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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

	

يف  وروبي  الأ الحتاد  مفو�صية  ا�صتجابت 

الزراعية  التنمية  م�رشوع  اإدارة  لطلب  لبنان 

الزراعة املتعلق بتمديد نهاية فرتة  – وزارة 
ملدة   2007/12/31 من  امل�رشوع  تنفيذ 

�صنة اأي لغاية 2008/12/31.

جتمعات  متكني  اإىل  التمديد  ويهدف 

من  امل�رشوع  مع  املتعاقدة  املزارعني 

م�صاريعهم  من  الت�صغيلي  اجلانب  تنفيذ 

ال�صتثمارية، �رشط النتهاء من اإجناز جميع 

على  بال�صتح�صال  املتعلقة  املناق�صات 

طبقًا  ن�صاءات  الإ وتنفيذ  واخلدمات  املعدات 

وروبي قبل  لل�رشوط املو�صوعة من الحتاد الأ

نهاية العام احلايل 2007، والتي يح�صد لها 

بالتعاون  اإمكانياته  جميع  حاليًا  امل�رشوع 

احتاد  وخرباء  قليميني  الإ الوزارة  خرباء  مع 

غرف التجارة وال�صناعة والزراعة.

املزارعني  جتمعات  امل�رشوع  اإدارة  وحتث 

املناق�صات  اإجناز  �رشاع يف  الإ على �رشورة 

مع  بالتعاون  ممكنة،  فر�صة  اأقرب  يف 

امل�رشوع، وذلك لال�صتفادة من متديد �رشيان 

يوفرها  التي  الفنية  امل�صاندة  ومن  العقود، 

الزراعية  املعامالت  لتطوير  امل�رشوع 

املزارعني  لتجمعات  امل�صرتكة  والت�صويقية 

جناح  تكفل  التي  منتجاتهم،  جودة  و�صمان 

وا�صتمرارية م�صاريعهم ال�صتثمارية.

وروبي ي�شتجيب لطلب متديد فرتة تنفيذ م�شروع التنمية الزراعية الحتاد الأ
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من البديهي اأن نخ�ص�ض عدداً 

وزيت  للزيتون  اق�صامه  مبعظم 

من  القطاع  لهذا  ملا  الزيتون، 

اهمية على ال�صعد القت�صادية، 

والجتماعية وال�صحية.

يف  الزيتون  �صجرة  تنت�رش 

دول البحر املتو�صط منذ حوايل 

�صتة اآلف �صنة، وتعترب من اأكرث 

ن�صان، اإذ اأنها لي�صت م�صدراً  �صجار املثمرة قدمًا واإفادًة لالإ الأ

اجتماعية  مناط  لأ اأ�صا�صيًا  حموراً  اأي�صًا  بل  فح�صب،  للدخل 

وبيئية معينة. 

من هنا فان تطوير هذا القطاع احليوي من �صاأنه حت�صني 

والتاأثري  فيه،  للعاملني  والجتماعي  املعي�صي  امل�صتوى 

كاإنتاج  موازية  وخدماتية  انتاجية  قطاعات  على  ايجابًا 

ال�صياحة  وتن�صيط  وامل�صتقات،  العطرية  والزيوت  ال�صابون 

البيئية وغريها.

حتقيق  من  املتو�صط  بحر  �صمال  دول  بع�ض  متكنت  وقد 

تقدم هام يف تطوير هذا القطاع، عرب �صن الت�رشيعات وو�صع 

التقنية  امل�صاندة  وتقدمي  املنظمة،  التقنية  املوا�صفات 

كعامل  دورها  وتفعيل  املهنية  جتمعاتهم  ودعم  للمنتجني 

اأ�صا�صي يف هذا القطاع.

التي  الزيتون،  زراعة  تزال  فال  املحلي  ال�صعيد  على  اما 

حتتل املرتبة الثانية من حيث امل�صاحات املزروعة يف لبنان، 

نتاج،  الإ �صل�صلة  مراحل  جميع  يف  عديدة  م�صاكل  من  تعاين 

والتخزين،  القطاف  يف  البدائية  الطرق  كاعتماد  احلقل  من 

الزيت، و�صوًل  الزيتون وحفظ وتو�صيب  بطرق ع�رش  مروراً 

اإىل الت�صويق. 

واملنظمات  املهنية  املوؤ�ص�صات  تلعب  ال�صياق،  هذا  ويف 

فيه،  والعاملني  القطاع  م�صاندة هذا  فاعاًل يف  دوراً  هلية  الأ

الت�رشيعات  �صن  الر�صمي ل�صيما عرب  الدور  على  التاأكيد  مع 

وو�صع موا�صفات اجلودة والعمل على تطبيقها.

ومن هنا تربز اأهمية م�رشوع التنمية الزراعية لدى وزارة 

الزراعة والذي ي�صارك فيه عدد كبري من التجمعات الزراعية 

الدعم  يوؤمن  اأن  �صاأنه  من  والذي  املجال،  هذا  يف  العاملة 

وامل�صاندة الفنية وتطوير طرق الت�صويق.

املرجوة  الفائدة  العدد  هذا  يحقق  اأن  اأمتنى  اأخرياً، 

التقنية  املعلومات  وتوفري  التوعية  ن�رش  خا�صة على �صعيد 

والت�صويقية، كما اأدعوكم لال�صتفادة من خربات فريق العمل 

لدى م�رشوع التنمية الزراعية وم�صاركتهم باآرائكم القيمة.

روفائيل دبانه

رئي�ض اللجنة الزراعية لدى احتاد الغرف اللبنانية

The EU agrees  on the extension 
of the ADP project

The EC delegation in Lebanon has accepted the request of the 
ADP project to extend the project for one additional year, that is, till 
31/12/2008.

The extension mainly aims at enabling the farmers’ groups to 
fulfill their part of the commitment with the project before the end of 
2007.

The ADP project encourages all the benefiting farmers’ groups to 
finish up the bidding related formalities, and thus benefit as much 
as possible from the extension of the project by making use of the 
technical support provided by the ADP experts.  



Technical Information تقنيات زراعية

 Production of Olive and Olive Oilاإنتاج الزيتون وزيت الزيتون
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Global production of olive oil in 2005 - 2006 was around 2.6 million 
tons, with an EU contribution of some 2 million tons to this value. 
Other top producers of olive oil for that year were as such: Tunisia 

(220,000 tons), Turkey (115,000 tons), Syria (100,000 tons), Morocco (75,000 
tons) and Jordan (22,000 tons).

On the local front, and according to the latest statistics available at the Ministry 
of Agriculture, around 58.8 hectares of Lebanon’s cultivated areas are covered 
with olive trees (2005), and are distributed over the Lebanese regions as such: 
40% in the North of Lebanon, 20% in Nabatiyeh, 18% in the South, 17% in 
Mount Lebanon and 5% in the Bekaa area.

Furthermore, it is estimated that Lebanon’s production of olive oil for the 
year 2005 dropped in comparison to 2004 to reach a level of 11,500 tons. This 
slump was mainly due to the nature of the olive cultivation known to fluctuate 
each year, and also to the harmful adopted agricultural practices which further 
exacerbate this feature.

