
فـي هـذا الـعـدد

	

م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

T H E  A D P  N E W S L E T T E R

Issue 10 - October/November 2007 ول/ ت�شرين الثاين 2007 العدد 10 - ت�شرين الأ

فتتاحية �إ

وروبي م�رشوع ممول من الحتاد الأ وزارة الزراعة ي�صدرها احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان

	
الكيوي من اهم الزراعات الواعدة يف لبنان 

�شجع الزراعة اللبنانية

اإ�شرت اإنتاج بلدك

نتاج ........................................................................................................................................................................................................................ 2 الإ

�صناف ............................................................................................................................................................................................................. 2 اأهم الأ

اأهم الآفات ................................................................................................................................................................................................................... 3

معامالت ما بعد احل�صاد ........................................................................................................................................................................................... 4

موا�صفات الت�صويق العاملية ........................................................................................................................................................................................ 5

�صواق املحلية  ......................................................................................................................................................................................................... 6 الأ

اإح�صاءات التجارة اخلارجية ....................................................................................................................................................................................... 6

7 ........................................................................................................................................................................................................ اأ�صواق الت�صدير 

اأهم املعار�ض الزراعية ............................................................................................................................................................................................. 7

ندوات وور�ض عمل .................................................................................................................................................................................................... 8

جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف .......................................................................................................................................................................... 8

العقدين  خالل  لبنان  يف  الكيوي  زراعة  تطورت 

املا�صيني نظراً لهميته القت�صادية العالية ولتالءم 

وتعود  واملناخية.  الطبيعية  العوامل  مع  زراعته 

النتاجية  اأهمها  عديدة  مليزات  املنتج  هذا  اهمية 

�صناف، والقدرة على  العالية وتدرج الن�صج ح�صب الأ

ال�صتة  تتجاوز  طويلة  لفرتة  التخزين  عمليات  حتمل 

الثمار  تعر�ض  دون  والنقل  التعبئة  وعمليات  اأ�صهر، 

القيمة  فان  لذلك،  ا�صافة  ميكانيكية.  اأ�رشار  ية  لأ

امل�صتهلك  لدى  واملرغوبة  املميزة  والنكهة  الغذائية 

الت�صنيع كع�صري  واإمكانية  املرتفعة  املبيع  واأ�صعار 

اأو كمادة اأولية يف ال�صناعات الغذائية اأو يف �صناعة 

مواد التجميل، جتعل من الكيوي اأحدى اأهم الزراعات 

ميكن  التي  العالية  التفا�صلية  امليزة  ذات  الواعدة 

املناطق  ويف  ال�صاحل  على  لبنان  يف  بها  التو�صع 

اجلبلية الغري عر�صة للجليد.

Kiwi plantation in Lebanon has grown significantly over the last two decades especially in light of the 
many advantages that underlie such cultivation on both the demand and supply sides. 
The supply side advantages of this cultivation include its being rather financially rewarding and its 
compatibility with Lebanon’s nature and climate. This is in addition to the unique characteristics of 
the kiwifruit plant including its high productivity, its tolerance for long storage periods, and its ability to 
preserve its quality during the hardships of transport and shipping.
On the demand side, factors such as the high nutritious value and the usability in industrial processing 
(agro-industries, manufacturing of makeup, etc.) stir the demand for the kiwifruit and adds to the many 
competitive advantages that characterize its cultivation.

بدايًة نتوجه بال�صكر اىل “اأخبار 

التنمية الزراعية” لتاحة املجال 

مزارعني  كتجمعات  اأمامنا 

التنمية  م�رشوع  من  م�صتفيدة 

الزراعية للتعبري عن اآرائنا  حول 

هذا امل�رشوع الهام. 

منها  تعاين  التي  املزمنة  امل�صاكل  اىل  التطرق  بدايًة  اود 

يف  الزراعية  التعاونية  اجلمعية  تتواجد  حيث  بعلبك  منطقة 

امل�صيتية، ومن ابرزها غياب البنى التحتية ال�صا�صية خ�صو�صًا 

الو�صع  على  �صلبًا  ينعك�ض  مما  املياه،  وتوزيع  جر  �صبكات 

هايل، وي�صطرهم غالبًا اىل ترك ارا�صيهم  الزراعي واملعي�صي لالأ

والنزوح اىل املدن اأو الهجرة اىل خارج لبنان.

اىل   1997 العام  يف  تا�صي�صها  منذ  اجلمعية  �صعت  ولقد 

بار�صهم  والعناية  منطقتهم  يف  البقاء  على  الهايل  ت�صجيع 

منها  ال�صا�صية  اخلدمات  بع�ض  تقدمي  خالل  من  وزراعاتهم، 

حفر بئر ارتوازي وتوفري �صبكات الري بالتنقيط، وتوفري مهند�ض 

زراعي متخ�ص�ض لر�صاد الع�صاء على زراعة ال�صجار املثمرة 

الزراعية  وامل�صتلزمات  املعدات  وتاأمني  المرا�ض،  ومكافحة 

الالزمة وغريها.

لكن رغم اجلهود الكبرية التي بذلتها اجلمعية، برزت م�صكلة 

ال�صا�صية  املادة  وهو  املازوت،  �صعر  بارتفاع  متثلت  جديدة 

قدرة  من  حد  مما  الرتوازي،  البئر  من  املياه  ل�صفط  املطلوبة 

املزارعني على �رشاء هذه املادة لتاأمني مياه الري لزراعاتهم.

لهذه  �رشيع  حل  ايجاد  ال�رشوري  من  كان  انه  وحيث 

ن�صاء بحرية جبلية على  املع�صلة، فقد اجرت اجلمعية درا�صًة لإ

مرتفعات البلدة، وربطها ب�صبكات الري القائمة لدى الع�صاء 

لال�صتعا�صة عن مياه البئر الرتوازي، ومت اعداد ملف متكامل 

ودرا�صة جدوى اقت�صادية للح�صول على التمويل املطلوب.

