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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

	

�صهدت زراعة املوز يف لبنان 

تطوراً  املا�صي  العقد  خالل 

كبرياً لناحية الكمية والنوعية. 

نتاج بن�صبة  فقد ارتفع حجم الإ

اخلم�س  ال�صنوات  خالل   ٪30

 81.200 اإىل  لي�صل  خرية  الأ

كما   .2005 العام   يف  طن 

يتم اتباع طرق حديثة لنتاج 

بوا�صطة  اجلديدة  �صناف  الأ

واعتماد  ن�صجة،  الأ زراعة 

البيوت  �صمن  الزراعات 

معامالت  وا�صتخدام  املحمية، 

والتو�صيب  القطاف  بعد  ما 

اإىل  كلها  اأدت  التي  احلديثة، 

حملي  منتج  على  احل�صول 

�صواق  ي�صاهي بجودته ونوعيته ال�صناف العاملية املنت�رشة يف الأ

وروبية. العاملية والأ

من اجلدير بالذكر اأن اتفاقية ال�رشاكة بني لبنان ودول الحتاد 

اللبنانية  الزراعية  املنتجات  بع�س  اأمام  املجال  تف�صح  وروبي  الأ

حجم  وان  خ�صو�صًا  وروبية،  الأ �صواق  الأ لدخول  املوز  بينها  ومن 

وان  فيها،  ال�صتهالك  حجم  يغطي  ل  اأوروبا  دول  يف  املوز  اإنتاج 

فرتة اإنتاج املوز يف لبنان املمتدة بني ت�رشين الثاين واآذار، تتالزم 

مع ارتفاع اأ�صعار مبيع املوز يف هذه الدول. 

فال�صوؤال الكبري الذي يجب اأن يطرح اليوم على �صوء املتغريات 

اأن يعمل على  "هل من م�صلحة لبنان  الراهنة:  قليمية والدولية  الإ

التفا�صلية  امليزة  ذو  املنتج  لهذا  جديدة  ت�صويق  قنوات  اإيجاد 

العالية؟".  

هــل يـدخـــل �ملــوز �لــلــبــنــانــي �إلـــى

وروبـــيـــــة؟ �ســـو�ق �لأ �لأ
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حيويًا  جزءاً  الزراعة  ت�صكل 

ي  لأ القت�صادي  الن�صاط  من 

فاإن  وبالتايل  البلدان  من  بلد 

يف  جوهري  عامل  تنميتها 

قت�صاد الوطني. وتنبع  تنمية الإ

النتاجي،  دورها  من  اأهميتها 

غذية  الأ حما�صيل  اإنتاج  �صواء 

غرا�س  اأو املحا�صيل النقدية لأ

اخلدمات  على  الطلب  حتفيز  اىل  يقود  الدور  هذا  الت�صدير. 

ال�صناعات  مثل  بالزراعة  املرتبطة  خرى  الأ واملنتجات 

الغذائية وبالتايل خلق فر�س العمل. 

الزراعة هي يف تغري  �صا�صية يف تطور  الأ العوامل  اأن  غري 

م�صتمر، وهو ما يعني تغيري يف نوعية وعدد املزارعني وزيادة 

يف ال�صغط على املزارع ليكون اأكرث قدرة على املناف�صة، وهو 

املعلومات  وتوفري  لديه  املعرفة  توفر  �رشورة  اإىل  يقود  ما 

ماذا  مثل  قراراته  تخاد  لإ املنا�صب  الوقت  يف  له  الالزمة 

يزرع؟ اين يبيع؟ وغريها.

و�صاع ور�صد  الأ الر�صاد يف حتليل  اأهمية  من هنا تكمن 

ر�صاد  الإ عنا�رش  اأما  املالئمة.  احللول  واإقرتاح  امل�صكالت 

وتوفري  املزارعني،  اىل  واملهارات  املعارف  بنقل  فتتمثل 

اتخاذ  على  ت�صاعدهم  التي  واملعلومات  الفنية  امل�صورة 

جراءات للو�صول اإىل ن�صاط زراعي ناجح، مثالأ  القرارات والإ

هذه  اأي�صا  وت�صم  �صواق.  الأ عن  معلومات  توفري  ذلك  على 

العنا�رش تنظيم الزراعة وبناء هيكلياتها وتطويرها ليتمكن 

اخلدمات،  على  واحل�صول  م�صاحلهم  متثيل  من  املزارعون 

وبالتايل توليد عن�رش التحفيز والثقة بالنف�س الذي ميكنهم 

من امل�صاركة يف التخطيط لربامج الر�صاد. 

عزيزي القارئ نحاول من خالل هذه الن�رشة اأن ن�صهم يف 

نعلم  ولكننا  الذكر،  نفة  الآ العنا�رش  من  ي�صرية  اأجزاء  توفري 

جيداً باأن هذه املحاولة تبقى خجولة بالنظر اىل امل�صكالت 

الر�صاد  اأن  نن�صى  فال  اللبناين،  املزارع  منها  يعاين  التي 

البحوث  بني  الربط  فاإن  لذا  طرفني  بني  متبادلة  عالقة  هو 

للو�صول  اأ�صا�صي  هو  �صواء  حد  على  واملزارعني  والر�صاد 

ذلك �صمن  ياأتي  اأن  �صليمة، �رشيطة  اإر�صادية  اىل ممار�صات 

اإ�صرتاتيجية وطنية داعمة له. فالعتماد على القطاع اخلا�س 

كما يذكر البنك الدويل ل يعني تخلي احلكومات عن دورها 

�صا�صية وفق اولويات حمددة وتن�صيق  بل متويل الن�صاطات الأ

ان�صطة الر�صاد القائمة واملتعددة �صمن مفهوم ال�رشاكة بني 

القطاع العام واخلا�س. 

عبري اأبو اخلدود احلاوي

رئي�س جلنة الن�رشة الفنية مل�رشوع التنمية الزراعية

Over the last decade, 
banana production in 
Lebanon witnessed 
a significant progress 
on the levels of both 
production and quality. 
In fact, and over the last 
five years, Lebanon’s 
production of banana 
surged by some 30% 
to reach the levels of 
81.200 tons in 2005. 
This is in addition to 
the adoption of new 
cultivation techniques 
(namely greenhouses), 
the introduction of new 
varieties, and the use of modern packaging, which all 
led to a local produce with quality levels of international 
standards.

It is noteworthy to mention that the Lebanon-EU 
Association Agreement opens the door for many of 
Lebanon’s agricultural exports, including bananas, wide 
open to enter the European markets. Such advantage 
gains even further importance especially that banana 
production season in Lebanon coincides with the 
period during which bananas are sold at relatively high 
prices in the EU markets.

And thus, the key question in this realm is whether 
it is high time for Lebanon to seek new marketing 
channels for this highly competitive produce?

When will Lebanon export bananas 
to the EU markets?



Technical Information تقنيات زراعية

Banana Productionاإنتاج املوز

Technical Information تقنيات زراعية

Main Banana Diseases & Pests
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اأهــم اآفات املوز

L e b a n e s e 
growers have 
been planting 

bananas since the forties; 
however, this cultivation 
witnessed a remarkable 
development in the last 
two decades especially 
as farmers in the South 
of Lebanon opted for the 
cultivation of this fruit in 
replacement of their old 
and deteriorated citrus fruit 
trees.

According to the latest 
statistics of the Ministry of 
Agriculture (2005), around 2,800 hectares of Lebanon’s cultivated areas are planted 
with bananas with a total production of around 81,200 tons.

Since the beginning of the nineties, banana cultivation witnessed a further development 
as farmers started using more modern techniques by growing better quality banana 
breeds within greenhouses/nets mainly in attempt to reduce the risks of weather, pests 
and diseases. This has enhanced the productivity of banana trees, as it has resulted in 
higher quality banana fruits.