بي�ض املتو�صط تاريخيًا اإىل ما يقارب  تعود �صجرة الزيتون يف دول �رشق حو�ض البحر الأ

3500 �صنة قبل امليالد، ثم انتقلت هذه الزراعة �صماًل باجتاه اإيطاليا عن طريق اليونانيني 

ال�صاطئ  اإىل دول  الزيتون وبعدها  اإنتاج زيت  وائل يف عمليات  الأ الذين يعتربون  القدامى 

غريق. ال�صمايل من اإفريقيا ومن ثم اإىل اأ�صبانيا عن طريق الفينيقيني والإ

نتاج العاملي من زيت الزيتون يف املو�صم 2005-2006 حوايل 2.6 مليون طن واتت دول الحتاد  بلغ الإ

وروبي يف طليعة الدول املنتجة لزيت الزيتون، حيث بلغ اإنتاجها 2 مليون طن، تليها تون�ض )220.000  الأ

ردن ).22.000 طن(. طن(، تركيا ).115.000 طن(، �صوريا )100.000 طن(، املغرب )75.000 طن( والأ

ح�صاءات املتوفرة لدى وزارة الزراعة اللبنانية )2005(، اأن امل�صاحات املزروعة باأ�صجار  ت�صري اآخر الإ

األف هكتار، ومنها 8٪ من امل�صاحات املروية. وتتوزع امل�صاحات  الزيتون يف لبنان بلغت حوايل 58.8 

املزروعة بالزيتون يف لبنان ح�صب املناطق على النحو التايل: 40٪ يف ال�صمال، 20٪ يف النبطية، 18٪ يف 

اجلنوب، 17٪ يف جبل لبنان و5٪ يف البقاع.

اأما اإنتاج زيت الزيتون يف لبنان فقد بلغ حوايل 25.000 طن يف العام 2004 ثم تدنى اإىل 11.500 

نتاج بني �صنة واأخرى طبقًا  طن يف العام 2005، ويعود هذا التفاوت اإىل ظاهرة املعاومة حيث ينخف�ض الإ

الرباعم،  و�صقوط  بتك�رش  يت�صبب  غ�صان مما  الأ تعتمد على �رشب  والتي  لبنان  املتبعة يف  القطاف  لطرق 

ف�صاًل عن العمليات الزراعية اخلاطئة من تقليم وحراثة وت�صميد وغريها.

Main Olive Varietiesاأهــم اأ�صـنــاف الزيتون

SORANI ال�صوراين - البلدي

م�صتطيل

ا�صود

متو�صط/3.5 غرام

مقاوم حلفار ال�صاق ولعني الطاوو�ض

350-600 ملم �صنويًا

٪30-25

30-50 كيلوغرام لل�صجرة �صنويًا

ال�صنف

ال�صكل

اللون

احلجم/الوزن

فات احل�صا�صية لالآ

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت 

نتاجية  الإ

Al khodairi اخل�صريي

م�صتطيل

ا�صود

متو�صط

ح�صا�ض حلفار ال�صاق ومقاوم لعني الطاوو�ض

400-800 ملم �صنويًا

٪26-22

35-50 كيلو غرام �صنويًا

ال�صنف

ال�صكل

اللون

احلجم

فات احل�صا�صية لالآ

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت 

نتاجية الإ

Escolano اال�صكوالنو

جاذبة لذبابة الثمار

اأكرث من 400 ملم �صنويًا

٪15

ال�صنف

فات احل�صا�صية لالآ

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت 

Al Zaiti الزيتي

م�صتدير

�صغري

ح�صا�ض حلفار ال�صاق ومقاوم لعني الطاوو�ض

350-600 ملم �صنويًا

٪33-30

40-60 كيلوغرام لل�صجرة �صنويًا

ال�صنف

ال�صكل

احلجم

مرا�ض مقاومة الأ

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت 

نتاجية الإ

AL Kaisi القي�صي

م�صتدير

اخ�رش

كبري

مقاوم حلفار ال�صاق ولعني الطاوو�ض

350-500 ملم �صنويًا

٪20-18

�صنف قليل املعاومة 30-60 كيلو غرام �صنوًيا

ال�صنف 

ال�صكل

اللون

احلجم

فات احل�صا�صية لالآ

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت 

نتاجية الإ

Nabali نبايل

بي�صاوي 

�صغري/1.5-3 غرام

اأكرث من 400 ملم �صنويًا

٪34

ال�صنف

ال�صكل

احلجم/الوزن

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت   

Picual بيكوال

اأ�صبانيا

م�صتدير

ا�صود

متو�صط/3-7 غرام

ح�صا�صة لذبابة الزيتون

٪25-21

ال�صنف

اأهم الدول املنتجة

ال�صكل

اللون

احلجم/الوزن

فات احل�صا�صية لالآ

ن�صبة الزيت

Monzanillo منزانيللو

اأ�صبانيا

م�صتدير

اأ�صود

متو�صط/ 4-6 غرام

ح�صا�صة لذبابة الزيتون

٪20-16

ال�صنف

اأهم الدول املنتجة

ال�صكل

اللون

احلجم/الوزن

فات احل�صا�صية لالآ

ن�صبة الزيت

Coratina كوراتينا

اإيطاليا

م�صتطيل

�صغري/3-4 غرام

٪22-18

ال�صنف

اأهم الدول املنتجة

ال�صكل

احلجم/الوزن

ن�صبة الزيت

Arabequina اربيكوين

اأ�صبانيا

م�صتدير

ا�صود

�صغري/1-2 غرام

٪22-20

ال�صنف

اأهم الدول املنتجة

ال�صكل

اللون

احلجم/الوزن

ن�صبة الزيت

Frontoio فرانتويو

اإيطاليا

م�صتطيل

اخ�رش فاحت

�صغري/2-3 غرام

ل يتحمل اجلفاف

٪23-18

ال�صنف

اأهم الدول املنتجة

ال�صكل

اللون

احلجم/الوزن

الحتياجات املائية

ن�صبة الزيت   

ال�صنف 

اأهم الدول املنتجة

ال�صكل

احلجم/الوزن

ن�صبة الزيت

بي�ض املتو�سط. نعر�ض يف ما يلي اأهم اأ�سناف الزيتون املزروعة يف لبنان وتلك املتواجدة يف باقي دول البحر الأ

كرث انت�صارًا يف لبنان اأهم اأ�صناف الزيتون واالأ

Kronaki كروناكي

اليونان

م�صتطيل اإىل م�صتدير

�صغري/1-1.5 غرام

٪24-16

بي�ض املتو�صط �صناف انت�صارًا يف دول حو�ض البحر االأ اأهم واأكرث االأ
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Main Olive Diseases & Pests
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اأهــم اآفات الزيتون

بحاث العلمية الزراعية امل�سدر: اإعداد الدكتور ايليا ال�سويري  - م�سلحة الأ

عثة الزيتون )القاطوع(

Olive Kernel borer (Prays oleae)

ذبابة الزيتون

Olive Fruit Fly (Bactrocera oleae)

اخل�سائ�ض

تظهر ذبابة ثمار الزيتون يف اأواخر ف�صل الربيع يف مرحلة 

تكوين اللب، اأي يف �صهري اأيار وحزيران يف املناطق ال�صاحلية، 

ويف الن�صف الثاين من �صهر متوز يف املناطق اجلبلية. مت�صي 

احل�رشة ال�صتاء على �صكل خادرة يف اأماكن جتمع الثمار اأو بني 

غ�صان اأو يف بقايا معا�رش الزيت ويف الرتبة. تكون احل�رشة  الأ

نثى البي�ض داخل الثمرة،  م�رّشة يف طورها الريقي، اإذ ت�صع الأ

خ�صو�صًا يف الثمار الكبرية احلجم. بعد الفق�ض، تتغذى الريقة 

ر�ض  �صابة ت�صاقط الثمار على الأ على لب الثمرة وينتج عن الإ

قبل ن�صجها، مما ينعك�ض �صلبًا على نوعية الثمار، ويوؤدي اإىل 

ت�صمل دورة  الزيت وتدين نوعيته.  ن�صبة احلمو�صة يف  ارتفاع 

حياة احل�رشة 3 اإىل 4 اأجيال يف ال�صنة.

اإ�سرتاتيجية املكافحة

حتى  اأّيار  �صهر  من  ابتداًء  اأ�صبوعيًا  فة  الآ ظهور  مراقبة   •
لر�صد  الفورمونية  اأو  الغذائية  امل�صائد  بوا�صطة  ول  الأ ت�رشين 

اأو اجلنوبية الغربية لل�صجرة( ومن خالل  احل�رشة الكاملة )م�صيدة واحدة لكل 3 دومن يف اجلهة اجلنوبية 

مراقبة الثمار لر�صد الريقات )عينة من 100 ثمرة / 10 اأ�صجار من الب�صتان(.