واتت مبادرة وزارة الزراعة م�صكورة بتنفيذ م�رشوع التنمية 

مبلفها  اجلمعية  تقدمت  حيث  املنا�صب،  الوقت  يف  الزراعية 

اخلا�ض  م�رشوعها  لتنفيذ  التمويل  من  جزء  على  للح�صول 

م�رشوع  يوؤمنها  التي  الوروبية  املنحة  عرب  البحرية  بان�صاء 

التنمية الزراعية. وبعد املوافقة على امللف، كانت اجلمعية اأوىل 

الدفعة  ا�صتالم  الزراعية امل�صجلة لدى امل�رشوع يف  التجمعات 

الوىل من املنحة الوروبية بقيمة 66،400 يورو.

الزراعة  ال�صكر والمتنان اىل وزارة  وختامًا، نتوجه بجزيل 

وم�رشوع التنمية الزراعية مل�صاعدتنا على اخلروج من حمنتنا، 

�صا�صي  ولتاحة الفر�صة امامنا لتنفيذ م�رشوعنا ال�رشوري والأ

التقنية  امل�صاندة  على  الكثري  نعول  كما  وللمزارعني،  للمنطقة 

جمال  يف  خ�صو�صًا  الزراعية  التنمية  م�رشوع  يوؤمنها  التي 

ادائنا  لتح�صني  امل�صرتك  الت�صويق  واأعمال  اجلودة  نظم  تطبيق 

وتطوير جودة منتجاتنا.

د. حنا اخلوري،

رئي�ض اجلمعية التعاونية الزراعية يف امل�صيتية

Kiwifruit: A Promising Cultivation in Lebanon
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Kiwi Productionاإنتاج الكيوي
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Main Kiwi Varietiesاأهم اأ�صناف الكيوي

اإنتاج الكيوي

يف لبنان

على  الكيوي  اإنتاج  بداأ 

يف  التجاري  ال�صعيد 

)ال�صوف، جبيل(  لبنان  اأخرى يف جبل  لت�صمل مناطق  الزراعة  تو�صعت هذه  ثم  لبنان عام 1984،  جنوب 

والبقاع الغربي وعكار.

�صعار املرتفعة واملردود اجليد. تعترب زراعة الكيوي من الزراعات ذات اجلدوى القت�صادية العالية ن�صبة لالأ

براز  نتاج والت�صويق، يف حماولة لإ يتناول الق�صم التايل بع�ض التفا�صيل املتعلقة بهذه الزراعة لناحية الإ

اأهميتها بالن�صبة للمزارع كاإحدى الزراعات اجلديدة الواعدة.

زراعة الكيوي 

الكيوي )اكتينيديا �صينية( هي نبتة برية مت اكت�صافها يف جبال جنوب غرب ال�صني يف بداية القرن املا�صي، 

وبداأ اإنتاجها على ال�صعيد التجاري يف نيوزلندة يف العام 1930. 

واأزهار ذكرية يف نبتة  اأنثوية يف نبتة،  اأزهار  )dioecious(،  تتميز بوجود  الكيوي نبتة ثنائية امل�صكن 

اأخرى. لذلك، حتتاج عملية التلقيح اإىل وجود نبتة ذكرية واحدة لكل اأربع 

يكفي وجود  الب�صتان  النحل يف  اأنثوية ويف حال وجود  نبتات  اأو خم�ض 

نبتة ذكرية واحدة لكل ثمانية نبتات اأنثوية.  

الكيوي نبتة مت�صلقة حتتاج اإىل ركيزة و�صبك لت�صتند عليها يف منوها )مثل 

العري�صة اأو البارغول التي ت�صتعمل  للكرمة(.  

.)Actinidia  اأهم اأنواع الكيوي )اكتنيديا

اللب  ولون  اأو م�صعرة(،  )مل�صاء  الق�رشة  اأو م�صتطيل(، طبيعة  )م�صتدير  ال�صكل  الكيوي بح�صب  اأنواع  تختلف 

)اأخ�رش، اأ�صفر وبرتقايل(.

1  A. rufa
2  A. melanandra (red kiwi)
3  A. glaucophylla
4  A. chinensis
5  A. latifolia
6  A. indochinensis
7  A. chinensis “Hort16A”  or Zesprit Gold
8  A. macrosperma

9  A. arguta
10  A. fulvicoma
11  A. deliciosa “Hayward”
12  A. arguta var. purpurea (purple kiwi)
13  A. guilinensis
14  A. setosa
15  A. chrysantha
16  A. eriantha

غرام يف  وزنها عن 60  يقل  التي  الثمار  ت�صتخدم 

الت�صنيع الزراعي كالع�صري مثال«.

م�صاريف اإنتاج دمن مروي من الكيوي

ت�صمل كلفة ري دمن مزروع بالكيوي امل�صاريف 

م�صتلزماتها  كامل  مع  رّي  �صبكة  اإن�صاء  التالية: 

اإن�صاء بارغول )حوايل 850  )حوايل 1.000 د.اأ.(، 

والتي  ال�صنوية  الحتياجات  اإىل  �صافة  بالإ د.اأ.(، 

 ، املبيدات  الكهرباء،  �صمدة،  الأ احلراثة،  ت�صمل 

التقليم، اليد العاملة والتو�صيب )حوايل 400 د.اأ.(. 

اأما �صعر غر�صة الكيوي في�صل اإىل حوايل 4 د.اأ.

اأ�صعار الكيوي

يرتاوح �صعر الكيوي املباع باجلملة وامل�صتورد 

من اليونان ونيوزلندا و�صيلي ما بني 2 د.اأ. و4 د.اأ. 

للكيلو غرام الواحد. 

اأما على �صعيد البيع باملفرق، ي�صل �صعر احلبة 

الواحدة اإىل 0.20 و0.5 د.اأ.

القيمة االقت�صادية

تعترب زراعة الكيوي من الزراعات اجلديدة التي 

عرفت جناحًا متزايداً يف العديد من البلدان وخا�صة 

بعد اأن اأ�صبحت مطلوبة يف اأوروبا واأمريكا.

