على  احل�صا�صية  بع�ض  تظهر 

متو�صطة.

بينتج Bintge )�سنف هولندي(

عالية،  اإنتاجية  ذو  متو�صطة.  ال�صكون  فرتة  مبكر،  ن�صف  �صنف 

طرق  �صتى  يف  ي�صتهلك  املناخات.  خمتلف  يف  التاأقلم  �صهل 

مبقاومة  ويتميز  والرقاقات...(  والهر�ض  والقلي  الطهو)ال�صلق 

ال�صوداد بعد الطهو وبلون جميل بعد القلي. ن�صبة املواد اجلافة 

متو�صطة.

�سامبا Samba )�سنف فرن�سي(

ال�صكون  فرتة  واملتاأخر(  املبكر  بني  )ما  الن�صج  متو�صط  �صنف 

اأي  يظهر  ول  الطهو  بعد  ال�صوداد  قليل  كثيف.  اإنتاجه  ق�صرية. 

لون بعد القلي. ن�صبة املواد اجلافة منخف�صة.

نيكوال Nicola )�سنف �أملاين(

كثرية  درنات  يعطي  جيدة،  اإنتاجية  الن�صج،  متو�صط  �صنف 

ثابتة ال�صكل ومعتدلة احلجم. يتميز هذا ال�صنف بالقابلية للطهو 

)مقاوم لال�صوداد ولون مميز عند القلي(.

�سارلوت Charlotte )�سنف فرن�سي(

ال�صكون  فرتة  للطهو،  جيدة  خ�صائ�ض  ذو  مبكر،  ن�صف  �صنف 

املواد  ن�صبة  احلجم.  متو�صطة  م�صتطيلة  درنات  جداً،  ق�صرية 

اجلافة مرتفعة.

In Lebanon, Potato cultivated areas cover around 16% of 
the Lebanese total areas cultivated with vegetables and 
field crops. In 2005, the production of potatoes, onions 

and garlic in Lebanon, respectively, amounted to 511,400 tons, 
51,000 tons and 3,300 tons. In comparison with the year 2000 levels, 
this means a 45% increase in potato production on the one hand, 
and a combined 62% decrease in the production of onions and garlic. 
Lebanon’s planting dates for these crops are as such:
•  Akkar valley: between December and February for the early 

season
• Bekaa valley: during March for the early season, between June 

and July for the in-between season, and towards the end of 
August for the late season.

�لبطاطا حول �لعامل
رز، وتنت�رش يف جميع اأنحاء الدول  حتتل زراعة البطاطا يف العامل املرتبة الرابعة بعد الذرة، القمح والأ

ح�صاءات املتوفرة لدى  نتاج العاملي للبطاطا عام 2005 )اآخر الإ ذات املناخ املعتدل. هذا وقد بلغ حجم الإ

وىل )73  مم املتحدة(، ما يقارب 323 مليون طن، ت�صدرت ال�صني املرتبة الأ غذية والزراعة لالأ منظمة الأ

مليون طن(، تليها رو�صيا )36.4 مليون طن( والهند )25 مليون طن(.

�لبطاطا يف �أوروبا
اأما يف اأوروبا، فقد تراجع حجم اإنتاج البطاطا اإىل 52 مليون طن يف العام 2006، اأي برتاجع ن�صبته 

اأوروبا عام 2006 )11.6  اإنتاج البطاطا يف  وىل يف  اأملانيا املرتبة الأ %9.7 عن العام 2005. واحتلت 

مليون طن(، تليها بولندا )10.4 مليون طن( وفرن�صا )6.7 مليون طن( وبلغ معدل اإنتاج البطاطا يف اأوروبا 

حوايل 27 طن/هكتار.

�سناف  يف �أوروبا �أهم �الأ
حيث اأن م�رشوع التنمية الزراعية يعمل على م�صاعدة جتمعات املزارعني على الت�صدير اإىل اأ�صواق جديدة 

وروبي حيز التنفيذ، والذي ي�صمح  وروبية، ويف �صوء دخول اتفاق ال�رشاكة بني لبنان والحتاد الأ منها الأ

الحتاد  دول  اإىل  اجلمركية  الر�صوم  من  معفاة  اللبنانية  البطاطا  من  �صنويًا  بت�صدير حوايل 50،000 طن 

وروبية لناحية ال�صتهالك وال�صترياد والت�صدير، وتنوع  �صواق الأ همية هذا املنتج يف الأ وروبي، ونظراً لأ الأ

�صناف املتداولة طبقًا لطرق ال�صتهالك املتعددة )القلي، الت�صنيع، ال�صتهالك املنزيل، الخ(، وم�صتوى اأ�صعار  الأ

املبيع املرتفع،  لذلك نعر�ض يف ما يلي اأهم اأ�صناف البطاطا يف اأوروبا لطالع املزارع اللبناين عليها.

�لبطاطا يف لبنان
الزراعة عن  ح�صاءات املتوفرة لدى وزارة  الإ اآخر  لبنان ح�صب  توزعت م�صاحة املزروعات احلقلية يف 

العام 2005 على ال�صكل التايل: 19.700 هكتار من البطاطا، 2.000 هكتار من الب�صل و 300 هكتار من 

الثوم وحتتل البطاطا - من حيث امل�صاحة - املرتبة الثانية بعد زراعة القمح، اإذ تغطي %16 من اإجمايل 

نتاج من هذه الزراعات للعام 2005 حوايل  امل�صاحات املغطاة بالزراعات احلقلية واخل�صار.  وبلغ حجم الإ

اإنتاج  اأن  املالحظ  من  الثوم.  من  طن  و3.300  الب�صل   من  طن   51.000 البطاطا،  من  طن   511.400

عوام 2001 و2005، يف حني تراجع اإنتاج الب�صل والثوم  البطاطا يف لبنان قد ارتفع بن�صبة %45 بني الأ

بن�صبة %62 خالل الفرتة نف�صها.

فرتات زراعة البطاطا يف لبنان:

- �صهل عكار: بني كانون الثاين و �صباط للمو�صم املبكر. 

للمو�صم  اآب  واأواخر  )املحري(،  املتو�صط  للمو�صم  املبكر، بني حزيران ومتوز  للمو�صم  اآذار    : البقاع  �صهل   -

املتاأخر )اللقي�ض(.

�سناف  يف لبنان �أهم �الأ
وروبي وحتديداً  حتاد الأ  بني 20 و 25 األف طن �صنويًا من بذار البطاطا، معظمها من دول الإ

ً
ي�صتورد لبنان 

هولندا، وي�صكل �صنف �صبونتا حوايل60 %  منها.

تتميز اأ�صناف البطاطا املتوفرة يف لبنان بخ�صائ�ض م�صرتكة اأهمها: ق�رشة �صفراء ولب ا�صفر )ما عدا ليدي 

روزيتا وغريها من اأ�صناف البطاطا التي تتميز بق�رشة حمراء(، عيون �صطحية، منو خ�رشي قوي، درنات 

�رشار الناجتة عن التداول كالكدمات وامكانية تخزينها  م�صتطيلة كبرية احلجم، اإنتاجية عالية، مقاومة لالأ

على درجة حرارة منخف�صة.

�سبونتا Spunta )�سنف هولندي(

مبكر الن�صج، ذو فرتة �صكون متو�صطة، حتتاج زراعته من 95 

القلع، ن�صبة املواد اجلافة  اإىل  الزرع  اىل100 يوم من موعد 

منخف�صة.

فابوال Fabula)�سنف هولندي(

حتتاج   واملتاأخر(،  املبكر  بني  )ما  الن�صج  متو�صط  �صنف 

زراعته من 110 اىل 150 يوم، انتاجية عالية. ن�صبة املواد 

اجلافة منخف�صة.

رمياركا Remarka )�سنف هولندي(

متاأخر الن�صج، فرتة ال�صكون طويلة، حتتاج زراعته من 130 

اإىل 150 يوم،  وهي مقاومة جداً للكدمات (bruising)، ن�صبة 

املواد اجلافة جيدة.

�غريا  Agria )�سنف �أملاين(

متاأخر الن�صج، فرتة ال�صكون طويلة،  حتتاج زراعته من 110 

اجلافة  املواد  ن�صبة  جداً،  مرتفعة  اإنتاجيته  يوم،  اىل150 

متو�صطة.

ليدي روزيتا  Lady Roseta )�سنف هولندي(

ال�صكون  فرتة  الن�صج،  متاأخر  ن�صف  اإىل  مبكر  ن�صف  وهو 

متو�صطة، حتتاج زراعته اإىل حوايل 110 اإىل 150 يوم، ن�صبة 

املواد اجلافة مرتفعة )25%(.