امل�صابة  الثمار  ن�صبة  ت�صل  عندما  اأو  امل�صيدة  يف  ذبابة   3-1 التقاط  عند  املكافحة  بتطبيق  • البدء 
10-15٪ لزيتون الزيت و2-5 ٪ لزيتون املائدة.  

 .Deltamethrin  صجار مببيد ح�رشي مثل الديلتامرتين� • ر�ض اجلهة اجلنوبية اأو اجلنوبية الغربية من الأ
Hydrolysat de Protéines( بحيث  يجب مزج املبيد مع مادة جاذبة للح�رشة )هيدروليزات الربوتيني 

�صجار �صمن خط واحد من كل 3 خطوط داخل الب�صتان. يكفي ر�ض الأ

• احّلد من اخل�صائر باعتماد بع�ض العمليات الزراعية مثل القطاف املبكر، جمع ثمار الزيتون امل�صابة 
ر�ض بعد قطاف الزيتون للق�صاء على العذارى املوجودة يف  ر�ض واإتالفها، حراثة الأ واملت�صاقطة على الأ

�صارة اإىل �رشورة تنظيف املعا�رش من  زوتي املتوازن كل �صنة. جتدر الإ الرتبة، التقليم ال�صحيح والت�صميد الآ

البقايا والرت�صبات بعد النتهاء من مو�صم الع�رش.

مّت  الذي    Opius concolor كونكولور  اأوبيو�ض  الطفيلي  احل�رشة  لهذه  الطبيعية  عداء  الأ اأبرز  من   •
ا�صترياده اإىل لبنان واإطالقه منذ اأواخر ال�صبعينات، غري اأن ن�صبة التطفل يف احلقل مل تتعد 30 ٪.

اخل�سائ�ض

تبي�ض الفرا�صة يف اأوائل ني�صان عند ظهور العناقيد 

حول  حريرية  خيوطًا  الريقة  تغزل  حيث  الزهرية، 

الريقات  تتابع  ت�صاقطها.  اإىل  يوؤدي  مما  زهار  الأ

تطّورها لتتحّول اإىل عذراء تخرج منها فرا�صات اجليل 

اأّيار.  اأواخر  الثمار يف  التي ت�صع بي�صها على  الثاين 

النواة  حمتويات  وتلتهم  الثمار  داخل  الريقات  تنمو 

يف  الثمار  ت�صاقط  اإىل  يوؤّدي  مما  ال�صيف،  خالل 

�صنوية  باأ�رشار  الزيتون  عّثة  تت�صّبب  اخلريف.  اأوائل 

ج�صيمة على اأزهار وثمار الزيتون قد تق�صي يف بع�ض 

حيان على اأكرث من 80٪ من املو�صم. يظهر اجليل  الأ

اأن توؤدي مل�صاعفات �صلبية على املح�صول.  وراق وتتغذى الريقات عليها دون  الأ ال�صتاء على  الثالث يف 

بالتايل يكون للح�رشة ثالثة اأجيال يف ال�صنة.

اإ�سرتاتيجية املكافحة

ني�صان، مبعدل  �صهر  اإبتداًء من  للذكور  اجلاذبة  الفرومونية  امل�صائد  بوا�صطة  الزيتون  • ر�صد ح�رشة عثة 
�صابة التي ت�صتدعي  م�صيدة واحدة لكل 3 دومن تو�صع بالجتاه ال�صمايل الغربي لل�صجرة. حتّدد درجة الإ

�صبوع.  املكافحة عند التقاط 100 فرا�صة/امل�صيدة/الأ

احل�رشة(:  )ظهور خيوط  الزهرية  العناقيد  �صابة اىل10٪ من  الإ ن�صبة  زهار، عندما ت�صل  الإ • يف مرحلة 
تطبيق املكافحة الكيميائية يف مرحلة ما بعد العقد ملكافحة اجليل التايل، با�صتخدام مبيدات ح�رشية مثل 

تيفلوبنزورون Teflubenzuron، اأو الديلتامرتين  Deltamethrin، او الثيربمرتين Cypermethrin على اأن 

يعاود الر�ض بعد 2-3 اأ�صابيع.

الثمار  من  عينات  جمع  عندئذ  ميكن  زهار،  الإ مرحلة  يف  �صابة  الإ ن�صبة  حول  املعلومات  تتوّفر  مل  • اإذا 
�صابة 5٪، يجب ر�ض مبيد ح�رشي. ع�صوائيا”، فاإذا تعّدت ن�صبة الإ

�صابة بعّثة الزيتون 40 ٪ من الثمار املت�صاقطة، اأو اإذا تعّدت ن�صبة  • عند قطف الثمار، اإذا تعّدت ن�صبة الإ
زهار.  فة 10٪، ينبغي ر�ض مبيد ح�رشي خالل الربيع مبا�رشة قبل مرحلة الإ وراق امل�صابة بهذه الآ الأ

باعتماد  البيولوجية  املكافحة  تطبيق  ي�صتح�صن  احلرج،  احّلد  هذا  �صابة  الإ ن�صبة  تتعد  مل  حال  يف  • اأّما 
عند  زهار  الإ فرتة  خالل  الربيع  يف   Bacillus thuringiensis تورينجيان�ض  البا�صيلو�ض  البكتريي  املبيد 

ر عملية الر�ض بعد 7-10 اأيام.
ّ
ظهور الريقات، على اأن تكر

لها  تتعر�ض  التي  الفطرية  مرا�ض  الأ اأهم  من 

بي�ض املتو�صط  �صجرة الزيتون يف منطقة البحر الأ

ال�صاحلية،  املناطق  يف  تنت�رش  والتي  لبنان،  ويف 

واملنخف�صة ويف الوديان املعر�صة لرطوبة مرتفعة 

ف�صلي  خالل  خا�صة  مطار  لالأ متكرر  وهطول 

اخلريف والربيع.

�سابة  اأعرا�ض الإ

عديدة  بقعًا  حمدثا  وراق  الأ على  فطري  منو   •
م�صتديرة )2-12ملم( �صوداء اللون.

اللون.  داكنة  لت�صبح  البقع  هذه  تطور   •
ري�ض  على  املوجودة  العيون  ي�صبه  مظهراً  تاأخذ 

الطاوو�ض.

�صوداء  اإىل  خ�رشاء  بقع  مع  وراق  الأ ا�صفرار   •
اللون.

وراق فتبدو ال�صجرة عارية. • ت�صاقط مبكر لالأ
يف  تدريجي  وتدهور  ال�صجرة  يف  عام  • �صعف 

و�صعها ال�صحي.

العوامل امل�ساعدة على انت�سار املر�ض

و22   18 )بني  احلرارة  رئي�صيان:  عامالن   •
درجة مئوية( والرطوبة املرتفعة. 

ف�صلي  خالل  باملر�ض  �صابة  الإ كثافة   •
التي  مطار  الأ هطول  بعد  خا�صة  والربيع  اخلريف 

اإىل  امل�صابة  وراق  الأ من  املر�ض  انتقال  ت�صبب 

وراق ال�صليمة. الأ

اإ�سرتاتيجية املكافحة 

خالل  من  باملر�ض  �صابة  الإ كثافة  تخفيف   •
املناطق  يف  احل�صا�صة  �صناف  الأ زراعة  جتنب 

وراق  الأ لدفن  الرتبة  حراثة  الرطوبة،  ال�صديدة 

تقليم  املناخية،  الظروف  مراعات  امل�صابة، 

�صجار، اعتماد ت�صميد متوازن. الأ

املبيدات  با�صتعمال  اخلريفية  املكافحة   •
مطار.  النحا�صية خا�صة بعد هطول الأ

اأواخر  الربيعية  املكافحة  اأي  ثانية  مكافحة   •
�صباط-اأوائل اآذار، طبقًا للظروف املناخية وحتديد 

زهار(. فرتة املكافحة حتى اأوائل ني�صان )قبل الإ

وراق حتى تلك املت�صاقطة على  • ر�ض جميع الأ
ر�ض.  الأ

• من اأهم املبيدات امل�صتعملة يف مكافحة مر�ض 
املانكوزيب  النحا�صية،  املبيدات  الطاوو�ض:  عني 

.)Mancozèbe(

�صنوات  لعدة  اخلريفية  املكافحة  اعتماد   •
متتالية.