عاليتني  والرطوبة  احلرارة  حيث  ال�صتوائية  املناطق  يف  خ�صو�صًا  املوز  زراعة  تنت�رش 

مطار متوفرة بكرثة، ومن اأهم الدول املنتجة للموز يف العام 2005: الهند )16.8  ومياه الأ

مليون طن(، الربازيل )6.8 مليون طن(، ال�صني )6.7 مليون طن(، الفيليبني )6.3 مليون طن( 

كوادور )6.1 مليون طن(.  والإ

خالل  ملحوظًا  تطوراً  و�صهدت  ربعينات،  الأ منذ  لبنان  يف  ال�صاحلية  املناطق  يف  املوز  زراعة  تتواجد 

العقدين املا�صيني، حيث توجه العديد من املزارعني يف املناطق ال�صاحلية يف اجلنوب اإىل اعتمادها بدًل 

نتاج.  �صناف وطرق ت�صويق الإ �صجار والأ من زراعة احلم�صيات التي تعاين من م�صاكل مردها اإىل قدم الأ

يوازي  ما  تنتج  هكتار،   2.800 حوايل   2005 للعام  لبنان  يف  باملوز  املزروعة  امل�صاحات  حجم  وبلغ 

ح�صاءات املتوفرة لدى وزارة الزراعة(.  81.200 طن )اآخر الإ

لزيادة  لبنان،  يف  كبرياً  تطوراً  املحمية  ال�صبك  خيم  يف  املوز  زراعة  �صهدت  الت�صعينات،  بداية  ومنذ 

وهطول  احلرارة،  درجات  انخفا�س  مثل  ال�صيئة  املناخية  العوامل  من  الزراعة  هذه  وحلماية  نتاجية  الإ

مطار املرتافقة مع الربد وال�صقيع والرياح القوية خالل ف�صلي اخلريف وال�صتاء. الأ

ن�صجة  وترافق ذلك مع تطوير اأ�صناف جديدة من املوز تتالءم مع طرق الزراعة املحمية، م�صتخرجة من الأ

فات.  نتاجية العالية واخللو من الآ النباتية ل�صتول اأمهات تت�صف بالنوعية والإ

وتتميز هذه الزراعة عن الزراعة التقليدية مبا يلي:

فات. - النمو املتجان�س وال�رشيع ومقاومة الآ

�رشار الناجتة عن العوامل املناخية ال�صيئة. - مقاومة الأ

نتاجية اجليدة اإذ ينتج الدومن الواحد حوايل 8000 كلغ من اقراط املوز، بزيادة تتعدى 60٪ عن  - الإ

الزراعة التقليدية. 

- القطاف املبكر واأ�صعار املبيع املرتفعة، بزيادة تتعدى 20٪ عن �صعر املوز البلدي.

- اجلودة املميزة ومطابقة املح�صول ملوا�صفات الت�صويق العاملية.

- طرق التو�صيب احلديثة املتبعة �صمن �صناديق كرتون.

 فريو�س موزاييك اخليار )CMV( على اأوراق املوز

اأعرا�ض اال�صابة

خ�رش Myzus perciae  خا�صة يف املناطق  ينتقل هذا الفريو�س ميكانيكيًا بوا�صطة ح�رشة مّن الدراق الأ

التي تزرع فيها اخل�صار بكرثة داخل وبجانب حقول املوز. 

وراق امل�صابة على �صكل نقاط اأو خطوط اأو اأ�رشطة �صفراء اللون، تتحول  تظهر عوار�س الفريو�س على الأ

وراق. يت�صبب هذا الفريو�س باإ�صعاف النباتات مما يوؤدي  �صابة، ثم جتف الأ اإىل اللون البني عند تطور الإ

ثمار.  اإىل عدم اكتمال منوها وعدم الإ

املكافحة

ع�صاب  الأ اإزالة  الناقلة له عرب  الفريو�س، تتّم مكافحة احل�رشة  لعدم وجود مكافحة كيميائية لهذا  نظراً 

ال�صارة وجتنب زراعة اخل�صار داخل وعلى اأطراف حقول املوز. 

 Pyrimicarb, Imidacloprid, عند ظهور ح�رشة املّن، تتم مكافحتها كيميائيًا بوا�صطة اإحدى املبيدات مثل

.Diazinon, Phosalon
مرا�س الفريو�صية، ينبغي اختيار ال�صتول امل�صدقة اأو الناجمة  للح�صول على نباتات موز خالية من الأ

ن�صجة.  عن زراعة الأ

�صابة باآفة النيماتود، وهي كائنات �صغرية وخطرية جداً، ل ميكن  يعترب املوز من النباتات احل�صا�صة لالإ

فرع  يف  الزراعية  العلمية  بحاث  الأ م�صلحة  لدى  املخربي  التحليل  بوا�صطة  بل  املجردة   بالعني  يتها  روؤ

الفنار.

فة، ظهور عقد اأو انتفاخا على جذور النبتة، مما يعيق عملية امت�صا�س  �صابة بهذه الآ من اأهم عوار�س الإ

�صابة  الإ حالت  يف  موتها  حتى  النبتة  ذبول  ثم  وراق  الأ ا�صفرار  وي�صبب  الرتبة  من  الغذائية  العنا�رش 

ال�صديدة. 

را�صي الرملية اخلفيفة، وميكن مكافحتها كيميائيًا بوا�صطة مبيد دازومات   تنت�رش الديدان الثعبانية يف الأ

Dazomet  يف حال اأظهرت التحاليل املخربية وجودها يف الرتبة.
ن�صجة هي الو�صيلة الوحيدة للح�صول على نباتات  اإن اختيار ال�صتول امل�صدقة اأو الناجمة عن زراعة الأ

فة. كثار التقليدية ت�صاعد على انت�صار هذه الآ موز خالية من الديدان الثعبانية، خ�صو�صًا واأن طرق الإ

الديدان الثعبانية اأو النيماتود

Main Banana Varietiesاأهــم اأ�صـنــاف املوز
تنق�صم اأ�صناف املوز اإىل جمموعتني : املوز ال�صكري Acuminata Musa واملوز الن�صوي او البالنتني Musa balbisiana ، ون�صتعر�ض فيما يلي اأهم اأنواع واأ�صناف املوز ال�صكري املتوفرة يف 

لبنان والعامل ومنها الطويلة ال�صاق )موز العقالء Musa Sapientum ( والق�صرية ال�صاق )موز كافندي�ض Musa Cavendishii( املعتمدة خا�صة يف لبنان ويوجه اإنتاجها اإىل الت�صدير.

- ويليامز Williams )اأو الباز(:

مندمج  القرط  مرت.   2.5 اإىل  ي�صل  �صاقه  طول 

اأو  كلغ   25 وزنه  ومتو�صط  كفوف  ع�رشة  يحمل 

وتفوق  منوها  اكتمال  عند  كبرية  �صابع  والأ اأكرث 

يف احلجم اأ�صابع �صنف املغربي . الق�رشة �صميكة 

عداد والتعبئة والنقل والتخزين  وتتحمل عمليات الإ

والت�صويق . حتتاج النباتات اإىل �صاندات لكي متنع 

و�صنف  يت�صابه   . النمو  اكتمال  قبل  القرط  �صقوط 

اأكرث  ولكنه  لل�صقيع  ح�صا�صية  اقل  بكونه  املغربي 

منه ح�صا�صية ملر�س تورد القمة.

:Grande Naine اجلراند نني -

 ي�صبه حلد كبري �صنف ويليامز اإل اأنه اأقل طوًل 

)2.5 مرت( واأكرث �صمكًا لل�صاق الكاذبة يرتاوح وزن 

القرط بني 30 اإىل 35 كلغ وثماره ذات جودة عالية 

�صول التي  ويحتاج القرط اإىل �صاندات. وهو من الأ

تزرع يف لبنان.

