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املع�صلة  هذه  حل  اجل  من  ال�رشيع  العمل  ينبغي  لذلك، 

خمتلف  بني  التعاون  خالل  من  لها  العملية  احللول  وايجاد 

الهيئات الر�صمية واخلا�صة و�رشكات النقل مل�صاعدة املزارعني 

وامل�صدرين على فتح ا�صواق جديدة للعنب اللبناين.   

يعمل بع�ض املزارعني وامل�صدرين الرواد 

البقاع،  منطقة  يف  خ�صو�صًا  �صنوات،  منذ 

ذات  العنب  من  جديدة  ا�صناف  اإنتاج  على 

ال�صناف  مثل  اجلودة  العالية  املوا�صفات 

امل�صتهلك  طلب  لتلبية  البذور،  من  اخلالية 

يف لبنان ويف ا�صواق الت�صدير.

ويواجه هوؤلء، رغم اجلهود الكبرية التي 

يف  جديدة  ا�صواق  اىل  للولوج  يبذلونها 

تعود  جمة  م�صاعب  اآ�صيا،  و�رشق  اأوروبا 

البحري  ال�صحن  كلفة  ارتفاع  اىل  بالخ�ض 

التي حتد ب�صكل كبري من قدرتهم التناف�صية.

ن�صري  امل�صكلة،  تلك  على  ال�صوء  ولت�صليط 

اىل ان كلفة النقل البحري للحاوية �صعة 40 

قدم من لبنان اىل ماليزيا توازي حوايل 4.400 د.اأ. ، بينما 

اىل  تون�ض  من  د.اأ.   1.900 نف�صها  احلاوية  كلفة  تتجاوز  ل 

ماليزيا.

Lebanese producers and exporters of grapes, especially in the Bekaa region, strive relentlessly to produce 
new varieties (e.g. seedless) and to enhance their production standards in fulfillment to the requirements of the 
international and local markets. Nevertheless, and despite their pioneering efforts, they continue to face mounting 
impediments resulting from the elevated maritime shipping costs, which compromise the competitiveness of their 
produce, and thus undermine their chances to access new, markets in Europe and East Asia.

For example, it costs around $4,400 to ship a 40-feet container from Lebanon to Malaysia, versus just $1,900 to 
ship the same container from Tunisia to Malaysia.

In light of the above, private and public stakeholders (exporters, forwarders, shipping lines, etc.) need to collaborate 
as to, collectively, bring about a quick and practical solution to this problem of elevated freight costs, in attempt to 
enhance the competitiveness of the local produce and promote its commercialization in international markets.

High maritime shipping costs hinder the export of Lebanese grapes

انتاج العنب يف لبنان هو تقليد 

الروماين  الع�رش  اىل  يعود  قدمي 

طبقًا  ق.م.  �صنة   5000 قبل  ما 

يف  املعرو�صة  للمخطوطات 

متاحف الكرمة يف فرن�صا. 

اأ�صناف  لبنان  يف  تتواجد 

العنب  اأبرزها  من  عديدة  تقليدية 

الخرية  ال�صنوات  خالل  لكن  التفيفيحي،  اأو  واحللواين  البيتموين 

مت ادخال ا�صناف جديدة مرغوبة يف ا�صواق الت�صدير اأهمها الرد 

غلوب، البالك بريل، ال�صوغرا وان والكرمي�صون �صيدل�ض.

ي�صدر لبنان ما يوازي ن�صف انتاجه الجمايل من عنب املائدة 

اأي حوايل 45،000 طن اىل دول اخلليج العربية. 

يعاين هذا القطاع من م�صاكل ا�صا�صية اأهمها:

النتاجية  • عدم اتباع طرق النتاج والتقليم والري احلديثة، 
وا�صع،  ب�صكل  احلديثة  ال�صناف   اعتماد  عدم  بالدمن،  املتدنية 

وغياب ال�صتثمارات اجلديدة يف القطاع.

اىل  يوؤدي  مما  الر�صمية  والرقابة  البحاث  اجهزة  �صعف   •
وجود منتجات حملية غري مطابقة ملوا�صفات الت�صويق العاملية 

ا�صتخدام  الت�صدير ل�صباب عديدة منها عدم  ا�صواق  املطلوبة يف 

ال�صول واملطاعيم املنا�صبة.

• غياب التدريب حول طرق املكافحة املنا�صبة  لتفادي وجود 
ن�صب تر�صبات كيماوية مرتفعة يف املنتجات امل�صدرة. 

اأما امليزات والفر�ض املتاحة لهذا القطاع فتت�صمن ما يلي:

لبنان  يف  الزراعة  لهذه  اتية  املوؤ املناخية  العوامل  توفر   •
وخ�صو�صًا يف �صهل البقاع، مما يتيح فر�ض كبرية لت�صدير العنب 

العر�ض  فيها  الوروبية خالل فرتات يكون  ال�صواق  اىل  اللبناين 

متدنيًا، اأي بعد انتهاء مو�صم العنب املنتج يف اوروبا وقبل دخول 

العنب من جنوب افريقيا اىل هذه ال�صواق.

اللبناين  املزارع  بهما  يتحلى  التي  املبادرة  وروح  املهارة   •
مما �صيمكنه، اإن توفر التدريب وامل�صاندة املنا�صبني له، من خف�ض 

كلفة النتاج وحت�صني اجلودة وبالتايل اىل رفع قدرته التناف�صية 

يف ا�صواق الت�صدير.

لنتاج  الطازج  للعنب  التحويلية  ال�صناعات  على  الرتكيز   •
العنب املجفف، الع�صري، الرب، اخلل، املنكهات وغريها من خالل 

حتفيز ال�صتثمار يف هذا القطاع.

الكثري من الهتمام وامل�صاندة  القطاع اىل  نهايًة، يحتاج هذا 

من قبل املوؤ�ص�صات احلكومية املعنية نظراً لهميته القت�صادية 

ظل  يف  خ�صو�صًا  اللبناين  العنب  امام  املتاحة  الت�صدير  وفر�ض 

ال�صياق، ينبغي القتداء  العاملية. ويف هذا  انفتاح ال�صواق  نظام 

مبا تقدمه دول �صبيهة للبنان مثل تون�ض من دعم ملنتجي العنب 

لديها ت�صل حلدود 50٪ من كلفة النتاج الجمالية، من �صمنها 

دعم ان�صاء �صبكات الري بالتنقيط بحدود 70٪ ودعم كلفة �رشاء 

للمزارعني  امل�صاندة  وتوفري   ،٪30 بحدود  الزراعية  اجلرارات 

وامل�صدرين من اجل فتح ا�صواق جديدة وزيادة حجم �صادراتهم 

الزراعية، ا�صافة اىل خمتلف ا�صكال الدعم الخرى وخا�صة دعم 

كلفة النقل.

مروان حامت

منتج وم�صدر عنب.



Technical Information تقنيات زراعية

Grape Productionاإنتاج العنب
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1200 مرت، ما ي�صمح باحل�صول على ن�صبة مقبولة من ال�صكر.

حتتاج اأ�صناف العنب لنور ال�صم�ض ملدة طويلة، وتتاأقلم مع كافة اأنواع الرتبة �رشط ان تتمتع 

بخ�صائ�ض متعلقة بالت�رشيف اجليد للمياه.

وتختلف املعايري لختيار اأ�صناف العنب طبقًا للخ�صائ�ض التي متيزها مثل موعد بداية الن�صج، 

اإمكانية  اىل  بال�صافة  العنب،  العناقيد وحبات  املميزة، حجم  النكهة  البزور،  العنب على  احتواء 

احلفاظ على جودة املنتج خالل التخزين على درجات حرارة متدنية. كما يتاأثر اختيار ال�صنف 

املقاومة  مدى  املطلوبة،  الزراعية  املعامالت  النتاجية،  اجلودة،  مثل  معينة  زراعية  بخ�صائ�ض 

مرا�ض )خا�صة مر�ض الرمد( وت�صقق احلبات ب�صبب مياه المطار، على ان تتالءم ال�صول مع  لالأ

�صناف املطعمة عليها وجودة العنب.  طبيعة املنطقة، و�رشعة ن�صوج الأ

�صول: بحاث لتقييم جودة الأ ومن اخل�صائ�ض املعتمدة يف عمليات الأ

مدى املقاومة للنيماتود الذي ي�صبب �رشراً اقت�صاديًا، النمو املعتدل يف حال الري باملياه الغنية 

نتاج املقبول وجودة احلبات والن�صوج املبكر، التاأقلم مع  بالعنا�رش الغذائية كالبور والنرتات، الإ

مرا�ض. �صناف املزروعة يف املنطقة، مدى املقاومة ل�رشار احل�رشات، واخللو من الأ العديد من الأ

Main Grape Varietiesاأهم اأ�صناف العنب

نتاج العاملي الإ

 8.5 بحوايل  عام 2005  للعنب  العاملي  نتاج  الإ وىل يف  الأ املرتبة  اإيطاليا  احتلت 

غذية والزراعة FAO(، تلتها الوليات املتحدة  مليون طن )اآخر اإح�صاءات منظمة الأ

مريكية )7 مليون طن(، ثم فرن�صا )6.8 مليون طن(، ال�صني )6.6 مليون طن(، اأ�صبانيا )6 مليون  الأ

طن( وتركيا )3.8 مليون طن(. 