الزراعة  لهذه  القت�صادية  ارتفاع اجلدوى  يعود 

لفرتة  التخزين  اإمكانية  اأهمها  عوامل  عدة  اإىل 

طويلة، حتّمل الثمرة لعمليات التعبئة والنقل دون 

املميزة  النكهة  ميكانيكية،  اأ�رشار  ية  لأ تعر�صها 

املبيع  اأ�صعار  ارتفاع  امل�صتهلك،  لدى  واملرغوبة 

الواحد(،  للدمن  طن   2.5 من  )اأكرث  نتاجية  والإ

للزرع،  املرافقة  الزراعية  العمليات  كلفة  تدين 

اإىل  �صافة  بالإ �صناف،  الأ بح�صب  الن�صج  تدرج 

�صنوات   3 بعد   ( املبكر  نتاج  الإ ال�صجرة يف  دخول 

من  العديد  يف  الكيوي  ي�صتعمل  كما  الزرع(.  من 

يف  طبيعي  كمنّكه  وي�صاف  الغذائية،  ال�صناعات 

اإنتاج الع�صائر واملثلجات واحللويات.  

زراعة  تتنا�صب  العوامل،  هذه  اإىل  �صافة  بالإ

والقرى  املناطق  من  العديد  طبيعة  مع  الكيوي 

ومربحة،  واعدة  زراعة  منها  يجعل  مما  اللبنانية، 

ت�صاهم يف تاأمني دخل مهم للمزارع اللبناين.

نتاج االإ

يزرع الكيوي يف الرتبة العميقة الطمية – الرملية 

حيث ترتاوح احلمو�صة فيها بني 5 و7، وهي نبتة 

ل تتالءم مع الرتبة ال�صلبة اأو الكل�صية.  

على  املناطق  معظم  يف  الكيوي  زراعة  ميكن 

هذه  وتتطلب  مرت،   1.500 و   300 بني  ارتفاع 

الربودة  مثل  معينة  مناخية  عوامل  توفر  الزراعة 

 ،)٪76( الرطوبة  �صاعة(،  و800   400 بني  )ما 

ال�صوء )2200 �صاعة �صنويًا(، واملياه )35 ليرت يف 

اليوم(.

يزرع الكيوي �صمن �صفوف ترتاوح امل�صافة بني 

الغرا�ض حوايل 4 اإىل 5 اأمتار، بينما تبعد ال�صفوف 

ي�صمح  مما  اأمتار،   3.5 اإىل   3 م�صافة  بع�صها  عن 

بزراعة حوايل 57 نبتة يف كل دمن )تختلف كمية 

النبتات املزروعة بح�صب �صكل الب�صتان(. تبداأ نبتة 

ال�صنة  بعد  كيلوغرام   400 حوايل  باإنتاج  الكيوي 

�صنويًا  النبتة  اإنتاج  ويرتفع  الزرع،  من  الثالثة 

لي�صل اإىل حوايل 2.500 كلغ/دمن ابتداًء من ال�صنة 

الثامنة.

الت�صميد

الثالثة  ال�صنوات  يف  الكيوي  ب�صاتني  حتتاج  ل 

تكتفي  بحيث  الت�صميد  اإىل  اإن�صائها  من  وىل  الأ

ال�صغرى  العنا�رش  اأهم  الع�صوية.  �صمدة  الأ ببع�ض 

التي حتتاجها هي احلديد والزنك. ابتداًء من ال�صنة 

من  وحدة   150 اإىل  الكيوي  نبتة  حتتاج  الرابعة، 

زوت، 50 وحدة من الفو�صفور و150 وحدة من  الأ

البوطا�ض.

التخزين والفرز

ل تن�صج ثمار الكيوي على النبتة وهي بحاجة 

اإىل التربيد ملدة 15 يومًا لتن�صج جيداً.

ميكن حفظ ثمار الكيوي ملدة 5 اأ�صهر يف مراكز 

من  ويحّذر  هذا   .+3 حرارة  درجة  على  التربيد 

حجرة  نف�ض  يف  جا�ض  الأ اأو  التفاح  ثمار  وجود 

يف  ي�رّشع  مما  تيلني  الإ غاز  تن�رش  كونها  التربيد 

اإىل تلفها. يتم  الكيوي يوؤدي بالتايل  ن�صوج ثمرة 

التي  الثمار  الوزن، بحيث تباع  الثمار بح�صب  فرز 

بينما  باحلبة،  غرام  و90   60 بني  وزنها  يرتاوح 

هايوورد: Hayward )نبتة اأنثوية(

.Hayward Wright صل: اكت�صف يف نيوزيلندا عام 1920من قبل� الأ

ال�صالبة: متو�صطة اإىل جيدة.

خرى  نواع الأ نتاج: اإنتاج متو�صط ومنتظم ولكنه اأقل من اإنتاج الأ الإ

)حوايل 30 كلغ لكل نبتة(.

بي�ض واأوراقها امل�صتديرة. زهار: تتميز الزهرة بلونها الأ الإ

ميزات الثمار: متتاز الثمرة ب�صكل بي�صاوي كبري احلجم، بوزن يرتاوح 

بني 90 و100 غرام، بنكهة جيدة ورائحة مميزة. يحتوي هذا ال�صنف على كمية متو�صطة من ال�صكر، ما يجعله 

متو�صط احلمو�صة وطيب املذاق.

 

مونتي: Monty )نبتة اأنثوية(

�صل: اكت�صف يف نيوزيلندا من قبل .Bruno H. مت ت�صويقه خالل  الأ

العام 1957.

ال�صالبة: جيدة اإىل جيدة جداً.

نتاج: اإنتاج كثري ومتعاقب. الإ

�صفر. بي�ض املائل اإىل الأ زهار: تتميز الزهرة بلونها الأ الإ

ميزات الثمار: متتاز الثمرة ب�صكل خمروطي، بوزن يرتاوح بني 60 و80 غرام، بنكهة عطرة، وبن�صوج متاأخر 

ول(.  )بني 15 ت�رشين الثاين واأوائل كانون الأ

برونو: Bruno )�صنف اأنثوي(

مت   ..Bruno H قبل  من   1920 عام  نيوزيلندا  يف  اكت�صف  �صل:  الأ

ت�صويقه يف العام 1928.

ال�صالبة: جيدة جداً.

نتاج: اإنتاج كثري ومتعاقب. الإ

�صفر. زهار: تتميز الزهرة بلونها الأ الإ

ميزات الثمار: متتاز الثمرة ب�صكل م�صتطيل، بوزن يقارب ال 40 غرام، 

.»C« غنى يف الفيتامني بنكهة عطرة وبن�صوج مبكر. ويعترب هذا ال�صنف الأ

اآبوت: Abbot )�صنف اأنثوي(

 Hayward صل: اكت�صف يف نيوزيلندا عام 1920 من قبل� الأ

و Bruno. مت ت�صويقه خالل العام 1930.