- البوبو: 

اأكرث،  اأو  اأمتار  ثالثة  اإىل  ال�صاق  طول  وي�صل 

�صابع  الأ كلغ،   27 وزنه  ومتو�صط  مندمج  القرط 

النقل والتخزين. ل حتتاج نباتات  كبرية وتتحمل 

ل�صمك  نظرا  القرط  حلمل  �صاندات  اإىل  ال�صنف  هذا 

و�صالبة ال�صاق الكاذبة.

       

الرياح و�صاق النبات لونه اأحمر خم�رش خ�صو�صا 

كفوف  ت�صعة  يحمل  مندمج  القرط   القاعدة.  عند 

ويبلغ وزنه بني 18 و15 كلغ ل يحتاج اإىل �صاندات 

خالل منوه ، الثمرة طولها حوايل 15 �صم ذات لب 

حلو الطعم عطر الرائحة عند الن�صج والق�رشة رقيقة 

قليل  فهو  ولذلك  التداول  كرثة  تتحمل  ل  ال�صمك 

لل�صقيع  ح�صا�س   . العاملية  التجارة  يف  النت�صار 

�صابة مبر�س تورد القمة والتربق�س. ولالإ

- الب�رشاوى )اأو الب�رشاي( : 

الهندي يف كثري من �صفاته لكن  ال�صنف  ي�صبه 

�صافة  �صاقه وكذلك اأوراقه اأطول ) 2.25 مرت ( بالإ

اإىل زيادة حميط قاعدة ال�صاق . وتت�صابه ثماره مع 

الهندي ويرتاوح وزن القرط بني 18 و20 كلغ . ل 

يختلف عن الهندي يف ح�صا�صيته لل�صقيع اأو تورد 

القمة . وم�صاحته حمدودة.

 :Giant Cavendish 2- القزم الكبري

الذي  النبتة  مقاوم لتبدل احلرارة ويتميز بطول 

ي�صل حلوايل 5 اأمتار.  ي�صم اأ�صناف متو�صطة طول 

ال�صاق الذي ترتاوح ما بني 2.5 و 4 اأمتار. وي�صمل 

اأ�صناف مثل:

والنكهة العطرة.

- موز �صباع ال�صت )موز م�صكات(:

يتميز  نتاج،  الإ قليل  النت�صار،  حمدود  �صنف 

يتعدى  ل  التي  ال�صغرية  وبثماره  الطويلة  بنبتته 

طولها 7 �صنتم، ذات الق�رشة الرقيقة ال�صفراء اللون 

عند الن�صج، وبلبه العطر الرائحة واحللو املذاق.

 Musa Cavendishii : 2.موز كافندي�ض

مائلة  اللون  بنية  وزهرات  ق�صرية  ب�صاق  يتميز 

وبعدم  مرتفعة،  �صكريات  بن�صبة  الحمرار،  اإىل 

زهار بعد العقد. ت�صاقط الأ

�صناف هما:  ي�صم جمموعتني من الأ

:Dwarf Cavendish 1- القزم ال�صغري

يتميز ب�صاق ق�صرية يرتاوح طولها بني 2.5 و 2 

مرت، مالئم للزراعة يف البيوت املحمية نظراً لق�رش 

�صاقه، وي�صل طول النبتة اإىل 4 اأمتار، وهو مقاوم 

اأ�صناف  وي�صمل  القوية.  والرياح  القا�صي  للربد 

مثل: 

- ال�صيني )اأو الهندى(:

مرتين  املتو�صط  يف  النبات  طول  يتجاوز  ل 

وتك�صبه هذه اخل�صائ�س قدرة ملمو�صة على مقاومة 

 Musa Sapientum :1. موز العقالء

وبن�صبة  بنف�صجية،  وزهرات  طويلة  ب�صاق  يتميز 

زهار بعد عقد الثمار. �صكريات عالية، وبت�صاقط الأ

من اأهم اأ�صنافه: 

املغربي  اأو   Gross Michel اجلرو�س  موز   -

)غرو�س مايكل اأو موز جامايكا(: 

مقاوم لل�صقيع وملر�س تورد القمة، لكنه ح�صا�س 

 )fusarium wilt( للرياح القوية ولفطر الفوزاريوم

كاذبة  ب�صاق  يتميز   . زراعته  بانح�صار  امل�صبب 

ي�صل طولها اإىل اأكرث من ثالثة اأمتار، وبقنابات، اأي 

زهار، بنف�صجية اللون،  اأجزاء النبات التي حتمي الأ

ي�صل  كف،   12 حوايل  يحمل  احلجم  كبري  وبقرط 

ال�صنف  اإىل حوايل 25 كلغ. تتميز ثمار هذا  وزنه 

بطول يرتاوح بني 18 و20 �صنتم، وبق�رشة �صميكة 

والتخزين  والنقل  التعبئة  عمليات  حتمل  ميكنها 

عند  الفاخرة  اللب  �صفات  اإىل  اإ�صافة  والت�صويق، 

الن�صج. 

حمر: - املوز الأ

املنت�رش  حمر  الأ باللون  يتميز  النت�صار،  حمدود 

ال�صغري  بالقرط  والثمار،  وال�صاق  وراق  الأ على 

الرقيقة،  والق�رشة  الطول  الق�صرية  والثمار  احلجم، 

بي�س املائل اإىل الحمرار ذو الطعم احللو  واللب الأ

Grande Naine غرا ند ننيWilliams ويليامزDwarf Cavendish دوارفGros Michel املغربي

من اأهم العوامل املطلوب توفرها للح�صول على اإنتاج اقت�صادي ومربح للموز، تاليف التاأثريات 

مرا�س النباتية الناجتة عن الكائنات الدقيقة باأنواعها  املناخية والبيئية املعاك�صة ومكافحة الأ

املختلفة. 

وفيما يلي بع�س اأ�صاليب املكافحة املتكاملة الواجب اإتباعها للموز:

مالح  الأ من  اخلالية  اخل�صبة  اخلفيفة  الرتبة  مثل  املوز،  لزراعة  املنا�صبة  الرتبة  اختيار   .1

واجليدة ال�رشف. 

2. تاأمني مياه الري ب�صكل منتظم، خا�صًة 

تتواجد  حيث  للرتبة  ال�صطحية  الطبقة  يف 

اجلذور. 

الري  مياه  يف  امللوحة  ن�صبة  مراقبة   .3

 2 ن�صبة  تتعدى  ل  بحيث  الرتبة،  ويف 

مالح  الأ تركيز  ملنع  وذلك  مل�صيمن�س/�صم 

الغ�صيل  عمليات  اإجراء  اأو  للتبخر،  نتيجة 

الالزمة مبياه نظيفة. 

يحتوي  الزراعي)الذي  اجلب�س  اإ�صافة   .4

واملواد  لل�صوديوم(  الطارد  الكل�س  على 

الرتبة  تركيبة  لتح�صني  النظيفة  الع�صوية 

الذبول،  مثل  مرا�س  الأ انت�صار  ولتاليف 

عفان والنيماتود .  والأ

اخلاطئة  الزراعية  املعامالت  تفادي   .5

مثل الزراعة على م�صافات قريبة، مما يوؤدي 

اإىل �صوء التهوئة واىل ارتفاع درجة احلرارة 

داخل  التظليل  وزيادة  الن�صبية  والرطوبة 

م�صببات  انت�صار  من  ي�صهل  مما  املزرعة، 

اإىل 200  ترتاوح بني 165  بكثافة  ال�صتول  زرع  املنا�صب  من  لذلك  الن�صج  وتاأخري  مرا�س  الأ

نبتة/دمن.

6. مكافحة احل�صائ�س با�صتخدام مبيدات احل�صائ�س املنا�صبة. 

�صول واملواد النباتية تبعًا للرتبة والظروف املناخية واملو�صمية ل�صمان النمو  7. اختيار الأ

نتاج اجليد.  اخل�رشي القوى وبالتايل الإ

العناية بالركائز وال�صباك امل�صتخدمة   .8

�رشار  الأ لتاليف  الرياح  قوة  ملواجهة 

وتاأثريات احلرارة املنخف�صة وال�صقيع اأثناء 

ف�صل ال�صتاء. 

