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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

	

اإدارة  ل�صعي  اإ�صتجابًة 

الزراعية،  التنمية  م�رشوع 

كفالت  �رشكة  وافقت 

م�صكورًة على اف�صاح املجال 

امام التعاونيات املتعاقدة 

لال�صتفادة  امل�رشوع  مع 

عممت  فقد  برناجمها.  من 

جميع  على  كفالت  �رشكة 

فى  العاملة  امل�صارف 

فيه  تطلب  كتابًا  لبنان، 

ت�صهيل ح�صول التعاونيات 

على اإحتياجاتها التمويلية 

اي ما يوازي 60٪ من قيمة 

امل�رشوع ال�صتثماري عرب القرو�ض املدعومة من خالل برامج 

الوروبي  الحتاد  من  املقدمة  الهبة  تعترب  ان  على  كفالت، 

موال  الأ من  كجزء  املتبقية  القيمة  من   ٪40 توازي  التي 

اخلا�صة للتعاونية.

اىل  بال�صكر  الزراعية  التنمية  م�رشوع  اإدارة  تتقدم  واإذ 

التى  اخلطوة  هذه  على  معها  العاملة  وامل�صارف  كفالت 

اأ�صا�صى  اإقت�صادى  لقطاع  التمويلية  حتياجات  الإ �صتوؤمن 

للتنمية الريفية فى لبنان.

كفاالت ت�ساند التعاونيات املتعاقدة مع 
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New deadlines 
for ADP

The extension of 
ADP rewards the efforts 
deployed by the project and 
its partners to overcome the 
many hurdles and difficulties 
faced in the start-up phase. 
This gives our partners and 
beneficiaries a chance to 
make up for any previous 
delay in implementation, but they have to hurry up: 
requests for extension and contracts amendments 
shall be submitted to ADP by September 2007! 

As for our farmer groups, the completion of 
contracting procedures by the end of 2007 is critical 
for a quick release of the support funds and a proper 
implementation of the business plans. In this respect 
I am pleased to announce that six cooperatives have 
mostly fulfilled their financial obligations to investment 
and are going to receive the project contribution 
shortly.  

As far as ADP capacity building task is concerned, 
a special emphasis will be put on completing by June 
2008 the essential training for the target beneficiaries. 
The challenge is to build group members' managerial 
and technical capacities in order to enable them 
to manage their newly established agricultural 
enterprises in a sustainable manner and according to 
a market-driven approach. 

Manuel Ancillotti, ADP TA Team Leader

* * *

KAFALAT, Lebanon’s 
credit guarantee 
agency, and in response 
to the request of 
ADP’s management, 
disseminated a new 
circular to all banks in 
Lebanon soliciting them 
to support farmer groups 
benefiting from ADP in 
obtaining subsidized 
loans.

KAFALAT, whose 
support basically enables 
farmer groups to benefit 
from its schemes, asked 
the banks to consider the 
EU grant to farmer groups 
(40% of the value of each project) as part of their private 
equity when processing their loan applications. 

This indeed shall assist groups in covering their 
share of their project’s financing needs (60% of the 
value of each project).

ADP management wishes to extend its sincere 
thanks and gratitude to KAFALAT and to banks as well, 
especially that their involvement shall indeed provide 
strategic support to a key economic sector in Lebanon, 
as it shall contribute to the development of rural areas 
in the country.

KAFALAT supports the farmer 
groups benefiting from ADP

مواعيد جديدة وا�ستحقاقات ا�سا�سية

فر�صًة  هو  الزراعية  التنمية  م�رشوع  تنفيذ  فرتة  متديد  ان 

املتعلقة  التقنية  امللفات  نهاء  لإ املزارعني  جتمعات  امام  هامة 

وتقدمي  الوروبي،  الحتاد  ل�رشوط  وفقًا  ال�صتثمارية  مب�صاريعها 

 2007 العام  نهاية  قبل  امل�رشوع  ادارة  اىل  الالزمة  امل�صتندات 

لال�صتفادة من الهبة الوروبية. جتدر ال�صارة هنا اىل ان نحو �صتة 

الهبة  و�صت�صتلم  املطلوبة  التقنية  ال�رشوط  ا�صتوفت  قد  جتمعات 

الوروبية خالل فرتة وجيزة.

امل�رشوع  يركز  �صوف  التقني،  الدعم  بان�صطة  يتعلق  فيما  اأما 

خالل الفرتة املقبلة على تدريب التجمعات على اعتماد منهجية 

الزراعية اجليدة  للعمل امل�صرتك، وتطبيق نظم اجلودة والعمليات 

والت�صويق النوعي، كي تتمكن من ادارة م�صاريعها بطريقة فعالة 

وم�صتدامة طبقًا ملتطلبات ال�صوق. 

مانويل ان�شيلوتي 

وروبي رئي�ض فريق اخلرباء يف م�رشوع التنمية الزراعي الأ
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Main Cherry Varietiesاأهــم اأ�صـنــاف الكرز

نواري )اأو ياباين(

نتاج  بني 1 و 20 اأيار.  متتد فرتة الإ

بلون  ال�صغري،  الثمار  بحجم  ال�صنف  هذا  يتميز 

الطويل،  بالعنق  الطري،  باللب  حمر،  الأ الق�رشة 

ون�صبة املاء املرتفعة يف الثمار.

�صارة اإىل اأن جمعية م�صاتل لبنان، التي اأن�صاأت من خالل "م�رشوع  مرا�ض. وجتدر الإ وخالية من الأ

يطالية، قد  اإنتاج وتعميم املواد النباتية امل�صدقة يف لبنان" بالتعاون بني الدولتني اللبنانية والإ

�صواق العاملية، بالتن�صيق مع  هم اأ�صناف الكرز املطلوبة يف الأ با�رشت باإنتاج ال�صتول امل�صدقة لأ

بحاث العلمية الزراعية وحتت اأ�رشاف ومراقبة وزارة الزراعة. م�صلحة الأ

اأهم اأ�شول واأ�شناف الكرز لدى جمعية م�شاتل لبنان

:)P. Mahaleb( املحلب

اأنواع الرتبة  اأو بوا�صطة العقل، ميكن زرعه يف خمتلف  اأ�صل بري يتكاثر بوا�صطة زراعة البذور 

الكل�صية واجلافة، لكنه ل يتالءم مع الرتبة القليلة ال�رشف.

�صناف املطعمة. يتميز بنموه القوي، مبقاومته لل�صقيع، بتجان�صه العايل مع معظم الأ

:)P. Avium( الكرز الربي

زراعة  ت�صعب  الرتبة حيث  اأنواع  اعتماده يف  البذور، وميكن  زراعة  بوا�صطة  يتكاثر  بري  اأ�صل 

را�صي املروية القليلة ال�رشف، ول يتحمل اجلفاف. املحلب وخا�صة يف الأ

�صناف املطعمة، لكن ن�صبة اإنباته يف امل�صتل  يتميز بنموه القوي، بتجان�صه العايل مع معظم الأ

متدنية.

نتاج العاملي الإ

األف طن )اآخر  نتاج العاملي للكرز عام 2005 بحوايل 420  وىل يف الإ احتلت تركيا املرتبة الأ

مريكية )375 األف طن(، ثم  غذية والزراعة )FAO(، تلتها الوليات املتحدة الأ اإح�صاءات منظمة الأ

رو�صيا )345 األف طن(،  واإيران )273 األف طن(.

