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من  الكاملة  �صتفادة  الإ ان 

يوزعها  التى  وروبية  الأ املنح 

وزارة  الزراعية-  التنمية  م�رشوع 

املزارعني  جتمعات  على  الزراعة 

�صا�صى  الأ اخلرب  )اإنظر  املتعاقدة 

بنية  قامة  لإ ال�صفحة(  نف�ض  على 

واإدارة  باإقامة  لهم  ت�صمح  اأ�صا�صية 

اأعمال زراعية، يتطلب من مزارعى اخل�صار والفاكهة  م�رشوعات 

فى  فعالة  جديدة  ت�صويقية  اإ�صرتاتيجيات  تطبيق  لبنان  فى 

ل�رشاء  املدفوع  امل�صتهلك  دولر  من  املتدهورة  اأن�صبتهم  زيادة 

منتجاتهم، وفى زيادة ربحيتهم مبا ميكنهم من البقاء فى مهنة 

الزراعة وتنميتها.

اأع�صاء  ملنتجات  امل�صرتك"  "الت�صويق  مثل  �صرتاتيجيات  والإ

اىل  املزرعة  باب  بعد  حما�صيلهم  �صكل"  "وحتويل  التجمعات، 

�صال�صل  فى  التالية  املراحل  فى  قبولها  ميكن  متقدمة  منتجات 

عر�ض هذه املنتجات، "واإ�صافة قيم جديدة" يزداد طلب امل�صتهلك 

مناهج  تقدم  وتتبعها  املنتجات  و�صالمة  جودة  خا�صة  عليها 

مبتكرة ميكن اإذا مت تطبيقها ب�صورة فعالة حتقيق اأهداف زيادة 

اأن�صبة املنتجني من دولر امل�صتهلك وزيادة دخلهم واأرباحهم. 

ع�صاء يحقق وفورات حجم  الأ امل�صرتك" ملنتجات  "والت�صويق 
فى تكاليف تداوله وتو�صيبه وبيعه، ف�صال عما يحققه من قدرة 

اأعلى على امل�صاومة واحل�صول على اأ�صعار اأعلى. كما اأن "حتويل 

ح�صول  اأي�صا  �صاأنه  من  متقدمة  منتجات  اىل  املحا�صيل  �صكل" 

هو  ملا  وذلك  املزرعة،  اأ�صعار  من  اأف�صل  اأ�صعار  على  املزارعني 

نحو  املنتجات  اإجتاه  مع  رتفاع  لالإ �صعار  الأ اإجتاه  من  معروف 

املنتجات  اىل  قيم جديدة" باإ�صتمرار  "اإ�صافة  اأن  امل�صتهلك. كما 

مبوؤ�رشات  اأو  جتارية  بعالمة  والتمييز  والتعبئة  التو�صيب  مثل 

جغرافية و�صمان جودة و�صالمة املنتجات ح�صب حاجة العمالء 

امل�صتهدفني يحقق ح�صولها على اأ�صعار مميزة نتيجة ما ت�صيفه 

املنتجات  مقابل  م�صتمرين  ومتايز  تغاير  من  املنتجات  اىل 

املناف�صة.

لبع�صها  مكملة  لكنها  بديلة،  لي�صت  �صرتاتيجيات  الإ وهذه 

املتعاقد  عمال  الأ م�رشوعات  فى  مت�صمنة  وجميعها  البع�ض، 

�صرتاتيجيات  عليها مع جتمعات املزارعني. واأ�صا�ض تنفيذ هذه الإ

ن�صطة  ع�صاء التجمعات فى هذه الأ هو �صمان امل�صاركة الفعالة لأ

ع�صاء املطلوب لنجاح هذه  وبناء الثقة الالزمة لتحقيق متا�صك الأ

�صرتاتيجيات امل�صرتكة. ومن ال�رشورى لذلك تطبيق نظم اإدارة  الإ

ملا  وتتويجا  املطلوبة.  هداف  الأ حتقيق  ت�صمن  فعالة  وحما�صبة 

يبذله م�رشوع التنمية الزراعية فى اإدخال هذه التقنيات اجلديدة 

فاإن تطبيقها ب�صكل فعال يتطلب بع�ض التعديل فى طريقة تطبيق 

قدرات  بناء  على  الرتكيز  خالل  من  وذلك  �صرتاتيجيات،  الإ هذه 

التجارة  غرف  واىل  الزراعة  لوزارة  التابعني  الزراعيون  اخلرباء 

اىل جانب اخلرباء املتعاقدين مع جتمعات املزارعني على اإتباع 

اأ�صواق  �صال�صل  لتطوير  واإ�صتدامة  فعالية  اأكرث  خا�ض  منهاج 

اخل�صار والفاكهة، باإ�صرتاك جتمعات املزارعني فى هذا التطوير.

 
الدكتور حممد زكى جمعة

خبري الت�صويق الزراعى  لدى امل�رشوع

بعد موافقة وزير الزراعة امل�صتقيل الدكتور طالل ال�صاحلي، 

الحتاد  من  املمول  الزراعية  التنمية  م�رشوع  مديرة  قامت 

وروبي املهند�صة جمانة كرامة قر�صاب، بدفع هبات مالية  الأ

التزاماتها  اأكملت  التي  امل�رشوع  مع  املتعاقدة  للمجموعات 

م�صتوفية  تعاونية   48 اأ�صل  من  تعاونيات  �صبع  وعددها 

را�صي اللبنانية كافة، واجلمعيات  ال�رشوط واملوزعة على الأ

امل�صتفيدة، هي:

1. اجلمعية التعاونية الزراعية يف تر�صي�ض وجوارها وت�صم 

 66.400 الهبة  وقيمة  �صمعان  غابي  برئا�صة  اأع�صاء   106

يورو.

الغنم  حو�ض  يف  العامة  الزراعية  التعاونية  اجلمعية   .2

وت�صم 16 ع�صوا برئا�صة على حم�صن املو�صوي وقيمة الهبة 

63.943 يورو.

وت�صم  قانافار  خربة  يف  احلرفية  التعاونية  اجلمعية   .3

27 ع�صوا برئا�صة جوزفني نعيم وقيمة الهبة 33.171.77 

يورو.

جلمعية  الزراعي  نتاج  لالإ منائية  الإ التعاونية  اجلمعية   .4

تعاون لبنان Liban Village وت�صم 30 ع�صوا برئا�صة موري�ض 

اأ�صمر وقيمة الهبة 66.400 يورو.

يف  واخلدمات  مناء  لالإ الزراعية  التعاونية  اجلمعية   .5

الكورة وت�صم 306 اأع�صاء برئا�صة جورج غازي وقيمة الهبة 

55.836.80 يورو.

 18 وت�صم  القبو  عني  يف  الزراعية  التعاونية  اجلمعية   .6

ع�صوا برئا�صة ع�صاف احلاج وقيمة الهبة 50.400 يورو.

�صجار املثمرة يف زغرتا  7. اجلمعية التعاونية الزراعية لالأ

وقيمة  معو�ض  �رشكي�ض  برئا�صة  ع�صوا   98 وت�صم  – اهدن 
الهبة 65.239.20 يورو.

بعد  ال�صبع  للتعاونيات  خري  الأ الق�صط  �رشف  و�صيتم 

اإمتامها عملية اإن�صاء و�رشاء ال�صتثمارات املقررة لبدء ت�صغيل 

والت�صويق  املنتجات  جودة  بتح�صني  اخلا�صة  م�رشوعاتها 

ع�صاء. امل�صرتك ملنتجات الأ

In fulfillment to ADP’s commitment towards benefiting 
farmer groups, and following the approval of minister Talal 
el Sahili, the ADP national director Ms. Joumana Kordab 
awarded 7 farmer groups (out of 48) the first installment of 
their promised ADP grants. Grants varied between €33,000 
and €66,000, depending on the value of the submitted 
projects, and totaled to more than €400,000. Farmer groups 
shall receive the final installments of their promised grants 
upon the completion of the purchase (of equipments) and 
construction (of buildings) activities, as stipulated by their 
projects within ADP.

Seven additional cooperatives receive their 1st 
grant installments from the EU within the ADP



Technical Information تقنيات زر�عية

Apricot Productionاإنتاج امل�شم�ش

ول  2007 2- �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 8، �أيلول/ت�شرين �لأ

World production
According to the latest FAO statistics (2005), Turkey came 

on top of countries producing apricots (860,000 tons), followed by Iran 
(275,000 tons), Italy (233,000 tons), Pakistan (197,000 tons), Ukraine 
(94,000 tons) and Russia (82,000 tons).

Local production
According to the latest statistics published by the ministry of agriculture 

(2005), around 6,353 hectares in Lebanon are planted with apricots. Total 
local production for that year was estimated at 32,000 tons, and was 
concentrated mainly in the northern Bekaa valley (Baalbek, Labweh), 
and in the north of Lebanon as well (Sir al Donniyeh).

Main Apricot Varietiesاأهــم اأ�شـنــاف امل�شم�ش

بيا�ضي

غرام(   27( احلجم  ال�صغرية  بالثمار  ال�صنف  هذا  يتميز 

والق�رشة  الظاهر،  والوبر  ملم(   5( الطويل  العنق  ذات 

باهت  برتقايل  بلب  الثمار  وتتميز  ال�صماكة.  املتو�صطة 

ملت�صق بالنواة ب�صكل كامل، ذو مذاق متو�صط احلالوة .