نتاج املحلي الإ

األف طن من عنب املائدة  األف طن، منها 99.1  نتاج املحلي حوايل 111  بلغ اإجمايل حجم الإ

للعام  لبنان  بالعنب يف  املزروعة  امل�صاحات  وبلغت  للت�صنيع.  املعد  العنب  األف طن من  و11.5 

ح�صاءات املتوفرة لدى وزارة الزراعة( حوايل 12.800 هكتار، م�صجلة بذلك تراجعًا  2005 )اآخر الإ

قدره 821 هكتار عن العام 2004. وترتكز هذه امل�صاحات بح�صب الح�صاء الزراعي لدى وزارة 

للت�صنيع يف  املخ�ص�صة  الكرمة  زراعة  تنت�رش  )7.870 هكتار(، حيث  البقاع  الزراعة، يف منطقة 

مناطق البقاع الغربي، زحلة وبعلبك.

جمالية املزروعة  نتاج عنب املائدة ما يعادل 76٪ من امل�صاحة الإ ت�صكل امل�صاحات املخ�ص�صة لإ

بالكرمة، مقابل 24٪ للعنب املعد للت�صنيع الذي يكرث زرعه يف املناطق الدافئة على علو ل يتعدى 

�صناف التقليدية اأهم الأ

Red Globe
يبداأ اإنتاج هذا ال�صنف يف �صهر اآب وي�صتمر لغاية اأيلول .

يتميز بحجم العنقود الكبري )1 كلغ( و�صكله امل�صتطيل وبكثافة احلبات 

الكبري  احلبة  بحجم  املتو�صط،  عنقه  بطول  الكبري،  وبعددها  عليه 

و�صكلها البي�صاوي وعنقها الق�صري، بالق�رشة الرقيقة ولونها النبيذي 

الداكن، بق�صاوة اللب، بالنكهة احللوة املذاق، بوجود بذور داخل احلبة، 

باإنتاجية جيدة )30 اإىل 50 كلغ(، وهو منا�صب للت�صدير.

 Italia
ت�رشين  �صهر  لغاية  وي�صتمر  اأيلول  �صهر  يف  ال�صنف  هذا  اإنتاج  يبداأ 

ول. الأ

يتميز بحجم العنقود املتو�صط ذو ال�صكل امل�صتطيل وبكثافة احلبيبات 

وعنقها  امل�صتدير  و�صكلها  املتو�صط  احلبة  بحجم  عنقه،  بطول  عليه، 

املتو�صط الطول، بالق�رشة الرقيقة ذات اللون الذهبي، بالنكهة احللوة، 

الكل�صية. هو  الرتبة  انواع  بعدم وجود بذور داخل احلبة، ويتاأقلم مع 

�صنف عايل النتاجية)30 اإىل 50 كلغ( لكنه ل ي�صلح للت�صدير.

Victoria
يبداأ اإنتاج هذا ال�صنف خالل �صهر اأب وي�صتمر لغاية �صهر اأيلول.

احلبات  وبعدد  امل�صتطيل  ال�صكل  ذو  املتو�صط  العنقود  بحجم  يتميز 

املطاول  البي�صاوي  و�صكلها  الكبري  احلبة  عنقه، بحجم  بطول  القليل، 

�صود، بالنكهة  وعنقها الطويل، بالق�رشة الرقيقة ذات اللون الذهبي اأو الأ

احللوة املذاق، بوجود بذور داخل احلبة، وباإنتاجية متو�صطة )25 اإىل 

35 كلغ(.

بحاث الزراعية ، وال�صيد مروان حامت امل�صدر: املجل�ض الوطني للبحوث العلمية، م�صلحة الأ

Crimson Seedless
اأيلول وي�صتمر لغاية ت�رشين  يبداأ انتاج هذا ال�صنف يف �صهر 

ول. الأ

يتميز بحجم العنقود الكبري و�صكله امل�صتطيل وبكثافة احلبات 

عليه وتال�صقها اجليد وبعددها الكبري، بطول عنقه املتو�صط، 

الق�صري،  وعنقها  البي�صاوي  و�صكلها  الكبري  احلبة  بحجم 

حمر، بق�صاوة اللب، بالنكهة احللوة،  بالق�رشة الرقيقة ولونها الأ

بعدم وجود بذور داخل احلبة، وهو ي�صلح للت�صدير.

يبداأ انتاج هذا ال�صنف يف �صهر اآب وي�صتمر لغاية اأيلول.

العنقود  بحجم  ويتميز   ،1860 �صنة  ا�صتنبط  فرن�صي  �صنف 

وبعددها  اجليد  وتال�صقها  عليه  احلبات  وبكثافة  الكبري 

و�صكلها  الكبري  احلبة  بحجم  املتو�صط،  عنقه  بطول  الكبري، 

النبيذي  ولونها  اجلامدة  بالق�رشة  الق�صري،  وعنقها  الكروي 

الداكن، باللب اجلامد امللم�ض، بالنكهة احللوة ، بوجود بذور 

زرقاء داكنة داخل احلبة.

Thomson Seedless
يبداأ اإنتاج هذا ال�صنف يف �صهر اآب وي�صتمر لغاية اأيلول.

كرث رواجا يف اأمريكا، ويتميز بحجم العنقود  �صناف الأ من الأ

وتال�صقها  عليه  احلبات  وبكثافة  امل�صتطيل  و�صكله  الكبري 

احلبة  بحجم  الطول،  املتو�صط  وبعنقه  الكبري  وبعددها  اجليد 

الرقيقة  بالق�رشة  الق�صري،  البي�صاوي وعنقها  و�صكلها  الكبري 

خ�رش الفاحت، بق�صاوة اللب ، بالنكهة احللوة، بعدم  ولونها الأ

وجود بذور داخل احلبة، وهو ي�صلح للت�صدير.

Alfonse Lavale - Ribier

Black Pearl
ول وي�صتمر لغاية  اإنتاج هذا ال�صنف يف �صهر ت�رشين الأ يبداأ 

ت�رشين الثاين .

بكثافة  امل�صتطيل  ال�صكل  ذو  املتو�صط  العنقود  بحجم  يتميز 

بحجم  املتو�صط،  عنقه  بطول  الكبري،  وعددها  العنب  حبات 

احلبة املتو�صط )7.2 غرام( و�صكلها امل�صتدير وعنقها الق�صري، 

احللوة،  بالنكهة  الداكن،  الزرق  اللون  ذات  الرقيقة  بالق�رشة 

 30 اإىل   25( متو�صطة  وباإنتاجية  البذور،  من  احلبات  بخلو 

كلغ(، وهو منا�صب جداً للت�صدير.

 Sugraone Seedless
يبداأ اإنتاج هذا ال�صنف يف �صهر اأب وي�صتمر لغاية اأيلول. 

يتميز بحجم احلبة املتو�صط )6 – 8 غرام( و�صكلها البي�صاوي، 

خ�رش الباهت، بالنكهة  بكثافة احلبات على العنقود، ولونها الأ

وباإنتاجية  احلبة،  داخل  بذور  وجود  بعدم  املذاق،  احللوة 

منخف�صة )15 اإىل 20 كلغ(، وي�صلح للت�صدير.

بيتموين
يبداأ اإنتاج هذا ال�صنف ايف اأوائل �صهر اأيلول.

الكبري )500 غرام( وطوله )اكرث من 25  اإىل  العنقود املتو�صط  يتميز بحجم 

اىل30 �صم( وبكثافته املتو�صطة، بعدد حباته القليل، بطول عنقه، بحجم احلبة 

البي�صاوي امل�صتطيل وعنقها املتو�صط الطول، ب�صمك الق�رشة  الكبري و�صكلها 

�صفر مع خد ذهبي اأحيانا، بق�صاوة اللب املتو�صطة، بفقدان  املتو�صط ولونها الأ

املتو�صط  بني  يرتاوح  الذي  ال�صجرة  بنمو  احلبة،  داخل  بذور  بوجود  النكهة، 

نتاجية املتو�صطة )20 كلغ(. واملرتفع، والإ

تفيفيحي - حلواين
�صبوع الثاين من �صهر اأيلول. يبداأ اإنتاج هذا ال�صنف خالل الأ

يتميز بحجم العنقود الكبري )675غرام( وطوله )26 �صم( وكثافته )ر�صة العنقود(، 

بطول عنقه )9.5 �صم(، بعدد حباته القليل )85 حبة بالعنقود(، باحلجم املتو�صط 

للحبة )8.5 غرام( و�صكلها الكروي وطول عنقها املتو�صط، ب�صمك الق�رشة ولونها 

حمر الداكن، بق�صاوة اللب، بالنكهة والع�صارة املتو�صطة وبوجود بذور كبرية  الأ

نتاجية املتو�صطة)22  مبعدل اثنني يف احلبة الواحدة، وبنمو ال�صجرة القوي والإ

كلغ(. ي�صلح كعنب مائدة وهو معد للت�صدير.