Main Potato Varietiesاأهــم اأ�صـنــاف الـبـطاطـــا
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Main Potatoes Diseases & Pests

بحاث العلمية الزراعية- تل عمارة * امل�شدر: املهند�س �شالح احلاج ح�شن، م�شلحة الأ

 �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 4، ني�سان/�أيار  2007    -   3   

اأهــم اآفات البطاطا

بحاث العلمية الزراعية. امل�شدر: م. رىل العميل و م. جنال خوري، م�شلحة الأ

 )Late Blight( مر�ض �للفحة

)Scab(  أمر��ض �جلدري�

�شابة: اأعرا�س الإ

• على البذار املزروعة: �صعف اأو تاأخر يف النمو 
اأو   Helminthosporium الفطر   اإىل  �صببه  ويعود 

�صابة بعفن الدرنة الرطب اأو اجلاف. لالإ

�صابة على �صكل: • على الدرنات: تكون الإ
- تبقعات ظاهرية ذات قطر دائري ولون ف�صي 

 Silver( جداً   �صغرية  �صوداء  نقاط  داخلها  يف 

  Helminthosporium الفطر  بها  يت�صبب    )Scruf
.solani

 Common( كالفلني  ملم�ض  ذات  بنية  بقع   -

 Streptomyses فطر  اإىل  تعود   ،)Scab
الق�رشة  �صطح  على  ينمو  الذي   reticuliscabies
اأو  جواء الرطبة املعتدلة احلرارة،  املت�رشرة يف الأ

. Streptomyses scabies نتوءات تعود اإىل فطر

- تبقع كثيف �صغري احلجم ، ذو لون بني يفرز 

 ،)Powdery Scab( اللون بنية  عند ن�صجه غباراً 

 Spongospora subterraneana فطر  اإىل  يعود 

احلرارة  ودرجات  الرطبة  جواء  الأ يف  ويتطور 

املتدنية.

• تعي�ض هذه الفطريات يف الرتبة وتبداأ باإ�صابة 
اجلذور الفتية حول الدرنات عند تكونها ول يتطور 

بعد احل�صاد.

اإ�شرتاتيجية املكافحة: 

• اختيار الرتبة ذات حمو�صة توازي 5 درجات، 
اإذ ينت�رش املر�ض يف الرتبة القلوية.

موعد  وتوقيت  املقاومة  البذار  اختيار  ح�صن   •

�شابة: اأعرا�س الإ

• على ال�صاق: ت�صقق وتبقع ا�صود.
تبقعات  مع  باهت  اخ�رش  لون  وراق:  الأ على   •
العليا،  اجلهة  على  �صفر  الأ اللون  يحيطها  بنية 

على   Phytophthora Infestansالفطر وظهور 

مع  ترتافق  الرطبة،  حوال  الأ يف  ال�صفلية  اجلهة 

عن  الناجت  وراق،  الأ يبا�ض  بعد  نتاج  الإ انخفا�ض 

يف  الدرنات  الفطر  ي�صيب  ال�صوئي.  التمثيل  عدم 

مراكز  يف  اأو  ال�رشيع،  باإهرتائها  مت�صببًا  الرتبة 

التخزين.

�صكل  على  �صطحية  بنية  بقع  الدرنات:  على   •
مناطق  وجود  مع  حبيبات،  اأو  �صغرية  �صعريات 

رخامية �صفراء جهة الق�رشة، متتد اإىل داخل الدرنة 

مت�صببة بجفافها.

�صابة بالفطر اأو البكترييا اإىل اإحداث  • توؤدي الإ
جواء الرطبة. تعفنات خ�صو�صًا يف الأ

 اإ�شرتاتيجية املكافحة: 

• الق�صاء على بقايا النباتات وكل اإنبات جديد 
من  اخلايل  البذار  اختيار  ح�صن  مع  قدمية  لزراعة 

مرا�ض. الأ

بوادر  اأية  ظهور  قبل  الوقائية  املعاجلة   •
�صناف  والأ الطبيعية  العوامل  اإىل  ا�صتناداً  للمر�ض 

املزروعة.

جهزة  الأ عن  ال�صادرة  ر�صادات  الإ اتباع   •

م�صلحة  �رشكات،  خرباء،  )مهند�صون،  املخت�صة 

بحاث(. الأ

• اعتماد برامج املكافحة مع الق�صاء على النمو 
اخل�رشي يف اآخر املو�صم.

نتاج. • عزل الدرنات امل�صابة قبل تخزين الإ
الــكــيمـاويــــة: النحــــــا�صيات،  • الــمـكــافـحــة 
�صيموكزانيل،  فلويازينام،  مانكوزيب،  مانيب، 

ميتالك�صيل،  بروباموكارب،  دمييتومورف، 

بعني  خذ  الأ وينبغي  بينالك�صيل.  اوك�صاديك�صيل، 

الفطريات  ومقاومة  �صناف  الأ ح�صا�صية  العتبار 

حت�صل  اأن  ميكن  التي  �رشار  الأ واأنواع  للمبيدات 

على الق�رشة عند ا�صتعمال املبيدات. 

اخل�شائ�س

يف  خ�صو�صًا  الليل  خالل  الفرا�صات  تن�صط 

م�صتودعات التخزين يف البقاع خالل �صهري ني�صان 

واأيار، وتنتقل اإىل احلقول املجاورة للتزاوج. ت�صع 

نثى البي�ض على اأوراق البطاطا والرباعم اأو على  الأ

الدرنات عرب ت�صققات الرتبة. تخرج يرقات بي�صاء، 

اأو  وراق  الأ يف   
ّ
بني برباز  متتلئ  اأنفاقا”  وحتفر 

الرباعم اأو ال�صاق اأو الدرنات اجلديدة. 

ميكن  حيث  خادرة  اإىل  الريقة  تتحول  ثم 

امل�صتودعات  يف  التعبئة  اأكيا�ض  على  م�صاهدتها 

الدافئة احلرارة. ت�صمل دورة حياة احل�رشة ما بني 

11 جيل على ال�صاحل و7 اأجيال يف البقاع. 

ا�شرتاتيجية املكافحة.

�صابة. • زراعة درنات خالية من الإ
• تفادي ت�صّقق الرتبة عرب اعتماد حراثة عميقة 

ورّي منتظم )الر�صا�صات اأف�صل من اجّلر(. 

احل�رشات  ملنع  املنا�صب  التح�صني  اتباع   •
البالغة من و�صع البي�ض على الدرنات.

اأكرث  درنات  تنتج  بطاطا  اأ�صناف  اختيار   •
عمقا” يف الرتبة من غريها.

• اعتماد القلع املبكر وفرز الدرنات.
• الرتكيز على تلف ال�صتول والدرنات امل�صابة.
�صابة �رشيعًا من  • نقل الدرنات اخلالية من الإ

احلقل اإىل امل�صتودع ملنع احل�رشات من و�صع البي�ض 

عليها.

الع�رشة  دون  ما  حرارة  على  البطاطا  • تخزين 
درجات مئوية للّحد من منّو هذه احل�رشة يف حال 

تواجدها يف املح�صول.

• يف حال اتباع القلع املتاأخر، ين�صح بتح�صني 
وتغطية  الرتبة  ت�صققات  لردم  جمددا”  البطاطا 

بكميات  الري  على  بقاء  الإ مع  بالكامل  الدرنات 

قليلة.

ظهور  فرتة  لتحديد  م�صائد  ا�صتخدام   •
عند  احلقول.  يف  البالغة  احل�رشات  تواجد  وكثافة 

بتطبيق  ين�صح  امل�صيدة،  يف  فرا�صات  التقاط10  

املكافحة الكيميائية. من اأبرز املبيدات امل�صتعملة: 

اأو  كلوربرييفو�ض  ميتوميل،  ميتاميدوفو�ض، 

ديازينون.

اخل�شائ�س

)اأكرث من 1500  بي�صة(  البي�ض  الفرا�صة  ت�صع 

بني ف�صلي الربيع واخلريف. مت�صي احل�رشة ال�صتاء 

الذي  البي�ض  طور  يف  اأو  ول،  الأ الريقي  الطور  يف 

وراق  الأ بقر�ض  الريقات  تبداأ  الربيع.  يف  يفق�ض 

وال�صاق على م�صتوى �صطح الرتبة ما يوؤدي اإىل ف�صل 

النبات  �صقوط  اإىل  يوؤّدي  مما  اجلذور،  عن  ال�صاق 

ر�ض وموته. ثم تتغّذى الريقات على  الفتي على الأ

وراق واجلذور وحتفر داخل الدرنات التي تكّونت  الأ

يف الطبقة ال�صطحية من الرتبة. تن�صط الريقات يف 

م�صاهدتها  ميكن  حيث  نهاراً،  تختبئ  بينما  الليل 

يف اأ�صفل النبات امل�صاب. يرتاوح طول الريقة بني 

3و5 �صنتم، وتتميز بلون ر�صا�صي و�صكل مقو�ض. 