بعد  ال�صوداء  النقط  ظهور  عند  املكافحة  بدء   •
القطاف وهطول المطار.

يف  املوبوؤة  احلقول  يف  املكافحة  تطبيق   •
املنطقة اإذا اأمكن.

�صناف املقاومة للمر�ض.  • اختيار الأ

�سابة اأعرا�ض الإ

وراق والتواء يف  الأ ا�صفرار وملاعية على  • ظهور 
�صكلها.

غ�صان. • ذبول �رشيع يف الطرود والأ
غ�صان. وراق وتعري الأ • يبا�ض الأ

وعية اجلهازية. • تلون داكن يف الأ
عرا�ض يف بداية الربيع، وخ�صو�صًا على  • ظهور الأ

�صجار الفتية. الأ

البالغة بن�صبة اقل خالل نهاية  �صجار  الأ اإ�صابة   •
ف�صل الربيع واأوائل ف�صل ال�صيف. 

العوامل امل�ساعدة على انت�سار املر�ض

�صابة املرتفعة، خ�صو�صًا يف الب�صاتني  • ن�صبة الإ
الباذجنان  البندورة،  بالقطن،  �صابقا  املزروعة 

والفليفلة اأو زراعات ح�صا�صة اأخرى.

• تواجد املر�ض يف الرتبة خ�صو�صًا حيث احلرارة 
تناهز 20 اإىل 25 درجة مئوية.

الزراعية  الري واملكننة  انت�صار املر�ض بوا�صطة   •
ن�صان. وراق امل�صابة وبوا�صطة الإ والأ

�صجار. • ظهور جروح يف جذور الأ

اإ�سرتاتيجية املكافحة

• اعتماد الوقاية اجليدة واملنا�صبة.
امل�صاتل(  )يف  �صحيا  موثقة  �صتول  ا�صتخدام   •

واعتماد اأ�صناف واأ�صول مقاومة.

• التاأكد من خلو الرتبة من املر�ض.
بطريقة  ت�صميد(  )ري،  احلقلية  عمال  الأ اتباع   •

مدرو�صة.

• تعقيم اأدوات التقليم.
�صجار امل�صابة وحرقها. • قطع الأ

• تعقيم الرتبة اإذا اأمكن قبل الزرع.
البيولوجية  املكافحة  اعتماد  نحو  التوجه   •

Aspergillus terrus, Talaromyces flavus

مر�ض عني الطاوو�ض

Peacock’s eye disease 
(Spilocaea oleaginea)

مر�ض الفرتي�صيليوم

Verticillium disease (Verticillium dahliae)



معامالت ما بعد احل�صاد للزيتون

Maturity Indices دالئل اكتمال النمو

خ�رض الزيتون الأ

دنى من النقاط ) العدي�صات( ذات  احلجم واللون: لون متجان�ض اخ�رش فاحت، مع وجود احلد الأ

اللون الفاحت. تعترب ثمرة الزيتون مكتملة التكوين لدى ظهور �صائل اأبي�ض عند ال�صغط عليها.

�سود  الزيتون الأ

خ�رش.  يتحول لون ثمار الزيتون اإىل اأ�صود بعد مرور 3 اإىل 4 ا�صهر على مرحلة اكتمال النمو الأ

�صود. �صود و�صهولة قطاف الثمار عن ال�صجرة من دلئل النمو للزيتون الأ ويعترب اللون الأ

Quality Indices دالئل اجلودة

خ�رض الزيتون الأ

احل�رشات  واأ�رشار  والنم�ض،  والذبول  امليكانيكية  �رشار  الأ من  الثمار  وخلو  املتجان�ض،   اللون 

والعفن.

ميكن ت�صنيع الزيتون طبقًا للطريقة املعتمدة يف كاليفورنيا (black- ripe style) اأو للطريقة 

.)green style( صبانية� الإ

�سود الزيتون الأ

اللون املتجان�ض، وخلو الثمار من العيوب، وتكون ن�صبة الزيت فيها بني 12 و25٪ طبقًا لل�صنف، 

يطالية اأو اليونانية، اأو تع�رش ل�صتخراج الزيت. وحتفظ طبقًا للطريقتني الإ

 Optimum Temperature درجة احلرارة املثلى

من 5  اإىل 7.5 درجات مئوية. تت�صبب احلرارة ما دون 5 درجات مئوية  باأ�رشار تربيد على ثمار 

الزيتون الطازجة.

Optimum Relative Humidity  درجة الرطوبة املثلى

من 90 اإىل ٪95.

(CO2) Rates of Respiration معدالت التنف�ض

20  10             7.5    5 درجة احلرارة  °م   

معدل التنف�ض 

40 - 20  16 - 12  12 - 8 مل CO2/كلغ x  �صاعة             5 - 10 

Rates of Ethylene Production معدالت اإنتاج االثيلني

�صود، على حرارة  خ�رش، و 0.5 للزيتون الأ x �صاعة للزيتون الأ ما دون 0.1 مايكروليرت/كلغ  

20 درجة مئوية. 

Responses to Ethylene اال�صتجابات لالثيلني

تتاأثر ثمار الزيتون خالل عملية التخزين بالثيلني يف حال تعدى ن�صبة واحد يف املليون، وذلك 

خ�رش وال�صالبة. من خالل فقدان اللون الأ

Responses to Controlled Atmospheres اال�صتجابة للجو الهوائي املتحكم به

• الظروف املثلى للجو املتحكم به: من 2 اإىل 3٪ اأوك�صجني، ومن �صفر اإىل 1٪ ثاين اأك�صيد الكربون، 
ويوؤدي ذلك اإىل تاأخري الن�صوج وحفظ �صالبة الثمار ملدة 12 اأ�صبوعًا على حرارة 5 درجات مئوية،  

اأو ملدة 9 اأ�صابيع على حرارة 7.5 درجات مئوية.

وك�صيجني بن�صبة تقل عن 2٪ قد يوؤدي  اإىل ظهور نكهة غري مقبولة للثمار. • ا�صتخدام الأ
التربيد يف حال مت  اأ�رشار  الكربون بن�صبة تتعدى 5٪ قد يزيد من وقع  اأك�صيد  ا�صتخدام ثاين   •

تخزين الثمار على حرارة تقل عن 7.5 درجات مئوية.

بعد  مبا�رشة  ت�صنيعه  فينبغي  �صود  الأ الزيتون  اأما  فقط،  خ�رش  الأ للزيتون  اأعاله  ال�رشوط  تعود 

قطفه.

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 Olivesمعامـالت ما بعد احل�صاد للزيتون

Technical Information تقنيات زراعية

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

نواع واأ�سناف اخل�سار والفاكهة متوفرة عند الطلب.  * * املعلومات حول تقنيات ما بعد احل�ساد العائدة لأ
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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.

اأ�صرار الثمار بعد احل�صاد

Physiological Disorders  صرار الفيزيولوجية� االأ

Chilling Injury اأ�رضار التربيد

قد ت�صكل اأ�رشار التربيد �صببا رئي�صا يف تدهور جودة ثمار الزيتون الطازجة يف حال مت تخزينها 

كرث من اأ�صبوعني على حرارة �صفر درجة مئوية، اأو ملدة خم�صة اأ�صابيع على حرارة  قبل الت�صنيع لأ

2 درجة مئوية، اأو ملدة �صتة اأ�صابيع على حرارة 3 درجات مئوية.