ول )178 األف طن(، تلتها اإيطاليا )108 األف طن(،  اأما يف اأوروبا، فقد احتلت بولندا املركز الأ

اأ�صبانيا )94 األف طن(، هنغاريا )54 األف طن(، واأملانيا )53 األف طن(.

نتاج املحلي الإ

ح�صاءات املتوفرة لدى وزارة  بلغت امل�صاحات املزروعة بالكرز يف لبنان للعام 2005 )اآخر الإ

نتاج حوايل 30 األف طن. ترتكز هذه الزراعة  الزراعة( حوايل 7.780 هكتار وبلغ اإجمايل حجم الإ

يف �صهل البقاع الذي ي�صم 86٪ من اإجمايل امل�صاحات املزروعة بالكرز يف لبنان، وخ�صو�صًا يف 

ق�صائي بعلبك )55٪( وزحلة )23٪(، كما تتوزع باقي امل�صاحات على مرتفعات جبل لبنان.

اأ�شناف الكرز :  

نتاج  يتميز لبنان بتنوع ت�صاري�صه اجلغرافية ومناخاته، مما ي�صمح بتو�صيع الفرتات الزمنية لإ

اإىل متاأخر يف املناطق اجلبلية، بفارق زمني يناهز الثالثة  الكرز من باكوري يف منطقة البقاع 

اأ�صابيع بني املنطقتني.

م�صدقة  نباتية  اإكثار  مواد  اعتماد  خالل  من  حت�صينها  فيمكن  النتاج،  جودة  يخ�ض  فيما  اما 

اأهم اأ�سناف الكرز املحلية

طلياين

نتاج بني 25 اأيار و25 حزيران. متتد فرتة الإ

يتميز هذا ال�صنف بحجم الثمار املتو�صط، بالق�رشة 

الق�صري،  الداكن، بالعنق  حمر  الأ اللون  الطرية ذات 

ون�صبة املاء املرتفعة يف الثمار.

قو�س قزح

نتاج بني اأواخر حزيران واأواخر متوز. متتد فرتة الإ

يتميز هذا ال�صنف بحجم الثمار املتو�صط، بالق�رشة 

�صفر املائل اإىل الزهري، مع خط داكن  ذات اللون الأ

اللون على طول الثمرة من جهة واحدة. ي�صبه �صنف 

"قلب الطري" لكن من دون اخلط يف الو�صط.

)Napoleon Black( فرعوين

نتاج بني 17 حزيران و17 متوز.  متتد فرتة الإ

الثمار  بحجم  املرتفع،   باإنتاجه  ال�صنف  هذا  يتميز 

، باللب اجلامد والق�رشة ذات  القلب  الكبري على �صكل 

اللون الكرميي الداكن، بطيب املذاق واحلمو�صة املميزة، 

مرا�ض. بن�صبة الع�صارة املرتفعة ومبقاومة الأ

كرث انت�صاراً يف لبنان. يعترب هذا ال�صنف الأ

)Bing( بني

نتاج بني 1 و 20 متوز. متتد فرتة الإ

بحجم  الغزيرة،  باإنتاجيته  احللو،  بطعمه  يتميز 

الثمار الكبري، بالعنق املتو�صط الطول، بلون الق�رشة 

وبن�صبة  العالية،  باجلودة  اللب،  ب�صالبة  �صود،  الأ

الع�صارة املنخف�صة. قليل النت�صار يف لبنان.

)Napoleon White( اأبي�س

نتاج بني  1 و 20 متوز. متتد فرتة الإ

بحجم  العالية،  بالنتاجية  ال�صنف  هذا  يتميز 

بي�ض،  باللب اجلامد،  الثمار الكبري، بلون الق�رشة الأ

بن�صبة الع�صارة املرتفعة، وي�صتخدم لتلقيح العديد 

�صناف. من الأ

Burlat  بورلت

بالق�رشة  املتو�صط،  الثمار  بحجم  النمو،  بقوة  ال�صنف  هذا  يتميز 

الثمار  وبح�صا�صية  املميز  بالطعم  حمر،  الأ اللون  ذات  الطرية 

لعمليات احلفظ وال�صحن والت�صدير.

Giorgia  جورجيا

زهار  بالإ كثرية،  تفرعات  بظهور  النمو،  بقوة  ال�صنف  هذا  يتميز 

الثمار  بحجم  العالية،  نتاجية  بالإ الباكوري،  باحلمل  املتاأخر، 

ال�صلب، وميكن  باللب  بالق�رشة اجلامدة،  الكبري )10– 11غرام(، 

ابقاء ثمار هذا ال�صنف لفرتة طويلة على ال�صجرة.

 New Star نيو �شتار

يتميز هذا ال�صنف بالنمو املتو�صط، بعدم احلاجة مللقح، باحلمل 

 12-10( الكبري  الثمار  بحجم  العالية،  نتاجية  بالإ الباكوري، 

غرام(، وبالطعم املميز.

S. Hardy Giant شتاركنغ هردي جينت�

مع  التلقيح  اإىل  باحلاجة  املتو�صط،  بالنمو  ال�صنف  هذا  يتميز 

�صنفي بورلت ونابوليون، باحلمل الباكوري، بحجم الثمار الكبري 

حمر الداكن، وباللب اجلامد. وميكن  )9 غرامات(، بلون الق�رشة الأ

ابقاء ثمار هذا ال�صنف لفرتة متو�صطة على ال�صجرة.

Van  فان

يتميز هذا ال�صنف بتاأقلمه مع معظم الظروف املناخية، باإمكانية 

باحلمل  جينت،  هاردي  و�صتاركنغ  بورلت  اأ�صناف  مع  تلقيحه 

الباكوري، باإنتاجيته املرتفعة، بحجم الثمار الكبري )9 غرامات(، 

متو�صطة  لفرتة  ال�صنف  هذا  ثمار  ابقاء  وميكن  الطيب.  وباملذاق 

على ال�صجرة.

 Ferovia فروفيا

مثل  مللقح  باحلاجة  زهار،   الإ بتاأخر  القوي،  بالنمو  ال�صنف  هذا  يتميز 

بحجم  املتو�صطة،  باإنتاجيته  الباكوري،  باحلمل   ، �صتار  نيو  و  جورجيا 

حمر اخلمري، بامللم�ض اجلامد، باللب  الثمار الكبري )9 غرامات(، باللون الأ

ال�صلب، باإمكانية ابقاء الثمار النا�صجة على ال�صجرة، وبقدرته على حتمل 

عمليات التو�صيب واحلفظ والت�صدير.

اأهم اأ�سناف الكرز امل�ستوردة

 Lapins لبينز

املبكر، بعدم احلاجة  زهار  بالإ القوي،  بالنمو  ال�صنف  يتميز هذا 

نتاج،  اإىل ملقح )�صنف ذاتي التلقيح(، باحلمل الباكوري، بجودة الإ

بحجم الثمرة الكبري بعد عمليات التقليم املنا�صبة )10 غرامات(، 

حمر الداكن، بامللم�ض اجلامد، باللب ال�صلب، وباإمكانية  باللون الأ

حفظ الثمار النا�صجة لفرتة طويلة على ال�صجرة.
امل�صدر : املهند�ض  �رشبل حبيقة - جمعية م�صاتل لبنان.