الذي  خ�رش  الأ اللون  على  احلفاظ   .9

وحماية  ونوعًا،  كمًا  نتاج  الإ جودة  ي�صمن 

الثمار من ل�صعة ال�صم�س. 

بالذبول  امل�صابة  النباتات  اقتالع   .10

واأعفان اجلذور والتخل�س منها باأكملها. 

11. معاملة النباتات امل�صابة بالنيماتود 

املالئم  التوقيت  ويف  املنا�صبة  باملبيدات 

تالفيًا لبقاء روا�صب منها يف الثمار.

حتت  اخليار  نباتات  زراعة  عدم   .12

نباتات املوز منعًا لنتقال فريو�س موزاييك 

اخليار اإىل املوز. 

13. الفح�س امل�صتمر مل�صاتل اإنتاج املوز 

وا�صتبعاد النباتات امل�صابة. 

جزاء امل�صابة باأحد املطهرات الفطرية اجلهازية مع اإ�صافة مادة نا�رشة ل�صقة  14. ر�س الأ

�صابة بها يف احلقل.  يف بداية ظهور الثمار ملكافحة اأعفان الثمار التي تبداأ الإ

مرا�س اأو احل�رشات.  �صابة بالأ 15. تالفى اإحداث جروح ميكانيكية اأو ناجتة عن الإ

التهوئة  16. تخزين ثمار املوز على حرارة ل تتعدى 10 درجات مئوية، يف خمازن حيث 

ون�صبة الرطوبة املالئمتني تالفيًا لتعفن الثمار . 

مرا�س  وراق ال�صاقطة التي ميكن اأن حتوي جراثيم وفطريات الأ 17. التخل�س من املخلفات والأ

املختلفة.

من  حدوثها  حال  يف  مرا�س  الأ انتقال  ملنع  الداخلي  الزراعي  احلجر  اإجراءات  تطبيق   .18

مناطق م�صابة اإىل مناطق جديدة.

اإن التغذية املتكاملة واملتوازنة توؤدى اإىل اإنتاج نباتات موز قوية ت�صتطيع مقاومة وحتمل 

مرا�ض النباتية املختلفة . �صابة مب�صببات االأ الظروف البيئية املعاك�صة وتقليل القابلية لالإ

مرا�س املوز املكافحة املتكاملة لأ



معامالت ما بعد احل�صاد

Maturity Indices دلئل ال�صالحية للقطاف

اكتمال  على  كدليل  بالعر�س  قطعها  لدى  الت�صليع  واختفاء  املوز  اأ�صابع  امتالء  درجة  تعترب 

الت�رشيف  اأ�صواق  اإىل  لدى و�صولها  اإن�صاجها  التكوين ويتم  الثمار خ�رشاء مكتملة  النمو. تقطف 

ولي�س على النبتة حيث يحدث بها ت�صقق وت�صبح ذات قوام غري مرغوب.

Quality Indices دالئل اجلودة

ا�صتكمال  الثمار وكانت درجة ن�صوجها متقدمة، كلما كانت جودتها مرتفعة عند  كلما قطفت 

حجام املختلفة(،  اإن�صاجها. من ابرز الدلئل، طول الثمرة )بح�صب وجهة ال�صتهالك والطلب على الأ

�رشار الطبيعية اأو امليكانيكية واآثار اجلروح امللتئمة  خلو الثمار من اأية عيوب كاآثار احل�رشات، والأ

والعفن.

ت�صتمر عملية حتول الن�صا اإىل �صكريات خالل عملية الن�صج )مما يزيد حالوة الثمار( وتوؤثر بع�س 

حما�س واملواد الطيارة على النكهة.  من املكونات مثل الأ

 

Optimum Temperature   درجة احلرارة املثلى

ما بني 13 و14 درجة مئوية للثمار املعدة للتخزين اأو ال�صحن، وما بني 15 و 20 درجة مئوية 

ن�صاج. للثمار املعدة لالإ

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�صبية املثلى

ما بني 90 و٪95 .

)CO2( Rates of Respiration معدالت التنف�ض

وحت�صب باملليلرت CO2 / كلغ x �صاعة

20  18  15  13 احلرارة: درجة مئوية   

20  60  12  10 للثمار اخل�رشاء املكتملة التكوين  

70  60  40  30 للثمار النا�صجة    

Rates of Ethylene Production معدالت اإنتاج االثيلني

وحت�صب بامليكرولرت اثيلني/ كلغ x �صاعة

20  18  15  13 احلرارة: درجة مئوية   

0.3  0.2  0.2  0.1 للثمار اخل�رشاء املكتملة التكوين  

10  8  5  2 للثمار النا�صجة    

 Responses to Ethylene اال�صتجابات لالثيلني

بني  ما  حرارة  على  باملليون،  جزء   150 اإىل   100 بن�صبة  الثيلني  لغاز  الثمار  تعري�س  يوؤدي 

15 و20 درجة  مئوية ملدة 24 اإىل 48 �صاعة، ورطوبة ن�صبية بني 90  و95 ٪ اإىل الن�صج ب�صكل 

منتظم وينبغي اإبقاء درجة تركيز غاز ثاين اأك�صيد الكربون اقل من 1٪ لتاليف تاأثريه على تقليل 

ن�صاج بالتحكم بتربيد اأو تدفئة الثمار  فعل الثيلني. ي�صمح ا�صتخدام الهواء امل�صغوط داخل غرف الإ

ن�صاج. ويوؤدي اإىل انتظام ن�صبة تركيز غاز الثيلني خالل كامل عملية الإ

Responses to CA اال�صتجابات للجو الهوائي املتحكم به

وك�صجني بني 2 و5٪ ، ون�صبة ثاين اأك�صيد الكربون بني 3 و٪10 . • ن�صبة الأ
• يوؤخر اجلو املتحكم به اإن�صاج الثمار، ويخف�س ن�صبتي التنف�س واإنتاج الثيلني.

• ترتاوح مدة التخزين بعد احل�صاد للثمار اخل�رشاء املكتملة التكوين ما بني 2 اىل4 اأ�صابيع
   يف اجلو العادي، و4 اأو 6 اأ�صابيع يف اجلو املتحكم به على حرارة 14 درجات مئوية.

 

• اإن تعري�س الثمار جلو حيث ن�صبة الوك�صجني تقل عن 1٪ ون�صبة ثاين اك�صيد الكربون تزيد
   عن 7٪ قد ي�صبب تركيبة ونكهة غري مقبولتني.

• لقد �صمح اعتماد اجلو املتحكم به خالل النقل بتاأخري موعد قطاف الثمار اإىل مرحلة اكتمال 
   النمو.

Market Information �سواق معلومات الأ

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

اخل�صائ�س 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 Bananasمعامـالت ما بعد احل�صاد للموز

Technical Information تقنيات زراعية

مريكية.  * امل�صدر: جامعة  UC Davis كاليفورنيا – الواليات املتحدة االأ

نواع واأ�صناف اخل�صار والفاكهة متوفرة عند الطلب.  * * املعلومات حول تقنيات ما بعد احل�صاد العائدة الأ

4- اأخبار التنمية الزراعية العدد 6، حزيران/متوز  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.

�صرار الطبيعية والفيزيولوجية الأ

Chilling Injury  اأ�صرار التربيد

ن�صجة حتت  عرا�س، حتول لون الق�رشة اإىل داكن، مع ظهور خطوط بنية اللون على الأ من اأهم الأ

ن�صاج واىل حتول لون اللب اإىل بني داكن يف احلالت  الق�رشة، ويوؤدي ذلك اإىل عدم اكتمال عملية الإ

املتقدمة.