ت�صمل اأعرا�ض اأ�رشار التربيد، التلون البني الداخلي الذي يبداأ يف اللب حول النواة ثم ينت�رش اإىل 

اخلارج يف اجتاه الق�رشة، ما ي�صري اإىل �صدة ال�صابة. وجتدر ال�صارة بان ا�صناف Mission هي اقل 

. Sevillano و Ascolano صناف� �صناف Manzanillo والأ �رشار التربيد من الأ ح�صا�صية لأ

 

  Nailhead رضر راأ�س امل�سمار�

يتميز بظهور نقر وبقع على الثمرة ب�صبب موت اخلاليا، ما يوؤدي اإىل تكون جيوب هوائية حتت 

عرا�ض يف ثمار الزيتون التي حتفظ على حرارة 10 درجات مئوية ملدة 6  الق�رشة، وتالحظ هذه الأ

اأ�صابيع اأو اكرث، اأو على حرارة 7.5 درجات مئوية ملدة 12 اأ�صبوع اأو اكرث.

  Carbon Dioxide injury رضر ثاين اأك�سيد الكربون�

عرا�ض ظهور تلون بني داخلي لدى تعر�ض الثمار اإىل ن�صبة ثاين اأك�صيد الكربون تتعدى  ت�صمل الأ

5٪  ملدة 4 اأ�صابيع اأو اكرث.

Physical Injury  رضار الفيزيائية� الأ

�رشار امليكانيكية  من ال�رشوري اإجراء عمليات القطاف والتداول والتعبئة بحر�ض �صديد لتاليف الأ

على ثمار الزيتون التي تت�صبب بفقدان املاء والكرم�صة والعفن.

  Pathological Disorders  رضار الباثولوجية� الأ

�رشار  لأ اأو  مئوية(  درجات   5 دون  ما  )حرارة  التربيد  �رشار  لأ الزيتون  ثمار  تعر�ض  عن  تنتج 

ميكانيكية، اأو يف حال مل يتم تخزينها على احلرارة الف�صلى اأي بني 5 و 7.5 درجات مئوية، اأو 

وك�صجني  لدى تعر�صها جلو هوائي غري منا�صب ) ن�صبة ثاين اأك�صيد الكربون تتعدى 5٪  و/اأو ن�صبة الأ

تقل عن ٪2(.

Source: UC Davis University, California, USA.
Post harvest techniques for all fruits and vegetables are available upon request. 

1. العناية بالثمار منذ تواجدها على ال�صجرة مروراً مبراحل القطاف واجلمع واحلفظ و النقل.

الثمار  على  ال�رشر  لتاليف  �صجار،  الأ هز  اآلت  بوا�صطة  امليكانيكي  اأو  اليدوي  القطاف  اعتماد   .2

وال�صجر.

وراق عنها. ر�ض وف�صل الأ 3. غ�صل الثمار خ�صو�صًاً تلك التي يتم جمعها عن الأ

4. عدم جمع وتو�صيب الثمار يف اأكيا�ض بال�صتيكية، لتاليف ح�صول التخمر.

5. ينبغي ع�رش الزيتون مبا�رشة بعد القطاف بعد ف�صل الثمار املت�رشرة عن الثمار ال�صليمة، لتفادي 

زيادة احلمو�صة يف الزيت.

6. يف حال تعذر الع�رش مبا�رشة بعد القطاف ينبغي تخزين الثمار ملدة ق�صرية يف اأماكن باردة ذات 

تهوئة جيدة، على اأن ل يزيد ارتفاع الثمار املكد�صة عن 25 �صنتم.

اآلت ع�رش وتنكات تخزين م�صنعة من حديد غري قابل لل�صداأ )�صتانل�ض �صتيل( وغ�صلها  7. ا�صتخدام 

ب�صورة منتظمة )كل ثالثة اأيام(.

وبداية  املو�صم  انتهاء  عند  التخزين وخ�صو�صا  وتنكات  واملعدات  جهزة  الأ نظافة  املحافظة على   .8

مو�صم جديد.

ك�صدة. 9. ا�صتخدام الطرق احلديثة يف تعبئة الزيت )فاكيوم Vacuum( لتفادي الأ

ك�صدة، وذات موا�صفات جودة عالية. وك�صجني لتفادي الأ 10. ا�صتخدام عبوات عازلة لل�صوء والأ

11. عدم تعري�ض الزيت للحرارة العالية وللهواء وال�صوء والرطوبة والروائح.

12. ف�صل الزيت عن ال�صوائب ب�صورة دورية.

13. الهتمام املتوا�صل واجليد بظروف التخزين .

ل بد من اعتماد تقنية تقليم �صجرة الزيتون خالل ال�صتاء اأو اأوائل الربيع يف املناطق املعر�صة للجليد 

هداف التالية: تراعي الأ

مرا�ض الفطرية واحل�رشات ال�صارة وخا�صة ذبابة الزيتون حيث تقلل الثمرات امل�صابة  اأ. احلد من منو الأ

من قيمة الزيت املنتج.

ب. احلد من ظاهرة املعاومة وذلك من خالل احلفاظ على اأغ�صان الزيتون الفتية التي تثمر مرة واحدة.

نتاج زيت زيتون عايل اجلودة ال�صروط املثلى الإ
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International Marketing Standards for Olive Oilموا�صفات الت�صويق العاملية لزيت الزيتون

�سواق، م�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان. املوا�سفات املتعلقة بالفاكهة واخل�سار متوفرة عند الطلب. * امل�سدر: خدمة املعلومات حول الأ
Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL. Standards for all varieties are available upon request 
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)الطعم،  الزيتون  زيت  جودة  تتاأثر 

ال�صحية(  والفوائد  املظهر  النكهة، 

الزيتون  ثمار  ونوعية  بجودة 

والنقل  القطاف  وبطرق  ومن�صاأها، 

واحلفظ والع�رش املعتمدة.

ي�صّنف زيت الزيتون طبقًا للموا�صفة 

لزيت  العاملي  املجل�ض  عن  ال�صادرة 

الحتاد  دول  يف  واملعتمدة  الزيتون 

ابواب  ت�صعة  حتت  وذلك  الوروبي 

وذلك  رئي�صيني  ق�صمني  �صمن  تتجمع 

الزيت  ونقاوة  الع�رش  لطرق  طبقًا 

املذاق  وخ�صائ�ض  احلمو�صة  ون�صب 

وذلك على النحو التايل: 

غري ال�سالح لال�ستهالك الب�رضيال�سالح لال�ستهالك الب�رضي

اأ-1 زيت الزيتون البكر املمتاز 

Extra Virgin Olive Oil
دون  للزيتون  وىل  الأ الع�رشة  من  ي�صتخرج 

ن�صبة  تتجاوز  ل  كيمائية.  مواد  اأي  اإ�صافة 

احلمو�صة فيه 0.8 غرام/100 غرام زيت.

اأ-2 زيت الزيتون البكر

Virgin Olive Oil
الناجت  الثانية للجفت  الع�رشة   ي�صتخرج من 

احلمو�صة  ن�صبة  تكون  وىل.  الأ الع�رشة  عن 

فيه دون 2 غرام/100 غرام زيت.

اأ-3 زيت الزيتون البكر العادي

 Ordinary Virgin Olive Oil
 3.3 دون  فيه  احلمو�صة  ن�صبة  تكون 

غرام/100 غرام زيت.

اأ-4 زيت اللمبانتي البكر 

Lampante Virgin Olive oil
تزيد ن�صبة احلمو�صة فيه عن 3.3 غرام/100 

�صاحلًا  لي�صبح  تكريره  ينبغي  زيت.  غرام 

لال�صتهالك الب�رشي.