العالية  وبانتاجيتها  القوي  بنموها  فتتميز  النبتة،  اما 

نتاج يف منت�صف �صهر  الذروة، ويبداأ الإ )200 كلغ( عند 

اأيار.

نتاج العاملي الإ

اإىل  الدولية )2005(  غذية والزراعة  الأ اآخر الح�صاءات املتوفرة لدى منظمة  ت�صري 

ت�صدر تركيا قائمة الدول املنتجة للم�صم�ض يف العامل مع حوايل 860 األف طن، تليها 

اإيران )275 األف طن(، ثم اإيطاليا )233 األف طن(، وباك�صتان )197 األف طن(، واأوكرانيا )94 األف 

طن( ورو�صيا )82 األف طن(.

وروبية يف اإنتاج امل�صم�ض وتليها كل من فرن�صا )182 األف  اأما يف اأوروبا، تت�صدر اإيطاليا الدول الأ

طن(، اأ�صبانيا )137 األف طن(، واليونان )73 األف طن(.

نتاج املحلي الإ

ح�صاءات املتوفرة لدى  خر الإ بلغت امل�صاحات املزروعة بامل�صم�ض يف لبنان للعام 2005، وفقًا لآ

األف طن. ترتكز هذه  نتاج حوايل 32  الإ اإجمايل حجم  الزراعة حوايل 6.353 هكتار وبلغ  وزارة 

الزراعة يف �صهل البقاع ال�صمايل )بعلبك واللبوة( ويف حمافظة ال�صمال )�صري ال�صنية(.

اأهم اأ�شناف امل�شم�ش املحلية

    Orangered وراجن رد

ذات  ال�صكل،  واملفلطحة  املتطاولة  احلجم،  الكبرية  بالثمار  ال�صنف  هذا  يتميز 

لب برتقايل اإىل نحا�صي اللون مع خد احمر غامق غري ملت�صق بالنوات، وذات 

ال�صنف عمليات احلفظ والتداول  طعم حلو �صكري ونكهة مميزة، ويتحمل هذا 

ب�صكل حمدود.

يعترب هذا ال�صنف قليل احل�صا�صية ملر�ض املونيليا ومتو�صط احل�صا�صية ملر�ض 

البكترييوز ومقاوم ملر�ض ال�صاركا.

تتميز النبتة بنموها القوي العامودي وباإنتاجيتها اجليدة، وغري ذاتي التلقيح.

نتاج يف منت�صف �صهر حزيران يف فرن�صا.  يبداأ الإ

اأهم اأ�شناف امل�شم�ش يف اأوروبا

بحاث الزراعية – تل عمارة امل�صدر: املجل�ض الوطني للبحوث العلمية-بريوت و م�صلحة الأ

اجلاف،  الطق�ض  مثل  املنا�صبة،  الطبيعية  العوامل  توفر  امل�صم�ض  زراعة  تتطلب 

�صديد  امل�صم�ض  فان  هنا  من  الربيع.  ف�صل  خالل  وامل�صم�ض  الربودة،  املعتدل 

البكتريية.  مرا�ض  بالأ �صابة  الإ خطر  يرتفع  حيث  وال�صقيع  للرطوبة  احل�صا�صية 

وتتواءم زراعة امل�صم�ض مع الرتبة الكل�صية ال�صهلة ال�رشف.

انح�رشت زراعة ا�صناف امل�صم�ض التقليدية ب�صبب �صعوبة الت�صويق نظراً لعدم 

حتمل عمليات النقل وال�صحن. لذلك مت التحول نحو ا�صناف جديدة مت ا�صتقدامها 

هذه  وتتميز  م�صرتكة.  تعاون  برامج  عرب  وايطاليا  فرن�صا  مثل  اوروبية  دول  من 

متدرجة  وهي  العاملية،  ال�صواق  يف  املطلوبة  اجلودة  مبوا�صفات  �صناف  الأ

البذرية  �صول  الأ تتميز  وال�صحن. كما  النقل  الن�صوج وقادرة على حتمل عمليات 

مبالءمتها لكافة انواع الرتبة، وتنبت منواً �صجريًا قويًا، وتعمر اأطول من ال�صناف 

التقليدية.

عجمي

غرام(   38( املتو�صطة احلجم  بالثمار  ال�صنف  يتميز هذا 

والق�رشة  الظاهر،  والوبر  ملم(   3( الق�صري  العنق  ذات 

ملت�صق  عاجي  بلب  الثمار  وتتميز  ال�صماكة.  املتو�صطة 

بالنوات ب�صكل كامل، ذو مذاق حلو.

املتدنية  وبانتاجيتها  القوي  بنموها  فتتميز  النبتة،  اما 

�صهر  اوائل  يف  نتاج  الإ ويبداأ  الذروة،  عند  كلغ(   30(

حزيران يف البقاع.

ذهبي

غرام(   50( احلجم  الكبرية  بالثمار  ال�صنف  هذا  يتميز 

والق�رشة  اخلفيف،  والوبر  ملم(   4( املتو�صط  العنق  ذات 

باهت  برتقايل  بلب  الثمار  وتتميز  ال�صماكة.  املتو�صطة 

ل�صناعة  ي�صتخدم  حلو،  مذاق  ذو  بالنوات،  ملت�صق  غري 

املربى. 

وبانتاجيتها  املتو�صط  بنموها  فتتميز  النبتة،  اما 

يف  نتاج  الإ ويبداأ  الذروة،  عند  كلغ(   100( املتو�صطة 

منت�صف �صهر حزيران يف البقاع.

اأم ح�ضني

غرام(   24( احلجم  ال�صغرية  بالثمار  ال�صنف  هذا  يتميز 

والق�رشة  اخلفيف،  والوبر  ملم(   4( املتو�صط  العنق  ذات 

غري  برتقايل  بلب  الثمار  وتتميز  ال�صماكة.  املتو�صطة 

ل�صناعة  ي�صتخدم  حلو،  مذاق  ذو  بالنوات،  ملت�صق 

املربى. 

وبانتاجيتها  املتو�صط  بنموها  فتتميز  النبتة،  اما 

يف  نتاج  الإ ويبداأ  الذروة،  عند  كلغ(   80( املتو�صطة 

منت�صف �صهر حزيران يف منطقة ال�صنية يف ال�صمال.

 Hargrand هارغران 

برتقايل  لب  ذات  ال�صكل،  املربعة  احلجم،  الكبرية  بالثمار  ال�صنف  هذا  يتميز 

غامق اللون مع بقع خ�رشاء غري ملت�صق بالنوات، وذات طعم حلو ونكهة مميزة 

جداً، ويتحمل هذا ال�صنف عمليات احلفظ والتداول.

يعترب هذا ال�صنف قليل احل�صا�صية ملر�ض البكترييوز.

تتميز النبتة بنموها القوي وباإنتاجيتها اجليدة، وهي ت�صلح للمناطق الباردة.

نتاج يف اأوائل �صهر متوز يف فرن�صا.   يبداأ الإ

 Early Blush اأيريل بَل�ش

يتميز هذا ال�صنف بالثمار ال�صغرية اإىل املتو�صطة احلجم، الكروية واملفلطحة 

ال�صكل، ذات ق�رشة حمراء-برتقالية ولب برتقايل-ا�صفر غري ملت�صق بالنوات، 

وذات طعم لذيذ ونكهة مميزة جداً وتن�صج �رشيعًا بعد القطاف. �صنف ح�صا�ض 

لعمليات احلفظ والتداول.

وملر�ض  وللت�صقق  والحتكاك  ال�صغط  لعمليات  ح�صا�ض  ال�صنف  هذا  يعترب 

البكترييوز.

القوة وباإنتاجيتها اجليدة، وهو �صنف بكريي،  النبتة بنموها املتو�صط  تتميز 

نتاج يف اأواخر �صهر اأيار يف فرن�صا. غري ذاتي التلقيح. يبداأ الإ

 Gold Rich غولدريت�ش

يتميز هذا ال�صنف بالثمار الكبرية احلجم، املتطاولة ال�صكل، ذات خد احمر ولب 

برتقايل غري ملت�صق بالنوات، وذات طعم متو�صط احلالوة، و�صلب امللم�ض.

موعد  يف  وت�صاقطها  الثمار  على  الرمد  ملر�ض   ح�صا�ض  ال�صنف  هذا  يعترب 

القطاف.

وتتميز النبتة بنموها املتو�صط القوة وباإنتاجيتها اجليدة. �صنف بكريي. 

نتاج يف اأواخر �صهر حزيران يف فرن�صا. يبداأ الإ

  Fantasme فانتازم

يتميز هذا ال�صنف بالثمار املتو�صطة احلجم، املتطاولة ال�صكل مع خد اأحمر، ولب 

برتقايل داكن متو�صط ال�صالبة غري ملت�صق بالنوات، وطعم متو�صط احلالوة. 

يعترب هذا ال�صنف �صديد احل�صا�صية ملر�ض ال�صاركا ومتو�صط احل�صا�صية ملر�ض 

التلون البني للق�رشة وقليل احل�صا�صيًة للت�صقق ومقاوم ملر�ض املونيليا.