ال�صالبة: جيدة.

نتاج: اإنتاج كثري ومتعاقب. الإ

زهار: تتميز الزهرة ب�صغر حجمها  مقارنة ب�صنف هايوورد، وبلونها  الإ

خرى. �صناف الأ بي�ض املائل اإىل ال�صفرار، وهي تزهر مبكراً مقارنة بالأ الأ

ميزات الثمار: متتاز الثمرة ب�صكل بي�صاوي، متو�صطة احلجم، بوزن يرتاوح بني 

50 و 70 غرام، وباأطراف مدورة، بطول قد يت�صاوى وطول العنق اأحيانًا، وبنكهة 

عطرة. تظهر بع�ض الت�صققات على الطبقة ال�صطحية من الق�رشة. 

�صناف  نتاج التجاري، نظراً خل�صائ�ض هذا النوع لناحية حجمه الكبري، حتمله ملدة تخزين طويلة )6 اأ�صهر(، ونكهته املميزة. ومن اأهم هذه الأ كرث رواجًا على �صعيد الإ �صناف من نوع  ديلي�صيو�صا deliciosa الأ تعترب الأ

. Matua زهار، وماتويا الذكرية : طوموري Tomuri الذي يتالءم مع ال�صنف هايوورد للحمل نظراً لتنا�صب فرتة الإ

اإنتاج الكيوي حول العامل

يف  ول  الأ املركز  اإيطاليا  حتتل 

بداية  منذ  العامل  الكيوي يف  اإنتاج 

الت�صعينات بعد اأن كانت نيوزلندا يف طليعة الدول 

حجم  وبلغ  �صبقتها.  التي  الفرتة  خالل  املنتجة 

اإنتاج الكيوي يف اإيطاليا خالل العام 2005 حوايل 

415 األف طن.

اأهم الدول املنتجة للكيوي

يف العام 2005.

نتاج )األف طن( البلد       حجم الإ

415 اإيطاليا  

318 نيوزلندا  

150 ت�صيلي  

77 فرن�صا  

70 اإيران  

63 اليونان  

36 اليابان  

33 اأمريكا  

امل�صدر: درا�صة من اإعداد م. �صليم روكز وحتت اإ�رشاف املهند�ض �صارل عبد اهلل – م. ماي مزهر، اأخ�صائية تنمية زراعية )اأ�صجار ا�صتوائية مثمرة(.
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اأهــم اآفات الكيوي

يقت�رش التقليم خالل ال�صنة من عمر النبتة على اإزالة الرباعم التي تنبت على جوانب اجلذع و�صوًل 

اإىل �صبكة الربغول حيث تنبت الثمار، مع تاليف التفاف اجلذع على ركائز ال�صبكة، ويتم تقليم نبتة 

ال�صيف. بذلك يتم اختيار  ال�صتاء ومرتني خالل ف�صل  الكرمة مرة خالل ف�صل  الكيوي على غرار 

�صا�صية )8 على اقل تقدير( حتمل كل منها حوايل  عدد من الفروع الأ

25 برعم زهري اأي مبجموع حوايل 200 - 250 برعم على كامل 

النبتة كحد اأدنى للح�صول على ثمار كبرية احلجم.

التقليم ال�صتوي 

الركود  فرتة  يف  واآذار  �صباط  �صهري  خالل  ال�صتوي  التقليم  يتم 

كرث من مو�صمني واإزالة ثلث  بحيث تتم اإزالة الفروع التي اأثمرت لأ

اإىل ثلثي الفروع اخل�رشية وخا�صة تلك غري املتخ�صبة وال�صعيفة 

واملتزاحمة.

االمرا�ض

ومن  املثمرة،  �صجار  الأ باقي  مع  مقارنة  قليلة  لبنان  يف  الكيوي  نبتة  ت�صيب  التي  مرا�ض  الأ اإن 

 Pourriture du Collet (phytophtora cactorum, phytophtora اأبرزها مر�ض اهرتاء عنق النبتة

انتفاخ  مظاهره  ومن  بالرتبة(  اجلذع  )التقاء  النبتة  عنق  ي�صيب  فطري  مر�ض  وهو   )cinnamoni

العنق نتيجة تكاثر الفطر امل�صبب للمر�ض وميتد فيما بعد لي�صيب اجلذع واجلذور.

وراق وت�صاقط الثمار  اأبرز خ�صائ�ض هذا املر�ض، ظهور اهرتاء على العنق واجلذع، جفاف الأ من 

مما يوؤدي اإىل موت النبتة.

النبتة حتت  ل�صعوبة مكافحة هذا املر�ض ينبغي اعتماد تدابري وقائية منها: عدم طم عنق  نظراً 

العمليات  باجلروح خالل  النبتة  اإ�صابة  ب�صكل جيد، عدم  الري  مياه  زرعها، ت�رشيف  لدى  الرتبة 

الزراعية.

احل�شرات

بها  ت�صجيل عدد كبري من احل�رشات امل�رشة  يتم  فلم  لبنان  الكيوي هي حديثة يف  اأن زراعة  مبا 

�صابات  كاروز من اأبرزها. اإل اأنه خالل العام املا�صي مت ت�صجيل ظهور بع�ض الإ ويعترب الرتيب�ض والأ

احل�رشية اجلديدة التالية:

ح�رشة الدلفة الق�رشية

 aspidiotus nerii 

نبتة  اإىل  بالن�صبة  ثانوية  الق�رشية   ح�رشة  تعّد 

ال�صنوات  خالل  تكاثراً  �صهدت  اأنها  اإّل  الكيوي، 

ق�رشة  داخل  تعي�ض  ثابتة  ح�رشة  هي  املا�صية. 

وراق،  كالأ النبتة  اأع�صاء  ت�صيب جميع  �صمعية. 