�صناف اجلديدة اأهم الأ
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اأهــم اآفات العنب

Grape moth (lobesia botrana( دودة ثمار العنب اأو دودة الهريان

�صابة اأعرا�ض الإ

زهار اأو الثمار حمدثة جروحًا  تتغذى الريقة من الأ

�صود وبالتايل  فيها مما يوؤدي اىل تكّون فطر العفن الأ

نتاج وتدهور جودته. اىل خف�ض الإ

بني  العذراء)�رشنقة(  بطور  ال�صتاء  احل�رشة  مت�صي 

وراق املت�صاقطة اأو يف �صقوق الرتبة. الأ

 : ول  • اجليل الأ
تخرج الفرا�صات من ال�رشانق يف �صهري ني�صان واأيار 

وت�صع البي�ض على العناقيد الزهرية التي تعطي 

)ما  زهار  الأ براعم  حول  خيوط  بن�صج  تبداأ  يرقات 

)تتحول  وتتعّذر  عليها،  تتغذى  ثم  متييزها(  ي�صهل 

زهار والرباعم  اىل �رشنقة( بعد نهاية منّوها داخل الأ

�صجار. وراق اأو يف �صقوق الأ اأو على الأ

• اجليل الثاين والثالث:
بعد اأ�صبوع اأو اثنني، تخرج الفرا�صات اجلديدة لتبداأ 

العناقيد  على  حزيران(  اأواخر  )يف  البي�ض  و�صع 

تعطي  ثم  متوز  �صهر  خالل  عليها  وتتغذى  الثمرية 

خطر اذ ي�صيب الثمار خالل مرحلة ما قبل الن�صج ويوؤدي  يرقات تتحول اىل فرا�صات اجليل الثالث، وهو الأ

اىل اهرتائها.

اإ�صرتاتيجية املكافحة

ي�صتح�صن ا�صتعمال م�صائد فرومونية لر�صد ظهور الفرا�صات ابتداًء من �صهر ني�صان. 

ول،  ين�صح بتطبيق املكافحة عندما ي�صل عدد الفرا�صات يف امل�صيدة اإىل 5 ح�رشات ا�صبوعيًا يف اجليل الأ

اأو عندما ت�صاب العناقيد بن�صبة 15٪ يف اجليل الثاين، و10٪ يف اجليل الثالث. ين�صح با�صتعمال مبيدات 

ح�رشية مثل Chlorpyriphos-methyl, Spinosad, Fenoxycarb, Flufenoxuron  مبعدل 3 ر�صات يف 

املو�صم، على اأن تتوّقف عملية الر�ض قبل ن�صج الثمار بفرتة 20 يوم.

ميكن ا�صتعمال املكافحة البيولوجية )bacillus thuringiensis( للق�صاء على الطور الريقي مبعدل ر�صتني، 

وىل والثانية حوايل اأ�صبوعني. يف�صل بني الر�صة الأ

Vine mealy bug (planococcus vitis( بق العنب الدقيقي

�صابة اأعرا�ض الإ

ومتت�ض  والثمار  غ�صان  والأ وراق  الأ ت�صيب   •
ع�صارة النبات.

)الريقة  اأ�صفر  لونها  بي�صاوي،  احل�رشة  �صكل   •
بنية(، وج�صمها مغطى بطبقة من ال�صمع الدقيقي.

�صمعية  ب�صفائح  املغطى  البي�ض  نثى  الأ ت�صع   •
خالل ال�صيف واخلريف.

ع�صلية  ندوة  تفرز  حوريات  البي�ض  من  تخرج   •
وتتنقل على النبات حتى ت�صبح ح�رشة كاملة.

• ت�صتقر احل�رشة البالغة وتبا�رش بو�صع البي�ض من 
جديد.

اأجيال يف ال�صنة. اإىل 7  • لهذه احل�رشة 4 
تواجد  �صابة،  الإ لحتمال  املنبهة  العنا�رش  من   •

النمل على الكرمة. 

اإ�صرتاتيجية املكافحة

غ�صان  وراق )ال�صطح ال�صفلي( والأ • يجب مراقبة الأ
ال�صيف  يف  خا�صة  البيو�ض  تواجد  لر�صد 

واخلريف.

غ�صان  لالأ مو�صعي  ر�ض  �صابة،  الإ ظهور  عند   •
 Buprofezin, مثل   مبيد ح�رشي  بوا�صطة  امل�صابة 

 .Chlorpyriphos
 )white mineral oil 1%( ميكن ا�صتعمال الزيوت •

. Chlorpyriphos-methyl مع مبيد ح�رشي مثل

• ميكن نزع الق�رشة اخل�صبية عن الغ�صن والتخّل�ض 
قبل  وذلك  ظهورها  فور  احل�رشة  من  ميكانيكيًا 

انت�صارها.

فراط يف الت�صميد يف زيادة  • ب�صكل عام، ي�صاهم الإ
�صابة باحل�رشات الق�رشية.  ح�صا�صية الكرمة لالإ

Powdery mildew (uncinula necator( مر�ض الرمد

�صابة اأعرا�ض الإ

الرباعم  الفتية املنبثقة عن  غ�صان  • منو بطيء لالأ
امل�صابة.

اأبي�ض على الطرد امل�صاب بالرمد. • ظهور تلبد 
وراق مع ظهور غبار اأبي�ض عليها خا�صًة  • تقزم الأ
�صابة  �صناف احل�صا�صة ويف الكروم ذات الإ لدى الأ

ال�صديدة.

وراق. • ظهور ملاعية على الأ
حيان  الأ بع�ض  يف  اللون  �صفراء  بقع  ظهور   •

�صبيهة ببقع الزيت الناجتة عن مر�ض اللفحة.

• ظهور غبار اأبي�ض على الزهار وت�صاقطها، ويبا�ض 
العناقيد الزهرية.

بي�ض  الأ بالغبار  ال�صغرية  العنب  ثمار  اإ�صابة   •
الناعم الذي يتحول لحقًا اإىل بقع رمادية اللون.

اإىل  لحقًا  وتعر�صها  الثمار  ق�رشة  يف  ت�صقق   •
�صابة مبر�ض العفن الرمادي. الإ

اإ�صرتاتيجية املكافحة

اأ�صول واأ�صناف �صليمة ومقاومة. • اعتماد 
اإىل الدوايل. اأ�صعة ال�صم�ض ب�صكل جيد  اإىل تهوئة الكروم واإدخال  • اعتماد طرق التقليم التي توؤدي 

زوتي العايل. • جتنب الت�صميد الأ
�صابة، الذي له تاأثري ثانوي على اأمرا�ض فطرية اأخرى مثل  وىل من الإ • ا�صتعمال الكربيت يف املراحل الأ

كاروز(. �صود وح�رشة الرينوز )نوع من اأنواع الأ مر�ض الك�صكوريوز والعفن الأ

• ر�ض املبيدات الفطرية املتخ�ص�صة خالل الفرتات احل�صا�صة اأي ابتداًء من مرحلة تكّون ورقتني اإىل ثالث 
اأوراق وحتى ت�صبح حبات العنقود مرتا�صة على بع�صها البع�ض.

 Penconazole, Difenoconazole, Myclobutanil، مثل:  متخ�ص�صة  فطرية  مبيدات  ا�صتعمال   •
Triadimenol, Trifloxystrobin, Azoxystrobin، وغريها.

من املهم تبديل املبيدات امل�صتعملة من فرتة اإىل اأخرى وذلك لعدم خلق �صاللت مر�صية مقاومة للمبيدات 

امل�صتعملة.

 Grapevine fan leaf virus (GFLV( فريو�ض الورقة املروحية للعنب

�صابة اأعرا�ض الإ

عرا�ض يف مرحلة بداية النمو اخل�رشي  تظهر الأ

اأي يف بداية ف�صل الربيع.

تغرّيات  حمدثة  فريو�صية  �صاللت  وجود   •
يف  ت�صّوهات  حمدثة  واأخرى  وراق  الأ لون  يف 

وراق والدوايل ب�صكل عام. الأ

الدوايل  اأوراق  يف  عام  ا�صفرار  ظهور   •
املوزاييك  من  خمتلفة  اأنواع  ظهور  امل�صابة، 

والتربق�ض وتخرم العروق.

ذات  اأوراق  وراق:  الأ يف  حاد  ت�صّوه  ظهور   •
يف  انتفاخ  م�صننة،  واأطراف  مروحي  �صكل 

العروق.

)Double nodes( وتقّزم  الرباعم  • ازدواجية 
.)Short internodes( امل�صافات بينها

 Fasciation and abnormal branching on some( الكرمة  )ق�صبان(  �رشوع  يف  وتفّرع  ت�صّطح   •
.)shoots

نتاجية ون�صوج غري منتظم للثمار، وظهور عناقيد وحبوب عنب �صغرية احلجم. • انخفا�ض حاد يف الإ
• �صعوبة يف التجذير لدى بع�ض النباتات امل�صابة.