2-اأ زيت تفل الزيتون اخلام

Crude olive-pomace oil
ي�صلح  ول  ميكانيكية،  غرا�ض  لأ معد  زيت 

لال�صتهالك الب�رشي اإل بعد تكريره.

2-ب زيت تفل الزيتون املكرر

 Refined olive-pomace oil
ي�صتخرج بعد تكرير زيت تفل الزيتون اخلام. ل 

تتعدى ن�صبة احلمو�صة فيه 0.3  غرام/100 

غرام زيت.

2-ج زيت تفل الزيتون

Olive-pomace oil
هو مزيج من زيت تفل الزيتون املكرر وزيت الزيتون البكر. ل تتعدى ن�صبة احلمو�صة فيه

1 غرام/100 غرام زيت. ل ينبغي ال�صارة اليه حتت ت�صمية “زيت الزيتون”.

1. زيت الزيتون )Olive Oil(: ي�صتخرج من ثمرة الزيتون �صنف )Olea europaea L(  دون ا�صتعمال اأي مواد كيمائية اأو اإ�صافة اأي زيوت من اأ�صناف اأخرى.

 )Centrifugation( والطرد املركزي )Decanting( ي�صتخرج من ثمار الزيتون عرب الطرق امليكانيكية والفيزيائية، ل�صيما الرت�صيب اأو الت�صفية :)Virgin Olive Oil(اأ- زيت الزيتون البكر

والتكرير )Filtration(، و�صمن �رشوط معينة، كتاأمني درجة حرارة منا�صبة ل تت�صبب باأي �رشر على الزيت. يت�صمن هذا الت�صنيف الزيوت ال�صاحلة لال�صتهالك الب�رشي وتلك غري ال�صاحلة 

لال�صتهالك الب�رشي.

ب - زيت الزيتون املكرر )Refined Olive Oil(: ي�صتخرج من زيت الزيتون البكر عرب ت�صفيته. ل تزيد ن�صبة احلمو�صة فيه عن 0.3 غرام/100 غرام زيت.

ج - زيت الزيتون املمزوج )Blended Olive Oil(: هو مزيج بني زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون املكرر. ل تزيد ن�صبة احلمو�صة فيه  عن 1 غرام/100 غرام زيت.

2.زيت تفل الزيتون )Pomace Olive Oil(: ي�صتخرج بعد معاجلة تفل الزيتون باملواد الكيمائية اأو الطرق الفيزيائية. ل ي�صمل هذا ال�صنف الزيوت امل�صتخرجة عرب مزج عدة ا�صناف من 

الزيوت مع عدم اإ�صافة اأي زيوت من اأ�صناف خمتلفة.
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�صواق املحلية الأ

ال�سادرات

للعام 2006 حوايل 1.822 طن منها حوايل  الزيتون  اللبنانية من زيت  ال�صادرات  بلغ حجم 

وىل(. 26٪  من زيت الزيتون البكر )الع�صارة الأ

مريكية  الأ املتحدة  الوليات   :2006 العام  خالل  اللبناين  الزيتون  لزيت  امل�صتوردة  الدول  اأهم 

مارات العربية )154 طن(  )468 طن(، الكويت )266 طن(، كندا )255 طن(، ا�صبانيا )162 طن(، الإ

واأ�صرتاليا )151 طن(.

الواردات:

الزيتون ومنه حوايل 68٪ من  العام 2006 حوايل 1.224 طن من زيت  لبنان خالل  ا�صتورد 

وىل بني الدول امل�صدرة لزيت الزيتون اإىل لبنان بن�صبة ٪99  الزيتون البكر. حتتل �صوريا املرتبة الأ

من اإجمايل واردات هذا املنتج للعام 2006.

عوام  يبني ال�صكل التايل الرتفاع الكبري الذي �صهده حجم واردات زيت الزيتون اإىل لبنان بني الأ

2004 و2005، من 61 اإىل 1.643 طن اأي بن�صبة 2500٪ وذلك بعد دخول اتفاقية التي�صري حيز 

التنفيذ.
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�صعة 16  عبوات  مبا�رشة يف  امل�صتهلك  اإىل  املنتج  غالبًا من  املحلي  الزيتون  زيت  ت�صويق  يتم 

اأ�صعار الزيت املباع بهذه الطريقة بني  اأو بكر( وترتاوح  كلغ دون حتديد جودة الزيت )بكر ممتاز 

100.000 و150.000 لرية لبنانية.

كما يتم ت�صويق زيت الزيتون املنتج حمليًا يف ال�صوبر ماركت يف عبوات زجاجية ب�صعة ترتاوح 

بني 0.5 و5 ليرت وتظهر عليها مل�صقات تت�صمن ذكر امل�صدر والت�صنيف والتي ل تتطابق اأحيانًا 

مع امل�صدر احلقيقي للمنتج اأو مع املوا�صفات املعتمدة دوليًا.

عوام 1999 و2004 بن�صبة حوايل 65٪، ويعود هذا  �صهدت اأ�صعار زيت الزيتون تراجعًا بني الأ

بعد  وذلك  العربية  الدول  من  وامل�صتورد  اللبناين  الزيتون  زيت  بني  املناف�صة  احتدام  اإىل  الرتاجع 

دخول اتفاقية التي�صري العربية حيز التنفيذ يف العام 2005.

Local olive oil is usually sold directly to customers in 16 Kg containers, without 
any indication on the grade or the quality, at an average price of LBP100,000-
150,000.

On the other hand, local olive oil is also sold in supermarkets in bottles, of 0.5 
to 5 liters, with labels displaying the product category and the manufacturer, but 
that are not in conformity with the international standards. 

It is worthy to mention that, over the years 1999 - 2004, and in light of the 
opening up to Arab markets within the GAFTA context and of the amplified 
competition in Lebanon’s olive oil market, prices of local olive oil witnessed a 
staggering decrease of around 65%.  

Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Lebanon’s exports of olive oil for the year 2006 were valued at 1.822 tons, 
26% of which were exports of Virgin olive oil. Main export destinations for that 
year included: the USA (486 tons), Kuwait (266 tons), Canada (255 tons), the 
UAE (154 tons) and Australia (151 tons).

On the other hand, Lebanon’s imports of olive oil for 2006 were in the vicin--
ity of 1.244 tons, 68% of which were imports of Virgin olive oil. Syria was the 
country’s main supplying source, accounting for around 99% of Lebanon’s im--
ports of olive oil.

The following chart depicts an increase of 2500% in Lebanon’s imports of ol--
ive oil between 2004 and 2005 due to GAFTA’s entry into full implementation.

امل�سدر: اإحتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان، نقاًل عن اإح�ساءات مديرية اجلمارك.

Source: FCCIAL based on Lebanese Customs Statistics

   Source: Ministry of Agriculture                             ح�ساءات املتوفرة لدى وزارة الزراعة امل�سدر: اآخر الإ

Lebanese olive oil prices (U.S. $/Litre)اأ�سعار مبيع زيت الزيتون اللبناين )د.اأ/ليرت(

تطور اأ�سعار زيت الزيتون يف لبنان

اأهم الدول امل�ستوردة لزيت الزيتون اللبناين يف العام 2006

تطور حجم �سادرات وواردات زيت الزيتون 2006-2003
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اأ�صواق الت�صدير
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فريق عمل الن�رشة ال�سهرية لدى غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان:

�سواق املحلية(، ن�سيمة غامن )اأ�سواق الت�سدير(، رانية بزري وربيع �سربا )التحرير( اإيلي م�سعود وطوين حجار )الأ

الزيتون، والتي  عوام املا�صية حول زيت  الأ اأجريت خالل  التي  العديدة  بحاث  الدرا�صات والأ على �صوء 

مرا�ض امل�صتع�صية،  اأظهرت الفوائد ال�صحية والغذائية الكبرية لهذا املنتج، كاحلماية من اأمرا�ض القلب والأ

العطور  امل�صتح�رشات،  )ال�صابون،  وم�صتقاته  الزيتون  زيت  ا�صتهالك  على  العامل  بلدان  يف  الطلب  ازداد 

وغريها(، مما اأدى اإىل ارتفاع اأ�صعار زيت الزيتون البكر، التي و�صلت يف بع�ض الدول اإىل 7 دولر اأمريكي 

للكيلوغرام )اأنظر اجلدول(.