بعد انتهاء مراحل النمو، تتحّول الريقة اإىل �رشنقة 

تخرج منها فرا�صة. ت�صمل دورة حياة احل�رشة اأكرث 

من 6 اأجيال يف ال�صنة.

املكافحة

تعتمد مكافحة هذه احل�رشة على العمليات 

الزراعية واملكافحة الكيميائية وت�صمل:

• حت�صري الرتبة )حراثة عميقة، تهوئة وتعري�ض 
لل�صم�ض(.

ع�صاب يف احلقل وحوله  • الق�صاء على جميع الأ
نثى  الأ ت�صع  حيث  العائل  ت�صكل  )التي  الزرع  قبل 

البي�ض(.

التي  النباتات  لر�صد  دقيقة  حقلية  مراقبة   •
�صابة )على ال�صاق  تظهر عوار�ض الإ

الريقات  تواجد  ومراقبة  وراق(  والأ

يف اأ�صفل النباتات )جمعها والق�صاء 

عليها(  والبدء باملكافحة فور ظهور 

�صابة، قبل انتقالها اإىل الدرنات. الإ

الكيميائية  املكافحة  تطبيق   •
الريقات  على  للق�صاء  الغروب،  عند 

وىل. يف مراحل منّوها الأ

• ر�ض مبيدات ح�رشية اأو ا�صتخدام 
اأو  ميتوميل  )مثل  �صامة  طعوم 

كارباريل(.

ح�سرة عثة )�سو�سة( درنات �لبطاطا

Potato tuber moth (Phthorimaea operculella)

ح�سرة قار�سة �لبطاطا �ل�سود�ء

Potato black cutworms (Agrotis ipsilon)

احل�صاد عند اكتمال الق�رشة. 

)خم�ض  الطويلة  الزراعية  الدورة  اعتماد   •
�صنوات(.

بتهوئة  ي�صمح  منا�صب  ب�صكل  ر�ض  الأ • حت�صري 
جيدة.

ال�صماد  اأو  القلوي  الكيماوي  ال�صماد  • عدم ر�ض 
الكل�صي اإل بعد انتهاء زراعة البطاطا.

رطوبة  على  واحلفاظ  املنتظم   الري  اعتماد   •
الرتبة حتى تكوين الدرنات وتخزينها على حرارة 

معتدلة.

الرتبة  جتفيف  مع  الري  مياه  جتميع  تفادي   •
.)Drain( الرطبة

ممكن  وقت  باأ�رشع  امل�صابة  النباتات  اإزالة   •
البذار  على  الرطوبة  وتفادي  املر�ض،  تف�صي  قبل 

خالل التخزين.

• عدم اعتماد املكافحة الكيميائية خالل مرحلة 
مبيدات  بع�ض  با�صتعمال  ين�صح  كما  نتاج،  الإ

.)Mancozeb(الفطريات على البذار

وروبي معظم حاجته من بذار البطاطا امل�صدقة ذات اجلودة العالية ، لكن نظراً لنخفا�ض القدرات املادية لدى بع�ض املزارعني، يعمد هوؤلء اإىل �رشاء البذار املنتجة حمليًا اأو امل�صتوردة  ي�صتورد لبنان من دول الحتاد الأ

مرا�ض والفريو�صات من البذار اإىل الدرنات مما  قل كلفة ن�صبيًا وذات اجلودة غري امل�صمونة . اإ�صافة لذلك، فان عدم اتباع الطرق والو�صائل املنا�صبة يف تداول هذه البذار يوؤدي غالبًا اإىل انتقال الأ من الدول العربية، الأ

نتاج، وبالتايل اإىل خ�صائر مادية كبرية يتحملها املزارع.  ينعك�ض �صلبًا على نوعية وقيمة الإ

نتاج بن�صبة  مرا�ض الفريو�صية  التي توؤدي اإىل انخفا�ض الإ مرا�ض التي تنتقل بوا�صطة البذار  نذكر اليروينيا، اجلرب العادي والف�صي، الريزوكتونيا، الفرتي�صيليوم، الفيوزاريوم واللفحة املتاأخرة وبع�ض الأ من اأهم الأ

مرا�ض وذات موا�صفات �صحية عالية، عدم زراعة البذار  %50 مثل )Virus Y(، والنيماتود والتعفن البني والذبول البكتريي. لذلك ومن اجل تاليف هذه اخل�صائر ينبغي على املزارع ا�صتعمال م�صادر بذار خالية من الأ

ر�ض امل�صابة بالفرتي�صيليوم ب�صكل متتايل، التاأكد من خلو البذار من مر�ض الريزوكتونيا )يف حال ال�صك( عرب اللجوء اىل عملية التفريخ قبل الزرع، واعتماد  على اأعماق كبرية، اعتماد دورة زراعية ثالثية، عدم زراعة الأ

الر�ض الوقائي للريزوكتونيا خالل مرحلة مبكرة من عمر النبات )10 �صم(، جتنب تقطيع البذار يف املو�صم املتاأخر وين�صح بتعقيمها قبل الزرع يف حال مت تقطيعها. 

يروينيا )العفن الطري وا�صوداد ال�صاق(، النيماتود، فرا�صات البطاطا، اإ�صافة اإىل  فات املحظور اإدخالها اإىل لبنان يف اإر�صاليات البطاطا امل�صتوردة من قبل احلجر ال�صحي الزراعي: العفن البني والدائري، الإ ومن اأهم الآ

فات التي ت�صيب البطاطا مع ذكر ا�صرتاتيجيات الوقاية واملكافحة. مرا�ض والآ مرا�ض الفريو�صية. ن�صتعر�ض يف ما يلي بع�ض اأهم الأ الأ



معامالت ما بعد �حل�ساد

Maturity Indices دلئل ال�شالحية للقطاف

املنا�صب  احلجم  اكتمال  لدى  ح�صادها  يتم  النمو  مكتملة  غري  رقيقة  بق�رشة  الباكورية  البطاطا  تتميز 

�صابة بالعفن وفقدان املاء والكرم�صة. اإن تخزين  للت�صويق. تتعر�ض الدرنات للكدمات ما يجعلها �صهلة الإ

الدرنات على حرارة 15 درجة مئوية ورطوبة %95 ملدة 8 اأيام ي�صمح اإما باإطالة مدة التخزين اإىل 5 ا�صهر 

اأيام( بعد املعاجلة مبانع   5 – اإما بالتو�صيب والت�صويق املبا�رش )1  �صناف،  °4 م بح�صب الأ على حرارة 

تفريخ الرباعم.

Quality Indices دلئل اجلودة

زاهي،  ولون  منتظم  �صكل  ذات  درنات  توفر  للت�صويق  املعدة  للبطاطا  العالية  اجلودة  �صفات  تتطلب 

تربة امللت�صقة ومن الكدمات والت�صلخات والت�صققات والتفريخ والخ�رشار  متجان�صة، �صلبة، خالية من الأ

�رشار الناجتة عن احل�رشات. والأ

Optimum Storage ظروف التخزين املثلى

  95  95   98 الرطوبة الن�صبية % 

15-20  10-15  7 درجة احلرارة ° م 

الت�صيب�ض القلي  للمائدة  وجهة ال�صتخدام  

ميكن تخزين البطاطا الباكورية ملدة 3 – 5 اأ�صابيع يف الظروف املثلى. 

ان التخزين يف اأجواء تقل فيها احلرارة عن 8 درجات مئوية وتنخف�ض فيها ن�صبة الرطوبة، يوؤدي اإىل 

كريالميت ال�صامة التي تظهر من خالل  تراكم ن�صبة ال�صكر يف الدرنات، وبالتايل اإىل زيادة تكون مادة الأ

تلون بني عند قلي البطاطا.

Rates of Respiration CO2 معدلت التنف�س

20  15  10  5 درجة احلرارة ° م 

9-23  7-16  7-11  6-8  CO2 معدل التنف�ض مل

/كلغ x �صاعة

يخفف التربيد والتهوئة املنتظمة من معدل التنف�ض خ�صو�صًا يف الدرنات غري املكتملة النمو وامل�صابة 

بالكدمات والت�صلخات.

Rates of Ethylene production معدلت اإنتاج الثيلني

اقل من 0.1 مايكروليرت/كلغ x �صاعة، على حرارة ت�صاوي 20 درجة مئوية، وتزيد عند تعر�ض الدرنات 

للكدمات اأو اجلروح. 

Responses to Ethylene ال�شتجابات لالثيلني

يرتفع معدل تنف�ض الدرنات غري املكتملة النمو عندما تكون ن�صبة الثيلني اخلارجي منخف�صة ما يوؤدي اإىل 

فقدان يف الوزن مع الكرم�صة. ويتاأخر تفريخ الرباعم يف حال التخزين ملدة 2 – 3 ا�صهر على حرارة اأعلى 

من 5 ° م وذلك دون احلاجة ملوؤخر التفريخ. لكن الن�صب املرتفعة لالثيلني ت�رشع من عملية التفريخ.