اأو عدة  الثمار حلرارة تقل عن 13 درجة مئوية لعدة �صاعات  التربيد عند تعر�س  اأ�رشار  تظهر 

اأيام، وذلك بح�صب ال�صنف ودرجة اكتمال النمو ودرجة احلرارة.

على �صبيل املثال، اإن تعري�س الثمار اخل�رشاء املكتملة التكوين حلرارة 10 درجات مئوية ملدة 

�صاعة، اأو حلرارة 11.7 درجات ملدة 5 �صاعات، اأو حلرارة 12.2 درجات ملدة 24 �صاعة، اأو حلرارة 

12.8 درجات ملدة 72 �صاعة، قد يوؤدي اإىل اأ�رشار تربيد معتدلة.

  Skin abrasions   احتكاك ق�رشة الثمار

�رشار من احتكاك الثمار ببع�صها اأو مبعدات اأو عبوات  تنتج هذه الأ

التو�صيب.

يوؤدي تعري�س الثمار ذات الق�رشة املجرحة اإىل اأجواء حيث الرطوبة 

الن�صبية تقل عن 90 ٪ ، اإىل فقدان املياه من الثمرة واىل حتول لونها 

اإىل بني اأو ا�صود. 

 Impact bruising  الكدمات الناجتة عن ال�صغط على الثمار

ر�س قد يوؤدي اإىل تلون بني يف اللب دون  اإن اإ�صقاط الثمار على الأ

ظهور اأية عوار�س على الق�رشة.

Pathological Disorders رشار الباثولوجية� االأ

Crown Rot   مر�ض العفن التاجي

والذي ي�صببه اأحد الفطريات التالية: 

 Colletotrichum musae., Lasiodiplodia theobromae.,
 Thielaviopsis paradoxa.، Deightoniella torulosa., Fusarium
عن  قطعه  يتم  الذي  املوز  م�صط  منطقة  يف  تظهر  والتي   .roseum

القرط، وميكن للعفن اأن ينت�رش حتى ي�صل اإىل الثمار.

Anthracnose االنرثاكنوز

ويعود للفطر Collectrichum musa.الذي يظهر مع اكتمال ن�صوج 

الثمار وخا�صة يف جروح وت�صققات الق�رشة.

Stem-end rot عفن ا�صفل ال�صاق

 Thielaviopsis و/اأو  Lasiodiplodia theobromae يعود لفطر

paradoxa. الذي يدخل عرب العنق اأو امل�صط، ويتحول اجلزء امل�صاب 
اإىل لني اأو لزج.

                                 

Cigar-end rot  عفن طرف ال�صيجار

 Trachysphaera و/اأو   .Verticillium theobromae وي�صببه 

بالثمرة  وملت�صقًا  جافُا  امل�صاب  اجلزء  ي�صبح  حيث   .fructigena
مثل رماد ال�صيجار.

Control Strategies :ا�صرتاتيجيات التحكم

• تفادي الكدمات.
• التربيد الق�صري على حرارة  14 درجة مئوية.

• التاأكد من نظافة معدات التداول.
باملبيدات  و/اأو   دقائق(    5 مئوية ملدة  )حرارة 120 درجة  ال�صاخن  باملاء  الثمار  معاجلة   •

الفطرية مثل Imazalil للحد من مر�س العفن التاجي.

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

وروبية للموز رقم 94/2257، بتاريخ 16 اأيلول 1994. وروبي، رقم ل.245 بتاريخ 1994/09/20 �صفحة 0006-0010، حتت عنوان املوا�صفة االأ امل�صدر: اجلريدة الر�صمية لالحتاد االأ

Source: EU Officiel Journal, N° L245 of 201994/09/ p. 00060010-, Titled: Commission Regulation of Banana (EC) N° 225794/, on 16 September 1994. Source: UC Davis University, California, USA.
Post harvest techniques for all fruits and vegetables are available upon request. 

Marketing Standards for bananas

The following section presents the EU’s marketing standards for 
bananas. These horizontal and mandatory standards represent the 

minimum marketing requisites applied in all 27 EU markets. 
It should be noted that no such standards for bananas are available for the 
Lebanese market.

موا�صفات الت�صويق اخلا�صة باملوز

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

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

فات وتر�صبات املبيدات، ومطابقتها ملوا�صفات اجلودة والتمريك والتتبع. مرا�س والآ من الأ

اإلزامي يف دول الحتاد  ب�صكل  املعتمدة  الت�صويق اخلا�صة باملوز،  يلي موا�صفات  نعر�س فيما 

العلم انه ل توجد  الدول مع  دنى من املوا�صفات املطلوبة يف هذه  وروبي، والتي متثل احلد الأ الأ

موا�صفة لبنانية للموز. 
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تعود املوا�صفات وال�رشوط املبينة يف ما يلي اإىل ثمار املوز واأ�صنافه املعدة للت�صدير.

امللت�صقة  املوز(  )ا�صابع  ال�صغرية  الثمار  من  )ام�صاط(  جمموعات  عدة  من  املوز  قرط  يتكون 

باجلزع الرئي�صي بوا�صطة العنق او الزند.

احلد االدنى للموا�صفات

كاملة، متما�صكة، �صليمة وخالية من اأي اهرتاء اأو عيب يجعلها غري �صاحلة لال�صتهالك، نظيفة 

فات او ا�رشارها، اأ�صابع خالية من العوجاجات  وخالية من اأية مواد غريبة مرئية، غري م�صابة بالآ

والنكهة  الروائح  ال�صطحية ومن  الرطوبة  التربيد،  خالية من  الطبيعية، غري م�صابة با�رشار  غري 

الغريبة.

عنق )زند( متما�صك وغري م�صاب بالمرا�س الفطرية واجلروح، ذو حجم مكتمل ولون طبيعي، 

�صليم من الفطريات، مقطوع بطريقة �صليمة وم�صتقيمة دون اأي اثر لل�صلخ وخايل من بقايا واجزاء 

اجلزع.

الن�صوج والقطاف

ثمار  تكون  اأن  يجب 

الن�صج  من  حال  على  املوز 

عمليات  بتحمل  لها  ي�صمح 

وال�صحن  التحميل  التو�صيب، 

�صاملة  والو�صول  والتفريغ، 

حيث  املق�صد  مكان  اإىل 

تن�صج بالكامل بعد التخمري.

الت�صنيف

ثالثة  اإىل  املوز  ي�صنف 

اأنخاب :

نخب ممتاز )اك�صرتا(: 

ان  النخب  هذا  ثمار  على 

تتحلى بدرجة عالية من اجلودة، ومن اكتمال النمو واللون وال�صكل وفقًا ل�صفات النوع. خالية من 

اية عيوب ظاهرة با�صتثناء بعد التغريات ال�صطحية اخلفيفة التي ل تتجاوز 1 �صنتم مربع �رشط ان 

ل توؤثر على جودتها وطريقة حفظها ومظهرها العام يف العبوة. 

ال�صتثناءات:  5٪ من عدد اأو وزن الثمار ل ت�صتجيب ل�صفات هذا النخب، ولكنها تتحلى ب�صفات 

ول اأو �صمن ا�صتثناءات هذا النخب.  النخب الأ

ول: على ثمار هذا النخب ان تتحلى بدرجة جيدة من اجلودة وفقًا ل�صفات النوع. ميكن  النخب االأ

�صطحية  اخرى  الحتكاكات، وعيوبًا  الق�رشة ناجتة عن  او يف  ال�صكل،  ان حتمل عيوبًا طفيفًة يف 

خفيفة ل تتجاوز 2 �صنتم مربع، �رشط ان ل توؤثر على الثمار وخ�صو�صًا اللب، وجودتها وطريقة 

حفظها ومظهرها العام يف العبوة.  

ال�صتثناءات: 10٪ من عدد اأو وزن الثمار ل ت�صتجيب ل�صفات هذا النخب، ولكنها تتحلى ب�صفات 

النخب الثاين اأو �صمن ا�صتثناءات هذا النخب.