وتتميز النبتة بنموها ال�صعيف وباإنتاجيتها املعتدلة واملنتظمة. �صنف متاأخر 

نتاج بني اأوائل ومنت�صف �صهر اآب يف فرن�صا. وذاتي التلقيح. يبداأ الإ

 Tardif de Tain تارَديف دو تان

يتميز هذا ال�صنف بالثمار املتو�صطة احلجم مع خد اأحمر ، ولب برتقايل �صلب 

ذو طعم �َصكري مرغوب جداً.

يعترب هذا ال�صنف �صديد احل�صا�صية ملر�ض البكترييوز وقليل احل�صا�صيًة ملر�ض 

التلون البني للق�رشًة.

متاأخر  �صنف  واملنتظمة.  اجليدة  وباإنتاجيتها  القوي  بنموها  النبتة  تتميز 

وذاتي التلقيح.

نتاج بني منت�صف �صهر متوز واأواخره حتى ن�صف �صهر اآب يف فرن�صا. يبداأ الإ
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اأهــم اآفات امل�شم�ش

Monilia laxa (Monilia fructigena( مر�ش املونيليا
�صا�صية التي  مرا�ض الأ مر�ض فطري ي�صيب اأ�صجار اللوزيات )م�صم�ض، لوز، كرز، دراق، خوخ(، وهو من الأ

زهار وما قبل احل�صاد. حتدث اأ�رشارا اقت�صادية كبرية خالل فرتة الإ

�ضابة اأعرا�ش الإ

• ذبول مفاجئ واحرتاق العناقيد الزهرية.
غ�صان بعد ت�صاقط التويجات. زهار املحرتقة على الأ • بقاء الأ

• ح�صا�صية كبرية لدى زهر امل�صم�ض والكرز وذلك ابتداًء من مرحلة تكون الرباعم وحتى ت�صاقط التويجات.
غ�صان بعد الزهار. وىل على الأ • ا�صتقرار املر�ض وتكون التقرحات الأ

غ�صان التي تتواجد عليها التقرحات. اإفرازات �صمغية يف الأ • حدوث 
غ�صان وا�صوداد لون اخل�صب. • يبا�ض يف الأ

جرح  برد،  )�صتاء،  املالئمة  الظروف  توفر  حال  يف  �صابة  لالإ الن�صوج  فرتة  بلوغ  عند  الثمار  • ح�صا�صية 
معني، ت�صقق(.

• تكون بقع داكنة اللون على الثمار وامتدادها ال�رشيع لتوؤدي اإىل عفن طري على كامل الثمار.
�صجار خالل ف�صل ال�صتاء. ها على الأ • يبا�ض الثمار لحقا وبقاوؤ

اأي�صا خالل فرتة التخزين. اإ�صابة الثمار  • احتمال 

العوامل امل�ضاعدة على انت�ضار املر�ش

زهار. • ارتفاع معدل الرطوبة ودرجة احلرارة )15 و20 درجة( خالل فرتة الأ
• تواجد الب�صاتني املزروعة يف املناطق الرطبة املعر�صة لل�صباب الكثيف.

• ح�صا�صية الثمار )تكون اجلروح ب�صبب الربد، الت�صققات، الع�صافري، احل�رشات خ�صو�صا مع اقرتاب فرتة 
الن�صوج(.

• احتكاك الثمار فيما بينها.

�صجار. • كثافة الزرع بني الأ
• عدم توازن اعمال الري والت�صميد.

غ�صان امل�صابة بالتقرحات من املو�صم ال�صابق ما ي�صاعد على اإعادة انت�صار املر�ض يف  • تواجد الثمار والأ
الربيع املقبل عرب دخول الفطر املمر�ض اإىل الزهر اأو الثمار الفتي عند توفر الظروف املناخية املالئمة.

�صناف. • ح�صا�صية بع�ض الأ

اإ�ضرتاتيجية املكافحة

اأقل ح�صا�صية. اأ�صناف  • اعتماد 
• اعتماد ري وت�صميد متوازن.

غ�صان امل�صابة. • قطع وحرق الأ
• اإزالة الثمار امل�صابة خالل ف�صل اخلريف وال�صتاء.

• عدم جرح الثمار عند القطاف.
• تقليم الب�صاتني ب�صكل حكيم لتح�صني عملية التهوية ومرور ال�صوء واملبيدات.

• عدم تخزين الثمار امل�صابة.
بي�ض والزهري  • مكافحة املر�ض يف حال توفر الرطوبة العالية ويبداأ الر�ض باملبيدات يف فرتة الربعم الأ
زهار ويعاود كل 10 -14 يوم حتى انتهاء هذه الفرتة  زهار )ابتداء من 10 % من الإ وت�صتمر طوال فرتة الأ

احل�صا�صة(.

Thiophanate Methyl, Iprodione, Vinclozolin، Procymidone وغريها. • اأهم املبيدات امل�صتعملة: 

�ضابة بعدد من احل�رشات اأبرزها ذبابة البحر املتو�ضط والكابنود�ش  تتعر�ش اأ�ضجار امل�ضم�ش للإ

اللتني مّت عر�ضهما بالتف�ضيل يف اأعداد �ضابقة، بال�ضافة اىل احل�رشات التالية:

Peach twig borer  (Anarsia  lineatella( )دودة اأنفاق الرباعم )دودة اأنار�شيا

اخل�ضائ�ش

اأنفاقا" يف الطرود احلديثة النمو والرباعم مما يوؤّدي اإىل التوائها ويبا�صها مع ظهور مواد  حتفر الريقات 

�صمغية عليها. ميكن تواجد الريقات اأي�صا" يف الثمار. يبلغ طول الريقة 1.5 �صم، تظهر على �صكل �صل�صلة من 

غ�صان، لتخرج  حلقات بنية اللون، راأ�صها اأ�صود. مت�صي احل�رشة ال�صتاء يف طور ال�رشنقة على زاوية التقاء الأ

وراق،  ح�رشة بالغة يف الربيع، وعند تفّتح الرباعم، تخرج من جديد لت�صيب الطرود الفتية ثم لتتعّذر على الأ

الفرومونية  امل�صائد  ا�صتخدام  عرب  البالغة  احل�رشة  ر�صد  ميكن  تقريبا".  اأيام  ع�رشة  بعد  الفرا�صة  وتخرج 

زهار. للح�رشة 2-3 اأجيال يف ال�صنة. اخلا�صة بها حيث تو�صع على ال�صجار ابتداء من نهاية فرتة الإ

ا�ضرتاتيجية املكافحة:

مع  مزجها  ميكن  )كما   Spinosad ال�صبينوزاد  مادة  بر�ض  ين�صح  البيولوجية،  املكافحة  اعتماد  عند   •
الزيت ال�صتوي( على احلطب للق�صاء على الريقة داخل ال�رشنقة يف فرتة البيات ال�صتوي. ي�صتح�صن اأي�صا" ر�ض 

Bacillus thuringiensis عند تفّتح  اأو املبيد البكتريي با�صيلو�ض تورجنيان�صي�ض   Spinosad ال�صبينوزاد 

الرباعم ومعاودة الر�ض بعد اأ�صبوع للق�صاء على الطور الريقي فور ظهوره.

من  اأ�صبوع  بعد  الكيميائية  املكافحة  بتطبيق  البدء  ميكن   •
ول،  الأ للجيل  اأ�صبوع  خالل  امل�صيدة  يف  فرا�صات   7 التقاط 

جيال التالية.  وبعد 5 اأيام لالأ

العتماد  ميكن  الفرومونية،  امل�صائد  توّفر  عدم  حال  يف   •
�صجار، على اأن تطّبق  على مراقبة 100 برعم يف 10% من الأ

�صابة اإىل %3. املكافحة الكيميائية عندما ت�صل ن�صبة الإ

ديفلوبنزورون  التالية:   املبيدات  اأحد  ر�ض  ميكن   •
. Diazinon ديازينون ،Diflubenzuron

احل�رشات  وباقي  املن  ملكافحة  املطّبق  املبيدات  ر�ض  اإن   •
فة.  يكفي عادة" للق�صاء على هذه الآ

(Wilsonomyces carpophilus( وراق على اللوزيات مر�ش تقدح اأو ثقوب الأ

�ضابة اأعرا�ش الإ

اخلوخ  امل�صم�ض،  الكرز،  الدراق،  ي�صيب  فطري  مر�ض   •
واللوز.

• انت�صار بطيء يف احلقل لكن التخل�ض منه لحقا يكون 
�صعبًا.

الربيع  ف�صل  خالل  ملم(   4-3( حمراء  بقع  تكّون   •
وراق امل�صابة. وانف�صال هذه البقع بعد يبا�صها عن الأ

• يبا�ض العناقيد الزهرية قبل تفتح التويجات.
مع  الثمار،  على  ملم(   2-1( م�صتديرة  بقع  تكّون   •

احتمال اإفرازات �صمغية.

• ت�صاقط الثمار باكراً.
• خ�صونة يف الثمار.

ف�صل  خالل  غ�صان  الأ على  اللون  داكنة  بقع  ظهور   •
اخلريف وتطورها اإىل تقرحات مع اإفرازات �صمغية.