جواء التخزين املراقبة ال�شتجابات لأ

Responses to Controlled Atmospheres
للبطاطا  ب�صيطة  اإفادة  به  املتحكم  اأو  املراقب  الهوائي  اجلو  يحقق 

جو  يف  تتوقف  قد  اجلروح  والتئام  الق�رشة  تكوين  تطور  اأن  ويالحظ 

جواء التي تقل  ك�صيجني. وت�صبب الأ متحكم به يحتوي على %5 من الأ

ك�صيجني عن %1.5 وترتفع ن�صبة  ثاين اأك�صيد الكربون عن  فيها ن�صبة الأ

%10 اإىل النكهة والرائحة غري ال�صليمة، و�صوء تلوين داخلي للدرنات.

اإىل  وت�صري  توقيت عملية احل�صاد،  املزارع يف  م�صاعدة  اإىل  املعامالت  تهدف هذه 

اخل�صائ�ض الواجب توفرها خالل مرحلة تخزين اخل�صار والفاكهة وحفظها يف مراكز 

العمليات ي�صاعد على املحافظة  اأن تطبيق هذه  التربيد لغاية ت�صويقها فيما بعد. مما ل �صك فيه 

لهدف  اأو  الزراعي  الت�صنيع  لهدف  اإن  الت�صويقية  قيمته  الزراعي وعلى حت�صني  املنتج  على جودة 

اأ�صا�صي يف حت�صني  ال�صتهالك املبا�رش. بالتايل، فان اعتماد معامالت ما بعد احل�صاد هو عامل 

الدخل الزراعي، ويف املحافظة على ال�صالمة الغذائية على امل�صتوى الوطني.

Post Harvest Techniques for Early Potatoesمعامـالت ما بعد احل�صاد للبطاطا الباكورية

Technical Information تقنيات زر�عية

مريكية.  * امل�شدر: جامعة  UC Davis كاليفورنيا – الوليات املتحدة الأ

نواع واأ�شناف اخل�شار والفاكهة متوفرة عند الطلب.  * * املعلومات حول تقنيات ما بعد احل�شاد العائدة لأ

4- �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 4 ، ني�سان/�أيار  2007

Efficient post harvest management is an important prerequisite, especially 
when undertaken by specialized entrepreneurs as a market-oriented and 

profit-making business, for enhanced income from agricultural production, as well as for 
increased household and national food security. Indeed, the implementation of proficient 
post harvest handling systems preserves the quality of the produce, and thus, improves 
its commercial value, whether used to satisfy agro-industrial or direct consumption 
demands.

�أ�سر�ر �لثمار بعد �حل�ساد

Physiological Disorders رضار الفيزيولوجية� الأ

Black hearty شود� • القلب الأ
نادراً ما تتعر�ض البطاطا الباكورية لهذا املر�ض. يف حال ارتفاع حرارة التخزين من 15 اإىل  20 درجة 

مئوية وانح�صار يف تقلب الهواء وارتفاع معدلت التنف�ض، يتطور لدى الدرنات تلوين بني داخلي  يتحول 

بعد ذلك اإىل لون ا�صود داكن. 

Black spot البقع ال�شوداء •
نتاج وهو يتاأتى من كرثة  يوؤدي هذا ال�رشر اإىل فقدان ن�صبة كبرية من الإ

ا�صتعمال النيرتوجني لدى الت�صميد، وانخفا�ض ن�صبة البوتا�صيوم املتاح يف 

الرتبة وعدم انتظام عملية الري وعمليات اأخرى ما قبل احل�صاد. تتكون 

وعية الناقلة املوجودة حتت الق�رشة  اأثناء التخزين مواد عدمية اللون يف الأ

زرق  حمر ثم الأ مبا�رشة. كما انه يف حال الكدمات ال�صديدة اأو التقطيع يتحول الن�صيج امل�صاب اإىل اللون الأ

�صابة مع مرور الوقت. تختلف العوار�ض طبقًا حل�صا�صية  �صود خالل 24 اإىل 72 �صاعة وتزداد �صدة الإ ثم الأ

�صناف.  الأ

Chilling Injury اأ�رضار التربيد •
اإن التخزين على درجات حرارة قريبة من ال�صفر لعدة اأ�صابيع 

ن�صجة  الأ يف  حممر  ا�صمر  اإىل  جوزي  لون  ظهور  اإىل  يوؤدي  قد 

اأ�رشار  اأعرا�ض  وتزيد  �صناف.  الأ لبع�ض  للدرنات  الداخلية 

التربيد مع امتداد مدة التخزين.

Greening الخ�رضار •
اإمنا لفرتات  �صدة  اقل  اأو ل�صوء  �صديد بعد احل�صاد  اإىل �صوء  الدرنات  لتعر�ض  يتكون الخ�رشار نتيجة 

طويلة )2-1 اأ�صبوع(، حيث تتكون مادة ال�صولنني ال�صامة كما يف حالت الكدمات واجلروح مبا فيها عند 

التقطيع والتخزين.

  Internal Brown spot التبقع البني الداخلي •
ن�صجة ذات قوام جاف فليني وبلون بني حممر تنتج عن �صعف يف امت�صا�ض  تتكون بقع اأو قطاعات من الأ

وىل والذي  ي�صببه عدم انتظام الري و/اأو التفاوت الكبري والتقلبات  الدرنات للكال�صيوم يف مراحل منوها الأ

يف درجات احلرارة. وقد يت�صبب عدم انتظام توفر املاء يف تكوين قلب فارغ هو عبارة عن فجوة فلينية يف 

منت�صف قلب الدرنة.

Physical Injury  رضار الطبيعية� • الأ
�رشار امليكانيكية التي ت�صبب  ل بد من اإجراء عمليات احل�صاد والتداول والتعبئة بحر�ض  �صديد لتاليف الأ

فقدان املاء والكرم�صة والعفن يف درنات البطاطا عالية احل�صا�صية وذات الق�رشة الرقيقة. 

Brown spot البقع البنية •
عرا�ض من جراء الكدمات و�صوء التداول وتظهر على �صكل �صوء تلوين الدرنات  حتت الق�رشة. تنتج هذه الأ

Freezing Injury اأ�رضار التجميد •
تبداأ اأ�رشار التجميد على درجة حرارة ناق�ض 0.8 درجة مئوية، وتتمثل مبظهر امل�صلوق والزجاجي مع 

ن�صجة املربدة بعد تفككها. كما يوؤدي التجميد على حرارة متو�صطة اإىل ظهور اأعرا�ض مماثلة لتلك  انهيار الأ

الناجتة عن اأ�رشار التربيد.      

  Pathological Disorders  رضار الباثولوجية� • الأ
نتاج  بعد احل�صاد خا�صة عندما تقرتن باأخطاء يف التداول و�صوء  مرا�ض بخ�صائر يف الإ تت�صبب هذه الأ

التحكم يف درجات احلرارة اإثناء التخزين اأو النقل وعلى م�صتوى امل�صتهلك، اأهمها:

مرا�ض الفطرية: اللفحة والفوزاريوم والعفن الرمادي • الأ
مرا�ض البكتريية:  العفن الطري.  • الأ

Source: UC Davis University, California, USA.
Post harvest techniques for all fruits and vegetables are available upon request. 
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دنى للموا�شفات احلد الأ

ي �رشر يجعلها غري كاملة، مع  نتاج، غري متعر�صة لأ مماثلة ل�صفات ال�صنف بال�صتناد اإىل منطقة الإ

اإمكانية قبول نق�ض جزئي يف الق�رشة، �صليمة خالية من اأي اإهرتاء اأو عيب يجعلها غري �صاحلة لال�صتهالك، 

اأو  اخلارجية  العيوب  من  خالية  تكون  ان  يجب  كما  تفريخ.  اأي  وجود  عدم  مع  امللم�ض،  جامدة  نظيفة، 

العبوة، مثل  لدى تقدميها يف  اأو  اأو على حفظها  اأو جودتها  العام  توؤثر على مظهرها  قد  والتي  الداخلية، 

خ�رش مل�صاحة ل تتخطى  ال�صقوق واجلروح واآثار العق�ض، وذبول وحتجر يتخطى 3.5 ملم عمقا، اللون الأ

الداخلي واأي عيب  ال�صمراء اخلارجية وال�صوداد  البقع  اأو  الدرنة، عيب �صديد يف املظهر  1/8 من م�صاحة 

داخلي اآخر، البقع الغامقة الناجتة عن احلرارة الزائدة، اجلرب على اأن ل يتخطى ال�رشر ربع م�صاحة الدرنة، 

�صابة بال�صقيع، اأية رطوبة خارجية زائدة، اأي طعم اأو رائحة غريبتني. اآثار الإ

الن�شج والقطاف

التحميل  التو�صيب،  عمليات  بتحمل  لها  ي�صمح  النمو  من  حال  على  الباكورية  البطاطا  تكون  اأن  يجب 

وال�صحن والتفريغ وبالتايل الو�صول �صاملة اإىل مكان املق�صد.