نعر�س فيما يلي اأهم اأ�شناف الكرز املتوفرة يف لبنان املحلية وامل�شتوردة. 
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اأهــم اآفات الكرز

)Prunus necrotic ring spot virus - PNRSV( فريو�س البقع احللقية امليتة

من اأكرث الفريو�صات انت�صاراً على الكرز يف لبنان ويف 

املتو�صط،  بي�ض  الأ البحر  حو�ض  منطقة  دول  معظم 

وال�صاللة  والنوع  ال�صنف  بح�صب  عرا�ض  الأ وتختلف 

الفريو�صية.

�شابة اأعرا�س الإ

على  ثقوب  ثم  ومن  متماوتة  حلقية  بقع  ظهور   •
اأوراق بع�ض اأ�صناف الكرز.

• ظهور خطوط �صفراء اأو موزاييك على  بع�ض اأوراق 
الكرز.

• ظهور ت�صوه قوي وت�صقق يف الثمار ون�صوج غري منتظم )حالت م�صجلة لدى امل�صم�ض والكرز(.
�صجار ال�صليمة. اإنتاج الأ اأ�صناف الكرز ب�صكل طبيعي مقارنة مع  • عدم تلون الثمار يف بع�ض 

• تاأخر يف منو ال�صجرة وق�رش يف عمرها ب�صكل عام.

)Prune dwarf virus - PDV( فريو�س تقزم اخلوخ
هو من الفريو�صات املعروفة واملنت�رشة على اأ�صجار اللوزيات ومنها الكرز.

�شابة اأعرا�س الإ

اأوراق بع�ض  اللون على  • ظهور بقع حلقية خ�رشاء 
�صناف. الأ

بع�ض  اأوراق  على  اللون  �صفراء  بقع  ظهور   •
�صناف. الأ

�صناف. • ت�صوه وظهور بقع على ثمار بع�ض الأ
غ�صان. وراق عن بع�ض الأ • احتمال ت�صاقط الأ

نتاج  الإ �صلبي على  عرا�ض وتاأثري  الأ �صدة  اختالف   •
نواع وال�صاللت الفريو�صية. �صناف والأ وذلك ح�صب الأ

العوامل امل�شاعدة على انت�شار الفريو�شات

• تداول �صتول م�صابة.
عرا�ض. �صابة يف امل�صتل دون ظهور الأ • اإنتاج �صتول غري م�صدقة وبالتايل احتمال وجود الإ

• اإكثار خ�رشي / تطعيم من نبات م�صاب بهذا الفريو�ض.
.)pollen(  واللقاح اأو غبار الطلع )seeds(  انتقال الفريو�ض عرب البذور •

 

اإ�شرتاتيجية مكافحة الفريو�شات

ل يوجد اأي عالج كيميائي ميكن اعتماده يف الب�صتان اأو يف امل�صتل ملكافحة املر�ض الفريو�صي. 

اأي موثقة �صحيًا ووراثيًا. اإنتاج وتوزيع �صتول م�صدقة  • العتماد على الوقاية من خالل 
هذا  من  خلوه  من  التاأكد  وبالتايل  م�صبقا  ال�صحية  حالته  من  التاأكد  دون  نبات  اأي  من  التطعيم  • عدم 

املر�ض.

مرا�ض الفريو�صية عند ظهور اأعرا�ض املر�ض لتقييم احلالة ال�صحية فوراً. • اإبالغ املخت�صني بالأ
ولية وحرقها قبل انت�صار املر�ض. �صجار امل�صابة الأ • اقتالع الأ

�صابة الفريو�صية ال�صديدة. • اقتالع الب�صاتني التي مل تعد منتجة اقت�صاديًا ب�صبب الإ
• عدم اإدخال اأي �صتول دون التاأكد من حالتها ال�صحية خا�صة من الدول التي يتواجد فيها هذا املر�ض.

اأ�صجار م�صابة بهذا الفريو�ض. • عدم التعامل ببذور منتجة من 
عرا�ض، وكيفية �رشعة انتقال املر�ض. • مراقبة الب�صاتني امل�صابة، و�صدة الأ

)Pseudomonas morsprunorum( مر�س التقرح البكتريي
كرث انت�صاراً، التي ت�صيب اللوزيات. طالق والأ خطر على الإ مرا�ض البكتريية الأ من الأ

�شابة اأعرا�س الإ

املزدوجة  غ�صان  الأ على  اللون  �صمراء  بقع  ظهور   •
حول الرباعم.

• عدم تفتح الرباعم امل�صابة خالل ف�صل الربيع.
اأو  اجلذع  ق�رشة  حتت  وعية  الأ يف  تلون  ظهور   •

غ�صان الكبرية. الأ

غ�صان  الأ اللون يف  داكنة  بكتريية حمراء  • اإفرازات 
امل�صابة.

• ذبول مبكر خالل ف�صل الربيع.
• ظهور بقع معينة على اأوراق الكرز توؤدي اإىل يبا�ض 

وراق واأحيانًا موت الرباعم النائمة امل�صابة. الأ

غ�صان امل�صابة. �صابة ال�صديدة وبقائها على الأ زهار يف حال الإ • موت الأ
• تواجد بقع داكنة اللون على الثمار امل�صابة.

غ�صان. • ظهور تقرحات وا�صحة على الأ

العوامل امل�شاعدة على انت�شار هذا املر�س

وراق. • تواجد هذا املر�ض على �صطح الأ
• تكاثر اخلاليا البكتريية خالل ف�صلي الربيع واخلريف.

وراق يف اخلريف. • دخول املر�ض عرب اجلروح وت�صاقط الأ
غ�صان. • تواجد هذا املر�ض يف الرباعم امل�صابة ويف التقرحات على الأ

• الرطوبة املرتفعة وال�صقيع والربد خالل ف�صلي اخلريف وال�صتاء.
• انت�صار البكترييا يف قطرات املاء واأدوات التقليم.

• الري والت�صميد غري املتوازن.
• التقليم املبكر.

�صول. �صناف الربية والأ • ح�صا�صية الأ
�صجار الفتية )2-8 �صنوات(. • ح�صا�صية الأ

اأرا�ض ح�صوية، قليلة العمق وذات حمو�صة منخف�صة. �صجار يف  • زراعة الأ

اإ�شرتاتيجية املكافحة

غ�صان امل�صابة. • قطع وحرق الأ
• اقتالع الب�صاتني امل�صابة وحرقها )اإ�صابة �صديدة(.

اأو املعر�صة للجليد. • جتنب الزراعة يف املناطق الباردة 
اأرا�ض ح�صوية، قليلة العمق وذات حمو�صة منخف�صة. • جتنب الزراعة يف 
اأدوات التقليم...(. • حت�صني معامالت التقليم )تاأخري موعد التقليم، تطهري 

• اعتماد ري وت�صميد متوازن.
• تاأمني ت�رشيف املياه الزائدة.

�صناف املقاومة. • اعتماد الأ
• اعتماد �صتول �صليمة.