موؤديا  ال�صتاء  ف�صل  نهاية  يف  الرباعم  موت  احتمال   •
بالتايل اإىل عدم تفتح الرباعم.

عرا�ض مر�ض املونيليا. غ�صان م�صابه لأ • يبا�ض يف الأ

العوامل امل�ضاعدة على انت�ضار املر�ش

غ�صان  الأ يف  طويلة  �صهر  لأ املمر�ض  الفطر  بقاء   •
والرباعم امل�صابة خالل امتداد ف�صل ال�صتاء.

والهواء  العالية  الرطوبة  توفر  الفطر عند  لقاح  • انت�صار 
وراق  الأ اإ�صابة  اإىل  يوؤدي  مما  الربيع  ف�صل  خالل 

وبالتايل اإىل انت�صار املر�ض.

• توفر احلرارة املالئمة 20 درجة مئوية )9-27°(.
ال�صيف  ف�صل  مطار خالل  الأ  / العالية  الرطوبة  • توفر 
غ�صان  والأ الطرية  الرباعم  اإ�صابة  اإىل  بالتايل  موؤديًا 

الفتية.

• الب�صاتني املكتظة وغري املقلمة.
�صناف. • ح�صا�صية بع�ض الأ

اإ�ضرتاتيجية املكافحة

جزاء امل�صابة خالل ف�صل ال�صتاء. • تقليم الب�صاتني ب�صكل جيد واإزالة الأ
�صابة، خ�صو�صا  وراق )ف�صل اخلريف( للتخفيف من حدة الإ • ر�ض املبيدات النحا�صية عند نهاية ت�صاقط الأ

مطار . قبل هطول الأ

ية الرباعم، بعد الزهار ومبا�رشة بعد تكّون الثمار الفتية. • العمل بالر�ض خالل مرحلة روؤ
اأي�صًا. • اإن برنامج الر�ض املعتمد ملر�ض املونيليا ينا�صب هذا املر�ض 

Captan, Chlorotalonil, Iprodione  وغريها. • ين�صح بر�ض املواد التالية: 

Leopard moth (Zeuzera pyrina( ح�شرة حفار ال�شاق
اخل�ضائ�ش

تظهر  العامل.  اأنحاء  جميع  يف  احل�رشة  هذه  تنت�رش 

�صجار  الفرا�صات يف الليل ابتداًء من اأيار، ت�صيب الأ

اقت�صادية كبرية  والزيتون وت�صبب خ�صارة  املثمرة 

الرئي�صية  غ�صان  والأ للجذع  يرقاتها  حفر  نتيجة 

عوار�ض  تظهر  ال�صجرة.  وموت  ك�رشها،  م�صببة 

�صفل اإىل  �صابة على ال�صجرة على �صكل نفق من الأ الإ

نباتية،  وع�صارة  حمراء  ن�صارة  مع  ثقوب  على،  الأ

غ�صان.  الأ ويبا�ض  الطرد  على  فجاأة  وراق  الأ ذبول 

ت�صيب  اأن  النفق وميكن  عند مدخل  الريقات  تتعذر 

ال�صجرة اأكرث من يرقة واحدة.

ا�ضرتاتيجية املكافحة:

حتى  حزيران  ابتداء" من  اجلذع  من  بالقرب  ر�ض  الأ على  اأو  غ�صان  الأ على  ن�صارة  وجود  مراقبة  • تتّم 
اخلريف وتبداأ املكافحة لدى وجود 10 % من اأغ�صان الب�صتان م�صابة بالريقات. كما ميكن و�صع م�صيدة 

فرومونية واحدة يف الب�صتان ابتداًء من اأيار حتى اخلريف ملراقبة ظهور اأول احل�رشات البالغة.

غ�صان امل�صابة يف ال�صيف ثم حرقها. • تقليم الأ
• اإزالة الدودة من داخل النفق بوا�صطة �صلك معدين.

 Naphthalene النفتلني  مثل  النفق  داخل  داخنة  مواد  با�صتخدام  للريقات  الكيميائية  املكافحة  تتّم   •
والباراديكلوروبنزان  Paradichlorobenzene ثم اإغالق الثقب بوا�صطة امل�صتيك. 

Bifenethrin ملكافحة احل�رشة البالغة والريقات احلديثة الفق�ض بعد 10 – 15  بيفنرتين  مبيدات  • ر�ض 
يوم من التقاط اأول ح�رشة يف امل�صيدة. 

 300 بني    تو�صع  حيث  احل�رشة  بهذه  اخلا�ض  اجلن�صي  الت�صوي�ض  ا�صتخدام  بيوتكنولوجية:  مكافحة   •
�صجار. – 400 �رشيط / هكتار على الأ



معامالت ما بعد احل�شاد

Maturity Indices دلئل اكتمال النمو

اأ�صا�ض حتول  على  احل�صاد  بدء  موعد  يتم حتديد 

ويختلف  �صفر،  الأ اإىل  خ�رش  الأ من  الثمار  لون 

ينبغي  ال�صنف.  ح�صب  امل�صفر  خ�رش  الأ اللون 

الثمرة متما�صكة ب�صبب  قطف امل�صم�ض وما زالت 

اأ�صناف  معظم  للكدمات.  ال�صديدة  ح�صا�صيتها 

امل�صم�ض تنخف�ض �صالبتها ب�رشعة بعد احل�صاد 

امليكانيكية  �صابة  لالإ عر�صة  يجعلها  مما 

�صابات الفطرية. كالكدمات ثم الإ

Quality Indices دلئل اجلودة

العيوب  من  اخللو  ال�صكل،  الثمرة،  حجم  وت�صمل 

والعفن. وتعترب ثمار امل�صم�ض جاهزة لال�صتهالك 

الذائبة  اجلافة(  ال�صلبة)  املواد  ن�صبة  كانت  اإذا 

الكلية SSC  اكرث من 10% واحلمو�صة متو�صطة 

بني  0.7 و1% على اأن يكون معدل ال�صالبة يف 

حدود 2 اإىل 3 رطل- قوة. وتالحظ �رشعة فقدان 

رطل-  3 مبعدل  امل�صم�ض  اأ�صناف  لدى  ال�صالبة 

قوة على درجة حرارة 20 مئوية.

 

Optimum Temperature درجة احلرارة املثلى

ال�صلبة  املواد  ن�صبة  على  للتجمد  الثمار  قابلية  تعتمد  مئوية.  درجة  و�صفر    0.5 ناق�ض  ما بني 

ناق�ض  احلرارة  تتعدى  ل  اأن  على   ،%14 و   10 بني  ما  تختلف  والتي  فيها   SSC الكلية  الذائبة 

درجة مئوية واحدة.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�ضبية املثلى

%95-90

  Rates of Respiration CO2 معدلت التنف�ش

20   10   احلرارة: درجة مئوية   �صفر  

  25-15   10-6   4-2  باملليلرت CO2 / كلغ x �صاعة 

Rates of Ethylene Production معدلت اإنتاج الثيلني

اأقل من 0.1 ميكروليرت/كلغ يف ال�صاعة على درجة حرارة �صفر مئوية و 4 اىل 6 ميكروليرت/كلغ 

يف ال�صاعة على درجة 20 درجة مئوية وذلك يف الثمار النا�صجة املتما�صكة ويزيد هذا املعدل يف 

ثمار امل�صم�ض الطرية.

 Responses to Ethylene ال�ضتجابات للثيلني

اإن تعر�ض ثمار امل�صم�ض لالثيلني ي�رشع من ن�صجها )وي�صتدل على ذلك بطراوة الثمار وحتول لونها 

�صفر( كما اأن الثيلني قد ي�صجع منو الفطريات امل�صببة للعفن. خ�رش اإىل الأ من الأ

Responses to CA ال�ضتجابات للجو الهوائي املتحكم به

�صا�صية من اجلو الهوائي املتحكم فيه CA خالل التخزين اأو ال�صحن هي املحافظة  اإن ال�صتجابة الأ

على �صالبة ولون الثمار. اإن اجلو املتحكم به املكون من  2 اإىل 3%  اأك�صيجني و 2 اإىل 3% ثاين 

اإىل ن�صبة  اأن تعري�ض ثمار امل�صم�ض  اإفادة متو�صطة طبقًا لل�صنف. كما  اإىل  الكربون يوؤدي  اأك�صيد 

اأوك�صجني اأقل من 1% قد يوؤدي اإىل ظهور نكهة غري مقبولة كما اأن ثاين اأك�صيد الكربون برتكيز اأعلى 

من 5% قد يوؤدي اإىل تلون اللب بلون بني وظهور نكهة غري مقبولة.

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 Apricotمعامـالت ما بعد احل�شاد للم�شم�ش

Technical Information تقنيات زر�عية

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

نواع واأ�ضناف اخل�ضار والفاكهة متوفرة عند الطلب.  * * املعلومات حول تقنيات ما بعد احل�ضاد 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.

�شرار الطبيعية والفيزيولوجية الأ

اأ�رشار التربيد ومنها تكوين اجليل والذي يعرف بـ Gel breakdown وهذه امل�صكلة الفيزيولوجية 

وقد  بنية  مناطق  اإىل  بعد  فيما  تتحول  م�صلوقة  مائية  مناطق  بتكوين  وىل  الأ مراحلها  يف  تت�صم 

ن�صجة بتكوين قوام ا�صفنجي اأو جيل. ويالحظ اأن الثمار املخزنة على حرارة ما بني  يرتبط انهيار الأ

2.2و7.6درجات مئوية تكون فرتة حياتها بعد احل�صاد ق�صرية وتفقد النكهة ويالحظ اأن فرتة ما 

بعد احل�صاد مرتبطة بال�صنف.