الزيتون،  زيت  منتجات  على  امل�صافة  القيمة  ورفع  العر�ض  تطور  اإىل  اأدت  التي  التحولت  ابرز  ومن 

نتاج الع�صوي، والعالمات اجلغرافية، وتطوير منتجات جديدة كالزيوت بنكهات متنوعة،  التمايز لناحية الإ

غرا�ض متعددة. وت�صنيع م�صتقات هذه الزيوت لأ

لبنان  احلرة بني  التجارة  اتفاقيات  اأف�صحت  فقد  اللبناين،  الزيتون  الزيتون وزيت  لت�صدير  بالن�صبة  اأما 

وروبية ودول اأمريكا  وروبية وباقي الدول الأ وابرز �رشكائه التجاريني، كالدول العربية ودول املجموعة الأ

ال�صمالية، املجال لت�صدير الزيتون وزيت الزيتون اللبناين اإىل هذه الدول بكميات كبرية وب�رشوط مي�رشة.

الدول  اأعفت املنتجات العربية لدى تداولها بني  التي  التي�صري العربية )2005(  مثال على ذلك اتفاقية 

وروبي )2003(، ومنطقة  وروبية مع دول الحتاد الأ ع�صاء من الر�صوم اجلمركية، واتفاقية ال�رشاكة الأ الأ

وروبية من خارج الحتاد EFTA )2004( اللتني اأجازتا للبنان  وروبية مع باقي الدول الأ التجارة احلرة الأ

بت�صدير حوايل 1000 طن من الزيتون و1000 طن من زيت الزيتون �صنويًا اإىل كل من املجموعتني معفاة 

من الر�صوم اجلمركية، واتفاقية برنامج نظام التف�صيالت العامة مع الوليات املتحدة التي اأعفت ال�صادرات 

الغذائية اللبنانية من التعرفات اجلمركية. 

مريكية، تعمل منذ  وروبية والأ الأ لبنان،  العاملة يف  الدولية  التنمية  اأن بع�ض برامج  اجلدير ذكره هنا 

اجلودة  تطوير  خالل  من  اخلارجية  �صواق  الأ اإىل  الت�صدير  على  اللبنانيني  املنتجني  م�صاعدة  على  �صنوات 

مريكية. �صواق الأ وطرق التو�صيب والتمريك، مما �صمح لبع�ض امل�صدرين من الولوج اإىل الأ

ال�سادرات العاملية لزيت الزيتون

 654.000 حوايل   2006-2005 الزراعي  املو�صم  يف  الزيتون  لزيت  العاملية  ال�صادرات  اإجمايل  بلغ 

وىل يف ت�صدير زيت الزيتون )342.000 طن( تليها تون�ض  وروبي املرتبة الأ طن، واحتلت دول الحتاد الأ

)150.000 طن( وتركيا )75.000 طن(.

الواردات العاملية لزيت الزيتون

بلغ اإجمايل الواردات العاملية لزيت الزيتون يف املو�صم الزراعي 2005-2006 حوايل 683.000 طن، 

الوليات  الزيتون )285.000 طن( تليها  ا�صترياد زيت  وىل يف  وروبي املرتبة الأ الأ واحتلت دول الحتاد 

مريكية )233.000 طن(، ا�صرتاليا )29.000 طن( والربازيل )28.000 طن(. املتحدة الأ

World exports of olive oil for the 2005 - 2006 season amounted to 654,000 tons. EU 
countries ranked at the top of the exporting countries for that period with some 342,000 
tons in exports of olive oil, followed by Tunisia (150,000 tons) and Turkey (75,000 
tons).

On the other hand, world imports of olive oil for that same period were valued at 
683,000 tons. EU countries also came at the top of importing countries, with around 
285,000 tons in imports of olive oil, followed by the USA (233,000 tons), Australia (29,000 
tons) and Brazil (28,000 tons).

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

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

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.

Export Markets

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

Fax : +389 2 3218 375
E-mail:skfair@mt.net.mk

2-6 ت�رشين1

ما�سيدونيا
منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية AGROFOOD (AGROEXPO)

Fax: +34-9- 636 36 111 
E-mail :feriavalencia@feriavalencia.com

17-19 ت�رشين1 

فالن�سيا، ا�سبانيا

اخل�سار والفاكهة الطازجة، اللوجي�ستية والتقنيات الزراعية، 

البيوت البال�ستيكية
IBERFLORA

Fax: +357 22 352 316 
E-mail: csfa@cytanet.com.cy

17-21 ت�رشين1

نيقو�سيا

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، البذور واملبيدات 

الزراعية 
AGRIFAIR

Fax: +90 216 221 135 723
E-mail: info@ifw-expo.com

17-20 ت�رشين1

ا�سطنبول
منتجات زراعية، اآلت ومعدات زراعية،  AGRO ISTANBUL

Fax : +7 0112 3410 95 
E-mail: baltexpo@kaliningrad.ru

18-20 ت�رشين1

رو�سيا

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، البذور، التحويل 

ال�سناعي للمنتجات الزراعية، تقنيات التو�سيب
AGROKOMPLEX

Fax: +966 1 45 44 846  
E-mail: info@recexpo.com

21 ت1-1 ت2

الريا�ض

اخل�سار والفاكهة الطازجة، اللوجي�ستية والتقنيات الزراعية، 

البذور والبيوت البال�ستيكية واآلت احل�ساد
SAUDI AGRICULTURE

Fax: + 213 21 21 05 40 
E-mail:  sales@iec-morocco.com 

28-30 ت�رشين1

اجلزائر

اخل�سار والفاكهة الطازجة، اللوجي�ستية، انتاج زيت الزيتون 

و�سناعة النبيذ
LFL ALGERIA 2007 

Fax: +963 11 33 212 50 
E-mail: alliedexpo@mail.sy

4-8 كانون1

دم�سق

 منتجات زراعية، البيوت البال�ستيكية، البذور واملبيدات 

الزراعية، التحويل ال�سناعي للمنتجات الزراعية
SYRIAFT
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ADP Activities ن�ساطات امل�سروع

اجلمعية التعاونية ل�صناعة وتطوير اإنتاج الزيتون يف داربع�صتار -الكورة

»املعامالت  الزراعية  التنمية  م�رشوع  اأدخل 

لتح�صني  يوريبجاب  ومقيا�ض  اجليدة«،  الزراعية 

الطازجة  للمنتجات  لبنان، وخ�صو�صُا  اجلودة يف 

امل�صرتك  للت�صويق  التجمعات  اأع�صاء  ينتجها  التي 

مبعرفة التجمعات. لكن، هذه املعامالت املزرعية 

اخل�صار  و�صالمة  جودة  ل�صمان  تكفى  ل  اجليدة 

يف  املزرعة-  -بعد  تداولها  يتم  التي  والفاكهة 

وبرادات ومعامل  مراكز تو�صيب وتعبئة وخمازن 

ت�صنيع اخل�صار والفاكهة ومعا�رش الزيتون. 

مقايي�ض  اإتباع  احلالت  هذه  يف  مر  الأ ويتطلب 

�صافية  الإ املخاطر  يف  للتحكم  تخ�ص�صا  اأكرث 

التي  والطبيعية(  والكيماوية  امليكروبية،  )خا�صة 

الت�صويقية  الغذاء يف هذه املراحل  قد تهدد �صالمة 

ها�صب    برامج  اإتباع  لذلك  �صاع  وقد  الالحقة. 