قفا�ض اخل�صبية التي حتتوي على ثمار م�صابة. • غ�صل وتعقيم الأ
وراق(. اأيلول - ت�صاقط الأ • اعتماد 3-4 ر�صات من املواد النحا�صية )اآخر 

• ر�ض املواد النحا�صية بعد التقليم ويف مراحل لحقة كانفتاح الرباعم.
غ�صان الرئي�صية مبواد نحا�صية. • طلي اجلذع والأ

)Rhagoletis cerasi( ذبابة الكرز
العوار�س: 

ر�صدها  وميكن  الربيع  يف  الب�صاتني  يف  احل�رشة  تظهر 

من  ابتداًء  اكتمالها،  بدء  عند  فرومونية.  م�صائد  بوا�صطة 

�صهر اأيار، ت�صع الذبابة بي�صة واحدة يف كل ثمرة، وتتغّذى 

ول  اأبي�ض  الريقة  لون  اهرتائه.  م�صببة"  اللب  على  الريقة 

الريقة  تخرج  منّوها،  اكتمال  بعد  ملم.   5 طولها  يتعدى 

ال�صتاء  لتم�صي  الرتبة  اإىل خادرة يف  وتتحّول  الثمار  من 

املقبل.  الربيع  ثم تخرج ح�رشة كاملة يف  يف فرتة ركود 

للح�رشة جيل واحد يف ال�صنة.

طرق املكافحة:

بذبابة  �صابة  عر�صة" لالإ اأقّل  املبكرة  �صناف  الأ تعترب   •
الكرز.

•ي�صتح�صن تطبيق املكافحة بعد اأ�صبوع من ر�صد اأول ح�رشة يف امل�صائد اأو عندما تبلغ ن�صبة الثمار امل�صابة 
.٪4

Dimethoate ، الرتيكلورفون Trichlorphon اأو الفنتيون  الدميتوات  الكيميائية مثل  املبيدات  • ت�صتخدم 
خرية نظرا" ل�صميته املحدودة ن�صبيا"،  Fenthion ،كما ين�صح بتطبيق الديازينون Diazinon يف الر�صة الأ

�صبوعني قبل موعد القطاف. مان عن الأ على اأن ل تقّل فرتة الأ

بحاث العلمية الزراعية، الفروع الزراعية – الفنار- لبنان- م. جنال خوري اأبي �صاهني وم. زينات مو�صى امل�صدر: م�صلحة الأ

)Capnodis(  حّفار اخل�سب:  كابنود�س
العوار�س: 

من اأخطر احل�رشات التي ت�صيب اللوزيات. تظهر احل�رشة 

وتتغذى  الربيع  نهاية  يف  احلرارة  ارتفاع  عند  البالغة 

ناث يف و�صع البي�ض  وراق. تبداأ الإ فرع واأعناق الأ على الأ

على قاعدة جذع ال�صجرة املهملة وال�صعيفة من حزيران 

حتفر  حيث  خطر،  الأ الريقي  الطور  ويعترب  اآب.  حتى 

الريقات اأنفاقًا داخل اجلذور وتتغذى منها م�صببة �صعف 

�صابات ال�صديدة. للح�رشة جيل واحد يف ال�صنة. ال�صجرة، جفافها وموتها يف الإ

طرق املكافحة:

• العناية اجليدة بال�صجرة من ري، ت�صميد ع�صوي وفالحة. 
غ�صان. مرا�ض الفطرية التي توؤدي اإىل يبا�ض الأ •مكافحة الأ

باإحدى  اأيار  يف  ر�ض  والأ اجلذع  بر�ض  وذلك   ، ال�صجرة  دخولها  قبل  ول  الأ طورها  يف  الريقة  • مكافحة 
 ،Chlorpyrifos-methyl كلوربريفو�ض-ميثيل   ،Azinphos-methyl ميثيل  ازينفو�ض-  التالية:  املبيدات 

Endosulfan  او اندو�صولفان  Fenitrothion فانيرتوثيون ، Diazinon ديازينون

 Diazinon اأيار باإحدى املبيدات ديازينون  �صجار يف  الأ البالغ، حيث تر�ض  الطور  • مكافحة احل�رشة يف 
اأو ماثيوكرب Methiocarb  اأو اأميداكلوبرايد Imidacloprid وتعاد الر�صة يف حزيران. 

• املكافحة ميكانيكيًا عن طريق جمع احل�رشات واأتالفها. 



معامالت ما بعد احل�ساد

Maturity Indices  دلئل اكتمال النمو

املواد  ون�صبة  الق�رشة  لون  هما:  الكرز  ثمار  منو  اكتمال  لتقدير  امل�صتعملني  الرئي�صني  املقيا�صني 

ال�صلبة الذائبة)موؤ�رش جيد للحالوة( )Soluble Solid Content(. مثاًل اأن يكون لون الق�رشة كله 

احمر فاحت ون�صبة املواد ال�صلبة الذائبة بني 14و16٪ وتتغري هذه الن�صب بح�صب ال�صنف. 

Quality Indices دلئل اجلودة

 titratable احلمو�صة املعايرة ، SSC يوجد ترابط وثيق بني طعم الثمار ون�صبة املواد ال�صلبة الذائبة

acidity TA  ون�صبة املواد ال�صلبة على احلمو�صة املعايرة SSC/TA . من اأهم الدلئل خلو الثمار 
من الت�صقق ونقر الطيور والذبول والعفن والت�صوه ال�صكلي )مزدوجة اأو نتوءات بارزة(. يدل وجود 

عناق اخل�رشاء على جودة ون�صارة الثمار.  الأ

 

Optimum Temperature   درجة احلرارة املثلى

ما بني ناق�ض ن�صف وزائد ن�صف درجة مئوية.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�شبية املثلى

الرطوبة املرتفعة ما بني 90 و95٪ ت�صاعد يف احلفاظ على اخ�رشار عنق الثمار.

 C)CO2( Rates of Respiration معدلت التنف�س

�صفر              5      10         20 احلرارة: درجة مئوية  

28-22     17-15  9-5            5-3 باملليلرت CO2 / كلغ x �صاعة 

Rates of Ethylene Production معدلت اإنتاج الثيلني

واحد ميكرولرت اثيلني/ كلغ x �صاعة على حرارة توازي 20 درجة مئوية

 Responses to Ethylene ال�شتجابات لالثيلني

ا�صتجابة الكرز لالثيلني قليلة ولذلك لي�ض له تاأثري على �رشعة ن�صوج الثمار.

ال�شتجابات للجو 

الهوائي املتحكم به 

Responses to CA
املتحكم  اجلو  يوؤدي   •
معدل  من  احلد  اإىل  به 

اإىل  وبالتايل  التنف�ض 

زيادة مدة حفظ  الثمار. 

اأك�صيد  ن�صبة  توؤدي  كما 

اإىل  املرتفعة  الكربون 

ولقد  العفن.  تطور  وقف 

اأثبتت طريقة حفظ الكرز 

يف  �صناديق  �صمن 

متحكم  هوائية  اأجواء 

 3( عاليًا.  جناحًا  فيها 

– 10 ٪ اأك�صيجني و10 
.) اأك�صيد الكربون  – 15 ٪ ثاين 

• يوؤدي تعري�ض الكرز لن�صبة اأك�صيجني اقل من 1٪ اإىل تنقر اجللد وتكوين نكهة غري مقبولة.
• يوؤدي تعري�ض الثمار لغاز ثاين اأك�صيد الكربون برتكيز اأعلى من 30 ٪ اإىل تلون الق�رشة باللون 

البني وظهور نكهة غري مقبولة.

اإن تخزين ثمار الكرز لعدة اأ�صابيع حتت اجلو الهوائي املتحكم فيه قد يوؤدي اإىل انخفا�ض يف املواد 

الطيارة اخلا�صة بالنكهة وبالتايل اإىل فقدان الثمار للجودة احل�صنة رغم مظهرها اجليد.

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 Cherriesمعامـالت ما بعد احل�صاد للكرز

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
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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.

�سرار الطبيعية والفيزيولوجية الأ

Chilling Injury  اأ�رضار التربيد

ل توجد من اأ�رشار تربيد تذكر على اأ�صناف الكرز. 