الت�شنيف

وروبية واللبنانية:  املوا�صفة الأ

خا�صة  �رشوط  على  حتتوي  ل 

بالت�صنيف.

ت�صنف  ال�صعودية:  املوا�صفات 

حيث  درجات  ثالث  اإىل  البطاطا 

يكون قطر الثمرة اكرب من 7 �صنتم 

�صنتم  و7   5 بني  وىل،  الأ للدرجة 

�صنتم   5 من  واقل  الثانية  للدرجة 

للدرجة الثالثة. 

�رضوط الت�شامح

دنى من املوا�صفات، من �صمنها  وروبية: %4 من الدرنات لناحية الوزن ل ت�صتجيب للحد الأ املوا�شفة الأ

ن�صبة قدرها %1 لناحية الوزن من الدرنات امل�صابة بالعفن النا�صف اأو الرطب.

م�صابة   1% النا�صف،  هرتاء  بالإ م�صابة  درنات   1% �صمنها  من  الدرنات  من   4% اللبنانية:  املوا�شفة 

هرتاء الرطب و%1 درنات خم�رشة. بالإ

املوا�شفة ال�شعودية: %5 عيوب للدرجة الثانية و%10 عيوب للدرجة الثالثة.

التحجيم

البطاطا   درنات  لتحجيم  كمقيا�ض  املربع  اخلرم  يعتمد 

الباكورية.

اأ�شغر حجم: ل تعرب الدرنات خرم 28x28 ملم.

اأو  ملم   80x80 خرم   الدرنات  تعرب  حجم:  اأق�شى 

�صناف امل�صتطيلة البي�صاوية.  75x75 ملم لالأ

ق�صى �رشط اأن ل  حجام التي تتخطى احلجم الأ تقبل الأ

يتجاوز الفرق بني حجم ا�صغر واكرب درنة 30 ملم واأن ت�صوق حتت ا�صم جتاري خمتلف.

.Grenaille ميكن ت�صويق درنات البطاطا الباكورية التي يرتاوح حجمها بني 17 و28 ملم حتت ت�صمية

حجام غري اإجباري، يجب اأن ل يتخطى الفرق بني ا�صغر واكرب حجم 30 ملم يف  بالرغم من اأن جتان�ض الأ

العبوات التي يفوق وزنها ال�صايف 5 كلغ واملعدة للم�صتهلك. 

البلد  يف  املعتمدة  البي�صاوية  الطويلة  اأو  الطويلة  �صناف  الأ لئحة  يف  ورد  اإذا  طوياًل  ال�صنف  يعترب 

املوؤ�صل.  

�صناف  الأ على  التحجيم  متطلبات  تطبق  ل 

)�صتيلال،  الثابتة  غري  حجام  الأ ذات  الطويلة 

رات، بينك فري ابل(.

ال�شتثناءات:

 5% بوجود  ت�صمح  وروبية:  الأ املوا�صفة   •
من الدرنات، لناحية الوزن، ل تتالءم و�رشوط 

املدون  القيا�ض  عن  تزيد  اأو  تقل  اأو  التحجيم، 

بال�صافة  التحجيم،  مت  حال  يف  العبوة  على 

اأ�صناف  درنات من  الوزن  ناحية  اىل %2 من 

غريبة يف كل عبوة )اأو جمموعة من الب�صاعة دكمة يف امل�صتوعب(.

• املوا�صفة اللبنانية:  ت�صمح بوجود داخل كل عبوة ما ن�صبته %3 وزنًا لدرنات باكورية يقل حجمها 
عن 28 ملم. 

تعتمد اأي�صا املوا�صفة اللبنانية التحجيم بالوزن حيث يجب اأن ل يقل حجم الدرنات الباكورية عن 20 

غرامُا وي�صمح اأن حتوى كل عبوة ما ن�صبته %3 وزنًا من درنات باكورية يقل حجمها عن 20 غرامًا . غري اأن 

الدرنات التي تزن ما بني 5 و20 غرام ميكن ت�صويقها حتت ت�صمية Grenaille اأي حبيبات البطاطا وي�صمح 

اأن حتوى كل عبوة ما ن�صبته %3 وزنًا من درنات يقل وزنها عن 5 غرامات )اأو 17 ملم( اأو يزيد عن 20 

غرامًا )اأو 28 ملم(.

اأقطار الدرنات يف العبوة الواحدة 2 �صنتم كحد  اأن ل يتعدى الفرق بني  • املوا�صفة ال�صعودية: تتطلب 
اأق�صى.

املظهر العام

التجان�س: يجب اأن تكون درنات البطاطا الباكورية يف كل عبوة متجان�صة املظهر، وان تنتمي اإىل �صنف 

واحد وجودة واحدة. اأن تكون داخل العبوة الواحدة ويف اأ�صفلها مماثلة لدرنات الطبقة الظاهرة.

التو�شيب: يجب اأن تو�صب البطاطا الباكورية بطريقة واأ�صلوب يوؤمنان حماية �صحيحة )�صالمة كافية 

للدرنات مدة عمليات الت�صويق( وتهوئة جيدة. ي�صمح فقط با�صتعمال مواد التو�صيب اجلديدة والنظيفة التي 

ل تلحق �رشراً خارجيًا اأو داخليًا بالدرنات. ميكن ا�صتعمال اأوراق لف اأو مل�صقات حتمل معلومات جتارية 

لتاأمني  مثاًل(  )التورب  خا�صة  مواد  با�صتعمال  ي�صمح  ال�صامني.  واحلرب  ال�صمغ  من  خالية  تكون  اأن  على 

حماية اف�صل للدرنات الباكورية خالل عمليات النقل الطويل. متنع املوا�صفة اللبنانية ا�صتعمال العبوات 

امل�صنوعة من الفلني.

املظهر العام: ي�صمح بتو�صيب البطاطا الباكورية بالعبوات املالئمة اأو دكمة وت�صوق مبجموعة متنا�صقة 

، ال�صنف، احلجم ونوع وطبيعة العبوة )يف حال التو�صيب(،  اأو ح�صب  ح�صب املو�صب اأو ال�صاحن، بلد املن�صاأ

ال�صحنة اأي عدة جمموعات.

ت�صري املوا�صفة اللبنانية اإىل نوعية و�صعة العبوات كالتايل: اأكيا�ض اأو �صبك اأو �صناديق اأو غريها �صعة 10 

ر�صالية  كلغ اأو اقل و12.5 كلغ – 20 كلغ و25 كلغ وزنًا على اأن تكون اأوزان كل العبوات مت�صاوية يف الإ

ر�صالية.  الواحدة، وتعطي اإي�صاحات اإ�صافية عن الإ

– 15 - 20 و25 كلغ. حددت املوا�صفة ال�صعودية حمتوى العبوات بالحجام التالية: 2 – 5 – 10 

التمريك

ت�صمية  واأية  م�صجلة(،  اأو  بها  معرتف  فارقة  عالمة  اأو  والعنوان  )ال�صم  ال�صاحن  اأو  املو�صب  التعريف: 

التجارية  ال�صماء  من  غريها  اأو  حجم،  واكرب  تتما�صى  ل  التي  الباكورية  للبطاطا  جتاري  ا�صم  اأو  خا�صة 

املرادفة حيث تدعو احلاجة. 

و�صف حمتوى العبوة: كلمة "بطاطا باكورية" اإذا مل يكن املنتج ظاهراً من اخلارج و�صنف البطاطا.

نتاج )اختياري اأو غري مطلوب يف املوا�صفة اللبنانية(. نتاج، منطقة الإ من�شاأ الثمار: بلد الإ

دنى  اأو احلجم الأ التحجيم  "وما فوق" يف حال عدم  دنى باإ�صافة عبارة  التجاري: احلجم الأ الت�شنيف 

اأو بي�صاء( لون  اللون الداخلي )�صفراء   : ق�صى يف حال التحجيم. الوزن ال�صايف. معلومات اختيارية  والأ

الق�رشة، �صكل الدرنات )م�صتديرة اأو م�صتطيلة( و خ�صائ�ض التح�صري. 

تتطلب املوا�صفة ال�صعودية و�صع تاريخ التعبئة وذكر النخب )اأو الدرجة(.

عالمة املراقبة الر�شمية )اختياري(.