النخب الثاين: ي�صمل هذا النخب ثمار املوز التي ل ميكن ت�صنيفها يف النخبني املمتاز والول، 

والتي ت�صتجيب ل�صفات احلد الدنى اعاله. ميكن ان حتمل عيوبًا يف ال�صكل او يف الق�رشة ناجتة 

عن الحتكاكات او اأ�صباب اخرى، ل تتجاوز4 �صنتم مربع، �رشط ان ل توؤثر هذه العيوب على لب 

الثمار. 

الدنى  للحد  اأو  النخب  هذا  ل�صفات  ت�صتجيب   ل  الثمار  وزن  اأو  عدد  من   ٪10 ال�صتثناءات: 

للموا�صفات املذكورة اأعاله، �رشط اأن ل حتتوي على اية ثمار مهرتئة اأو من العيوب التي جتعلها 

غري �صاحلة لال�صتهالك. 

 

التحجيم

يتم التحجيم وفقًا للمعايري التالية:

طول الثمرة: اأي امل�صافة )�صنتم( بني طرفيها الداخلي واخلارجي، على ان ل تقل عن 14 �صنتم.

قطر الثمرة: امل�صافة )ملم( 

على  الفقي،  الن�صفي  للقطر 

ويتم  27ملم،  عن  يقل  ل  ان 

اختيار ا�صبع املوز املتواجد 

اخلارجي  الق�صم  و�صط  يف 

للم�صط. 

جلميع  الت�صامح:  �رشوط 

عدد  من   ٪10 النخاب، 

مع  طولها  يتطابق  ل  الثمار 

الطول الدنى)14 �صنتم( بحد 

1 �صنتم.

املظهر العام

التجان�ض: 

واحد  جتاري  �صنف  و/او  نوع  ومن  من�صاأ  من  متجان�صة،  ثمار  على  العبوات  حتتوي  ان  يجب 

وجودة مماثلة. يجب اأن تكون الثمار الظاهرة على �صطح العبوة مماثلة لباقي الثمار املتواجدة يف 

الطبقات ال�صفلى.

التو�صيب:

التو�صيب  مواد  تكون  ان  يجب  لها.  مالئمة  حماية  توؤمن  بطريقة  املوز  ثمار  تو�صب  اأن  يجب 

جديدة ونظيفة، وان ل حتدث تفاعالت يف الثمار من الداخل واخلارج. ميكن ا�صتعمال ورق التغليف 

اأو املل�صقات التجارية �رشط اأن 

تكون خالية من ال�صمغ واحلرب 

ال�صامني. يجب ان تكون العبوات 

خالية من اأي ج�صم غريب.

املظهر العام:

على  املوز  بتو�صيب  ي�صمح 

منها  اجزاء  او  ام�صاط  �صكل 

اربعة  على  منها  كل  حتتوي 

ي�صمح  القل.  على  موز  ا�صابع 

ان تت�صمن العبوة اجزاًء تنق�س 

يكون  ان ل  ا�صبعي موز، �رشط 

العنق م�صلوخًا بل مقطوعًا دون 

ال�صابع  على  �رشر  احداث 

املال�صقة.

يف كل طبقة من العبوة، ميكن و�صع م�صط موؤلف من ثالثة ا�صابع موز �رشط ان تكون مطابقة 

لباقي ال�صابع يف العبوة.

ي�صمح بتداول املوز على �صكل اقراط فقط �صمن منطقة النتاج.

التمريك

وا�صح  وب�صكل  العبوة،  من  واحدة  خارجية  جهة  على  جممعة  التالية،  التعليمات  و�صع  يجب 

وظاهر وغري قابل للمحو:

• تعريف )ا�صم وعنوان( امل�صدر او املو�صب و/اأو الناقل اأو اختياريًا اي رمز للتعريف. 
• طبيعة املنتج )موز اأخ�رش اأو موز خمّمر( اذا مل يكن ظاهرا للعيان .

• بلد املن�صاأ ومنطقة النتاج، واختياريا الت�صمية الوطنية او املناطقية او املحلية.
• درجة اجلودة )النخب(.

• الوزن ال�صايف مع عبارة : الوزن الدنى ال�صايف".
• حجم الثمار، اي الطول الدنى وعند ال�رشورة الطول الق�صى.

• عالمة املراقبة )اختيارية(. 



Market Information �سواق معلومات الأ Market Information �سواق معلومات الأ

�صواق املحلية الأ

ا�صترياد وت�صدير املوز 

عوام 2003 و2006 ارتفاعًا بن�صبة 100٪ حيث و�صلت اإىل 34.000 طن يف العام 2006. �صجلت حركة ت�صدير املوز اللبناين بني الأ

ردن )895 طن(، الكويت  خالل العام 2006 �صدر لبنان حوايل 34 األف طن من املوز، معظمها اإىل �صوريا      )33 األف طن(، واىل كل من الأ

كوادور )224 طن(، اليمن )90 طن(،  )19 طن( وتركيا )18طن(. كما ا�صتورد خالل العام نف�صه حوايل 439 طن من املوز من الدول التالية: الإ

كولومبيا )18 طن( وكو�صتا ريكا )18طن(.

ا�صترياد وت�صدير اخل�صار والفاكهة

ول وني�صان 2007، �صجلت حركة التجارة اخلارجية ا�صترياد وت�صدير اخل�صار والفاكهة التالية:  خالل الفرتة املمتدة بني كانون الأ

اأ�صواق الت�صدير
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فريق عمل الن�رشة ال�صهرية لدى غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان:

�صواق املحلية(، ن�صيمة غامن )اأ�صواق الت�صدير(، رانية بزري وربيع �صربا )التحرير( اإيلي م�صعود وطوين حجار )االأ

الفاكهة

تابعت اأ�صعار املوز ارتفاعها خالل �صهر حزيران 2007 ب�صبب تدين الكميات املعرو�صة 

�صواق مع انتهاء املوا�صم، حيث و�صل معدل �صعر كيلو املوز اإىل حوايل 1.175 ل.ل.  يف الأ

يف اأ�صواق اجلملة يف بريوت.

 وتراجع العر�س على احلم�صيات وخا�صة �صنف الليمون ال�صموطي، مما اأدى اإىل ارتفاع 

والفالن�صيا  �صوق بريوت حوايل 693 ل.ل.  ال�صموطي يف  �صعر كيلو  �صعار وبلغ معدل  الأ

بو�رشة. حوايل 730 ل.ل. وتوقف العر�س على الليمون املاوردي والأ

اخل�صار

اأ�صعار  تدنت  حني  يف  ارتفاعًا  واحلام�س  البطاطا  اأ�صعار  �صجلت  حزيران  �صهر  خالل 

ن�صبته  و�صلت  حيث  وني�صان  اأيار  �صهري  مع  مقارنة  واخل�س  والب�صل  والبندورة  اخليار 

الفرتة  هذه  خالل  تنتج  التي  الكبرية  للكميات  نظراً  وذلك   ،٪59 اإىل  الهجني  للبندورة 

البندورة واخليار امل�صتوردة  �صواق من  الأ البيوت املحمية، كما وقد خلت  خا�صة خارج 

ردن و�صوريا. من الأ

توقف العر�س على البطاطا امل�رشية مع ارتفاع العر�س على البطاطا املحلية املنتجة 

يف �صهل عكار وبلغ معدل �صعر مبيع الكيلوغرام الواحد من البطاطا العكارية خالل �صهر 

حزيران حوايل 639 ل.ل.

During June 2007, prices of bananas (1,150 LL/Kg) in the local market 
maintained an increasing trend due to the end-of-season shortage in 
supply. 

Additionally, supply of the various citrus fruits decreased, except for 
lemons and Valencia oranges, which led to a surge in average price 
levels. 

On the other hand, prices of vegetables decreased during May-June 
2007. This is especially true for hybrid tomatoes (price decrease of 59%) 
given that the production season (outside greenhouses) has begun. 