Pitting التنقر

على  اجلروح  ظهور 

اخلارجية  الق�رشة 

ت�رشر  نتيجة  للثمار 

اللب،  داخل  اخلاليا 

تعر�ض  اأ�صبابه  ومن 

الثمار للر�صو�ض.

  

 Bruising  الكدمات

ال�صغط  عن  تنتج 

التي  والحتكاكات 

تتعر�ض لها الثمار.

التنف�ض  معدل  يوؤثر 

ب�صكل مبا�رش على مدة 

�رشار  حفظ الثمار بعد احل�صاد ويزداد معدل التنف�ض مع ارتفاع درجة احلرارة وتعر�ض الثمار لالأ

امليكانيكية.

Pathological Disorders رضار الباثولوجية� الأ

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

: Brown Rot  العفن البني

اأن  وممكن   Monilia Fructicola فطر  عن  يت�صبب 

�صابة بهذا املر�ض يف الب�صتان اأو بعد احل�صاد.  تبداأ الإ

لل�صيطرة  الالزمة  جراءات  الإ اخذ  ال�رشوري  من  لذلك 

على املر�ض قبل وبعد احل�صاد.

 : Grey Rot العفن الرمادي

ي�صببه فطر Botrytis Cinerea  الذي ي�صتمر 

بالنمو ببطء عند درجة حرارة �صفر مئوية.

 Rhizopus Rot عفن الرايزوب�س

ي�صببه فطر Rhizopus stolonifer الذي يتواجد يف 

اكرب من  اأو  لدرجة حرارة م�صاوية  التي تعر�صت  الثمار 

5 مئوية.

• ميكن ال�صيطرة متاما على عفن الرايزوب�ض وتخفي�ض 
ن�صبة كبرية من العفن البني والعفن الرمادي من خالل 

اإدارة التحكم يف درجة احلرارة ) التربيد ال�رشيع للو�صول 

اىل درجة التخزين املثلى(. من املهم عزل الثمار الفا�صدة 

املو�صب. وغالبًا ما يكون من  ال�صندوق  وامل�صابة من 

املفيد معاملة الكرز مببيدات  الفطريات.



Market Information �سو�ق معلومات �لأ

Marketing Standards for Cherriesموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالكرز
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بت�صويق ومراقبة  CEE.ONU.FFV.13 اخلا�صة  وروبية رقم  الأ املوا�صفات  يلي  نعر�ض فيما 

�صواق العاملية. جودة الكرز املعد للتداول يف الأ

�صارة اإىل وجود موا�صفة لبنانية خا�صة بالكرز �صادرة مبوجب قرار وزير الزراعة رقم  جتدر الإ

1/358 تاريخ 1997/10/24، املعدل بالقرار رقم 1/2 تاريخ 2000/1/3.
وروبية اإىل حد بعيد مع وجود بع�ض الفوارق  وتتطابق املوا�صفات اللبنانية مع املوا�صفات الأ

�صارة اإليها يف الن�ض. الب�صيطة، التي متت الإ

 

اأوًل:

 .Prunus avium L تعود املوا�صفات املبينة فيما يلي اإىل اأنواع الكرز املعدة لال�صتهالك طازجة   

وPrunus cerasus L.  ول يدخل �صمنها الكرز املعد للت�صنيع الغذائي. 

 ثانيًا:

   تهدف �رشوط ت�صدير وا�صترياد الكرز هذه اإىل ح�رش ال�صفات الواجب توفرها يف الثمار عند 

تقدميها للمراقبة بعد اإمتام عمليات التو�صيب والتعبئة اأو النقل.

دنى للموا�شفات  اأ - احلد الأ

خذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات اخلا�صة وال�صتثناءات املو�صوعة لكل نوع يجب   مع الأ

اأن تكون ثمار الكرز:

- كاملة.

- �صليمة، غري م�صابة باأي اهرتاء يجعلها غري �صاحلة لال�صتهالك.

- نظيفة، خالية من اأي مواد غريبة.

- طازجة.

- جامدة امللم�ض )بالن�صبة لكل نوع(.

- خالية من احل�رشات.

- عنقها �صليم.

- جافة.

 - خالية من اأي طعم اأو رائحة غريبني.

يجب اأن تكون ثمار الكرز على حال من النمو ي�صمح 

لها حتمل عمليات التحميل وال�صحن والتفريغ وبالتايل 

 الو�صول �صاملة اإىل مكان املق�صد.

 ب - يف الت�شنيف

 توزع ثمار الكرز عند ت�صنيفها اإىل ثالث اأنخاب كما هو وارد فيما يلي:

1. نخب  ممتاز "اك�صرتا" 

 يجب اأن تتحلى ثمار هذا النخب بدرجة عالية من اجلودة، ومن اكتمال النمو واملظهر واللون 

 وفقًا ل�صفات النوع.

خالية من اأي عيب ظاهر با�صتثناء بع�ض تغريات �صطحية خفيفة ل تعيب املظهر العام ول توؤثر 

على �صفاته وحفظه.

ول 2. النخب الأ

يجب اأن تكون ثمار هذا النخب على درجة جيدة من اجلودة.

ي�صمح لهذا النخب اأن يحوي بع�ض ال�صتثناءات الب�صيطة �رشط اأن ل توؤثر على املظهر العام ول 

على جودة الثمار اأو على حفظها:

- جلهة التكوين

- جلهة اللون

واآثار  والت�صاري�ض،  والتجعدات،  احلروق،  الثمار خالية من  تكون  اأن  يجب  حوال  الأ ويف مطلق 

اإ�صابتها بحبات الربد. 

3. النخب الثاين

ولني، �رشط  تدخل يف هذا ال�صنف ثمار الكرز التي ل ميكن اأن ت�صنف يف واحدة من النخبني الأ

�صا�صية من جودة وح�صن مظهر. اأن تتحلى بال�صفات اخلا�صة الأ

ي�صمح لهذا النخب اأن يحوي ال�صتثناءات التالية �رشط اأن ل توؤثر على املظهر العام ول على جودة 

الثمار اأو على حفظها:

- ا�صتثناءات جلهة التكوين واللون �رشط احتفاظ الثمار بال�صفات النوعية.

- وجود بع�ض اجلروح اخلارجية امللتئمة التي ل توؤثر على املظهر اخلارجي اأو على احلفظ. 

ثالثًا: �رضوط عائدة للتحجيم

يعتمد قطر الثمرة الن�صفي يف حتجيم الثمار عند تو�صيبها، مع مراعاة ال�رشوط التالية:

 1. النخب املمتاز

 اأن ل يقل قطر ثمار هذا النخب عن 20 ملم، اأو اأن ل يقل وزن الثمرة عن 9 غرامات.

ول والثاين  2. النخب الأ

 اأن ل يقل قطر ثمار هذين النخبني عن 17 ملم، اأو اأن ل يقل وزن الثمرة عن 7 غرامات. 

رابعًا : ا�شتثناءات الت�شامح

ي�صمح داخل كل عبوة با�صتثناءات جلهة اجلودة والتحجيم �صمن احلدود التالية:

1-  ال�شتثناءات جلهة اجلودة

 1. النخب املمتاز "اك�شرتا"

 ي�صمح بوجود 5٪ عدداً اأو وزنًا من الكرز ل تتحلى ب�صفات هذا النخب �رشط اأن تتحلى الثمار 

قل، اأو اأن تتما�صى مع ال�صتثناءات امل�صموح بها لهذا النخب. ول على الأ  مبوا�صفات النخب الأ

وي�صمح بوجود 2٪ كحد اأق�صى عدداً اأو وزنًا من الثمار املتفجرة اأو امل�صابة بتاأثر ح�رشي.