ع�صارة  متت�ض  والثمار،  اجلذع  غ�صان،  الأ

وجفاف  ا�صفرار  م�صببة  �صمومًا  وتفرز  النبات 

وت�صاقطها  الثمار  منو  اكتمال  عدم  وراق،  الأ

اإنتاج   حجم  يف  انخفا�ض  اإىل  توؤدي  وبالتايل 

�صابة يف اأواخر ال�صيف.   خالل ال�صنوات التالية. تظهر احل�رشة ابتداًء من اأيار وت�صّتد الإ

املكافحة:

ال�صيلوكوري�ض  خنف�صاء  منها  نذكر  لبنان،  يف  املنت�رشة  الطبيعية  عداء  الأ من  عدد  احل�رشة  لهذه 

brumus quatuorpustulatus )2( التي  تفرت�ض  chilocorus bipustulatus )1( وخنف�صاء الربوم�ض 

ما بني 800 - 1800 ح�رشة ق�رشية خالل حياتها.

ال�صتوي، ويف حال ظهور  ال�صتاء بالزيت  النبات خالل ف�صل  الكيميائية، فيتّم ر�ض  اأما املكافحة 

احل�رشة جمددا« يف ال�صيف يتّم ر�ض زيت �صيفي مع مبيد ح�رشي مثل ماديداثيون اأو كاربريل مع 

احلر�ض على عدم ر�ض الزيت ال�صيفي قبل وبعد 30 يوم من موعد ر�ض اأي مبيد فطري. 

Kiwi Pruningتقليم الكيوي

التقليم ال�صيفي

ال�صيفي  التقليم  يتم 

يف  النمو  طور  خالل 

ومتوز،  اأيار  �صهري  

كربى  اأهمية  ذو  وهو 

ثمار  على  للح�صول 

خالل  احلجم  كبرية 

املو�صم وكذلك لتح�صري 

النبتة للمو�صم التايل.

التقليم خالل

�صهر متوز

التقليم خالل

�صهر اآب

امل�صدر: م. ماي مزهر، اأخ�صائية تنمية زراعية )اأ�صجار ا�صتوائية مثمرة(.

ح�رشة ذبابة الفاكهة

يتم   .)1( الفاكهة  ذبابة  لعائلة  تابعة  بريقات  لبنان  يف  الكيوي  ثمار  اإ�صابة  موؤخراً  ظهرت  لقد 

حاليا« تربيتها يف خمترب الفنار لت�صنيفها.

للثمار  املبكر  الن�صوج  م�صببة   )2( البي�ض  و�صع  مكان  لزجة  اإفرازات  �صكل  على  �صابة  الإ تظهر 

املعروفة  اخلل  بذبابة  �صابة  لالإ عر�صة  ت�صبح  الفاكهة  بذباب  امل�صابة  الثمار  اإن  وت�صاقطها. 

الثمرة غري  فت�صبح  الداخل،  التخمر من  نتيجة عملية   )4( اللب  اإهرتاء  م�صببة   )3( بالدروزوفيلية 

�صتهاللك. �صاحلة لالإ

املكافحة:

وراق ال�صفراء الال�صقة لرتقب وجود احل�رشة البالغة ور�ض الثمار فور ظهور العوار�ض  و�صع م�صائد الأ

ديازينون  التالية:   املبيدات  باأحد  امل�صائد  على  البالغة  احل�رشة  التقاط  اأول  عند  اأو  الثمار  على 

.Fenitrothion  فانيرتثيون  ، Trichlorphon تريكلورفون ، Diazinon

بحاث العلمية الزراعية- م. ماي مزهر، اأخ�صائية تنمية زراعية )اأ�صجار  امل�صدر: م. زينات مو�صى، م�صلحة الأ

ا�صتوائية مثمرة(.



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 Kiwiمعامـالت ما بعد احل�صاد للكيوي

Technical Information تقنيات زراعية

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

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

: Freezing injury رشر التجميد�

الثمار  على  التجميد  �رشر  عوار�ض  تظهر 

التي مت ح�صادها باكراً وتخزينها على حرارة 

اأو على تلك التي  اأقل من �صفر درجة مئوية 

بالتايل  احلقل.  يف  املبكر  لل�صقيع  تعر�صت 

ال�صاق، ومتتد هذه  �صفافًا جلهة  اللب  ي�صبح 

الزهري.  الطرف  اىل  ت�صل  حتى  الظاهرة 

التربيد  ل�رشر  احل�صا�صة  الثمار  وت�صبح 

كما  التخزين،  فرتة  امتداد  مع  اللون  �صفراء 

انهيار  اإىل  اآخر املو�صم  ال�صقيع يف  اإىل  الثمار  graininess. ويوؤدي تعر�ض  التحبب  تفقد ظاهرة 

اخلاليا عند طرف ال�صاق.

:Hard-core القلب ال�صلب

يظل قلب الثمرة �صلبا« ب�صبب تعر�صها اإىل غاز الثيلني وارتفاع م�صتوى ثاين اأك�صيد الكربون اىل 

جزاء وتزداد ليونتها. م�صتوى فوق 8 ٪، بينما تن�صج باقي الأ

 :Internal breakdown االنهيار الداخلي 

الطرف  على  مائية(  م�صلوقة  )اأن�صجة  خفيف  تلوين  �صوء  �صكل  على  املر�ض  هذا  عوار�ض  تبداأ 

الزهري للثمار حيث تتزايد ثم تنت�رش اىل اجزاء اأخرى من الثمرة. بالتايل، تبداأ ظاهرة التحبب حتت 

الق�رشة يف املنطقة حول طرف ال�صاق.

: Pericarp translucency صفافية اأن�صجة غالف الثمرة�

اإىل  متتد  وقد  الزهري  الطرف  يف  الثمرة  لغالف  اخلارجية  ن�صجة  الأ على  ال�صفافة  البقع  تظهر 

اطراف اخرى للثمرة. ويالحظ هذا ال�رشر على الثمار املخزنة يف جو عادي اأو جو هوائي متحكم به 

)على حرارة �صفر درجة مئوية(. ت�صتد حدة هذه العوار�ض عند التخزين ملدة طويلة )12 اأ�صبوعًا( اأو 

عند التعر�ض لن�صب عالية من غاز الثيلني.

: Pericarp granulation حتبب غالف الثمرة

يحدث هذا التحبب ب�صكل اأ�صا�صي يف الطرف الزهري للثمرة وقد ميتد اإىل جوانب اأخرى. وت�صتد 

هذه الظاهرة اذا طالت فرتة التخزين اأو اأذا مت الن�صاج على حرارة 20 درجة مئوية. لي�صت هناك 

عالقة وا�صحة بني هذه الظاهرة وظاهرة �صفافية اأن�صجة غالف الثمرة.