Marketing Standards for Fruits & Vegetablesموا�صفات الت�صويق للخ�صار والفاكهة

Marketing Standards for Early Potatoes
     

The following section presents the EU marketing standards for early 
potatoes. These horizontal (common to all potatoes varieties) and mandatory 
standards represent the minimum marketing requisites applied in all 27 EU 

markets. Disparities between Lebanese, Saudi and EU standards are indicated. The full 
marketing standards for all varieties are available upon request.

It should be noted that, Lebanon’s marketing standards for early potatoes are set by 
the Lebanese Ministry of Agriculture and LIBNOR and are voluntary. Standards issued 
by LIBNOR are not available free of charge to stakeholders.  

�ملو��سفات �خلا�سة بالبطاطا �لباكورية

وروبية، التزامًا  �صواق اخلارجية وخ�صو�صًا الأ يتطلب ت�صدير اخل�صار والفاكهة اإىل الأ

مرا�ض  �صواق لناحية خلوها من الأ من قبل املزارعني وامل�صدرين بتطبيق متطلبات هذه الأ

فات وتر�صبات املبيدات، ومطابقتها ملوا�صفات اجلودة والتمريك والتتبع. والآ

نعر�ض فيما يلي موا�صفات اجلودة اخلا�صة بالبطاطا الباكورية، املعتمدة ب�صكل اإلزامي يف دول 

دنى من موا�صفات الت�صويق املطلوبة يف هذه الدول مع ما  وروبي، والتي متثل احلد الأ الحتاد الأ

مييزها عن املوا�صفات اللبنانية وال�صعودية.

وزارة  ت�صدر عن كل من  لبنان  والفاكهة يف  للخ�صار  املماثلة  املوا�صفات  اأن  �صارة  الإ وجتدر 

الزراعة وموؤ�ص�صة ليبنور، علمًا اأن تطبيق هذه املوا�صفات لي�ض اإلزاميا يف ال�صوق اللبناين، كما اأن 

احل�صول على تلك ال�صادرة عن موؤ�ص�صة ليبنور لي�ض متوفراً ب�صكل جماين للمزارعني وامل�صتوردين.

يق�صد بالتعبري “بطاطا باكورية” درنات البطاطا التي مت اقتالعها قبل اكتمال عملية ن�صجها، 

وبالتايل من ال�صهل تعريتها من ق�رشتها اخلارجية، وهي معدة للت�صويق الفوري.

�شواق، م�رضوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان. املوا�شفات املتعلقة بالفاكهة واخل�شار متوفرة عند الطلب. * امل�شدر: خدمة املعلومات حول الأ
Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL. Standards for all varieties are available upon request 
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�صواق املحلية للخ�صار والفاكهة الأ

خالل العام 2006، �صدر لبنان ما يقارب 113،000 طن من البطاطا، ومن اأهم الدول امل�صتوردة 

ردن )20،000طن(،  مارات العربية )23،000طن(،  الأ للبطاطا اللبنانية: ال�صعودية )25،000طن( الإ

الكويت )18،000طن(، و�صوريا )17،000طن(؛ كما مت ت�صدير حوايل 10،000 طن من الب�صل اإىل 

ردن )6،500 طن(، �صوريا )1،800طن(، ال�صعودية )647 طن( والكويت )566 طن(. الأ

وا�صتورد لبنان حوايل 54،000 من البطاطا من م�رش )29،000طن( وال�صعودية )19،000طن(، 

كما  ا�صتورد ما يقارب 3،000 طن من الثوم معظمها من ال�صني )2،800  طن(.

6- �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 4 ، ني�سان/�أيار  2007

�صواق املحلية اإىل اختالف اجلودة والت�صنيف، ف�صاًل عن طرق الفرز والتو�صيب امل�صتعملة: يعود اختالف اأ�صعار اخل�صار والفاكهة يف الأ

- اجلودة: منتج كامل، غري مت�رشر، خال من العيوب اخلارجية اأو الداخلية )ال�صقوق واجلروح واآثار العق�ض والذبول(

- الت�صنيف: ي�صنف املنتج بح�صب احلجم، ويعباأ كل حجم )كبري، متو�صط، �صغري( على حدا 

- الفرز: يفرز املنتج بح�صب اجلودة والتدريج )بندورة ذات جودة عالية وبندورة ذات جودة اأقل مثاًل( 

- التو�صيب: يعباأ املنتج يف عبوات خمتلفة تلبي رغبات امل�صتهلك

 مما ل �صك فيه، ان مراعاة العنا�رش اأعاله من قبل املزارع، من �صاأنه رفع القيمة امل�صافة ملنتجاته، مما يوؤدي اإىل ت�صويقها ب�صكٍل 

ناحية، وطبيعة  واحلجم من  اجلودة  بح�صب  وذلك  البندورة،  مثل  اخل�صار  نوعيات خمتلفة من  اللبنانية  �صواق  الأ عليه، جند يف  اأف�صل. 

العبوات امل�صتخدمة و�صعتها من ناحية اأخرى. كما توؤثر نوعية وتركيبة الرتبة ومياه الرّي امل�صتعملة على جودة املنتج، ملا لذلك من اأثر 

على الطعم والنكهة.

�صواق املحلية ل�صهر ني�صان، والتي متثل منطًا �صائعًا حمدداً للعوامل املذكورة اأعاله يف ال�صوق،  �صعار النمطية امل�صاهدة لالأ بالن�صبة لالأ

�صهر املا�صية، فيما حافظت اأ�صعار الفاكهة على  ارتفاعها، خا�صة اأ�صعار الكلمنتني  فلقد �صهدت خمتلف اأ�صعار اخل�صار تراجعًا مقارنة بالأ

�صناف، نظراً  فندي. ويعود ارتفاع اأ�صعار الفاكهة، وهو اأمر طبيعي بالن�صبة اإىل هذه الفرتة من ال�صنة، اىل تراجع العر�ض على غالبية الأ والأ

�صواق واملخزنة داخل الربادات على حد �صواء. لنتهاء املوا�صم وبالتايل انخفا�ض الكميات املعرو�صة يف الأ

Differences in the prices of fruits and vegetables 
in the local market are due to differences 
in quality, size, grading, and packaging 
used. Indeed, accounting for these sources 
of price differences, by ensuring a better 
quality, homogenous sizes, and a presentable 
packaging, shall result in a higher value added, 
and thus in better final prices. Furthermore and 
due to their implication on the final taste of the 
produce, together, the nature of the soil, the 
water used during the cultivation process and 
the adopted agricultural practices, are also key 
factors in the determination of local prices.

Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets for Fruits & Vegetables

Lebanon’s trade balance for fruits, vegetables and olive oil  
January – February 2006 and 2007

امليزان التجاري للخ�شار والفاكهة وزيت الزيتون: كانون الثاين ـ �شباط 2006

Trade Balance of Fruits, Vegetables & Olive Oil: January- February 2006

  Source: ADP Price Reports for Fruits and Vegetables - MOA & FCCIAL     شعار اليومية للخ�شار والفاكهة -م�رضوع التنمية الزراعية واإحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان� امل�شدر: ن�رضة الأ

تطور اأ�شعار الفاكهة خالل الفرتة املمتدة من ت�رضين الثاين 2006 ولغاية ني�شان 2007 تطور اأ�شعار اخل�شار خالل الفرتة املمتدة من ت�رضين الثاين 2006 ولغاية ني�شان 2007

اأهم الدول امل�شتوردة للب�شل اللبناين اأهم الدول امل�شتوردة للبطاطا اللبنانية

In 2006, Lebanon exported nearly 113,000 tons of potatoes. The main export 
destinations included UAE (23,000 tons), KSA (24,750 tons), Jordan (20,000 
tons), Kuwait (18,000 tons) and Syria (16,800 tons).
On the other hand, the country’s exports of onions for 2006 also reached some 
10,000 tons and were destined mainly to Jordan (6,500 tons), Syria (1,800 
tons), KSA (647 tons) and Kuwait (566 tons).

امل�شدر: اإحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان، نقاًل عن اإح�شاءات مديرية اجلمارك.

Source: FCCIAL based on Lebanese Customs Statistics

ورد خطاأ يف هذا الق�صم من العدد ال�صابق يف فقرة »اأهم اخل�صار امل�صتوردة خالل فرتة كانون الثاين - �صباط 2007 هي بذار البطاطا وم�صدرها م�رش...«، وال�صحيح هو »البطاطا« بدل »بذار البطاطا«.