ول  2. النخب الأ

 ي�صمح بوجود 10٪ عدداً اأو وزنًا من الثمار ل تتحلى ب�صفات هذا النخب، �رشط اأن تتحلى على 

قل مبوا�صفات النخب الثاين اأو اأن تتما�صى مع ال�صتثناءات امل�صموح بها لهذا النخب. الأ

وي�صمح بوجود 4٪ كحد اأق�صى عدداً اأو وزنًا من الثمار املتفجرة اأو امل�صابة بتاأثر ح�رشي.

 3. النخب الثاين

ي�صمح بوجود 10٪ عدداً اأو وزنًا من الثمار ل تتحلى ب�صفات هذا النخب �رشط اأن ل تكون الثمار 

 م�صابة بالهرتاء اأو غريه مما يجعلها غري قابلة لال�صتهالك.

وي�صمح بوجود 4٪ كحد اأق�صى عدداً اأو وزنًا من الثمار املتفجرة اأو امل�صابة بتاأثر ح�رشي، و٪2 

فقط لثمار ذابلة اأو مفرطة بالن�صج.

2- يف ال�شتثناءات جلهة التحجيم

حجام  ي�صمح بوجود داخل كل عبوة ما ن�صبته 10٪ عدداً اأو وزنًا من ثمار الكرز ل ت�صتجيب لالأ

الدنيا املو�صوعة، �رشط اأن ل يتدنى قطر الثمرة الواحدة عن:

- 17 ملم للنخب املمتاز.

ول والثاين. - 15 ملم للنخبني الأ

�شافات التالية:  وتت�شمن املوا�شفات اللبنانية الإ

اأو  - 7  غرامات وزن الثمرة  للنخب املمتاز.

ول والثاين.       - 5  غرامات وزن الثمرة  للنخب الأ

خام�شا: �رضوط املظهر العام

1- يف التجان�س

يجب اأن يكون حمتوى كل عبوة موؤلفًا من ثمار الكرز املتجان�صة ومن من�صاأ ونوع 

 وجودة واحدة، خا�صة جلهة حجم الثمار.

 يجب اأن تكون ثمار النخب املمتاز متجان�صة لونًا ودرجة ن�صج.

يجب اأن تكون الثمار داخل العبوة الواحدة ويف اأ�صفلها مماثلة للطبقة الظاهرة.

2- يف التو�شيب  

 يجب تو�صيب الكرز على طريقة واأ�صلوب يوؤمنان �صالمة الثمار مدة عمليات الت�صويق.

ي�صمح فقط با�صتعمال املواد اجلديدة والنظيفة وامل�صنوعة من مواد ل تلحق اأي �رشر بالثمار من 

 خارجها اأو من داخلها.

ي�صمح با�صتعمال الورق املطبوع والال�صقات التجارية اأو خالفها �رشط اأن يكون احلرب اأو ال�صمغ 

 امل�صتعمل لذلك غري �صام اأو �صار.

ل ي�صمح بوجود اأي مادة غريبة داخل العبوة الواحدة.

�شافة التالية: وتت�شمن املوا�شفة اللبنانية الإ

يجب ا�صتخدام العبوات اجلديدة غري امل�صتعملة.

مينع ا�صتعمال العبوات امل�صنوعة من الفلني )البول�صرتين(. 

�شاد�شًا: التمريك

اأو النحالل، التعليمات   يجب اأن يحمل خارج كل عبوة وب�صكل وا�صح وجلي غري قابل للزوال 

الواردة فيما يلي جممعة على جهة واحدة من كل عبوة:

 اأ- التعريف

  املو�صب          ال�صم والعنوان

    اأو                       اأو

ال�صاحن          عالمة فارقة خا�صة

التي  ال�صناديق  حتمل  اأن  �رشط  الفردي  لال�صتهالك  املعدة  ال�صغرية  العبوات  ذلك  من   وتعفى 

بداخلها هذه العبوات ال�صغرية، كل ما هو مفرو�ض من متريك.

ب -  و�شف حمتوى العبوة

- كرز )ال�صنف: حملي: فرعوين، بني، قو�ض قزح، مكحل( �صكري: اأجنبي )ذكر ال�صم(.

�شافة التالية:  وتت�شمن املوا�شفة اللبنانية الإ

- الوزن ال�صايف

ج. من�شاأ الكرز

- بلد املن�صاأ

د. الت�شنيف التجاري

 - النخب
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Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

In 2006, Lebanon’s total exports of cherries amounted to 4,356 tons, registering thus 
a growth of 57% from the 2003 levels. Main export destinations in this regard were 
Eastern Europe and the Independent States (1,238 tons), Egypt (861 tons), Kuwait (679 
tons) and Saudi Arabia (539 tons).

On the other hand, Lebanon’s imports of cherries dropped by 93% in 2006 in 
comparison to 2003. Around 99% of Lebanon’s imports of cherries for that year, or 23 
tons, were from Syria.

جدول اأ�سعار اجلملة للخ�سار والفاكهة يف بريوت واملناطق - متوز 2007

معدل اأ�سعار اجلملة للكرز يف اأ�سواق اجلملة اللبنانية للمو�سم 2007

�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 

�صهر ال�صابقة بالرغم من  اأ�صعار البطاطا من �صنف �صبونتا على �صعرها مقارنة مع الأ حافظت 

�صواق املحلية ب�صبب ت�صدير كميات كبرية  زيادة النتاج املحلي نظراً لرتاجع العر�ض عليها يف الأ

من البطاطا اإىل العراق. اأما بالن�صبة للب�صل، فقد اأ�رشفت الكميات امل�صتورد من م�رش على النتهاء 

وتراجعت اأ�صعار الب�صل املحلي ب�صبب ارتفاع العر�ض مع بدء املوا�صم املحلية.

�صعار الفاكهة، فقد �صهدت اأ�صعار الكرز ارتفاعًا خالل �صهري متوز واآب 2007 نظراً  اأما بالن�صبة لأ

�صواق مع انتهاء املوا�صم يف منت�صف �صهر اآب. لتدين الكميات املعرو�صة يف الأ

Prices of the local potato variety of Spunta, and in light of the increased exports of 
local potatoes to Iraq which obviously led to a drop in local supply of potatoes, remained 
unchanged during the last months. On the other hand, prices of local onions dropped 
given that the onion production season has begun.

On the fruit front, prices of cherries maintained an increasing trend during the months 
of July and August of 2007 especially that this period coincides with the beginning of the 
production season.

اأهم الدول امل�شتوردة

)طن(
2006200520042003

Importing country
(Tons Net)

1,2388091836Russian Federationاالحتاد الرو�سي

861720149309Egyptم�رص

679700780865Kuwaitالكويت

539662803903Saudi Arabiaال�سعودية

مارات العربية 325373262239United Arab Emiratesاالإ

ردن 2494161072Jordanاالأ

121146105128Qatarقطر

Belarus---100بيالرو�سيا

8510185135Bahrainالبحرين

60896981Omanعمان

Cyprus 5510160قرب�ص

2198255Syrian Arab Republic�سوريا

Sudan--128ال�سودان

Iraq-71815العراق

31454Other countryبلدان اأخرى

4356425523872777Totalاملجموع

تطور واردات و�سادرات لبنان من الكرز )2006-2003(

اأهم الدول امل�ستوردة للكرز اللبناين)2006-2003(

من �صوريا حوايل 23 طن اأي ما ن�صبته حوايل ٪99 

من جمموع واردات لبنان لهذا ال�صنف.