• تقّزم و�صعف عام يف الدوايل امل�صابة ويف منوها اخل�رشي، ويبا�صها يف بع�ض احلالت.
اأعرا�ض مر�صية مت�صابهة. اأخرى حمدثة  • عزل فريو�صات 

اإ�صرتاتيجية املكافحة

اأو يف امل�صتل ملكافحة املر�ض الفريو�صي. ي عالج كيميائي ميكن اعتماده يف الكرم  • ل وجود لأ
دقة. • اإنتاج وتوزيع ال�صتول امل�صّ

اأي نبات دون التاأكد من حالته ال�صحية م�صبقًا. اأو التطعيم من  كثار  • عدم الإ
التحاليل املخربية الالزمة  التجارية قبل زراعتها، واإقامة  • اأخذ عينات من الرتبة يف امل�صاتل والكروم 

.xiphinema index للتاأكد من خلوها من كافة الديدان الثعبانية الناقلة للفريو�صات خا�صة

�صابة يف الرتبة. • الق�صاء على الإ
�صابة ال�صديدة والتي مل تعد منتجة اقت�صاديًا. • اقتالع الكروم ذات الإ

• عدم تداول ال�صتول قبل التاأكد من �صالمتها خا�صة تلك امل�صتوردة من دول يتواجد فيها املر�ض.
اأعرا�ض املر�ض. مرا�ض الفريو�صية عند ظهور  • اإبالغ املخت�صني بالأ

بحاث العلمية الزراعية. امل�صدر: د. ايليا ال�صويري، فرع وقاية النبات، م�صلحة الأ بحاث العلمية الزراعية، الفروع الزراعية – الفنار. امل�صدر: م. مارون اأبي �صاهني، م�صلحة الأ

�صقط �صهواً يف العددين ال�صابقني عدم ذكر اإ�صم الدكتور اإيليا �صويري كم�صدر للمعلومات الواردة يف هذا الق�صم، لذلك اقت�صى التنويه



معامالت ما بعد احل�صاد

Maturity Indices دلئل اكتمال النمو

تعترب ن�صبة املواد ال�صلبة الذائبة SSC كدليل ل�صالحية قطاف الكرمة ) بني 14 و 17٪ وذلك 

احلمو�صة  اىل  الذائبة  ال�صلبة  املواد  تركيز  ن�صبة  وت�صتخدم  نتاج(.  الإ ومنطقة  ال�صنف  باختالف 

نتاج املبكرة )يجب اأن تكون  �صناف املبكرة يف مناطق الإ )SSC/TA( لتحديد �صالحية القطف لالأ

�صناف احلمراء  دنى للتلوين كدليل لكتمال النمو يف الأ يف حدود 20 ٪ اأو اأكرث(. كما يعتمد احلد الأ

وال�صوداء.

Quality Indices دلئل اجلودة

 SSC الذائبة  ال�صلبة  املواد  ن�صب  من  مرتفعة  م�صتويات  توافر  على  تعتمد 

�صابات املر�صية )التدهور(  اأو SSC/TA وعلى �صالبة احلبات وخلوها من الإ

والت�صقق واجلفاف اأو ل�صعة ال�صم�ض اأو اإ�صابات ح�رشية وتلون العنقود باللون 

البني والذبول.

Optimum Temperature   درجة احلرارة املثلى

درجة  و�صفر   1 ناق�ض  بني  ما  ترتاوح  حرارة  درجة  على  حتفظ  ان  يجب 

مئوية، على اأن ل تتعدى احلرارة ناق�ض 3 درجات مئوية. علمًا  اأن جتمد اأن�صجة 

العنقود ميكن اأن يحدث عند ناق�ض 2 درجات مئوية. هذا وتعتمد قابلية الثمار 

للتجمد على ن�صبة املواد ال�صلبة الذائبة الكلية SSC فيها.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�صبية املثلى

بني 90-95٪، على اأن تكون �رشعة الهواء ما بني 6-12 مرت يف الدقيقة.

CO2 - Rates of Respiration معدلت التنف�ض

)يف عناقيد العنب اأي احلبات مع العنقود وتفريعاته(

20  10  5 �صفر  احلرارة: درجة مئوية   

15-12  8-5  4-3  2-1 باملليلرت CO2 / كلغ x �صاعة  

يالحظ اأن معدل تنف�ض اأن�صجة العنقود )ج�صم العنقود وتفريعاته( يعادل 15 مرة قدر معدل تنف�ض 

احلبات.

Rates of Ethylene Production معدلت اإنتاج الثيلني

اأقل من 0.1  ميكروليرت/كلغ يف ال�صاعة على حرارة 20 درجة مئوية .

 Responses to Ethylene ال�صتجابات لالثيلني

يتمتع عنب املائدة بح�صا�صية اقل جتاه غاز الثيلني اإل اأن التعر�ض لالثيلني برتكيز اأعلى من 10 

جزء يف املليون قد ي�صكل  عاماًل ثانويًا يف حدوث فرط العنب.

Responses to CA ال�صتجابات للجو الهوائي املتحكم به

اأوك�صجني و1 اىل5٪ ثاين  الهوائي املتحكم به )واملكّون من 2 اىل٪5  ل ين�صح باعتماد اجلو 

اأك�صيد الكربون( اأثناء ال�صحن اأو التخزين ب�صبب قلة فوائده خا�صة مع ا�صتخدام غاز ثاين اأوك�صيد 

الكربيت ملقاومة الهرتاء.

الوراثي على  الرتكيب  تاأثريات 

فرتة الت�صويق

للت�صويق  العنب  تختلف �صالحية 

كثرياً  وتتاأثر  �صناف  الأ بح�صب 

احلرارة  بدرجة  التحكم  بطريقة 

�صناف  وباختالف ح�صا�صية هذه الأ

مرا�ض. �صابة بالأ لالإ

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

وت�صري اإىل اخل�صائ�ض الواجب توفرها خالل مرحلة تخزين اخل�صار والفاكهة وحفظها 

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

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

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

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

Post Harvest Techniques for Grapesمعامـالت ما بعد احل�صاد للعنب

Technical Information تقنيات زراعية

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

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

ول 2007 4- اأخبار التنمية الزراعية العدد 9، اأيلول/ت�شرين الأ

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

ظاهرة فرط احلبات Shatter: ويق�صد بها فقدان احلبات من تفريعات العنقود.

تزداد  هذه الظاهرة خطورة مع تقدم الن�صج وبقاء املح�صول على النبات، وهي تختلف من مو�صم 

احلبات  بالعنقود من  الت�صاقًا  اقل  البذور  من  اخلالية  احلبات  تكون  �صناف.  الأ وبح�صب  اآخر  اإىل 

اأن يوؤدي ا�صتعمال  التي حتتوي على بذور، وبالتايل اأكرث عر�صة لهذه الظاهرة. هذا ومن املمكن 

هرمون اجلربلني اأو التداول العنيف )ما بني القطاف واملبيع( اإىل ظاهرة فرط احلبات عن العنقود. 

املتاح  )الفراغ  وكثافتها  التعبئة  طبقات  عمق  يف  التحكم  عرب  الظاهرة  هذه  حدوث  تقليل  ميكن 

لكل رطل عنب( وكذلك عرب تو�صيب العناقيد يف اأكيا�ض، مع الت�صديد على �رشورة التعامل برفق 

مع املح�صول كما على املحافظة على درجة احلرارة ون�صبة الرطوبة املو�صى 

بهما يف التداول.

:Water berries احلبات املائية

�صالبتها  قلة  وبالتايل  العنب،  حبات  ن�صوج  مبدى  الظاهرة  هذه  ترتبط 

�صوداء �صغرية )1-2 ملم( عند عنق  اإىل ظهور نقاط  يوؤدي  )Veraison( مما 

 Cluster و/اأو اأية اأجزاء اأخرى على ج�صم وتفريعات العنقود Cap stem احلبة

مناطق  اإىل  متتد  ثم  قلياًل  وغائرة  حمددة  البقع  هذه  ت�صبح   .framework
اأخرى وت�صبح احلبة مائية )لينة( طرية ومرتهلة عند ن�صجها. كما تنتج هذه 

�صناف احل�صا�صة، اأو لدى تظليل  زوتي على الأ الظاهرة لدى اعتماد الت�صميد الآ

جزاء اخل�رشية للحبات، اأو يف اجلو البارد خالل فرتة التحول )بداية الليونة  الأ

وع�صريية احلبات( وخالل الن�صج. عادة، يتم ا�صتبعاد هذه احلبات اأثناء اجلمع 

واأثناء التعبئة ولو اأن ذلك يحتاج اإىل يد عاملة كبرية.

Pathological Disorders رضار الباثولوجية� الأ

botrytis cinerea- Gray mold العفن الرمادي 

العنب  ت�صيب  قد  التي  مرا�ض  الأ اأخطر  من 

ينمو  عفن  وهو  احل�صاد،  بعد  ما  فرتة  خالل 

على حرارة ناق�ض 0.5 درجة مئوية وميكنه 

احلبات  ت�صبح  اأخرى.  اإىل  حبة  من  النتقال 

عن  الق�رشة  تنف�صل  ثم  اللون  بنية  امل�صابة 

اللب ثم تظهر هيفات الفطر البي�صاء اخليطية 

تزيد  اللون.  وتكون كتل من اجلراثيم رمادية 

احل�صاد  موعد  قرب  حتدث  التي  اجلروح 

بهذا  العدوى  فر�ض  من  العالية  الرطوبة  اأو 

العفن. 

الرمادي  بالعفن  �صابة  الإ تقليل  ميكن 

botrytis sp. عن طريق:
- اإزالة احلبات اجلافة امل�صابة بهذا املر�ض 

منت  التي  اأو  ال�صابقة  املوا�صم  من  واملتبقية 

خالل  املو�صم احلايل من على الكرمات. 

وراق من النمو اخل�رشي.  - اإزالة بع�ض الأ

- ا�صتخدام مبيدات ما قبل احل�صاد. 

�صابة  الإ عليها  الوا�صح  احلبات  اإزالة   -

واحلبات املت�صققة اأو التي تعر�صت ل�صابات 

نتيجة اأ�صباب ميكانيكية وذلك قبل التعبئة.