: White-core Inclusions بي�ض بوؤر القلب االأ

وهي بوؤر بي�صاء وا�صحة يف اجلزء الداخلي من لب الثمرة ت�صبح اكرث و�صوحًا مع اكتمال الن�صج. 

يرتبط ظهورها بوجود غاز الثيلني يف جو التخزين املتحكم به وقد تظهر بعد ثالثة اأ�صابيع من 

التخزين على حرارة �صفر درجة مئوية.

التدهور املر�صي

: Pathological Breakdown
نتيجة  املر�صي  التدهور  يح�صل 

م�صببات مر�صية عدة مثل فطر البوتريتي�ض 

botrytis cinerea الذي يوؤدي اىل اإ�صابة 
من  وهو  الرمادي  العفن  مبر�ض  الثمار 

مرا�ض التي ت�صيب الثمرة بطريقة  اأخطر الأ

مبا�رشة اأو نتيجة تعر�صها للجروح. تزداد 

ح�صا�صية ثمار الكيوي جتاه فطر البوتريتي�ض 

الخرى( عندما ت�صبح طرية،  )والفطريات 

لذلك يجب ت�رشيع عملية التربيد والتخزين املربد واعتماد اجلو املتحكم به من اأجل املحافظة على 

�صالبة الثمار واحلد من التدهور املر�صي.

�رشار  مرا�ض ما بعد احل�صاد اأذا ما تعر�صت ل�رشبة ال�صم�ض اأو لأ كما ت�صبح الثمار اأكرث عر�صة لأ

ميكانيكية.

        

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

معامالت ما بعد احل�شاد

Maturity Indices دالئل اكتمال النمو

)SSC( عن 6.5٪، وان ل تقل �صالبة لب  الذائبة  اأن ل تقل ن�صبة حمتوى املواد ال�صلبة  يجب 

الثمار عن 14 رطل قوة. وحتتفظ ثمار الكيوي التي يتم قطفها يف مرحلة متقدمة ب�صالبتها ملدة 

اأطول من تلك التي تقطف باكراً، كما حتافظ على ن�صبة اأعلى من مواد �صلبة ذائبة عندما تن�صج.

Quality Indices دالئل اجلودة

اأو  الداخلي  والتدهور  ال�صم�ض  والكدمات و�رشبة  احل�رشات  واأ�رشار  النمو  ت�صققات  من  اخللو   -

املر�صي.

حتواء على حد اأدنى من املواد الذائبة يقارب 14٪ عند الن�صج )حينها ت�صل �صالبة اللب  - الإ

فيها اإىل 2 اإىل 3 رطل قوة(.

.C تعود اأهمية ثمرة الكيوي لكونها م�صدر جيد لفيتامني

Optimum Temperature   درجة احلرارة املثلى

درجة احلرارة املثلى حلفظ الكيوي هي �صفر درجة مئوية، على اأن ل تتعدى ناق�ض 1.5 درجات 

مئوية.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�صبية املثلى

ترتاوح درجة الرطوبة الن�صبية املثلى بني 90 و٪95.

 

Severe Water Loss

Rates of Respiration CO2 معدالت التنف�ض

20  15  10  5 �صفر  احلرارة: درجة مئوية  

20-15  12-9  7-5  4-3  2-1.5 باملليلرت CO2 / كلغ x �صاعة 

  

Rates of Ethylene Production معدالت اإنتاج االثيلني

- الثمار غري النا�صجة: اأقل من 0.1 ميكروليرت/كلغ يف ال�صاعة على حرارة �صفر      و 0.1 اإىل 

0.5 ميكروليرت/كلغ يف ال�صاعة على حرارة 20 درجة مئوية.

- الثمار النا�صجة )�صالبة اقل من 4 رطل قوة(: 50 اإىل 100 ميكروليرت/كلغ على حرارة 20 

درجة مئوية.

 Responses to Ethylene اال�صتجابات لالثيلني

جزء   10 اإىل   5 بني  ما  منه  حاجتها  ن�صبة  وترتاوح  الثيلني،  لغاز  جداً  ح�صا�صة  الكيوي  ثمرة 

لن�صب  النا�صجة  غري  الثمار  تعري�ض  عدم  وينبغي  املطلوبة.  الليونة  اىل  للو�صول  فقط  باملليون 

مرتفعة من غاز الثيلني خالل مراحل احل�صاد والنقل والتخزين.

Responses to CA اال�صتجابات للجو الهوائي املتحكم به

تكون خ�صائ�ض اجلو الهوائي املتحكم كالتايل:

- 1 اىل2٪ اأوك�صجني و3 اىل5٪ ثاين اأك�صيد الكربون اإذ يت�رشر لب الثمار لدى جتاوز ن�صبة ثاين 

اأك�صيد الكربون ٪7.

- ن�صبة غاز الثيلني: اقل من 20 جزء باملليار لتاليف �رشعة تليني لب الثمار اأو حدوث ظاهرة 

بي�ض.  القلب الأ

يجب توفري هذا اجلو خالل فرتة يومني بعد القطاف بهدف تاأخري الن�صج واحلفاظ على �صالبة 

الثمار.



Market Information �شواق معلومات الأ

Marketing Standards for Kiwiموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالكيوي

 اأخبار التنمية الزراعية العدد 10، ت�شرين الثاين  2007   -   5   

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

�صارة اإىل  �صواق ذات الرقم  FFV 45 ال�صادرة �صنة 1988 واملعدلة �صنة 2004. وجتدر الإ يف الأ

 1/358 رقم  قرار  مبوجب  الزراعة  وزير  عن  �صادرة  بالكيوي  خا�صة  لبنانية  موا�صفات  وجود 

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�صفة الأ

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

اأواًل:

 تعود املوا�صفات املبينة فيما يلي اإىل الكيوي من  اأنواع واأجنا�ض

 actinidia chinensisو -actinidia delisiosa- A. Chev., C. F. Liang and A.R. Ferguson 

plansh الطازجة املعدة لال�صتهالك املبا�رش، با�صتثناء الكيوي املعد للت�صنيع. 