تطور واردات و�شادرات لبنان من الكرز )2003-

)2006

الحتاد  اإىل  اللبناين  الكرز  �صادرات  ارتفعت 

بلغت  حيث   2006 العام  خالل  وم�رش  الرو�صي 

1.238طن و861 طن مقارنة بالعام 2004 حيث 

على  طن  و149  طن   18 امل�صدرة  الكمية  بلغت 

التوايل. 

الكويت  اإىل  امل�صدرة  الكميات  انخف�صت 

وال�صعودية خالل الفرتة نف�صها من 780 طن و803 

طن اإىل 679 طن و539 طن.

ال�شادرات

العام 2006 حوايل 4.356  لبنان خالل  �صدر 

طن من الكرز اإىل كل من الحتاد الرو�صي )1.238 

طن(، جمهورية م�رش العربية )861 طن(، الكويت 

)679 طن(، وال�صعودية )539 طن(.

من  لبنان  �صادرات  جمموع  اأن  بالذكر  اجلدير 

 ٪57 حوايل  بن�صبة  ارتفعت   2006 للعام  الكرز 

مقارنة بالعام 2003.

الواردات

العام  خالل  امل�صتوردة  الكرز  كميات  تراجعت 

اإىل العام 2003  2006 بن�صبة حوايل 93٪ ن�صبة 

لبنان  اإىل  للكرز  امل�صدرة  الدول  �صوريا  وتت�صدر 

 2006 للعام  الكرز  من  لبنان  واردات  حجم  وبلغ 

	
	

معدل أسعار اجلملة للكرز في  	
أسواق اجلملة اللبنانية للموسم 2007

	

جدول أسعار اجلملة للخضار والفاكهة في 
بيروت واملناطق –	متوز 2007

األسواق احملليةاألسواق احمللية

Table Fruits & VegetablesTable Fruits & Vegetables

Table	Fruits	&	VegetablesTable	Fruits	&	Vegetables
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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

العام  يف  للكرز  العاملية  الواردات  حجم  بلغ 

حوايل  ومنها  طن   229.000 حوايل   2005

وروبي اأي ما  105.000 طن �صمن دول الحتاد الأ

ن�صبته حوايل 46٪ من اإجمايل الواردات. 

العام  يف  للكرز  العاملية  ال�صادرات  حجم  بلغ 

حوايل  ومنها  طن   236.000 حوايل   2005

ما  اأي  وروبي  الأ الحتاد  دول  من  طن   71.000

ن�صبته حوايل 30٪ من اإجمايل ال�صادرات. 

خالل  للكرز  امل�صتوردة  وروبية  الأ البلدان  اأهم 

العام 2005 هي: اململكة املتحدة )75.000 طن(، 

اأملانيا )48.700 طن(،  الحتاد الرو�صي )43.000 

 23.700( ايطاليا  طن(،   28.600( هولندا  طن(، 

طن( وبلجيكا )15.300 طن(.

خالل  اأوروبا  اإىل  للكرز  امل�صدرة  البلدان  اأهم 

ت�صيلي  طن(،   86.750( تركيا  هي:   2005 العام 

مريكية  الأ املتحدة  الوليات  طن(،   18.300(

وكندا  طن(   8.500( رجنتني  الأ طن(،   13.600(

)696 طن(.

بني  ال�رشاكة  معاهدة  اأن  اإىل  �صارة  الإ جتدر 

وروبي قد اأجازت للبنان ت�صدير  لبنان والحتاد الأ

 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. نعر�ض  لت�صويق منتجاتهم بل اأي�صًا لالطالع على احدث التقنيات يف جمال طرق الإ

الثاين واأيار 2008. علمًا ان هذه  العامل للفرتة املمتدة بني كانون  الزراعية يف  اأهم املعار�ض  فيما يلي 

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

حول املعار�ض املتخ�ص�صة.

This section presents the main international agricultural exhibitions scheduled for the 
period between January and May 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.

Export Markets

�شواق، م�رضوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان. Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL* امل�شدر: خدمة املعلومات حول الأ

جدول اأ�شعار اجلملة يف �شوق راجني�س )باري�س( – حزيران 2007

In 2005, the EU’s share of the world’s 
imports of cherries, valued at 229,000 
tons, stood at 46%, or around 105,000 
tons, while its chare of the world’s exports 
of cherries, valued at 236,000 tons, 
reached some 30%, or around 71,000 
tons.

Europe’s main cherry importers, also 
for 2005, were: Germany, (48,700 tons), 
the UK (75,000), Eastern Europe and 
Community of Independent States (43,000 
tons), Holland (28,600 tons), Italy (23,700 
tons) and Belgium (15,300 tons). On the 
other hand,  main exporters of cherry to 
Europe main cherry exporters included 
Turkey (86,750 tons), Chili (18,300 tons), 
the USA (13,600 tons), Argentina (8,500 
tons), and Canada (696 tons).

5.000 طن من الكرز اللبناين اإىل اأوروبا معفاة من 

�صافية اإىل  الر�صوم اجلمركية. وتخ�صع الكميات الإ

40٪ فقط من قيمة ال�رشيبة وذلك دون حتديد اأي 

�صقف بالن�صبة اإىل الكمية.

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رضوع  ت�شدر عن  التي  والفاكهة  للخ�شار  اليومية  �شعار  الأ ن�رضة  امل�شدر: 

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

وروبية متوفرة عند الطلب. �شواق الأ الأ

متو�شط �شعر طن الكرز يف بع�س الدول امل�شتوردة خالل العام 2005
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اجلمعية التعاونية الزراعية يف عني القبو ق�ساء املنت  

واع�ساء  رئي�ص  مع  لقاًء  الزراعية  التنمية  م�رصوع  نظم 

التداول  خالله  مت  عماطور،  فى  للزيتون  نتاجية  االإ التعاونية 

يف �سري عمل امل�رصوع اال�ستثماري للتعاونية اخلا�ص باإن�ساء 

وروبي، وا�ستمع  حتاد االأ مع�رصة حديثة للزيتون بتمويل من االإ

املعوقات  حول  التعاونية  اأع�ساء  اآراء  اىل  امل�رصوع  خرباء 

التى تواجههم فى عملية التنفيذ. ثم تناق�ص احل�سور باحللول 

ع�ساء  الأ الالزمة  التوجيهات  امل�رصوع  خرباء  وقدم   املمكنة، 

التعاونية من اجل و�سع ت�سّور موحد مل�رصوعهم اال�ستثماري، 

واإتفق  املنا�سبة.  التنفيذ  وطرق  امل�سرتكة  هداف  االأ وحتديد 

امل�ساركون على ان ت�رصع التعاونية يف اإنهاء امللفات املتعلقة 

مبناق�سات ال�رصاء والبناء والتلزمي باقرب فر�سة ممكنة وقبل 

نتاج  نهاية العام احلاىل، ومبا�رصة تنفيذ اخلطط امل�سرتكة لالإ

ع�ساء فى اتخاذ  والتجهيز والت�سويق واجلودة واإ�رصاك جميع االأ

القرارات املتعلقة بامل�رصوع. ويف اخلتام تقدم رئي�ص واع�ساء التعاونية من خرباء م�رصوع التنمية 