بطريقة  )ال�رشيع(  ويل  الأ التربيد  اإجراء   -

�صليمة.

- ا�صتعمال غاز ثاين اأك�صيد الكربيت )100 جزء يف املليون( ملدة �صاعة واحدة اأو ا�صتخدام البطانيات 

.SO2Pads املنتجة لثاين اأك�صيد الكربيت املعروفة با�صم

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

تاأثري غاز الكربيت على العنب
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Marketing Standards for Grapesموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالعنب
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عنب احلقل   عنب اخليم        

حبات كبرية حبات �صغرية       

150 غرام 200 غرام   300 غرام    النخب املمتاز 

100 غرام 150 غرام   250 غرام    ول  النخب الأ

75 غرام 100 غرام   150 غرام    النخب الثاين 

 رابعًا: ال�صتثناءات )الت�صامح(

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

اأ - ا�صتثناءات جلهة اجلودة

1- النخب املمتاز »اك�صرتا«

ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 5٪ )خم�صة يف املائة( وزنا من العناقيد ل ت�صتجيب اإىل �صفات 

ول اأو �صمن ا�صتثناءات هذا النخب. النخب املحددة ولكنها تتحلى مبوا�صفات النخب الأ

ول 2 - النخب الأ

ي�صمح بوجود  داخل كل عبوة  10٪ )ع�رشة يف املائة( وزنا من العناقيد ل ت�صتجيب اإىل �صفات 

النخب املحددة ولكنها تتحلى مبوا�صفات النخب الثاين اأو �صمن ا�صتثناءات هذا النخب.

3 - النخب الثاين

ي�صمح بوجود داخل كل عبوة  10٪ )ع�رشة يف املائة( وزنًا من العناقيد ل ت�صتجيب اإىل 

دنى �رشط خلوها من الهرتاء او ما يجعلها غري �صاحلة  �صفات النخب املحددة ول اإىل احلد الأ

لال�صتهالك.

ل ت�صمح املوا�صفة اللبنانية باأي ا�صتثناءات جلهة اجلودة �صمن هذا النخب.

ب - ا�صتثناءات جلهة التحجيم

ول 1 - النخب املمتاز »اك�صرتا« والأ

ي�صمح بوجود  داخل كل عبوة  10٪  )ع�رشة يف املائة( وزنا من العناقيد ل ت�صتجيب اإىل �صلم 

دنى منها مبا�رشة.  التحجيم اخلا�ض للنخب اإمنا ت�صتجيب للحجم املو�صوع للنخب الأ

2 - النخب الثاين 

ي�صمح بوجود  داخل كل عبوة  10٪  )ع�رشة يف املائة( وزنا من العناقيد ل ت�صتجيب اإىل �صلم 

التحجيم اخلا�ض للنخب على اأن ل يقل وزنها عن 75 غرام.

ول  3 - النخب املمتاز »اك�صرتا« والأ

ميكن للعبوات املعدة للم�صتهلك مبا�رشة التي ل يتعدى وزنها كلغ واحد اأن حتتوي على عنقود 

واحد  ل يتجاوز وزنه 75 غرام وذلك لتعديل الوزن �رشط اأن يكون مطابقا ملوا�صفات النخب.   

 خام�صًا: �رضوط املظهر العام

    اأ - يف التجان�ض

 يجب اأن يكون حمتوى كل عبوة موؤلفًا من عناقيد متجان�صة املظهر ومن من�صاأ وجودة واحدة 

 وعلى درجة واحدة من الن�صج.

ل ي�صرتط اأن تكون العناقيد متجان�صة من حيث ال�صنف اأو املن�صاأ يف العبوات التي ل يتعدى 

وزنها كيلو واحد.

 ويفر�ض يف عنب النخب املمتاز “اك�صرتا” جتان�ض تام يف ال�صكل واللون.  

يجب اأن يكون العنب داخل العبوة الواحدة ويف اأ�صفلها مماثال للطبقة الظاهرة.

 ب - يف التو�صيب   

 يجب تو�صيب عنب املائدة على طريقة واأ�صلوب يوؤمنان �صالمة الثمار.

 على ثمار النخب اك�صرتا اأن تر�صف على طبقة واحدة.

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 باأي مادة غريبة داخل العبوة با�صتثناء احتواء عنق العنقود على قطعة من الغ�صن ل 

 يزيد طولها على 5 �صم.

 �صاد�صا: 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.

جتيز املوا�صفة اللبنانية تو�صيب العنب يف عبوة مغطاة بورق نايلون �رشط وجود ورقة الغاز 

اخلا�صة بحفظ العنب.

 اأ - التعريف

  املو�صب          ال�صم والعنوان

    اأو                       اأو

ال�صاحن          عالمة فارقة خا�صة

ب - هوية وحمتوى العبوة

    - عنب املائدة يف حال عدم ظهور املنتج.

    - ا�صم النوع.

    - تتطلب املوا�صفة اللبنانية و�صع الوزن ال�صايف.

ج - من�صاأ العنب

نتاج اأو اأي ت�صمية جغرافية.      - بلد اأو بالد املن�صاأ اأو منطقة الإ

د - الت�صنيف التجاري

   - النخب.

ه- عالمة املراقبة ) اختياريًا(

للتداول  املعد  العنب  جودة  ومراقبة  بت�صويق  اخلا�صة  وروبية  الأ املوا�صفة   يلي  فيما  نعر�ض 

رقم   باملوا�صفة  واملعدلة   1999/12/22 تاريخ   CE 2789 / 1999 الرقم   ذات  �صواق،  الأ يف 

لبنانية خا�صة  موا�صفة  اإىل وجود  �صارة  الإ تاريخ 2002/11/29. جتدر    CE 2137 / 2002
بالعنب �صادرة عن وزير الزراعة مبوجب قرار رقم 1/358 تاريخ 1997/10/24، املعدل بالقرار 

وروبية اإىل حد بعيد مع وجود بع�ض  رقم 1/2 تاريخ 2000/1/3، وهي تتطابق مع املوا�صفة الأ

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

اأوًل:

 تعود املوا�صفة املبينة فيما يلي اإىل عنب املائدة من اأنواع واأجنا�ض ال�صنف

vitis viniféra, L  املعدة للت�صدير وال�صترياد با�صتثناء العنب املعد للت�صنيع. 
 ثانيًا:

تهدف �رشوط العنب هذه اإىل حتديد املوا�صفات الواجب توفرها يف العنب عند تقدميه للمراقبة 

بعد اإمتام عمليات التو�صيب والتعبئة اأو النقل.

دنى للموا�صفات اأ - احلد الأ

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

يكون عنقود العنب وحباته:

- كاملة.

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

- نظيفة، خالية من اأي مواد غريبة.

مرا�ض �صابتها باحل�رشات والأ - خالية من اأي اأثر لإ

- خالية من اأية رطوبة خارجية غري طبيعية.

- خالية من اأي رائحة وطعم غريبني.

اإ�صافة اإىل ذلك يجب اأن تكون 

حبات العنقود:

- كاملة

- مكتملة النمو

- متجان�صة احلجم

- ل ت�صكل حروق ال�صم�ض 

املوجودة عليها نق�صًا. 

- يجب اأن تكون العناقيد مقطوفة بعناية.

- يجب اأن تكون حبات العنقود على حال من النمو ي�صمح لها حتمل 

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

 ب - يف الت�صنيف

 يفرز العنب املعد للت�صدير اأو ال�صترياد اإىل اأنخاب ثالثة كما هو وارد فيما يلي:

1 - نخب »ممتاز« »اك�صرتا«

يجب اأن يكون العنب يف هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، يتحلى بكامل �صفات النوع اأو 

نتاج.  خذ بعني العتبار مناطق الإ اجلن�ض جلهة ال�صكل واملظهر اخلارجي مكتمل النمو واللون مع الأ

واأن يكون خاليا من كل عيب، حباته جامدة امللم�ض، ملت�صقة جيدا بالعنقود حتمل على �صطحها 

الزغب الطبيعي موزعة ب�صكل متنا�صب على العنقود الواحد.

العنقود. حبات  خمتلف  بني  احلجم  يف  التجان�ض  وجوب  اإىل  اللبنانية  املوا�صفة   وت�صري 

ول  2 - النخب الأ

يجب اأن يكون العنب يف هذا النخب على درجة جيدة من اجلودة، يتحلى بكامل �صفات النوع واجلن�ض 

نتاج، حباته جامدة امللم�ض ملت�صقة على  خذ بعني العتبار مناطق الإ جلهة املظهر اخلارجي مع الأ

 العنقود حتمل على �صطحها الزغب الطبيعي موزعة على العنقود ب�صكل اأقل تنا�صبًا من النخب املمتاز.

ي�صمح لعنب هذا النخب اأن يحوي بع�صًا من العيوب الطفيفة التالية �رشط اأن ل توؤثر هذه العيوب 

على املظهر العام ول على جودة العنب اأو حفظه اأو على مظهره داخل العبوة:

- جلهة ال�صكل الطبيعي

- عدم اكتمال اللون الطبيعي

 - اإ�صابة طفيفة بحروق ال�صم�ض، دون اأن تتعدى ق�رشة الثمرة.