�رشار الباثولوجية الأ

Pathological Disorders

Brown Rot العفن البني 

 Monilia fructicola فطر  ي�صببه  والذي 

وهو اأهم اأمرا�ض امل�صم�ض بعد احل�صاد وتبداأ 

زهار وقد يحدث املر�ض قبل  ال�صابة عند الإ

احل�صاد ولكنه عادة ما يظهر بعد احل�صاد 

م�صادر  من  تقلل  احلقل  نظافة  اأن  �صك  ول 

الفطرية  املبيدات  ا�صتخدام  اأن  العدوى كما 

قبل احل�صاد والتربيد اجليد بعد احل�صاد من 

اأهم ا�صرتاتيجيات مقاومة هذا العفن.

Rhizopus Rot عفن الريزوب�ش

وي�صببه فطر Rhizopus Rot وحتدث عادة 

من  قاربت  التي  اأو  النا�صجة  الثمار  يف 

الن�صج واملخزنة على درجة حرارة ما بني 

التربيد  اأن  ويالحظ  مئوية  درجة  و25   20

اأقل من 5  الثمار على درجة حرارة  وحفظ 

درجات مئوية تعترب من الطرق الفعالة جداً 

يف مقاومة العفن

Source: UC Davis University, California, USA.
Post harvest techniques for all fruits and vegetables are available upon request. 
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Marketing Standards for Apricotموا�شفات الت�شويق اخلا�شة بامل�شم�ش
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Marketing Standards موا�شفات الت�شويق

وروبية رقم 2000/851  تاريخ 27 ايار 2000 اخلا�صة  نعر�ض فيما يلي املوا�صفات الأ

�صواق العاملية. بت�صويق ومراقبة جودة امل�صم�ض املعدة للتداول يف الأ

�صارة اإىل وجود موا�صفة لبنانية خا�صة بامل�صم�ض �صادرة مبوجب قرار وزير الزراعة  جتدر الإ

رقم 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:

Armeniaca. تعود املواصفات والشروط املبينة فيما يلي إلى أصناف املشمش املنتمية إلى جنس 
L   Prunus املعدة للتصدير واالستيراد واالستهالك طازجة باستثناء املشمش املعد للتصنيع. 

ثانيًا:

تهدف �رشوط وموا�صفات امل�صم�ض هذه اإىل حتديد 

املوا�صفات الواجب توفرها يف ثمار امل�صم�ض عند 

تقدميها للمراقبة بعد اإمتام عمليات التو�صيب 

 والتعبئة. 

دنى للموا�ضفات   اأ - احلد الأ

خذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات   مع الأ

نخاب،  وال�صتثناءات املو�صوعة لكل نوع، وجلميع الأ

 يجب اأن تكون ثمار امل�صم�ض:

 - كاملة.

- �صليمة، غري م�صابة باأي اهرتاء اأو عيب يجعلها غري 

 �صاحلة لال�صتهالك.

 - نظيفة، خالية من اأي مادة غريبة ظاهرة.

 - خالية من اأية ح�رشات واآفات اأو من اآثار اأ�رشارها.

 - خالية من اأية رطوبة خارجية زائدة.

 - خالية من الروائح اأو الطعم الغريبتني.

يجب اأن تكون ثمار امل�صم�ض على حال من النمو ي�صمح لها حتمل عمليات التحميل وال�صحن 

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

  ب - الت�ضنيف

  تفرز ثمار امل�صم�ض اإىل اأنخاب ثالثة كما هو وارد فيما يلي:

  1 - نخب ممتاز "اك�ضرتا"

 يجب اأن تكون ثمار هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، واكتمال النمو واملظهر 

 واللون  اخلا�ض بال�صنف.

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

 على �صفاته وحفظه. 

ول   2 - النخب الأ

�صلية لبها �صليم من اأي اهرتاء.   يجب اأن تكون ثمار هذا النخب جيدة، متثل �صفات النخب الأ

وميكن لثمار هذا النخب اأن حتمل العيوب الطفيفة التالية �رشط اأن ل توؤثر على جودتها اأو حفظها 

 اأو على مظهرها العام:

 - عيب طفيف جلهة ال�صكل.

 - عيب طفيف جلهة اللون.

 - اآثار ب�صيطة لحتكاك �صطحي.

- عيب طفيف طويل على الق�رشة �رشط اأن ل يتعدى طوله �صنتمرتا" واحدا" ول يزيد عن ن�صف 

خرى.   �صنتمرت مربع للعيوب الأ

  3 - النخب الثاين

ول   يجب اأن يكون هذا النخب من ثمار امل�صم�ض التي ل ميكن ت�صنيفها �صمن النخب املمتاز اأو الأ

 �رشط اأن تتحلى بال�صفات الدنيا املبينة اأعاله.

ميكن لثمار هذا النخب اأن حتمل العيوب الطفيفة التالية �رشط اأن ل توؤثر على جودتها اأو حفظها 

 اأو على مظهرها العام:

 - عيب طفيف طويل للق�رشة ل يتعدى 2 �صم.

�صكال.  - عيب طفيف ل يتعدى �صنتمرتاً مربعًا لباقي الأ

 ثالثا: �رشوط عائدة للتحجيم

ول: فقي ك�رشط اأ�صا�صي للنخبني املمتاز والأ كرب الأ    يعتمد مقيا�صا للتحجيم القطر الأ

 رابعا – ال�ضتثناءات )الت�ضامح(

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

  اأ - جتاوزات جلهة اجلودة

 1 - النخب املمتاز "اك�ضرتا"

 ي�صمح لوجود داخل كل عبوة 5 % )خم�صة يف املائة( وزنا وعددا من الثمار ل ت�صتجيب اإىل 

قل اأو اأن تتما�صى مع  ول على الأ �صفات هذا النخب �رشط اأن تتحلى هذه  مبوا�صفات النخب الأ

 ال�صتثناءات امل�صموح بها لهذا النخب.

ول   2 - النخب الأ

 ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 10 % )ع�رشة يف املائة( وزنا وعددا من الثمار ل ي�صتجيب اإىل 

قل اأو اأن تتما�صى  �صفات هذا النخب �رشط اأن تتحلى هذه الثمار مبوا�صفات النخب الثاين على الأ

 مع ال�صتثناءات امل�صموح بها لهذا النخب.

  3 - النخب الثاين

 ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 10 % )ع�رشة يف املائة( وزنا وعددا من الثمار ل ت�صتجيب ل�صفات 

هذا النخب اأو لل�صفات الدنيا املحددة اأعاله �رشط اأن ل حتوي اأي ثمار مهرتئة اأو خالفها من 

 عيوب جتعلها غري �صاحلة لال�صتهالك.

  ب - ا�ضتثناءات جلهة التحجيم

ول"   1 - النخب املمتاز "اك�صرتا" و"الأ

حجام الدنيا   ي�صمح بوجود 10% )ع�رشة يف املائة( عددا اأو وزنا من امل�صم�ض ل ي�صتجيب لالأ

املو�صوعة اأو للحجم امل�رشح به على العبوات �رشط اأن ل يزيد الفرق عن 3 ملم فقط. 

 خام�ضا: �رشط املظهر العام

 اأ - يف التجان�ش

 يجب اأن يكون حمتوى كل عبوة موؤلفا من ثمار 

امل�صم�ض املتجان�ض ومن من�صاأ واحد وجودة واحدة 

 خا�صة جلهة احلجم.

يجب اأن تكون ثمار النخب املمتاز متجان�صة لونا 

 ودرجة ن�صج.

يجب اأن تكون ثمار امل�صم�ض داخل العبوة الواحدة 

 ويف اأ�صفلها مماثلة للطبقة الظاهرة. 

 ب - يف التو�ضيب   

 يجب اأن يو�صب امل�صم�ض بطريقة 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 ول ي�صمح بوجود اأي مادة غريبة داخل العبوة الواحدة.

 متنع املوا�صفة اللبنانية ا�صتعمال العبوة امل�صنوعة من الفلني )البول�صرتين(.

 ج - �ضكل العبوة

ف�صل و�صع امل�صم�ض يف عبوات ذات طبقة واحدة من الثمار، كما   بالن�صبة للنخب املمتاز من الأ

ول  ميكن و�صع امل�صم�ض يف �رشائح) �صبيهة بتلك امل�صتعملة للكيوي امل�صتورد(، اأما النخبني الأ

والثاين فيمكن تو�صيبهما يف عبوات موؤلفة من 2 اإىل 4 طوابق مع وجود مانع بني �صقف واآخر.   

 �ضاد�ضا: التمريك

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

 الواردة فيما يلي جممعة على جهة واحدة من كل عبوة:

  اأ - التعريف

 املو�صب اأو ال�صاحن.

  ال�صم والعنوان  اأو عالمة فارقة خا�صة.

 تعفى من هذه ال�رشوط العبوات ال�صغرية املعدة لال�صتهالك الفردي �رشط اأن حتمل ال�صناديق 

 التي بداخل هذه العبوات كل ما هو م�رشوط يف التمريك.