 BRC; IFS;مثل خا�صة  ومقايي�ض   ،HACCP
SQF    والكثري غريها، والتي اأدى تعددها اىل كثري 
اأول  حديثا  �صدر  حتى  والت�صتيت،  ال�صعوبات  من 

غذية  الأ �صالمة  اإدارة  نظمة  لأ �صامل  دويل  مقيا�ض 

اأيزو 22000، ليحل حمل املقايي�ض ال�صابقة.  حيث 

نتاج  الإ من  بدءاً  الغذاء،  �صل�صلة  كامل  ُيغطى  اأنه  
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م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP
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مقر غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان
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تلفون: 353390/01  مق�صم303 و304 - فاك�ض: 349614/01
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Conferences and Workshops

غذية اأيزو 22000  دورات تدريب متخ�ص�صة يف اإدارة �صالمة االأ

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية - داربع�صار يف حزيران 2006 

زراعة  يتعاطون  مزارعا   18 ت�صم  وهي  الكورة  ق�صاء  يف 

عمار. الزيتون على م�صاحة 500 دمن مزروعة من كافة الأ

تهدف التعاونية اإىل زيادة اإنتاج الزيتون- حت�صني نوعية 

نتاج - ت�صويق الزيت. الزيت- تخفي�ض كلفة الإ

توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

- اإقامة حما�رشات زراعية جلميع املزارعني حتت عناوين 

خمتلفة وذلك بالتن�صيق الدائم مع موؤ�ص�صة رينه معو�ض.

- زيارات حقلية لكافة مزارعي الزيتون يقوم بها املهند�ض 

الزراعي يف التعاونية.

ملراقبة   والفينورمونية  الغذائية  امل�صائد  ا�صتعمال   -

ومكافحة ذبابة الزيتون، ملا لها من تاأثري �صلبي على نوعية 

وجودة الزيت.

يفتك  الذي  الطاوو�ض  عني  ملر�ض  واإح�صاء  درا�صة   -

را�صي وذلك لو�صع برنامج علمي وعملي  بق�صم كبري من الأ

للمكافحة.

زراعتها  ميكن  التي  �صناف  الأ بدرا�صة  اجلمعية  تهتم 

اأ�صواق  لفتح  بالتح�صري  والبدء  املحلية،  �صناف  الأ بجانب 

الزيتون فيتم  نتاج من  الإ اأما  الربازيل،  اإىل  جديدة وخا�صة 

ع�صاء  حاليًا ع�رشه يف معا�رش املنطقة وت�صويقه مبجهود الأ

الفردي . 

�صمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

م�رشوع التنمية الزراعية لبناء مركز لتخزين الزيت وتو�صيبه 

اإىل تطوير خدمات الت�صويق  اإ�صافة  و�رشاء املعدات الالزمة 

التي  الفنية  اخلدمات  من  وال�صتفادة   ، ع�صاء  الأ ملنتجات 

تقدمها الوزارة.

تاأ�ص�صت هذه اجلمعية يف عماطور- ال�صوف   يف اأيلول عام 1991، 

وهي ت�صم 35 مزارعًا يتعاطون زراعة الزيتون واإنتاج الزيت وال�صابون 

وزراعة كافة اأنواع الفاكهة.

 توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

- ال�صتعمال امل�صرتك للمعدات الزراعية ملك التعاونية مثل الفرامات 

واحل�صا�صات ومولدات الر�ض و اآلت القطاف.

املنطقة  تعاونيات  مع  بالتن�صيق  وندوات  فنية  اإر�صادية  دورات   -

حول كافة العمليات الزراعية من التقليم حتى القطاف بهدف حت�صني 

جودة الزيت املنتج.

- كب�ض الزيتون يف املع�رشة القدمية اخلا�صة.

- ت�صويق الزيت وال�صابون.

- ا�صتقبال اأع�صاء جدد.

يهتم اأع�صاء اجلمعية بزراعة اأ�صناف الزيتون البلدية اأو امل�صتقدمة 

الزيت.  ل�صناعة  اأو  املائدة  لزيتون  اإما  واملعدة  اإيطاليا  من  حديثًا 

وللجمعية م�صاريع جديدة منها التفكري با�صتقدام باآلت تعمل على فرز 

التفاح والدراف اآليًا لت�صهيل ت�صويقه عرب قنوات جديدة. 

تتجه التعاونية اإىل ا�صت�صالح م�صاحات زراعية اإ�صافية بن�صبة ٪20 

�صناف اجلديدة من الزيتون والدراق والتفاح. تخ�ص�ض لالأ

املختارة،  عماطور،  منها  خمتلفة  معا�رش  يف  الزيتون  ع�رش  يتم 

بعقلني وبنواتي، لذلك ي�صكل بناء املع�رشة احلديثة يف عماطور حاجة 

التنمية  م�رشوع  �صمن  الزراعة  وزارة  مع  اجلمعية  فتعاقدت  ملحة 

�رشوط  وفق  حديثة  مبع�رشة  وجتهيزه  جديد  مركز  لبناء  الزراعية 

العاملية،  اجلودة  موا�صفات  بح�صب  نتاج  الإ بهدف  وروبي  الأ الحتاد 

ع�صاء، وال�صتفادة  �صافة اإىل تطوير خدمات الت�صويق ملنتجات الأ بالإ

من اخلدمات الفنية التي تقدمها وزارة الزراعة.

نتاجية يف عماطور                             اجلمعية التعاونية االإ

The ADP, in the aim of promoting 
Good Agricultural Practices (GAP) 
and, thus, enhancing the quality of 
the local produce, has introduced the 
Eurepgap methods as a mandatory 
condition for farmer groups benefiting 
from common marketing programs 
within the project.

 However, it should be noted that, 
and in addition to GAP, specialized 
quality control systems such as the 
HACCP should be implemented in 
order to guarantee a high of food 
safety.

Lately, the international and com--
prehensive food safety standard ISO 
22000 was introduced and replaced 
all the existing norms in this field.

The ADP, and through the EU QUA--
LEB project implemented by the Min--
istry of Economy and Trade, has of--

التداول  خطوات  بجميع  مرورا  امل�صتهلك  وحتى 

والتجهيز والت�صنيع والتربيد والنقل. اأيزو 22000 

اجلودة  اإدارة  نظام  على  موؤ�ص�ض  اإداري  نظام  هو 

اأيزو 9001 وم�صمم لتمكني اجلهات املتعاملة يف 

يف  التحكم  من  والفاكهة  اخل�صار  فيها  مبا  الغذاء 

ال�صل�صلة ل�صمان  الغذاء على امتداد  خماطر �صالمة 

غذاء اآمن عند ال�صتهالك.

 م�رشوع التنمية الزراعية - بالتعاون مع 
ّ
وقد وفر

م�رشوع كواليب-وزارة القت�صاد- نحو 20 فر�صة 

لتحاق يف دورتي تدريب متخ�ص�صتني  حمدودة لالإ

غذية  )اأ�صا�صية ومتقدمة( يف اأنظمة اإدارة �صالمة الأ

القادم  اأيلول  �صهر  خالل   22000:2005 اأيزو 

2007 يف بريوت، للح�صول على �صهادة. و�صتعطى 

املزارعني  جتمعات  ممثلي  للخرباء  مطلقة  اأولوية 

املتعاقدين مع امل�رشوع والذين يتداولون اخل�صار 

التو�صيب  مراكز  يف  امل�صرتك  للت�صويق  والفاكهة 

ومعامل الت�صنيع ومعا�رش الزيتون. لذلك ندعوكم 

للت�صجيل لدى اإدارة امل�رشوع مبهلة اأق�صاها 20 اآب 

.2007

Specialized training on ISO 22000

fered to train 20 experts on the ISO 
22000:2005. 

For those who are interested in the 
training opportunity, please contact 
ADP before August 20th, 2007.