ثانيًا:

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

 بعد اإمتام عمليات التو�صيب والتعبئة اأو النقل. 

دنى للموا�صفات   اأ - احلد االأ

نخاب، يجب اأن  خذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات والتجاوزات املمنوحة لكل نوع وجلميع الأ  مع الأ

تكون ثمار الكيوي:

-  كاملة )لكن من دون عنق(.

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

-  نظيفة، خالية من اأي مادة غريبة ظاهرة.

مرا�ض اأو من اأثارها. -  خالية من احل�رشات اأو الأ

-  جامدة امللم�ض، غري طرية اأو ذابلة اأو م�صبعة باملاء.

- كاملة النمو وال�صكل.

- خالية من اأية رطوبة غري طبيعية زائدة.

 -  خالية من اأي رائحة وطعم غريبني.

يجب اأن تكون ثمار الكيوي على حال من النمو ي�صمح لها حتمل عمليات التحميل وال�صحن والتفريغ 

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

ب – يف اكتمال النمو:

يجب اأن تكون الثمار مكتملة النمو وعلى قدر كايف من الن�صج اأي بدرجة بريك�ض توازي 6.2 )اأو 

ن�صبة مواد جافة مبعدل 15 ٪( على اأن ت�صل اإىل 9.5 درجة خالل عمليات الت�صويق. )ل ت�صري املوا�صفة 

اللبنانية اىل درجة بريك�ض ون�صب املواد اجلافة(.

 ت  – يف الت�صنيف

 تفرز ثمار الكيوي اىل ثالثة اأنخاب كما يلي:

  1 - نخب “ ممتاز” »اك�صرتا”

 يجب اأن تكون ثمار الكيوي يف هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، مكتملة النمو تتحلى بكامل 

�صفات النوع اأو ال�صنف جلهة املظهر اخلارجي واكتمال النمو واللون.

اأن تكون خالية من ال�صوائب اأو العيوب با�صتثناء اإ�صابة طفيفة على الق�رشة �رشط اأن ل توؤثر على ال�صكل 

 العام اأو جودة الثمار اأو حفظها اأو طريقة تقدميها يف العبوة.

كرب عن 0.8 )غري م�صار اليه يف املوا�صفة  �صغر على القطر الأ يجب اأن ل يقل ناجت ق�صمة القطر الأ

 اللبنانية(.

ول   2 - النخب االأ

 يجب اأن تكون ثمار الكيوي يف هذا النخب على درجة جيدة من اجلودة، تتحلى بكافة �صفات النوع 

 واجلن�ض جلهة املظهر اخلارجي، جامدة امللم�ض وان يكون اللب �صليم.

ي�صمح لثمار هذا النخب اأن حتوي بع�صا” من العيوب الطفيفة التالية �رشط اأن ل توؤثر هذه العيوب على 

املظهر العام ول على جودة ثمار الكيوي اأو حفظها اأو على مظهرها داخل العبوة:

-  جلهة ال�صكل الطبيعي )مع عدم وجود تورمات اأو اأ�صكال ناتئة غري جيدة التكوين(.

-  عدم اكتمال اللون الطبيعي.

-  عيب طفيف على الق�رشة �رشط اأن ل يتعدى ذلك م�صاحة �صنتمرت مربع واحد.

- خطوط �صغرية طولية لل�صنف »ماركة هاوارد« وغري ناتئة )غري م�صار اليه يف املوا�صفة اللبنانية(.

كرب عن 0.7 )غري م�صار اليه يف املوا�صفة  �صغر على القطر الأ يجب اأن ل يقل ناجت ق�صمة القطر الأ

 اللبنانية(.

 3 - النخب الثاين

ول ولكنها تتجاوب مع ال�صفات   ت�صنف يف هذا النخب الثمار التي ل تتحلى ب�صفات النخبني املمتاز والأ

�صا�صية امل�صار اإليها �صابقًا. يجب اأن تكون الثمار جامدة امللم�ض ب�صكل مقبول وان يكون لبها  الدنيا الأ

�صليم من العيوب.

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.

- جروح طفيفة ملتئمة على الق�رشة �رشط اأن ل تتجاوز م�صاحتها �صنتمرتين مربعني.

- خطوط عديدة وظاهرة لل�صنف “ماركة هاوارد” ً وناتئة قلياًل )غري م�صار اليه يف املوا�صفة 

اللبنانية(.

- ق�صمات طفيفة )غري م�صار اليه يف املوا�صفة اللبنانية(.

   ثالثا:  �رشوط عائدة للتحجيم

 يعتمد الوزن مقيا�صا” لتحجيم الكيوي.

ول و65 غرام للنخب الثاين. دنى 90 غرام للنخب الك�صرتا، 70 غرام للنخب الأ يكون الوزن الأ

ل يجب اأن يتعدى الفرق بني وزن اكرب ثمرة ووزن ا�صغر ثمرة يف العبوة الواحدة ما يلي:

دنى من 85 غرام )15 غرام يف املوا�صفة اللبنانية(. - 10 غرام للثمار ذات الوزن الأ

- 15 غرام للثمار التي يرتاوح وزنها بني 85 و 120 غرام )20 غرام يف املوا�صفة اللبنانية(.

- 20 غرام للثمار التي يرتاوح وزنها بني 120 و 150 غرام )30 غرام يف املوا�صفة اللبنانية للثمار 

التي يزيد وزنها عن 120 غرام(.

 - 40 غرام للثمار ذات وزن 150 غرام وما فوق )غري م�صار اليه يف املوا�صفة اللبنانية(.

 رابعا – اال�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 اأو عددا من الثمار ل ت�صتجيب اإىل �صفات هذا 

ول اأو مقبولة ا�صتثنائيًا �صمن ا�صتثناءات هذا النخب.  النخب �رشط اأن تتحلى مبوا�صفات النخب الأ

ول  2 - النخب االأ

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

 النخب �رشط اأن تتحلى مبوا�صفات النخب الثاين اأو مقبولة ا�صتثنائيًا �صمن ا�صتثناءات هذا النخب.