 3 - النخب الثاين

ول ولكنه  ي�صنف يف هذا النخب عنب املائدة الذي ل يتحلى ب�صفات النخبني املمتاز والأ

 يتجاوب مع ال�صفات الدنيا املفرو�صة.

وي�صمح للعنب يف هذا النخب اأن حتمل عناقيده عيبًا طفيفًا جلهة ال�صكل واكتمال النمو واللون، 

نتاج �رشط اأن ل يوؤثر ذلك على كامل �صفات النوع واجلن�ض. نظراً لختالف مناطق الإ

يجب اأن تكون حبات العنقود جامدة امللم�ض، مغطاة بالزغب الطبيعي، متما�صكة لكن اأقل 

ول.  تنا�صبًا لناحية ال�صكل من النخب الأ

ي�صمح لثمار هذا النخب اأن حتتوي على بع�ض العيوب التالية �رشط اأن ل توؤثر على املظهر العام اأو 

اجلودة اأو املظهر داخل العبوة:

- عيوب جلهة ال�صكل الطبيعي.

- عدم اكتمال اللون الطبيعي.

- اإ�صابة طفيفة بحروق ال�صم�ض على الق�رشة.

- ق�صمات طفيفة.

 - ت�صققات على الق�رشة.

 ثالثًا:  �رضوط عائدة للتحجيم

حجام الدنيا امل�صموح بها لكل نخب     يعتمد الوزن مقيا�صًا لتحجيم عنب املائدة وفقًا ل�صلم الأ

 كحد اأدنى:

حجام اخلا�صة بعنب اخليم.  ل ت�صري املوا�صفة اللبنانية اىل الأ
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Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Imports and exports of grapes
Lebanon’s exports of grapes reached around 27,394 tons in 2006 with Saudi Arabia 

being the main export destination importing around 39% of the country’s total exports of 
grapes for that year (or around 10,669 tons). Other main importers in 2006 were the UAE 
(3,772 tone), Oman (3,437 tons), Jordan (3,369 tons), Kuwait (1,975 tons) and Sudan 
(1,106 tons).

On the other hand, Lebanon’s imports of grapes dropped by 32% in 2006, from 537 
tons (2005) to around 363 tons (2006). Main sources of imports of grapes for that year 
were Syria (199 tons), Jordan (35 tons), South Africa (20 tons), Chili (16 tons) and 
Australia (6 tons).

�صواق، م�رضوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان.   امل�صدر: خدمة املعلومات حول الأ

Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL 

خمتلف  يف   2007 اأيلول  �صهر  خالل  جيدة  حركة  والفاكهة  للخ�صار  اللبنانية  �صواق  الأ �صهدت 

املناطق مع ارتفاع العر�ض والطلب على خمتلف اأ�صناف احل�صائ�ض واخل�صار والفاكهة خالل �صهر 

رم�صان الكرمي. 

اأهمها  عدة  ل�صباب  اآب  �صهر  مع  مقارنة   ٪42 بن�صبة  �صبونتا  �صنف  البطاطا  اأ�صعار  وارتفعت 

انح�صار حجم امل�صاحات املزروعة ب�صبب ارتفاع كلفة البذار امل�صتوردة وزيادة الطلب على البطاطا 

حمر اجلاف والبندورة الهجني املحلية  اللبنانية يف ا�صواق الت�صدير. كذلك  ارتفعت ا�صعار الب�صل الأ

بن�صبة 38٪ و33٪ على التوايل.

اأما بالن�صبة للفاكهة، فقد ارتفعت اأ�صعار الليمون الفالن�صيا واملوز البلدي بن�صبة 15٪، والدراق 

فوكادو ب�صبب ارتفاع العر�ض  بن�صبة 13٪ والنكتارين بن�صبة 9٪،  يف حني تراجعت اأ�صعار العنب والأ

عليهما.

Local market for fruits and vegetables witnessed a heightened trading activity during 
the month of Ramadan (September 2007).

Accordingly, prices of local Spunta potatoes surged by 42% in comparison to August 
2007 due to a significant shortage in local supply of potatoes, resulting essentially from 
reduced imports of potato seeds, and from a surge in demand for Lebanese potatoes in 
export markets as well. Prices of local red onions and of hybrid tomatoes also increased, 
by 33% and 38% respectively.

Furthermore, prices of Valencia oranges and of local bananas (baladi), grew by 15%, 
while prices of peaches and of nectarine grew by 13% and 9% respectively. On the other 
hand, prices of grape and of avocado also dropped during September 2007, due to an 
increase in supply.

ا�صترياد وت�صدير العنب

�صدر لبنان خالل العام 2006 حوايل 27.394 طن من العنب. وتعترب ال�صعودية من اأهم الدول 

ن�صبته  ما  اأي  نف�صه حوايل 10.669 طن،  العام  ا�صتوردت خالل  اللبناين حيث  للعنب  امل�صتوردة 

مارات العربية املتحدة )3.772  حوايل 39٪ من ال�صادرات اللبنانية لهذا ال�صنف وتليها دولة الإ

ردن )3.369 طن(، الكويت )1.975 طن( وال�صودان )1.106 طن(. طن(، عمان )3.437 طن(، الأ

العام  بن�صبة حوايل 32٪ يف  العنب  لبنان من  واردات  تراجعت  فقد  ال�صترياد،  اما على �صعيد 

2006 حيث بلغت حوايل 363 طن مقابل 537 طن يف العام 2005. وتعترب �صوريا من اأهم الدول 

اأفريقيا اجلنوبية )20 طن(، �صيلي  ردن )35 طن(،  اإىل لبنان )199 طن( يليها الأ امل�صدرة للعنب 

)16 طن( واأ�صرتاليا )6طن(.

معدل اأ�صعار اجلملة للعنب يف بريوت واملناطق خالل �صهر اآب واأيلول 2007

جدول اأ�صعار اجلملة للخ�صار والفاكهة يف بريوت واملناطق - اأيلول 2007

اأهم الدول امل�صتوردة للعنب اللبناين خالل العام 2006

تطور �صادرات وواردات العنب اللبناين 2004- 2006

 

Av. Price L.B.P./kg *صعار ل.ل./كيلوغرام� معدل الأ املن�صاأ 

Origin
Package العبوة Product املنتج

.Avاملعدل Southاجلنوب Northال�صمال  Bekaaالبقاع  Beirutبريوت  Weightال�صعة  Typeالنوع

Vegetables اخل�صار

Potato بطاطا

998 977 1,014 960 1,040 Local/حملي 10kg Carton كرتون Spunta سبونتا�

867 892 827 - 882 Local/حملي 10kg Carton كرتون Agria أغريا�

Onion ب�صل

402 592 393 318 305 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك Red dry  أحمر جاف�

399 325 382 389 502 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك White dry  أبي�ض جاف�

Tomato بندورة

606 481 664 452 828 Local/حملي 20kg Plastic بال�ستيك Hybrid هجني

593 675 510 - - Syria/سورية� 20kg Plastic بال�ستيك Hybrid هجني

719 585 714 635 942 Local/حملي 12kg Cork فلني  .Mountain Varجبلية

Pepper فليفلة

639 525 564 593 875 Local/حملي 12kg Carton كرتون Sweet حلوة

549 492 494 556 655 Local/حملي 12kg Carton كرتون Hot حّرة

Cucumber خيار
789 702 783 789 881 Local/حملي 18kg Carton كرتون Greenhouse خيم

471 526 417 - - Local/حملي 18kg Carton كرتون Open Field سم�سي�

581 - 581 - - Syria/سورية� 18kg Carton كرتون Greenhouse خيم

Lettuce **خ�ّض

620 629 612 541 699 Local/حملي pieces  8 Plastic بال�ستيك Local بلدي

  Fruitsالفاكهة

Orange برتقال

851 873 789 736 1,005 Local/حملي 20kg Plastic بال�ستيك Valencia فالن�سيا

741 722 555 855 830 Local/حملي 20kg Plastic بال�ستيك Lemon حام�ض

Apple تفاح

1,047 844 968 1,123 1,251 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك Golden غولدن

1,033 879 817 1,015 1,420 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك Starken ستاركن�

Banana موز

975 1,014 847 984 1,056 Local/حملي Plastic بال�ستيك Local بلدي

 Peach & دراق ونكتارين

Nectarine
1,170 1,021 888 1,386 1,384 Local/حملي 4kg Carton كرتون Peach در�ق

1,473 1,223 1,331 1,721 1,616 Local/حملي 4kg Carton كرتون Nectarine نكتارين

بطيخ

405 374 455 377 416 Local/حملي pieces-6  8 Carton كرتون  Melon سمام�

417 - 417 - - Syria/سوريا� pieces-6  8 Carton كرتون  Melon سمام�

337 275 356 338 382 Local/حملي 15kg-10 �لوحدة Watermelon بطيخ �أحمر

350 350 - - - Syria/سوريا� 15kg-10 �لوحدة Watermelon بطيخ �أحمر

Grape عنب املائدة

968 840 865 939 1,230 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك Baytamouni بيتموين

1,019 870 891 1,103 1,215 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك Black Long  أ�سود طويل�

936 859 732 941 1,211 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك Halawani حلو�ين

927 767 906 971 1,063 Local/حملي 12kg Plastic بال�ستيك white Circularأبي�ض �سغري�

Avocadoاأفوكادو

2,321 2,188 2,314 1,999 2,785 Local/حملي 8kg Plastic بال�ستيك Atanja أطنجا�

 امل�صدر: اجلمارك اللبنانية. 