 ب - هوية وحمتوى العبوة

  - م�صم�ض اإذا كانت الب�صاعة غري مرئية من اخلارج.

جنبي  - ال�صنف )عجمي - ذهبي - �صندياين - اأبي�ض - لوزي - حموي - ...( اأو ا�صم ال�صنف الأ

ول.  )اأوراجن رد - برجرون - �صن جاينت...( للنخبني املمتاز والأ

 ج - من�ضاأ الثمار

.  - بلد املن�صاأ

نتاج اأو الت�صمية اجلغرافية.  - منطقة الإ

د - الت�ضنيف التجاري

- النخب.

دنى يف حال التحجيم. ق�صى والأ - احلجم الأ

- تطلب املوا�صفة اللبنانية الوزن ال�صايف اأو عدد الثمار.

هـ - علمة املراقبة )اإختيارية(.

الفرق املقبول بني اأكرب قطر واأ�ضغر قطر �ضغر املقبول القطر الأ النخب

5 ملم 35 ملم املمتاز

10 ملم 30 ملم ول الأ

- 30 ملم الثاين
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�شواق املحلية الأ
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Trade Statisticsاإحــ�شــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Lebanon’s exports of apricots in 2006 reached around 1,956 tons, with a 41% 
increase in comparison to last year’s figures. Gulf countries came on top of 
countries importing Lebanese apricots.

On the other hand, the country’s imports of apricots for that same year 
amounted to 496 tons, registering thus a growth of 170% in comparison to 
2005, with Syria being the main apricot exporter to Lebanon.

جدول اأ�شعار اجلملة للخ�شار والفاكهة يف بريوت واملناطق - متوز 2007

معدل اأ�شعار اجلملة للم�شم�ش يف اأ�شواق اجلملة اللبنانية للمو�شم 2007

�ضواق، م�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�ضناعة والزراعة يف لبنان. املوا�ضفات املتعلقة بالفاكهة واخل�ضار متوفرة عند الطلب.  امل�ضدر: خدمة املعلومات حول الأ

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

�صواق اللبنانية نظرا« لتدين العر�ض ب�صبب انخفا�ض  ارتفعت اأ�صعار البطاطا �صنف �صبونتا يف الأ

�صواق العربية.  كميات البذار امل�صتوردة  من اأوروبا وارتفاع حجم �صادرات البطاطا اللبنانية اإىل الأ

كما ارتفعت اأ�صعار اخل�ّض البلدي خالل �صهر اآب 2007 ب�صبب تراجع الكميات املعرو�صة.

اأما بالن�صبة للفاكهة، فقد بداأت موا�صم عنب املائدة وبلغ معدل �صعر الكيلوغرام الواحد ل�صنف 

فوكادو، فقد ارتفع العر�ض  البيتموين واحللواين على التوايل: 1.127 و1.010 لرية لبنانية. اأما الأ

حمر وال�صمام على النهاية  على �صنف اأطنجا مما اأدى اإىل تراجع اأ�صعاره. اأ�رشفت موا�صم البطيخ الأ

مما اأدى اإىل تراجع العر�ض عليهم م�صببًا ارتفاع ب�صيط يف ال�صعر.

Prices of local Spunta potatoes increased due to the shortage in the imports of seeds 
from Europe, and to the increase in exports of local potatoes to the Arab markets as 
well. Furthermore, prices of local lettuce increased due to a shortage in the supply of 
this produce.

On the fruit front, and noting that this period marks the onset of the grape production 
season, average prices of table grapes of the Baytamouni and Halwani varieties stood, 
respectively, at 1,127 LL and 1,010 LL per Kg. Additionally, prices of Atanga Avocadoes 
dropped due to the noticeably abundant supply, while prices of red watermelon increased 
in correspondence with the end of the production season.

تطور حجم �شادرات وواردات امل�شم�ش )2004 – 2006(

ا�ضترياد وت�ضدير امل�ضم�ش

بلغ حجم �صادرات لبنان من امل�صم�ض ما يقارب  1.956 طن  يف العام 2006 بارتفاع ن�صبته 

مارات على  41% مقارنة مع العام 2005، واأتت دول اخلليج العربية واأهمها ال�صعودية والكويت والإ

راأ�ض قائمة الدول امل�صتوردة للم�صم�ض اللبناين ) انظر املج�صم(. 

وبلغ حجم واردات لبنان من امل�صم�ض 496 طن ، بارتفاع قدره 170 % مقارنة مع العام 2005. 

�صا�صي للم�صم�ض اإىل لبنان اإذ بلغ حجم �صادراتها من امل�صم�ض اإىل لبنان  وتعترب �صوريا املورد الأ

حوايل 495 طن يف العام 2006.
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اأ�شواق الت�شدير

فريق عمل الن�رشة ال�ضهرية لدى غرف التجارة وال�ضناعة والزراعة يف لبنان:

�ضواق املحلية(، ن�ضيمة غامن )اأ�ضواق الت�ضدير(، رانية بزري وربيع �ضربا )التحرير( اإيلي م�ضعود وطوين حجار )الأ

ت�ضدير امل�ضم�ش اإىل اأوروبا  

وروبية  الأ الدول  اأهم  ومن  امل�صم�ض،  من  طن  األف   195 حوايل   2005 العام  خالل  اأوروبا  ا�صتوردت 

امل�صتوردة للم�صم�ض: اأملانيا )75 األف طن(، ايطاليا )27 األف طن(، الحتاد الرو�صي )26 األف طن(، �صوي�رشا  

)17 األف طن( واململكة املتحدة )16 األف طن(.

وروبي: جنوب اأفريقيا )14 األف طن(، تركيا )5 اآلف  ومن ابرز الدول امل�صدرة للم�صم�ض اإىل الحتاد الأ

رجنتني )518 طن(. طن(، اإ�رشائيل )2.250 طن(، �صيلي )749 طن(، تون�ض )616 طن( والأ

وروبية امل�صدرة  �صدرت اأوروبا خالل العام 2005 حوايل 193 األف طن من امل�صم�ض، ومن اهم الدول الأ

طن(  األف   15( اليونان  طن(،  األف   17( ايطاليا  طن(،  األف   48( ا�صبانيا  طن(،  الف   89( فرن�صا  للم�صم�ض: 

وهولندا )8 األف طن(.

تطور اأ�ضعار اجلملة يف �ضوق راجني�ش )باري�ش(

الذي و�صل  فرن�صا  البذور م�صدره  اخلايل من  اخليار  مثل  اخل�صار  �صعار  لأ ارتفاع عام  لوحظ  اخل�ضار: 

�صعره اإىل 0.73 دولر/كلغ وبيع ال�صنف نف�صه من هولندا ب�صعر 0.62 دولر/وحدة، وعاد �صنف اخل�ض 

اي�صربغ الفرن�صي ليباع ب�صعر 7 دولر/كلغ مناف�صًا ال�صنف نف�صه من هولندا الذي ارتفع �صعره الو�صطي اإىل 

8 دولر/كلغ. 

البندورة  اأما   ، دولر   1.25 ب�صعر  الكيلو  وبيع  ال�صوق  اإىل  بلجيكا  م�صدرها  الهجني  البندورة  دخلت 

العنقودية من اإ�صبانيا فبيعت ب�صعر 1.30 دولر/كلغ .

الفاكهة: توقف العر�ض على امل�صم�ض �صنف جامبوكوت مع ظهور اأ�صناف اأخرى ب�صعر 2.60 دولر/كلغ. 

كما ارتفع �صعر الدراق من اأ�صبانيا اإىل 1.38 دولر/كلغ، وتوقف بيع الكرز م�صدره فرن�صا �صنف بينغ مع 

بداية العر�ض على الكرز الرتكي ب�صعر 5 دولر/كلغ. توقف العر�ض على التفاح �صنف غال م�صدره ت�صيلي 

ورد ديلي�صيو�ض م�صدره فرن�صا مع ا�صترياد ال�صنف غال من نيوزلندا الذي بيع ب�صعر 2 دولر/كلغ والرد 

دلي�صيو�ض من ت�صيلي الذي بيع ب�صعر 1.60 دولر/كلغ.

اأما احلم�صيات، فقد لوحظ دخول �صنف اأبو �رشة م�صدره جنوب اأفريقيا ب�صعر 1.66 دولر/كلغ وبيع 

رجنتني ب�صعر و�صطي 1.37 دولر/كلغ قبل اأن يدخل الليمون من اأ�صبانيا ب�صعر  الليمون احلام�ض من الأ

1.04 دولر/كلغ، كما بيع الفوكادو من البريو ب�صعر 6.95 دولر/كلغ.

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ش 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

اآذار وني�صان 2008. علمًا ان هذه لي�صت  العامل للفرتة املمتدة بني  الزراعية يف  اأهم املعار�ض  فيما يلي 

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

املعار�ض املتخ�ص�صة.