Furthermore, prices of Egyptian onions stabilized at their previous 
levels, while the supply of Egyptian potatoes decreased facing a surge 
in the supply of potatoes from the Akkar plain (with an average price of 
639 LL/Kg).

Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

ت�صدير املوز اإىل اأوروبا  

وروبية  اأهم الدول الأ اأوروبا خالل العام 2005 حوايل 6 مليون طن من املوز، ومن  ا�صتوردت 

امل�صتوردة للموز: انكلرتا )870 األف طن(، اأملانيا )854 األف طن(، ايطاليا )515 األف طن(، هولندا 

)260 األف طن( ورومانيا )154 األف طن(.

وروبي: جزر الكناري )284 األف طن(، الكامرون  ومن ابرز الدول امل�صدرة للموز اإىل الحتاد الأ

)232 األف طن(، �صاحل العاج )190 األف طن(، جزر املارتينيك )184 األف طن(، جزيرة غوادالوب 

)43 األف طن( وغانا )17 األف طن(.

ول واآذار( يتالزم مع ارتفاع  اجلدير ذكره اأن مو�صم اإنتاج املوز يف لبنان )بني �صهري كانون الأ

اأ�صعار املوز يف اأوروبا، حيث يتم ال�صترياد من دول اأمريكا الالتينية ويباع �صندوق املوز �صعة 19 

كيلوغرام بني 10 و13 دولر اأمريكي.

�صعار املوز باملفرق خالل الفرتة نف�صها، في�صل �صعر الكيلوغرام اىل 1.30  اأما بالن�صبة لأ  

د.اأ. يف اأملانيا وانكلرتا، و1.72 د.اأ. يف ايطاليا، و1.92 د.اأ يف ا�صبانيا، لتعود وتنخف�س خالل اأ�صهر 

ال�صيف.

In 2005, EU countries imported around 6 million tons of bananas, such that 
the main importers were: the UK (870,000 tons), Germany (854,000 tons) and 
Italy (515,000 tons). During that same year, main countries exporting bananas 
to the EU were: Canary Islands (284,000 tons), Cameron (232,000 tons), and 
the Ivory Coast (190,000 tons). 

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

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

فيما يلي اأهم املعار�س الزراعية يف العامل للفرتة املمتدة بني كانون الول 2007 و�صباط 2008. علمًا ان 

هذه لي�صت لئحة �صاملة جلميع املعار�س الزراعية يف العامل، نرجو منكم الت�صال بنا ملزيد من املعلومات 

حول املعار�س املتخ�ص�صة.

This section presents the main international agricultural exhibitions scheduled for the 
period between December 2007 and February 2008. 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.

Local Markets

In 2006 the Lebanese exports of bananas 
reached 34,000 tons registering an increase 
of 100% compared to 2003. The main export 
destination was Syria (33,000 tons).

On the other hand, Lebanon’s imports 
of bananas amounted to 439 tons. Main 
sources of banana imports were Ecuador 
(224 tons), Yemen (90 tons), Colombia and 
Costa Rica (18 tons each).

امل�صدر: اإحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان، نقاًل عن اإح�صاءات مديرية اجلمارك.

Source: FCCIAL based on Lebanese Customs Statistics

Export Markets

ول 2006 - حزيران 2007 ( تطور اأ�صعار املوز )كانون الأ

�صواق، م�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان. Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL* امل�صدر: خدمة املعلومات حول االأ

ول 2006 - حزيران 2007 ( تطور اأ�صعار اخل�صار )كانون الأ

امل�صدر الكمية )طن(  املنتج  

هولندا )٪79(   14.651 بذار البطاطا 

م�رش )٪94(   91.064 بطاطا  

ردن )65٪( والباقي من �صوريا الأ   11.177 بندورة  

م�رش )٪90(   13.847 ب�صل  

ردن )74٪( والباقي من �صوريا الأ   3.651 خيار  

الوجهة الكمية )طن(  املنتج  

ردن �صوريا )89٪( والباقي اإىل الأ   39.738 موز  

اخلليج )76٪(، �صوريا )٪19(   49.404 برتقال  

اخلليج )73٪( �صوريا )14٪(، رومانيا )٪13(   6.464 يو�صفي  

�صوريا )٪74(   11.965 حام�س 

ال�صعودية )29٪(، ال�صودان )20٪(، م�رش )٪15(   7.242 عنب  

�صناف اجلديدة التالية: امل�صم�س )بوليدا(  اإىل ال�صوق الأ اأما بالن�صبة ل�صوق رينجي�س فقد دخلت 

والكرز)بورلت وبينغ( واخلوخ )كونفريان�س وباكخام( والربتقال �صنف فالن�صيا)من املغرب(.

و�صهدت اأ�صعار الفوكادو ارتفاعًاُ بن�صبة 62٪ ب�صبب قلة العر�س، ويالحظ انخفا�س ب�صيط يف 

نتاج يف اأوروبا، فقد  �صعر التفاح من �صنف غال م�صدره ت�صيلي. اأما احلم�صيات ونظراً لنح�صار الإ

رجنتني يف اآخر ال�صهر ب�صعر 1.28 يورو اأي بارتفاع بن�صبة 27٪ عن  مت ا�صترياد احلام�س من الأ

�صباين من �صنف ابو �رشة. �صباين، وتوقف العر�س على الربتقال الأ �صعر احلام�س الأ

للبندورة   ٪57 و  الهجني  للبندورة   ٪62 بن�صبة  ملحوظًا  انخفا�صًا  اخل�صار  اأ�صعار  �صهدت  كما 

العنقودية. وتوقف العر�س على اخليار )دون بذر( م�صدره هولندا مف�صحًا املجال للخيار الفرن�صي 

الذي مت بيعه ب�صعر 0.76 يورو، وبقيت اأ�صعار البطاطا ثابتة.

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رشوع  ت�صدر عن  التي  والفاكهة  للخ�صار  اليومية  �صعار  االأ ن�رشة  امل�صدر: 

�صعار اليومية املف�صلة جلميع اخل�صار والفاكهة ويف جميع  واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان. االأ

وروبية متوفرة عند الطلب. �صواق االأ االأ

جدول ا�صعار اجلملة يف �صوق رينجي�ض )باري�ض( – ايار 2007

الزمان واملكان املجال املعر�ض

واملبيدات  زراعية  ومعدات  اآليات  زراعية،  منتجات 

الزراعية

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، البذور واملبيدات 

الزراعية

والتحويل  زراعية  ومعدات  اآلت  زراعية،  منتجات 

ال�صناعي للمنتجات الزراعية

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، البذور واملبيدات 

الزراعية، البيوت البال�صتيكية، تقنيات الرّي

اخل�صار والفاكهة الطازجة، اللوج�صتية والتقنيات 

الزراعية والتو�صيب، البذور والبيوت البال�صتيكية

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، املبيدات 

الزراعية، النتاج احليواين

زهار واملنتجات الزراعية، اآلت ومعدات زراعية،  الأ

البذور واملبيدات الزراعية، البيوت البال�صتيكية، تقنيات 

الرّي، النتاج احليواين

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، املبيدات 

الزراعية، تقنيات التعريب والتو�صيب

ول 2007 4-9 كانون الأ

بروك�صيل، بلجيكا

ول 2008 كانون الأ

لي�صبون، الربتغال

18-27 كانون الثاين 2008

برلني، اأملانيا

24-27 كانون الثاين 2008

اأملانيا  ،Essen

31 كانون الثاين - 3 �صباط 2008

Thessaloniki، اليونان

7-10 �صباط 2008

فريونا، اإيطاليا

12-14 �صباط 2008

كياف، اأكرانيا

19-23 �صباط 2008

بلوفديف، بلغاريا

امل�صدر: اجلمارك اللبنانية

�صواق، م�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة   امل�صدر: خدمة املعلومات حول االأ

وال�صناعة والزراعة يف لبنان. املوا�صفات املتعلقة بالفاكهة واخل�صار متوفرة عند الطلب.

 Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL. Standards for all varieties are 
available upon request

خيار بندورة ب�صل بطاطا 

�صبونتا

حام�ض خ�ض بلدي

ورد خطاأ يف هذا الق�صم من العدد ال�صابق يف م�صدر »اأ�صعار مبيع زيت الزيتون اللبناين«، 

وال�صحيح اأن امل�صدر هو »اللبنانية البينية املهنية لقطاع الزيتون - �صيلو«



ADP Activities ن�ساطات امل�سروع

اجلمعية التعاونية الزراعية لالمناء واخلدمات الزراعية يف الكورة  

يوا�صل م�رشوع التنمية الزراعية تزويد جتمعات املزارعني بربامج التدريب وبناء القدرات التقنية. وفيما 

ن�صطة القادمة خالل ال�صهور القليلة التالية: يلى متابعة للربامج واالأ

دارة واملحا�صبة الزراعية فى غرف التجارة وال�صناعة فى  • اإجتماعات فى اأوائل اأيلول 2007 فى مراكز االإ
خمتلف املناطق بني كل جتمع مزارعني وبني خبري الت�صويق املوفد من �رشكة الندل ميلز، ملراجعة اخلطط 

مر، متهيداً لت�صغيل م�رشوعات جتمعات املزارعني. وقد متت دعوة  الت�صويقية للتجمعات وتعديلها اإن لزم االأ

جتماعات املنفردة مع كل جتمع.  جميع جتمعات املزارعني حل�صور هذه االإ

م�رشوعى  مع  بالتعاون  اإقامتها  واملحدد   22000 اأيزو  غذية  االأ �صالمة  اإدارة  فى  التدريبية  الدورات   •
اأوائل ت�رشين ثان 2007.  اأيلول، وفى  الثانى من �صهر  الن�صف  قت�صاد، واإ�صىدىفوكا فى  االإ كواليب-وزارة 

ماكن يرجى �رشعة الت�صجيل، و�صتكون امل�صاركة ح�صب اأولوية الت�صجيل.  ونظرا ملحدودية االأ

• اإجتماعات خا�صة فى املوقع مع اأى جتّمع راغب فى توثيق عالقات العمل بني اأع�صائه والتو�صل اىل 
ت�صال باإدارة امل�رشوع  توافق فى الراأى حول خطة امل�رشوع و�صيا�صاته واإدارته، وحل م�صاكله. ويرجى االإ

ى جتمع راغب فى هذه اخلدمة. لتحديد موعد اإجتماع الأ

�صا�صية، ومراجعة دليل اجلودة لتجمعات  • الدورة التدريبية التكميلية فى اليوريبجاب، ومتطلباتها االأ
خري من ت�رشين اأول 2007.  �صبوع االأ املزارعني التى اأعدت م�صوداته. تبداأ الدورة فى االأ
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�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

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

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

تـلفـون: 849646 / 01 -  فاك�س: 849648 / 01

joumana.karame@adplb.com :الربيد اللكرتوين

ghada.itani@adplb.com

مقر غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

ال�صنائع، �صارع جو�صتينيان، الطابق 12، بريوت - لبنان

تلفون: 353390/01  مق�صم303 و304 - فاك�س: 349614/01

agriculture@ccib.org.lb :الربيد اللكرتوين

Conferences and Workshops

برامج التدريب التقنى وبناء قدرات جتمعات املزارعني

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية الزراعية لالمناء واخلدمات الزراعية يف ق�صاء الكورة �صنة 1994 وهي ت�صم 

306 مزارعا يتعاطون زراعة اأ�صجار الزيتون على م�صاحة 500 دمن.

توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

- تاأمني �صتول الزيتون املنا�صبة لنتاج اف�صل انواع الزيت. 

- ا�رشاك املزارعني يف ندوات تقنية حول موا�صيع الت�صميد والتقليم والت�صويق وجودة النتاج.

- تاأمني ماكنات القطف.

- الر�صاد احلقلي املتوا�صل من قبل الخ�صائيني.

وحتاول  املحلية  ال�صواق  يف  الزيت  من  النتاج  وت�رشيف  املجاورة  املعا�رش  يف  الزيتون  ع�رش  يتم 

اجلمعية اي�صال انتاجها اىل الدول العربية كما ت�صعى اىل الدخول اىل ال�صواق الوروبية وتطوير خدمات 

ع�صاء عرب م�صاعدة م�رشوع التنمية الزراعية. الت�صويق ملنتجات الأ

لتكرير  مركز  لتجهيز  الزراعية  التنمية  م�رشوع  �صمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

�صافة اىل ال�صتفادة من اخلدمات الفنية  وتو�صيب زيت الزيتون املنتج يف ارا�صيها وعر�صه وت�صويقه. بالإ

التي تقدمها وزارة الزراعة.

�صجار املثمرة زغرتا �صنة 1974 وهي ت�صم 98 مزارعا يتعاطون  تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية الزراعية لالأ

�صجار املثمرة على م�صاحة 500 دمن. زراعة الأ

توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

نتاج  - م�صاعدة يف ت�رشيف الإ

نتاج وتاأمني اجلودة من  دارة والت�صويق والإ - اإقامة حما�رشات زراعية جلميع املزارعني يف موا�صيع الإ

هلية العاملة يف املنطقة. قبل املوؤ�ص�صات الأ

- اإر�صاد زراعي حقلي على مدار ال�صنة.

نتاج - ت�صليف مايل موؤقت للمزارعني وذلك �صمن امل�صاعدة حتى ت�رشيف الإ

�صجار املثمرة. مرا�س التي ت�صيب الأ - مكافحة الأ

بداأ بع�س اأع�صاء التعاونية بالعمل على اإدخال مفاهيم الزراعة الع�صوية وتطبيقها يف زراعاتهم وذاك 

اخلارجية  �صواق  الأ ويف  حمليًا  منتجاتها  ت�صويق  اإىل  تتوجه  و�صوف  التعاونية.  اجلمعية  واإ�رشاف  بدعم 

املتاحة مع العمل على ت�صميم وت�صجيل ماركات جتارية با�صمها لهذا الغر�س.

تعاقدت اجلمعية التعاونية مع وزارة الزراعة �صمن م�رشوع التنمية الزراعية لبناء مركز لت�صنيع ع�صري 

 ، ع�صاء  الأ ملنتجات  الت�صويق  خدمات  تطوير  اإىل  �صافة  بالإ للم�رشوع.  الالزمة  املعدات  و�رشاء  التفاح 

وال�صتفادة من اخلدمات الفنية التي تقدمها وزارة الزراعة.

�صجار املثمرة زغرتا - اهدن   اجلمعية التعاونية الزراعية لالأ

ADP continues to organize training and capacity building workshops targeting farmer 
groups benefiting form the project. Activities in this realm planned for the coming months 
are as such:

• Training workshops on food safety (ISO 22000), organized in collaboration with 
QUALEB project (Ministry of Economy and Trade) and ACDI-VOCA and scheduled for 
September and October 2007 (registration is on priority-basis, and due to the limited 
places, kindly register the earlier possible).

• Private meetings in the Farm Management and Accounting Centers (FMACs) located 
within the four CCIA, gathering groups representatives and Landel Mills’s marketing 
experts to revise and update each farmer group’s marketing strategy. Meetings will be 
held towards the beginning of September 2007.

• On field visits to farmer groups willing to reinforce working relations among their 
members as to reach better collaborative marketing and management practices. Groups 
interested in this activity, kindly contact ADP experts at the Ministry of Agriculture or at 
the Federation of CCIA.

• Workshop on Eurepgap, scheduled for late October 2007, which shall entail, besides 
the training on Eurepgap needs, a review of the quality guide prepared for the Farmer 
Groups earlier this year.

Technical and capacity building training to ADP farmer groups