Market Information �شواق معلومات الأ

اأ�صواق الت�صدير

فريق عمل الن�رضة 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 )الأ

ا�صترياد وت�صدير عنب املائدة يف اأوروبا

ا�صتوردت اأوروبا خالل العام 2006 ما قيمته حوايل 2.500 مليون د.اأ. من العنب، ومن اأهم الدول 

وروبية امل�صتوردة لعنب املائدة: اململكة املتحدة )555 مليون د.اأ.(، اأملانيا )505 مليون د.اأ.(، هولندا  الأ

)470 مليون د.اأ.(، الحتاد الرو�صي )343 مليون د.اأ.(، فرن�صا )179 مليون د.اأ.( وبلجيكا )170 مليون 

د.اأ.(. ومن اأهم الدول امل�صدرة لعنب املائدة اإىل اأوروبا: جنوب اأفريقيا )500 مليون د.اأ.(، �صيلي )300 

مليون د.اأ.(، الربازيل )100 مليون د.اأ.(.

اأوروبا خالل العام 2006 حوايل مليون طن من عنب املائدة، ومن ابرز الدول امل�صتوردة  �صدرت 

د.اأ.(،  اأفريقيا )3 مليون  د.اأ.(، جنوب  د.اأ.(، كندا )3.2 مليون  اأوكرانيا )11.7 مليون  وروبي:  الأ للعنب 

مريكية )1.7 مليون د.اأ.(، ال�صعودية )1.5 مليون د.اأ.(،  قرب�ض )2.7 مليون د.اأ.(، الوليات املتحدة الأ

وروبية امل�صدرة  مارات املتحدة العربية )0.9 مليون د.اأ.( وتركيا )0.6 مليون د.اأ.(. ومن اأهم الدول الأ الإ

للعنب: ايطاليا )500 مليون د.اأ.(، هولندا )300 مليون د.اأ.(، ا�صبانيا )200 مليون د.اأ.( واليونان )100 

مليون د.اأ.(.

تطور اأ�صعار اخل�صار والفاكهة يف �صوق نيو كوفنت غاردن - لندن

مر بالن�صبة للبطاطا  اخل�صار: �صهدت اأ�صعار الب�صل م�صدره اأ�صبانيا واإنكلرتا انخفا�صًا حاداً، كذلك الأ

بن�صبة  اأ�صعارها  ارتفعت  البندورة، فقد  اأما   ، اإنكلرتا ً البطاطا احلمراء م�صدرهما  و  من �صنف رو�صيت 

70٪ وتخطت عتبة 2 د.اأ./كلغ. وتوقف العر�ض على اخليار من دون بذر واخليار املعد للكبي�ض.

اأ�صبانيا  د.اأ./كلغ( ورد ت�صيف من  التفاح غولدن دل�ص�ض من هولندا )1.26  اأ�صناف  الفاكهة: دخلت 

من  غلوب  رد  �صنف  العنب  �صعر  وانخف�ض  د.اأ./كلغ(.  فرن�صا)1.46  من  دل�ص�ض  ورد  د.اأ./كلغ(   0.89(

اإيطاليا واأ�صبانيا، و�صجل دخول اأ�صناف من دون بذر )كرمي�صون من اأ�صبانيا واإيطاليا و طوم�صون من 

وروغواي )1.68 د.اأ./كلغ(  اليونان والربازيل(، كما �صجل دخول احلم�صيات مثل الليمون احلام�ض من الأ

بي�ض. حمر والأ و اأ�صبانيا )1.82 د.اأ./كلغ( والغريفون من جنوب اأفريقيا )0.98 د.اأ./كلغ( ل�صنفيه 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. لت�صويق منتجاتهم بل اأي�صًا لالطالع على احدث التقنيات يف جمال طرق الإ

نعر�ض فيما يلي اأهم املعار�ض الزراعية واملتخ�ص�صة بال�صناعات الغذائية يف العامل للفرتة املمتدة بني 

�صباط وايار 2008. علمًا ان هذه لي�صت لئحة �صاملة جلميع املعار�ض يف العامل، نرجو منكم الت�صال بنا 

ملزيد من املعلومات حولها.

 This section presents the main international agricultural exhibitions scheduled 
for the period between February 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 agri and agro sectors. Since this list is not 
exhaustive, additional information in this regard could be provided upon request.

Export Markets

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

جدول اأ�صعار اجلملة يف �صوق راجني�ض )باري�ض( – اأيلول 2007

In 2006, Europe’s imports of table grapes were valued at $2.5 billion. In this context, 
Europe’s main importing countries were the UK ($555 million), Germany ($505 million), 
Holland ($470 million), the Russian Confederation ($343 million), France ($179 million) 
and Belgium ($170 million). Also in 2006, main countries exporting table grapes to 
Europe were South Africa ($0.5 billion), Chili ($0.3 billion) and Brazil ($0.1 billion).

On the other hand, Europe’s exports of table grapes for 2006 were estimated at around 
1 million tons, such that the main export destinations were Ukraine ($11.7 million), 
Canada ($3.2 million), South Africa ($3 million), Cyprus ($2.7 million), the USA ($1.7 
million), Saudi Arabia ($1.5 million), the UAE ($0.9 million), Turkey ($0.6 million). For 
that same year, Europe’s main countries exporting table grapes were Italy ($0.5 billion), 
Holland ($0.3 billion), Spain ($0.2 billion) and Greece ($0.1 billion).

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رضوع  ت�صدر عن  التي  والفاكهة  للخ�صار  اليومية  �صعار  الأ ن�رضة  امل�صدر: 

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

وروبية متوفرة عند الطلب. �صواق الأ الأ

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

ال�صفارة ال�صبانية يف بريوت – املكتب التجاري

Phone: 633 / 325622 01

12-16 �صباط 2008

�صاراغو�صا، ا�صبانيا

 املعدات زراعية، البذور، تقنيات الري، اآلت

 ومعدات احل�صاد، البيوت البال�صتيكية
FIMA

Fax: +33 1 496 85 484
http://www.in-food.fr

اآذار 2008

باري�ض، فرن�صا
ال�صناعات الغذائية

IN-FOOD - BtoB Event for the 
Food Industry

Fax: +34-93-4521801 
http://www.alimentaria.com

10-14 اآذار 2008

بر�صيلونا، ا�صبانيا
اخل�صار والفاكهة، ال�صناعات الغذائية ALIMENTARIA

Fax: +212 53 00 237
http://www.salon-agriculture-maroc.com

ني�صان 2008

مكن�ض، املغرب
لت واملعدات الزراعية اخل�صار والفاكهة، الآ SIAGRIM

Fax: +961 1 482 876 
http://www.hospitalityservices.com.lb

8-11 ني�صان 2008

بريوت، لبنان

 ال�صناعات الغذائية، تقنيات التغليف، معدات

للفنادق واملطاعم وغريها
Horeca

Fax: +86-10-68434679 
http://www.cr-expo.com

9-11 ني�صان 2008

�صنغهاي، ال�صني

 ال�صناعات الغذائية، تقنيات التغليف

  والتربيد واحلفظ

CHINA REFRIGERATION/CR 
EXPO

Fax: +39-0547-318431 
http://www.cesenafiera.com

17-19 ني�صان 2008

Cesena، ايطاليا
 اخل�صار والفاكهة، ال�صناعات الغذائية، 

تقنيات التغليف واحلفظ والتربيد
MACFRUT

Fax:  +46 8 749 61 92
http://www.vinordic.com

21-24 ني�صان 2008

�صتوكهومل، ال�صويد
�صناعة النبيذ وامل�رضوبات الروحية VINORDIC

Fax: +216 71 796 453 
http://www.tunisie.com/APIA/

ايار 2008

تون�ض
اخل�صار والفاكهة، التقنيات الزراعية SIAT

Fax: +33 1 49 68 54 84 
http://www.exposium.com

14-16 ايار 2008

�صنغهاي، ال�صني
اخل�صار والفاكهة، التقنيات الزراعية

SHANGHAI  PACKTECH & 
FOODTECH

Phone: 4708 7973 20 44+

http://www.londonwinefair.com
20-22 ايار 2008

لندن، اململكة املتحدة

 تقنيات التغليف، اآلت ومعدات للت�صنيغ

الغذائي

LONDON INTERNATIONAL 
WINE FAIR 2008

Phone: +216-74-296527 
http://www.foire-sfax.com 20-25 ايار 2008

�صفاك�ض، تون�ض

 اخل�صار والفاكهة، الطعمة املثلجة، اللبان

 والجبان، امل�رضوبات، زيت الزيتون،

 املدخالت الزراعية

MED FOOD
&   SMA - The Mediterranean 

Exhibition of Agriculture

ول  2007  -   7     اأخبار التنمية الزراعية العدد 9، اأيلول/ت�شرين الأ



ADP Activities ن�شاطات امل�شروع

مع  بالتعاقد  الزراعية  العلمية  البحاث  م�صلحة  اأقامت  الزراعية،  التنمية  م�رشوع  اطار  �صمن 

نظام  الفنار، حول  ايلول 2007 يف مركزها يف  اآب و11  الندوات، بني 28  �صل�صلة من  امل�رشوع 

فات.  النذار املبكر لالآ

وتبادل  امل�رشوع  �صمن  العاملني  اخلرباء  قدرات  تنمية  اىل  اأ�صا�صي  ب�صكل  الندوات  هذه  هدفت 

اخلربات فيما بينهم، و�صملت العرو�ض التي قدمت خالل الندوات املوا�صيع التالية:

العملي  امل�صتويني  على  منها  ال�صتفادة  واأمكانية  املمكننة  اجلوي  الر�صد  حمطات  اأهمية   •
والبحثي.