This section presents the main international agricultural exhibitions scheduled for the 
period between March and April 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

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

جدول اأ�ضعار اجلملة يف �ضوق راجني�ش )باري�ش( – متوز 2007
*) (-

Average Price ($) per Kg  /
CommodityName Package   Item Size 

•• ••••••••••
Origin

Week1 Week2 Week3 Week4
APPLES �

CHILI - 1.63 - - -
GALA Cartons 70-75mm

N.ZELAND- - 2.05 2.04 2.00
GOLDEN DELICIOUS Cartons 70-75mm FRANCE - 1.16 1.17 1.17 1.17

GRANNY SMITH Cartons 90 S CHILI - 1.84 1.85 1.83 1.79
FRANCE - 1.36 - - -

RED DELICIOUS Cartons 80-85mm
CHILI - - 1.51 1.62 1.66

APRICOTS � 

JUMBOCOT Cartons
loose 40-45 MM FRANCE - 1.63 1.63 - -

Various 40-45 MM FRANCE - - - 2.55 2.61
AVOCADOS - 

HASS Cartons 16 S PERU  - 6.81 6.85 8.28 8.95
CHERRIES �    BING 24 MM LGR FRANCE - 3.00 - - -

26 MM LGR TURKEY- - 4.81 5.24 5.24
CUCUMBERS - 

FRANCE - 0.49 0.67 0.77 0.73
LONG SEEDLESS ** Cartons 500-600g

HOLLAND - - - 0.72 0.62
PICKLES - 30 S HOLLAND - 6.47 7.53 7.93 8.53

GRAPEFRUIT-
RED cartons 40 S S.AFRICA- . 1.36 1.37 1.38 1.39

KIWIFRUIT �  HAY. Cartons 33 SZ FRANCE - 1.43 1.44 1.45 1.45
LEMONS - 4 SZ SPAIN - - - - 1.04
LEMONS - 4 SZ ARGENTINA- 1.36 1.37 1.38 1.38
LETTUCE � 
                      ICEBERG Cartons 10 S HOLLAND - 7.01 7.53 8.55 7.91
                      ICEBERG Cartons 12S 380g FRANCE - - 7.32 7.17 7.02
MUSHROOMS - MED POLAND - 2.93 2.95 2.93 2.89
NECTARINES - SZ B SPAIN - 1.08 1.10 1.10 1.10
ONIONS DRY  -

YELOW 60-80mm FRANCE - 0.92 0.96 0.97 0.97
ORANGES - 

NAVEL Cartons 72 S S.AFRICA- . - 1.65 1.66 1.66
LATE VALENCIA Cartons 4 SZ SPAIN - 1.63 1.64 1.66 1.66

PEACHES - SZ B SPAIN - 1.09 1.09 1.38 1.38
PEARS � 

CONFERENCE ½ cartons 67-70 MM HOLLAND - 1.50 1.51 1.31 -
15 Kg Cart 90 S ARGENTINA- 1.43 1.43 - -

PACKHAM TRIUMPH 
½ cartons 52 S S.AFRICA- . - 1.44 1.25 -

DR. JULES GUYOT Cartons 60 70 MM FRANCE - - - - 1.09
POTATOES - 

ROUND WHITE 10 kg MED FRANCE - 0.60 0.61 0.61 0.61
YELLOW TYPE 12.5 kg LGE FRANCE -

STRAWBERRIES  - 500 mg BELGIUM- 7.69 7.94 5.52 5.85
STRAWBERRIES- 500 mg GERMANY - 6.13 7.05 5.31 4.47
TOMATOES - 

HYBRID - 57-67mm BELGIUM- 1.20 1.30 1.24 1.30
HYBRID - POLAND - - - 1.21 -

GRAPE TYPE - HOLLAND - 1.20 1.30 1.21 1.30
WATERMELONS - 

Red Flesh 2 S SPAIN - 0.61 0.62 0.62 0.62

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رشوع  ت�ضدر عن  التي  والفاكهة  للخ�ضار  اليومية  �ضعار  الأ ن�رشة  امل�ضدر: 

�ضعار اليومية املف�ضلة جلميع اخل�ضار والفاكهة ويف جميع  واحتاد غرف التجارة وال�ضناعة والزراعة يف لبنان. الأ

وروبية متوفرة عند الطلب. �ضواق الأ الأ

Europe’s imports of apricots for 2005 were valued at 195,000 tons; main European 
countries importing apricots for that year were Germany (75,000 tons), Italy (27,000 
tons), Russian Federation (26,000 tons), Switzerland (17,000 tons) and the UK (16,000 
tons).

Main countries exporting apricots to the EU, also for 2005, were South Africa (14,000 
tons), Turkey (5,000 tons), Israel (2,250 tons), Chili (749 tons), Tunisia (616 tons) and 
Argentina (518 tons).

On the other hand, while Europe’s exports of apricots in 2005 reached 193,000 tons, 
top EU countries exporting this produce were France (89,000 tons), Spain (48,000 tons), 
Italy (17,000 tons), Greece (15,000 tons) and Holland (8,000 tons).

Address / العنوان

الزمان واملكان /

Date & Place 
 Domain /املجال Exhibition / املعر�ش

Fax : + 49 - 201 - 7244 - 513
Web site: www.ipm-dubai.com 

4-6 اآذار 2008

دبي، المارات العربية

 منتجات زراعية، اآلت ومعدات زراعية البيوت البال�صتيكية، 

املبيدات، تقنيات النقل، 

International Plants Expo 
Middle East

Fax : 39 - 0881 - 32111
Web site: -

ني�صان 2008 

Foggia، ايطاليا
منتجات زراعية، املبيدات الزراعية، البذور والتقنيات الزراعية 

International Fair for 
Agriculture and Animal 

Farming
Fax : + 40 -21 - 3196371  
E-mail: agrofin@agrofin.ro

ني�صان 2008 

Balotesti، رومانيا منتجات زراعية،  اآليات ومعدات زراعية RomAgroTec

Fax :  + 41 - 41 3183710
Web site : www.luga.ch

25 ني�صان – 4 ايار 2008 

Lucerne، �صيو�رشا منتجات زراعية وحرفية
LUGA - Agriculture and 

Handicraft Exhibition
Fax : 420 - 5 - 41153042
Web site : techagro.ch

6 -10 ني�صان 2008

Brno، Czech Republic
منتجات زراعية، اآلت ومعدات زراعية، تقنيات التخزين،و لتربيد 

، البذور، املبيدات الزراعية
TECHAGRO

Fax : + 212 - 55300237
Web site: :www.salon-agriculture-maroc.com

ني�صان 2008

مكن�ض، املغرب

منتجات زراعية، اآليات ومعدات زراعية، البذور، 

املبيدات الزراعية
SIAGRIM

Fax : + 86 - 21 62780038  
Web site: www.hortifloexpo.com 

9-12 ني�صان 2008

بيجينغ، ال�صني اخل�صار والفاكهة الطازجة،  البذور Hortiflorexpo China

Fax : + 55 - 11 41910200
Web site: www.agrishow.com.br 

28 ني�صان- 3 ايار 2008

Riberao Preto، الربازيل
اخل�صار والفاكهة الطازجة،  اآلت ومعدات زراعية،  البذور، 

املبيدات الزراعية، تقنيات التو�صيب والتخزين والري
AGRISHOW

Fax : + 55 - 11 - 41910200
Web site: www.biobrazilfair.com.br 

10-13 ني�صان 2008

�صاو باولو، الربازيل
منتجات زراعية ع�صوية، تقنيات زراعية، التمويل الزراعي Bio Brazil Fair
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ADP Activities ن�شاطات �مل�شروع

املنفذة  ميلز  الندل  �شت�شارية  االإ ال�رشكة  من  )املنتدب  امل�شرتك  للت�شويق  الدوىل  اخلبري  اأو�شح  اأن  بعد 

اأيار  مل�رشوع التنمية الزراعية( اىل ممثلي جتمعات املزارعني وخربائهم الزراعيون، فى ندوة مو�شعة فى 

اأع�شاء التعاونيات وتطبيق معايري �شمان اجلودة ملنتجاتهم  اأهمية الت�شويق امل�شرتك ملنتجات   ،2007

عمال املتعاقد عليها مع م�رشوع التنمية الزراعية-وزارة الزراعة، للتنفيذ الناجح واملربح مل�رشوعات االأ

اأجرى اخلبري مقابالت ميدانية فردية مع جميع جتمعات املزارعني )عداً 9 جتمعات اإعتذرت عن احل�شور(. 