ردن والربازيل«، وال�صحيح اأن امل�صدر هو »الربازيل« فقط. كذلك ورد خطاأ اآخر يف فقرة »اأهم الفواكه امل�صتوردة خالل فرتة كانون الثاين �صباط 2007 هي املانغا وم�صدرها الأ



Address/العنوان Date & Place / الزمان واملكان Domain/املجال Exhibition / املعر�س

23-21 اآب/  مو�شكو، رو�شيا معر�س متخ�ش�س لزراعة البطاطا Potato Russia 2007

6-5 اأيلول /  بلجيكا الزراعة، اللوجي�شتية، التجارب على للبطاطا Potato Europe 2007

7-5 اأيلول/ اورليان، فرن�شا

اخل�شار والفاكهة الطازجة،

اللوجي�شتية والتقنيات الزراعية
HORTIMAT - Exhibition for Horticultural Innovation

9-5 اأيلول / النم�شا

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية،

البذور والت�شويق الزراعي

EURO-AGRAR - International Agricultural & Seed 
Fair 

16-8 اأيلول / باري، اإيطاليا

�شماك،  منتجات زراعية، اآلت ومعدات زراعية، اآلت �شيد الأ

الت�شويق الزراعي
AGRILEVANTE

11-10 اأيلول / �شمال فرن�شا املعلومات التقنية، لقاءات اأعمال عن البطاطا The 5th International Potato Event

24-21 اأيلول / بوزنان، بولندا

اخل�شار والفاكهة الطازجة،

اللوجي�شتية والتقنيات الزراعية
Agro Show - International Agricultural Exhibition

17-13 ت�رضين2 / هانوفر، اأملانيا

منتجات زراعية، اآلت ومعدات زراعية،

زراعة ع�شوية
Agritechnica 2007

29-28 ت�رضين2 / يورك�شاير، اإنكلرتا نتاج، اأ�شواق الت�شنيع والطازج. البذار، تقنيات الإ British Potato 2007

  

Market Information �سو�ق معلومات �لأ

اأ�صواق الت�صدير للخ�صار والفاكهة

 �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 4، ني�سان/�أيار 2007  -   7   

فريق عمل الن�رضة ال�شهرية لدى غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان:

�شواق املحلية(، ن�شيمة غامن )اأ�شواق الت�شدير(، رانية بزري وربيع �شربا )التحرير( اإيلي م�شعود وطوين حجار )الأ

ITC امل�صدر : مركز التجارة العاملي

تراوح �صعر كيلو البطاطا يف �صوق رينجي�ض خالل �صهري اآذار وني�صان 2007، بني 0.55 و 0.60 يورو. اأما اأ�صعار 

الب�صل فقد �صهدت ارتفاعًا ملحوظًا بن�صبة 76% بني اأول اآذار واآخر ني�صان 2007.

اجلدير ذكره اأن البطاطا امل�صدرة اإىل فرن�صا من املغرب تباع ب�صعر 0.42 يورو/كلغ ل�صنف “نيقول” املو�صب يف 

اكيا�ض �صعة 15 كلغ. وحتظى اإ�رشائيل بح�صة كبرية من �صوق البطاطا الباكورية يف فرن�صا حيث يباع �صنف “ديتا” 

)نيقول ا�رشائيل( بحجم 30 اىل50 ملم مو�صب يف كرتونة �صعة 12.5 كلغ، ب�صعر0.80 يورو/كلغ.

اما البطاطا امل�صتوردة اإىل املانيا فم�صدرها املغرب �صنف “نيقول بحجم 35 ملم وما فوق، وتباع  ب�صعر 0.68 

يورو/كلغ ، اأو اإيطاليا ل�صنف �صياغليند “Sieglinde” وتباع ب�صعر 0.73 يورو/كلغ . كما ت�صتورد املانيا البطاطا 

�صناف  من قرب�ض ل�صنف »�صبونتا« يباع ب�صعر 0.73 يورو/كلغ و �صنف »نيقول« ب�صعر 0.79 يورو/كلغ وباقي الأ

ب�صعر 0.87 يورو/كلغ.

Export Markets for Fruits & Vegetables

Despite the fact that many EU partners, neighboring Lebanon, such as Turkey, Syria 
and Egypt have managed to increase their exports of ware potatoes to EU markets, 
Lebanon’s exports of this product remain constrained by an unjustifiably employed ban, 
imposed in the year 1969 for reasons related to potatoes diseases.
Furthermore, and despite the fact that the EU-Lebanon Association Agreement permits 
Lebanon to export a yearly 50,000 tons exonerated from tariff duties, other requirements 
such as the quality norms and standards still constitute a major obstacle, hindering the 
Lebanese farmer from exporting more efficiently to these markets. 

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ض الزراعية
تتيح امل�صاركة يف املعار�ض الزراعية الدولية جمالت وا�صعة اأمام املزارعني وامل�صدرين لي�ض 

نتاج والت�صويق  فقط لت�صويق منتجاتهم بل اأي�صًا لالطالع على احدث التقنيات يف جمال طرق الإ

الزراعي. نعر�ض فيما يلي اأهم املعار�ض الزراعية يف العامل للفرتة املمتدة بني اآب وت�رشين الثاين 

2007. علمًا ان هذه لي�صت لئحة �صاملة جلميع املعار�ض الزراعية يف العامل، نرجو منكم الت�صال 

بنا ملزيد من املعلومات حول املعار�ض املتخ�ص�صة.

This section presents the main international agricultural exhibitions scheduled for 
the period between August and November 2007. Indeed, these exhibitions represent 
important business opportunities for farmers, and for other stakeholders in agriculture as 
well, in terms of, not only identifying marketing channels, but also uncovering the latest 
developments and technologies related to the agricultural field. Since this list is not 
exhaustive, additional information in this regard could be provided upon request.

�شواق، م�رضوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان. * امل�شدر: خدمة املعلومات حول الأ
Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL
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Fax:+49 69 24788113
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Fax:+44 1743 719271
E-mail: sgerrish@potato.org.uk

جدول اأ�شعار اجلملة للخ�شار  والفاكهة يف �شوق رينجي�س )باري�س( - ني�شان 2007  

رغم متكن بع�ض الدول املجاورة للبنان، مثل تركيا، 

البطاطا املعدة لال�صتهالك  �صوريا وم�رش، من ت�صدير 

وروبية، اإل اأن دخول البطاطا اللبنانية  �صواق الأ اإىل الأ

�صواق ما زال ممنوعًا ب�صبب حظر يعود للعام  اإىل هذه الأ

�صابة ببع�ض  1969 ل�صباب مل تعد قائمة اليوم، منها الإ

فات مثل العفن البني، لكن وزارة الزراعة تبذل جهوداً  الآ

وروبية يف بروك�صيل لرفع هذا  كبرية مع املفو�صية الأ

احلظر. 

والعفاءات  الكبرية  الت�صهيالت  ورغم  لذلك،  اإ�صافة 

اأجازت  التي  وروبية  الأ ال�رشاكة  اتفاقية  اأر�صتها  التي 

اإىل  البطاطا  من  �صنويًا  طن   50،000 بت�صدير  للبنان 

الر�صوم اجلمركية، فان �رشوط  اأوروبا خالية من  دول 

الدول،  هذه  ت�صعها  التي  امل�صددة  اجلودة  وموا�صفات 

يف  املتبعة  التو�صيب  وطرق  �صناف  الأ مطابقة  وعدم 

لبنان لطلب امل�صتهلك الوروبي، حتول كلها دون متكن 

�صواق.        املزارع وامل�صدر اللبناين من الولوج اإىل هذه الأ

 2005 العام  خالل  وروبي  الأ الحتاد  دول  �صدرت 

التجارة  مركز  عن  نقاًل  املتوفرة  ح�صاءات  الإ )اآخر 

الدويل ITC( حوايل 5.6 مليون طن من البطاطا املعدة 

�صادرات  اإجمايل  من   %62 ن�صبته  ما  اأي  لال�صتهالك، 

وروبي حوايل  دول العامل. كما ا�صتوردت دول الحتاد الأ

اإجمايل واردات  اأي ما يوازي 68% من  6 مليون طن، 

البطاطا يف العامل.

الدول  بني  العامل  يف  وىل  الأ املرتبة  فرن�صا  حتتل 

اإذ �صدرت خالل  لال�صتهالك  املعدة  للبطاطا  امل�صدرة 

العام 2005 حوايل 1.4 مليون طن اأي ما ن�صبته %18 

من اإجمايل �صادرات دول العامل.

اململكة  بعد  الثانية  املرتبة  هولندا  احتلت  كما 

وارداتها  اإجمايل  وبلغ  البطاطا  ا�صترياد  يف  املتحدة 

للعام 2005 من البطاطا املعدة لال�صتهالك حوايل 1.6 

مليون طن اأي ما يوازي 10% من اإجمايل واردات دول 

العامل. 

الحتاد  دول  اأهم  التايل  اجلدول  يف  ن�صتعر�ض 

وروبي امل�صتوردة للبطاطا: الأ

��ستري�د وت�سدير �لبطاطا يف �أوروبا

�شعار اأ�شبوعيا من خالل قواعد املعلومات العامليًة - ** ال�شعر للوحدة * يتم جمع الأ
�شعار اليومية للخ�شار والفاكهة التي ت�شدر عن م�رضوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف  امل�شدر: ن�رضة الأ

وروبية  �شواق الأ �شعار اليومية املف�شلة جلميع اخل�شار والفاكهة ويف جميع الأ التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان. الأ

متوفرة عند الطلب.