�صا�صية يف  الأ الزراعات  تهدد  التي  فات  الآ املبكر ومكافحة  الر�صد  القدرات يف جمال  • زيادة 
لبنان، )التفاحيات واللوزيات، العنب، احلم�صيات، الزيتون، البطاطا واخل�صار(.

البيئية  لل�رشوط  مالءمة  اأكرث  و�صائل  واعتماد  الزراعية  املبيدات  ا�صتعمال  من  احلد  • �رشورة 
بهدف تاأمني م�صتويات مقبولة من الرت�صبات الكيمائية يف املنتجات الزراعية املحلية.

• احلاجة لن�صاء �صبكة فعالة للمعلومات تغطي كافة املناطق اللبنانية، لن�رش املعلومات الدقيقة 
فات، وطرق املكافحة ال�صليمة الواجب اعتمادها. ب�صكل دوري حول الخطار املرتتبة عن الآ

تاأمني  على  ت�صاعد  اأن  �صاأنها  من  والتي  باعدادها  امل�صلحة  تقوم  التي  التقنية  الرزم  • اأهمية 
�صواق، وذات موا�صفات جودة عالية  الأ الطلب يف  انتاج زراعي حملي بكميات تتنا�صب وم�صتوى 

اىل حت�صني  يوؤدي  املجاورة، مما  الدول  واأ�صواق  وروبية  الأ �صواق  الأ بولوج  املحلي  للمنتج  ت�صمح 

م�صتوى دخل املزارع.

ول 2007 8 - اأخبار التنمية الزراعية العدد 9، اأيلول/ت�شرين الأ

�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

فات  بحاث العلمية الزراعية تقيم ندوات حول نظام النذار املبكر لالآ م�صلحة الأ

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

الزراعية يف عيناتا عام  1999 وهي ت�صم 200 ع�صواَ ميار�صون   التعاونية  تاأ�ص�صت اجلمعية 

ب�صوات،  عيناتا،  حمر،  الأ دير  هي:  بلدة   11 وتغطي  للت�صنيع  املعد  العنب  اأ�صناف  كافة  زراعة 

م�صيتلة، ميونة، الدار الوا�صعة، �صليفا، بتدعي، برقا، رام والقًدام وذلك على م�صاحات 1500 دمن .

م�رضوع التنمية الزراعية

تعاقدت اجلمعية التعاونية مع وزارة الزراعة �صمن م�رشوع التنمية الزراعية ل�رشاء �صتول اجنبية 

موؤ�صلة من العنب املعد للنبيذ، وقد امتت التعاونية املناق�صة 

التي  اخلارج  من  �صتلة   182.000 حوايل  ل�رشاء  املطلوبة 

على  متتد  التعاونية  لدى  ا�صافية  م�صاحة  �صمن  �صتزرع 

على  التعاونية  حت�صل  ان  املتوقع  ومن  دمن،   600 حوايل 

املنحة الوروبية خالل ال�صهر القليلة القادمة.

لع�صاء  والر�صاد  التقنية  امل�صاندة  امل�رشوع  يقدم  كما 

التعاونية يف جمالت عدة اأهمها التدريب يف جمال تطبيق 

نظم اجلودة واعمال الت�صويق امل�صرتك ملنتجات الع�صاء.

ومن اخلدمات التي توؤمنها التعاونية لالع�صاء ما يلي:

املوؤ�صلة  جنبية  الأ الكرمة  ن�صوب  وزراعة  ا�صتقدام   -

بالتعاون مع مقاطعة »الواز« الفرن�صية.

اخلرباء  ا�صتقدام  عرب  املتخ�ص�ض  ر�صاد  الإ تاأمني   -

التجارة  وغرفة  حكومية  غري  موؤ�ص�صات  مع  بالتعاون 

وال�صناعة والزراعة يف زحلة والبقاع.

يبلغ  الذي  حمليًا  ع�صاء  الأ نتاج  لإ امل�صرتك  الت�صويق   -

بالتعاقد  نبيذ  اىل  حتويله  مت  العنب،  من  طن   80 حاليًا 

مع خمارة يف املنطقة، بحجم اجمايل بلغ حوايل  8000 

زجاجة نبيذ، تنوي التعاونية ت�صويقها �صنة 2008.

ع�صاء من خدمات املركز اجلديد الذي ان�صاأته التعاونية يف بلدة بتدعي �صنة 2007  - اإفادة الأ

عمار وجامعة القدي�ض يو�صف. مناء والأ بتمويل من جمل�ض الإ

- تعمل التعاونية على اإن�صاء خمارة خا�صة بها يف عيناتا حيث �صي�صل اإنتاجها اإىل 150 طن 

بعد اأربع �صنوات.

تاأ�ص�صت اجلمعية التعاونية الزراعية يف كفريا عام 1994 وهي ت�صم 28 ع�صواَ ميار�صون زراعة 

لدى  العنب  من  املزروعة  امل�صاحات  وبلغت   . والزيتون  والدب�ض(  النبيذ   ( للت�صنيع  املعد  العنب 

التعاونية 400 دمن وهي ت�صكل 16 ٪ من اجمايل امل�صاحة املخ�ص�صة لهذه الزراعة يف البلدة.

م�رضوع التنمية الزراعية

تعاقدت التعاونية مع وزارة الزراعة �صمن اطار م�رشوع التنمية الزراعية ل�صتئجار مركز لها 

ويغطي  الدب�ض،  لت�صنيع  مبعدات  وجتهيزه 

و�رشاء  ارتوازي  بئر  حفر  كلفة  اي�صًا  امل�رشوع 

مولد كهربائي و�صاحنة للنقل.

كما يقدم امل�رشوع امل�صاندة التقنية والر�صاد 

اأهمها  عدة  جمالت  يف  التعاونية  لع�صاء 

واعمال  اجلودة  نظم  تطبيق  جمال  يف  التدريب 

الت�صويق امل�صرتك ملنتجات الع�صاء.

ومن اخلدمات التي توؤمنها التعاونية لالع�صاء 

ما يلي: 

- ا�صتقدام وزراعة ن�صوب الكرمة من فرن�صا.

على  وتوزيعها  �صمدة  الأ على  ال�صتح�صال   -

الع�صاء.

لزراعة  اخلربات  وتطوير  املزارعني  توجيه   -

الدب�ض  )النبيذ،  للت�صنيع  املعد  العنب  اأ�صناف 

عرب  ر�صادية  الإ الندوات  واقامة  والع�صري(، 

لتدريب املزارعني يف  ا�صتقدام اخلرباء الجانب 

جمال زراعة الكرمة وت�صنيع الدب�ض، ويف اعمال 

مرا�ض. الت�صميد ومكافحة احل�رشات والأ

- تطوير اأعمال ت�صويق العنب املعد ل�صناعة النبيذ خا�صة مع اخلمارات املتواجدة يف املنطقة. 

ويبلغ حجم انتاج التعاونية من العنب حوايل 350 طن وتنوي اجلمعية رفعه بن�صبة 10 ٪ �صنويًا . 

- العمل خللق ا�صٍم جتارٍي ملنتجات التعاونية والرتويج لها وللمنطقة.

وتاأمل التعاونية بعد اكتمال م�رشوع اإن�صاء معمل الدب�ض اأن تبا�رش اإن�صاء معمل ع�صري العنب.

اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف كفريا- البقاع الغربي  

The Agricultural Research Institute (LARI) organizes a series of 
conferences related to its disease forecast system within ADP

The Agricultural Research Institute (LARI), in charge of the implementation of the pest 
and disease forecast system within ADP, organized a series of conferences related to 
various activities related to the in the project, which were held on 28 August, 4 and 11 
September 2007 at the Agricultural Research Institute (LARI), Fanar station, and which 
mainly targeted ADP/LARI team of experts in the aim of building capacity, and also, of 
exchanging expertise.

Conferences highlighted the importance of:
• Using automated climatic databases, on the research and professional levels, for 

agricultural development in Lebanon.
• Enhancing Lebanon’s ability to identify and control the major pests and diseases 

that threaten its main crops (pome and stone fruits, grapes, citrus, olive, potato and 
vegetables). 

• Refraining from the intensive use of pesticides, and alternatively promote the 
adoption of environmentally friendly control strategies, as to ensure that the produced 
fruits and vegetables contain acceptable levels of pesticides residues. 

• Establishing efficient information networks covering all Lebanese regions, as to 
disseminate accurate and timely information on the risks related to pests and diseases 
and on instructions for the adoption of appropriate agricultural practices as well.

• Publishing the technical packages as to provide the information needed as to 
ultimately ensure that fruits and vegetables are produced in quantities that best meet 
market demand, and are also up to the international standards of European and 
neighboring countries. This, ultimately, shall enhance farmers’ incomes.

اجلمعية التعاونية الزراعية يف عيناتا - كوتو هيليوبولي�ض   