جتماع امل�سرتك من ت�سحيح لبع�ص املفاهيم وامل�سارات لدى  اإليه االإ الزراعية بال�سكر ملا و�سل 

التعاونية، وما  تنفيذ م�رصوع  االع�ساء حول  ترابط ومتا�سك بني  ع�ساء، وما حققه من  االأ بع�ص 

اأعطاه من دفع قوي لت�رصيع التنفيذ. ويتمنى م�رصوع التنمية الزراعية للتعاونية النجاح يف امتام 

م�رصوعها، من خالل االلتزام بتحقيق ما مت التو�سل اإليه من خطوات م�سرتكة.
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Conferences and Workshops

اإجتماعات م�سرتكة مع اأع�ساء التعاونيات

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية الزراعية يف عني القبو  قرب ب�صكنتا يف ق�صاء املنت �صنة 1982 وهي ت�صم 

وما  نتاج  الإ ت�صويق  اأهدافها  ومن  الكرز،  ومنها  اأنواعها  على  الفاكهة  اأ�صجار  زراعة  يتعاطون  17 ع�صواَ 

ي�صنع منه .ف�صاًل عن تربية النحل واملوا�صي والدواجن حيث منيت التعاونية بخ�صائر ج�صيمة يف قطاع 

�صجار املثمرة وتطويرها  حداث ما دفعها اإىل الرتكيز على زراعة الأ لبان من جراء الأ جبان والأ ت�صنيع الأ

يف املنطقة. 

عمال امل�صرتكة التي توؤمنها اجلمعية للمزارعني: من الأ

نتاج يف براد التعاونية. - تربيد الإ

نتاج. - ت�رشيف الإ

�صمدة الكيماوية.  - التح�صيل امل�صرتك لالأ

كرث تاأقلمًا مع مناخ املنطقة.  �صناف الأ - درا�صة الأ

- اإقامة ندوات تقنية حول كافة املوا�صيع التي تهم القطاع.

نتاج. - تاأمني اليد العاملة لقطف الإ

خ�صائيني. ر�صاد احلقلي املتوا�صل من قبل الأ - توفري الإ

- مكافحة بيولوجية �صد الع�صفور.

ت�صعى اجلمعية اإىل حت�صني طرق الري بالتنقيط عرب ا�صتقدام 

تر�صيد  اإىل  تتوجه  كما  تنقيط  و�صبكات  بال�صتيك  خزانات 

هذا  املطلوبة.  الفعالية  ذات  الكيماوية  املبيدات  ا�صتعمال 

والتفاح  الفرن�صي   OPAL دراق  مثل  اأ�صناف  ا�صتقدمت  وقد 

على اأ�صول 111 وذلك بالتعاون مع اإحدى تعاونيات ق�صاء 

نتاج القت�صادي  ك�رشوان املجاور من اجل الختبار وقد بداأ الإ

العام الفائت. 

املحلية  �صواق  الأ يف  اجلمعية  اإنتاج  كافة  ت�رشيف  يتم 

القريبة وتعمل على ت�صويق اإنتاجها يف الدول العربية بالتعاون مع امل�صدرين املقربني من التعاونية كما 

ع�صاء عرب م�صاعدة م�رشوع  الأ الت�صويق ملنتجات  وروبية وتطوير خدمات  الأ �صواق  الأ اإىل  الدخول  تتمنى 

التنمية الزراعية.

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

�صافة اإىل ال�صتفادة من اخلدمات الفنية التي تقدمها وزارة الزراعة. وتو�صيب الفاكهة . بالإ

تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية الزراعية يف قاع الرمي قرب مدينة زحلة �صنة 1997 وهي ت�صم 17 ع�صواَ 

يتعاطون زراعة كافة اأ�صناف الكرز يف منطقة "نبع ال�صاقية" التي تعلو 1500 مرت عن �صطح البحر، على 

حوايل 20٪ من جممل امل�صاحات املزروعة من الكرز يف هذه املنطقة.

تهدف اجلمعية اإىل ت�صجيع زراعة الكرز يف هذه املنطقة حيث العوامل املناخية منا�صبة وتدريب املزارعني 

نتاج.  على اإعتماد معامالت ما بعد احل�صاد املتبعة عامليًا وحت�صني طرق الت�صويق امل�صرتك لالإ

توؤمنها  التي  امل�صرتكة  عمال  الأ من 

اجلمعية اأو تنوى تاأمينها للمزارعني:

نتاج وفرزه وتو�صيبه.  - تربيد الإ

اجلملة  اأ�صواق  يف  نتاج  الإ ت�رشيف   -

القريبة اأو مع امل�صدرين للخارج.

�صمدة الكيماوية.  - التح�صيل امل�صرتك لالأ

ومالئمة  جديدة  كرز  اأ�صناف  ا�صتقدام   -

واآخر  فرن�صي  )�صنف  املنطقة  ملناخ 

اإيراين(.

حقلي  واإر�صاد  تقنية  ندوات  تنظيم    -

تهم  التي  املوا�صيع  كافة  حول  متوا�صل 

املزارعني بالتعاون مع اأخ�صائيني.

الزراعية وقطاف  عمال  الأ - توفري كافة 

نتاج. الإ

خزانات  تاأهيل  اإىل  اجلمعية  ت�صعى 

يف  ل�صتخدامها  �صمنت  الأ من  كبرية 

عمليات الري بالتنقيط. 

زراعة  �صنتني  منذ  اجلمعية  تعمم 

�صناف املوؤ�صلة بعد التجربة الناجحة  الأ

منذ ثالث �صنوات. 

اإدخال  �صواق العاملية بهدف  نتاج والتو�صيب ملالءمة متطلبات الأ تعمل اجلمعية على حت�صني طرق الإ

اإنتاجها عايل اجلودة األيها وذلك عرب م�صاعدة م�رشوع التنمية الزراعية.

تعاقدت اجلمعية التعاونية مع وزارة الزراعة �صمن م�رشوع التنمية الزراعية ل�رشاء وجتهيز مركز لتربيد 

�صافة  نتاج مع �رشاء مولد كهرباء وبيك اآب مربد للنقل والت�صويق. بالإ وتو�صيب الكرز قريب من منطقة الإ

اإىل ال�صتفادة من اخلدمات الفنية التي تقدمها وزارة الزراعة.

اجلمعية التعاونية الزراعية يف قاع الرمي ق�ساء زحلة  

ADP experts met with representatives of the Ammatour 
Olive Oil Cooperative in order to discuss issues related 
to the group’s investment project within ADP, and which 
aims at the establishment of a modern olive oil press. 

For this matter, ADP experts, having noted the 
impediments constraining the progress of the project, 
managed to assist members of the Coop in setting and 
consenting on a unified vision for their project. Experts 
then urged the Coop’s members to finalize the procedures 
related to tendering, and to proceed subsequently to 
the implementation of collaborative plans related to 
production, marketing and quality, as soon as possible 
and before the end of this year. 

ADP experts also highlighted the importance of involving all group members in the 
decision making process.

The president of the Ammatour Olive Oil Coop expressed his gratitude for the ADP 
project and its team of experts for all their efforts in assisting members of the Coop and 
driving its project forth. The ADP, in turn, wishes the Coop all the success in its plans 
within ADP and looks forward for cooperating in this regard.

ADP Meetings with Farmer Groups