الدولة الكمية    معدل �شعر  اأهم الدول امل�شدرة اإىل اأوروبا 

)األف طن( الطن )$(       

هولندا   1.598   99 املغرب، مالطا، قرب�ض وم�رش.  

بلجيكا   1.058   138 اإ�رشائيل، قرب�ض واملغرب.  

اإ�صبانيا   723   208 اإ�رشائيل، املغرب، قرب�ض  وم�رش. 

اأملانيا   541   259 م�رش، اإ�رشائيل، قرب�ض واملغرب.  

اإيطاليا   490   210 م�رش، اإ�رشائيل، قرب�ض وغانا.  

اململكة املتحدة   430   371 اإ�رشائيل، قرب�ض، م�رش واملغرب.  

فرن�صا   193   292 اإ�رشائيل، املغرب، جنوب اأفريقيا وتون�ض. 



ADP Activities ن�ساطات �مل�سروع

مر�ء �جلمعية �لتعاونية �لزر�عية يف �لنا�سرية – علي �لنهري�جلمعية�لتعاونية �لزر�عية  يف حو�ض �الأ

تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية الزراعية �صنة 2006  يف حمافظة البقاع ومركزها بلدة  النا�رشية  

قرب رياق  وهي ت�صم 15 مزارعًا وتتعاطى اإنتاج  وتو�صيب وت�صويق البطاطا والب�صل واخل�ض . 

توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

- ت�صجيع اللجوء اإىل التقنيات الزراعية احلديثة.

واإدارتها  الزراعة  م�صتلزمات  كافة  حت�صيل   -

امل�صرتكة.

- امل�صاركة باخلربات املكت�صبة ونتائج اختبارات 

�صناف اجلديدة بالتعاون مع املوؤ�ص�صات وال�رشكات  الأ

الزراعية   الطرق  تعميم  مع  واملختربات  الزراعية 

املنا�صبة لها. 

- �صبكات الري وتعميم طرق القت�صاد بالري.

فادة من املعدات الزراعية امل�صرتكة. - الإ

- تر�صيد ا�صتعمال املبيدات الزراعية.

- الفرز والتو�صيب والت�صويق.

لال�صتهالك  املعدة  البطاطا  بزراعة  اجلمعية  بداأت 

املحلي اأو الت�صدير، من اأ�صناف �صبونتا وفابول.

لهذا   اإنتاجها  كامل  لت�رشيف  التعاونية  ت�صعى 

املو�صم يف اأ�صواق دول اخلليج العربي.

الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

نتاج، ول�رشاء بك اآب،  �صمن م�رشوع التنمية الزراعية لبناء وجتهيز مركز لتربيد وفرز وتو�صيب الإ

التي  الفنية  اخلدمات  من  وال�صتفادة  ع�صاء،  الأ الت�صويق ملنتجات  تطوير خدمات  اإىل  �صافة  بالإ

تقدمها وزارة الزراعة.

نّظم م�رشوع التنمية الزراعية دورة تدريبية لتجمعات املزارعني امل�صتفيدة من امل�رشوع حول تخطيط 

واإدارة برامج الت�صويق امل�صرتك وذلك بدءاً من 21 اأيار 2007.  عقدت هذه الدورة  يف مقر غرفة التجارة 

وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان و�صارك فيها اخلرباء العاملون لدى جتمعات املزارعني، ا�صافًة 

اىل خرباء م�رشوع التنمية الزراعية يف وزارة الزراعة ومراكز املحا�صبة والدارة لدى احتاد الغرف. �صملت 

الدورة، التي قدمت من قبل خبري دويل متخ�ص�ض، املوا�صيع التالية:

• الت�صويق امل�صرتك وتاأثريه املبا�رش على زيادة دخل املزارع
• اتباع اإ�صرتاتيجيات تخطيطية للحفاظ على الو�صول لل�صوق

ع�صاء • اإتباع اأنظمة ت�صجيل وحما�صبة منا�صبة للحفاظ على ثقة الأ
 GAP حت�صني نوعية و�صالمة املنتجات عرب تطبيق املعامالت الزراعية اجليدة •

• اإنتاج اأ�صناف جديدة خارج املو�صم 
• حت�صني �صل�صلة التربيد على اإمتداد �صل�صلة عر�ض املنتجات

• التوريد امل�صتمر واملوثوق للمنتجات اىل عمالء ال�صوق
• حت�صني تعبئة وتقدمي املنتجات 

ئتمان وت�صهيالت ما بعد احل�صاد على طول �صل�صلة العر�ض • تن�صيق املدخالت والنقل والتخزين والإ
• تطوير �رشاكات وحتالفات عرب �صل�صلة العر�ض

Niche marketing  صواق امل�صتهدفة ال�صغرية� • الت�صويق فى الأ
و�صيلي هذه الندوة لقاءات دورية مع كافة التجمعات يف مراكز الدارة واملحا�صبة لدى غرف التجارة 

الت�صويقية مل�رشوعات جتمعات املزارعني وتقدمي  وال�صناعة والزراعة يف املناطق، لعادة تقييم اخلطط 

امل�صورة الفنية لدعم الت�صويق امل�صرتك والطالع على امل�صاكل الت�صويقية واقرتاح احللول العملية.

8- �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 4 ، ني�سان/�أيار  2007

�صئلة واملقرتحات، تدعو “اأخبار التنمية الزراعية” القراء الكرام لالت�صال على العناوين التالية: للح�صول على اأعداد الن�رشة واإر�صال املقالت والأ

م�رشوع التنمية الزراعية
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MED/2003//5715

وزارة الزراعة، بئر ح�صن، �صارع ال�صفارات، الطابق 4، بريوت - لبنان

تـلفـون: 849646 / 01 -  فاك�ض: 849648 / 01
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Conferences and Workshops

The ADP organized a 
training workshop on 
collaborative marketing 
starting May 21st 2007 at 
the CCIAB, targeting the 
farmer groups benefiting 
from the ADP. Within this 
context, experts from 
the farmer groups and 
form the ADP (including 
experts from the ministry 
of agriculture and from the 
farm management and 
accounting centers at the 
Federation of Lebanese Chambers) received training sessions on theoretical 
and applied matters, from an international expert specialized in collaborative 
marketing. Among other things, issues tackled within the training workshop 
included marketing strategies, the adoption of GAP techniques, better packaging 
and presentation, better storage and refrigeration methods, niche marketing, 
and the adoption of specialized management and accounting methods.

The ADP organizes a training workshop دورة تدريبية حول تخطيط و�إد�رة بر�مج �لت�سويق �مل�سرتك
on collaborative marketing

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

مراء- زحلة  عام  2006، وهي ت�صم 15 مزارع  تاأ�ص�صت اجلمعية الزراعية العامة يف حو�ض الأ

يتعاطون زراعة وتو�صيب وت�صويق البطاطا والعنب منذ عدة �صنوات.

 توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

وال�صتول  �صمدة  والأ للبذار  امل�صرتك  التح�صيل   -

امل�صتوردة و�صبكات الري.

التي  الزراعية  للمعدات  امل�صرتك  ال�صتعمال   -

العمليات  كافة  يف  �رشائها،  تنوي  التي  اأو  متلكها 

الزراعية.

كافة  ومراقبة  العنب  كروم  اإن�صاء  درا�صات   -

نتاج. العمليات الزراعية وت�صويق الإ

- خدمات تربيد وتو�صيب املنتجات ح�صب املعايري 

العاملية.

لال�صتهالك  املعدة  البطاطا  بزراعة  اجلمعية  بداأت 

وهرم�ض  �صبونتا  اأ�صناف  من  الت�صدير،  اأو  املحلي 

 وهي يف �صدد جتهيز 
ًُ
وليدي روزيتا واطلنتا وغريها 

كروم عنب من �صنف رد غلوب. 

لهذه  اإنتاجها  معظم  ت�صدير  اإىل  التعاونية  تتجه 

ال�صنة اإىل الدول العربية وحت�رش لفتح اأ�صواق جديدة 

ق�صى . للعنب مثل ال�رشق الأ

تعاقدت اجلمعية مع وزارة الزراعة �صمن م�رشوع التنمية الزراعية ل�رشاء قالعة بطاطا اأوتوماتيكية 

�صافة اإىل تطوير خدمات الت�صويق ملنتجات  حديثة وبك اآب  وجتهيز غرفة تربيد اأمتت اإن�صائها، بالإ

ع�صاء، وال�صتفادة من اخلدمات الفنية التي يقدمها م�رشوع التنمية الزراعية. الأ