املنح  قيمة  ل�رشف  الالزمة  البنية  اإ�شتثمارات  واإن�شاء  �رشاء  مناق�شات  اأعمال  �شري  على  طمئنان  االإ وبعد 

وروبية املخ�ش�شة لهم من امل�رشوع ملعاونتهم على تنفيذ واإدارة م�رشوعات اأعمال م�شرتكة لكل جتمع،  االأ

فقد اأعاد التاأكيد فى الندوة اخلتامية ملهمته والتى اأقيمت ال�شبت 8 اأيلول 2007 على النقاط التالية:

الطريقة  من  بدال  التعاونية،  طريق  عن  ع�شاء  االأ ملنتجات  م�شرتك  ت�شويق  خطط  اإعداد  فى  البدء   -1

حد الوكالء، وذلك  ع�شاء الأ التقليدية للبيع الفردى ملنتجات كل ع�شو، اأو الت�رشيف امل�شرتك ملنتجات االأ

ع�شاء، ل�شمان حتقيق هدف زيادة دخل املنتجني االأ

عمال املتعاقد عليها مع كل جتمع، والتى حتدد  2- �رشورة البدء فى اإعداد خطط ت�شغيل م�رشوعات االأ

ع�شاء املزارعني ومنت�شبي التعاونية فى حتقيق املهام  دوار والعالقات وامل�شوؤوليات املختلفة لكل من االأ االأ

ع�شاء، واأهداف م�رشوع التنمية الزراعية، الكفيلة بتحقيق اأهداف هذه امل�رشوعات، واأهداف االأ

اأحد املعايري املنا�شبة ملنتجات كل تعاونية، ل�شمان جودة منتجاتها ومتيزها  3- االهتمام بتطبيق 

مقابل املناف�شني،

ن�شطة  االأ ذات  التعاونيات  بني  اختيارية  م�شرتكة  ت�شويق  اأعمال  وحدات   3 اإن�شاء  اإمكانية  درا�شة   -4

املت�شابهة )زيت الزيتون، اخل�شار والفاكهة، وامل�شنعات الغذائية( تتوىل كل منها جتميع عمليات الت�شويق 

يتم  البيع  عوائد  من  حمددة  ن�شبة  مقابل  وحدة  كل  يف  امل�شاركة  التعاونيات  اأع�شاء  ملنتجات  امل�شرتك 

الوحدة(،  ت�شويق   تكلفة  خف�ض  )وبالتايل  املنتجات  من  اأكرب  حجما  ذلك  ويحقق  بينهم.  عليها  االتفاق 

واإتاحة خربات ت�شويقية تنفيذية اأف�شل مما ميكن لكل من اجلمعيات امل�شاركة على حده.
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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�ض: 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�ض: 349614/01

agriculture@ccib.org.lb :الربيد اللكرتوين

Conferences and Workshops

مهمة ا�شت�شارية ناجحة للخبري الدويل للت�شويق امل�شرتك

ندوات وور�ش عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

ميار�شون   ع�شواَ   75 ت�شم  وهي   1993 عام  الهرمل  يف  الزراعية  التعاونية  اجلمعية  تاأ�ش�شت 

اإىل القبار وتعلو مناطق الزراعة  �شافة  �شجار املثمرة ومنها الزيتون باالإ اأ�شناف االأ زراعة كافة 

بني 600 و1000 مرت عن �شطح البحر.

الت�شويق  ع�شاء االجتماعية واالقت�شاديًة وحت�شني طرق  اأو�شاع االأ اإىل حت�شني  تهدف اجلمعية 

نتاج.  امل�شرتك لالإ

عمال امل�شرتكة التي تقدمها اجلمعية: من االأ

را�شي  - تنمية القطاع الزراعي يف املنطقة عرب االهتمام با�شت�شالح االأ

بار. و�شق الطرقات الزراعية وحفر االآ

بذور،  اأدوية،  اأ�شمدة،  من  واحليواين  النباتي  نتاج  االإ م�شتلزمات  تاأمني   -

اأعالف واآالت زراعية.

- تبني م�شاريع الت�شنيع الزراعي وتو�شيبه.

اأخرى  ومعدات   1997 العام  منذ  الزراعي  اجلرار  خدمات  من  فادة  االإ  -

عمال الري والنقل ور�ض املبيدات. الأ

- توفري خدمات مع�رشة الزيتون منذ العام 2001.

من  ع�شاء  االأ واإفادة  الزراعي،  نتاج  االإ ت�شويق  على  امل�شاعدة  تقدمي   -

جتهيزات مقر التعاونية املن�شاأ عام 2002.

- تاأمني خرباء زراعيني لتطبيق الطرق الزراعية احلديثة، ف�شاًل عن اإ�شدار 

الن�رشة الدورية التوجيهية با�شم »منرب التعاون« منذ العام 2003.

كزراعة  واعتمادها  »القبار«  زراعة  حول  التقنية  ر�شادات  االإ تقدمي   -

بديلة.

التجريبي  امل�شتل  عرب  امل�شم�ض  اأ�شناف  زراعة  ن�رش  على  اجلمعية  تعول 

ه وا�شتقدام بذور فرن�شية ون�شوب للتطعيم م�شتوردة التي تتميز  الذي مت اإن�شاوؤ

را�شي الفقرية والتي تعطي اأ�شجارا قوية النمو وتعمر طوياًل. مبالءمتها لالأ

التنمية  م�رشوع  �شمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

للتو�شيب  معدات  و�رشاء  للزيتون  مبع�رشة  وجتهيزه  مركز  لبناء  الزراعية 

فادة من اخلدمات الفنية التي يقدمها  �شافة اإىل االإ يف عبوات زجاجية، باالإ

خرباء وزارة الزراعة وامل�رشوع.

نتاج الزراعي يف البقاع ال�شمايل “�شهولنا” يف  تاأ�ش�شت اجلمعية التعاونية للتنمية وت�شنيع االإ

1999/10/7 ومت ت�شجيلها يف ال�شجل التعاوين حتت الرقم 1/916 وت�شم ع�رش قرى: راأ�ض بعلبك، 

الفاكهة، الزيتون، اجلديدة ، جبولة، العني، البجاجة، الزيرة، زبود والدورة. ت�شم اجلمعية 28 ع�شوا 

ك�شاد  مل�شكلة  حلول  اإيجاد  اأهدافها  ومن  امل�شم�ض،  زراعة  يتعاطون  الذين  املزارعني  �شغار  من 

نتاج الزراعي مما يوؤدي اإىل تاأمني فر�ض عمل للمزارع يف  خرى ، وت�شنيع االإ امل�شم�ض والفواكه االأ

حمل اأقامته، وتاأمني اأ�شواق يف لبنان واخلارج للمنتجات الزراعية. 

عمال امل�شرتكة التي توؤمنها اجلمعية  من االأ

للمزارعني:

العناية  حول  اإر�شادية  ندوات  تقدمي   -

باأ�شجار امل�شم�ض وباقي اأ�شجار الفاكهة.

نتاج. - ت�شويق االإ

- التح�شيل امل�شرتك للموردات الزراعية.

- تاأمني اليد العاملة للقطاف.

جناز  الإ التربعات  جمع  على  اجلمعية  عملت 

جمالية بح�شب الدرا�شات  م�رشوع تبلغ قيمته االإ

لت�شنيع  معمل  جتهيز  يت�شمن  د.اأ.  األف   748

اأجنز  وقد  امل�شم�ض  مربى  وخا�شة  الفاكهة 

البناء على م�شاحة 2200 مرت مربع على قطعة 

ار�ض تبلغ م�شاحتها 10 اآالف مرت مربع.

وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت   

الزراعية  التنمية  م�شــروع  �شمن  الزراعة 

وروبي لتجهـيـز معمل  االأ املدعوم من االحتاد 

من  العجوة  �شحب  مبعدات  املربى  لت�شنيع 

وعية، و�رشاء  الثمار، وماكينات لتعبئة وختم االأ

متنقلة  ورافعة  و�شاحنة  املخربية  املعدات 

فادة من اخلدمات الفنية التي  �شافة اإىل االإ باالإ

يقدمها امل�رشوع.

نتاج الزراعي يف البقاع ال�شمايل “�شهولنا”    اجلمعية التعاونية للتنمية وت�شنيع الإ

Landel Mill’s marketing expert met with representatives of farmer groups benefiting 
from ADP, during the seminar of May 2007, and reiterated the importance of adopting 
collective marketing approaches and implementing internationally approved quality 
standards to ensure the success and viability of their projects previewed within the ADP. 
The expert also conducted field visits to most of the groups, and reviewed with each 
the progress of the completion of administrative and formal procedures related to their 
projects.

In his concluding meeting with the groups held on September 8th 2007, the expert 
highlighted the need to:
• Set collective marketing plans.
• Prepare to start production operations.
• Prepare to adopt the quality standards that are most suitable for the output produced.
• Voluntarily establish three ‘collective marketing units’ to assist cooperatives with similar 
activities to market their output.

Last but not least, Landel Mill’s expert explained that groups’ ability to best implement 
his directives and to succeed in their projects planned within ADP depends strongly on 
empowering agricultural experts within each group, and also on seeking the assistance 
of ADP experts at the project, the Federation and at the ministry of agriculture, as often 
as possible.

اجلمعية التعاونية الزراعية يف الهرمل  

الزراعيون لتجمعات  للخرباء  اأكرث تنفيذية  اأدوار  اإ�شناد  التنفيذ  ويتطلب و�شع تو�شيات اخلبري مو�شع 

دارة واملحا�شبة الزراعية بغرف  دارية واملحا�شبية ملراكز االإ �شتفادة من اخلربات الفنية واالإ املزارعني يف االإ

بحاث الزراعية، وخرباء  التجارة، ومن اخلربات الفنية خلرباء وزارة الزراعة باملناطق، وخرباء م�شلحة االأ

�شا�شية فى  �شتفادة من اإ�شتثمارات البنية االأ عداد اخلطط املطلوبة لالإ م�رشوع التنمية الزراعية، وغريهم الإ

ع�شاء،  عمال اخلا�شة بكل جتمع، مبا يحقق للتجمعات الربحية وزيادة دخل االأ تنظيم واإدارة م�رشوعات االأ

واإ�شتمرارية جناح هذه امل�رشوعات.