 3 - النخب الثاين

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

دنى �رشط خلوها من الهرتاء اأو الكدمات اأو ما يجعلها غري �صاحلة لال�صتهالك. النخب ول اإىل احلد الأ

ب - ا�صتثناءات جلهة التحجيم 

نخاب، ي�صمح بوجود  داخل كل عبوة  10٪  )ع�رشة يف املائة( وزنا اأو عددا من الثمار ل  لكل الأ

دنى للوزن و/اأو �صلم التحجيم اخلا�ض للنخب.  ت�صتجيب اإىل �رشوط احلد الأ

حجام اأن تكون اكرب اأو ا�صغر بدرجة واحدة من احلجم امل�رشح عنه �رشط اأن ل يقل  غري اأن على الأ

ول و62 غرام للنخب الثاين )60 غرام يف  احلجم عن 85 غرام للنخب الك�صرتا، 67 غرام للنخب الأ

املوا�صفة اللبنانية(.

 خام�صا: �رشوط املظهر العام

 اأ - يف التجان�ض

 يجب اأن يكون حمتوى كل عبوة موؤلفا” من ثمار كيوي متجان�صة املظهر ومن ذات املن�صاأ واجلودة 

 وال�صنف واحلجم واأن تكون الثمار الظاهرة ممثلة  لباقي الثمار داخل العبوة .

 ب - يف التو�صيب   

 يجب تو�صيب الكيوي بطريقة واأ�صلوب يوؤمنان �صالمة الثمار.

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.

يجب اأن ل تبقي املل�صقات امل�صتعملة على املنتج عند نزعها اأي اأثر ظاهر للمادة الال�صقة اأو اأي �رشر 

على الق�رشة.

ول ي�صمح باأي مادة غريبة داخل العبوة.

مينع ا�صتعمال العبوة امل�صنوعة من الفلني )بولي�صرتين(.

ج- املظهر العام

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

    �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.

 اأ - التعريف

  املو�صب          ال�صم والعنوان

    اأو                       اأو

 ال�صاحن          عالمة فارقة خا�صة

 ب - هوية وحمتوى العبوة

- كيوي اأو اكتينيديا يف حال عدم ظهور املنتج.

 -  ا�صم النوع )اختياري(

ج - من�صاأ ثمار الكيوي 

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

 د - الت�صنيف التجاري

 - النخب.

ق�صى للثمار. دنى والوزن الأ - احلجم معرب عنه بالوزن الأ

-عدد الثمار )اختياري(

ه- عالمة املراقبة ) اختياريًا(
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�صواق املحلية الأ

ول/ت�شرين الثاين   2007 6- اأخبار التنمية الزراعية العدد 10، ت�شرين الأ

Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Lebanon’s imports of kiwi during the period January 2007 - July 2007 were 

valued at $271,000, with a 4.6% increase from the levels witnessed over the 

same period last year.

Italy ranked first among countries exporting kiwi to Lebanon (175 tons, or 

around 63% of Lebanon’s total imports of kiwi), followed by Greece (39 tons), 

Chili (26 tons), China (18 tons), New Zealand (6 tons), Iran (4 tons) and Holland 

(2 tons). 

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

Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL 

تراجعت اأ�صعار اخل�صار خالل هذا ال�صهر يف حني اأرتفعت اأ�صعار الب�صل على اأنواعه )بن�صبة ٪18 

بي�ض اجلاف(. حمر اجلاف و16٪ للب�صل الأ للب�صل الأ

بداأ خالل  قد  بو �رّشة  والأ الكلمنتني  الليمون  انتاج  مو�صم  اأن  العلم  ومع  للفاكهة،  بالن�صبة  اأما 

بو �رّشة  ول، فلقد بلغ معدل �صعر مبيع كيلو الكلمنتني 1.525 ل.ل. والأ منت�صف �صهر ت�رشين الأ

اأنواع الفاكهة، يف  اأ�صعار مبيع خمتلف  حوايل 604 ل.ل. يف �صوق بريوت. كما �صجل ارتفاع يف 

فوكادو بن�صبة 14 و24٪ على التوايل. حني تراجعت اأ�صعار الليمون احلام�ض والأ

Prices of various local vegetables declined this month in comparison to their 
previous levels in September 2007; in particular, prices of dry red onions and of 
dry white onions dropped, respectively, by 18% and 16%.

On the local fruits front, and in light of the onset of the orange production 
season, prices of Navelina Oranges and Clementine stood respectively at 
LL1,525 and LL604. Prices of other fruits also surged, while prices of lemons 
and avocadoes declined by 14% and 24%.

ا�صترياد الكيوي

حوايل  �صمنًا   2007 متوز  �صهر  ولغاية  الثاين  كانون  �صهر  منذ  الكيوي  من  لبنان  واردات  قيمة  بلغت 

الفرتة  القيمة امل�صجلة خالل  ارتفاعًا قدره 5٪ عن  د.اأ. بحجم يوازي 217 طن، م�صجلًة بذلك   271.000

نف�صها من العام 2006 والتي بلغت حوايل 259.000 د.اأ. .

وىل بني الدول امل�صدرة للكيوي اإىل لبنان يف العام 2006، حيث بلغت قيمة  احتلت ايطاليا املرتبة الأ

�صادراتها من الكيوي اىل لبنان حوايل 175 طن )اأي ما ن�صبته 63٪ من اجمايل واردات الكيوي اإىل لبنان(، 

تلتها اليونان )39 طن(، �صيلي )26 طن(، ال�صني )18 طن( نيوزيلندا )6 طن(، اإيران )4 طن(، فرن�صا وهولندا 

)2 طن(.

وتراوحت اأ�صعار طن الكيوي امل�صتورد بني 1.026 و 1.667 د.اأ. و�صجل اأدنى �صعر للكيوي امل�صتورد من 

اليونان واأعلى �صعر للكيوي امل�صتورد من نيوزيلندا.

تطور �صعر الكيوي )ل.ل./للحبة( يف اأ�صواق اجلملة اللبنانية منذ العام 2002

ول 2007 جدول اأ�شعار اجلملة للخ�شار والفاكهة يف بريوت واملناطق - ت�شرين االأ

متو�صط �صعر طن الكيوي امل�صتورد اإىل لبنان - 2006اأهم الدول امل�صدرة للكيوي اإىل لبنان - 2006

امل�صدر: اجلمارك اللبنانية
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اأ�صواق الت�صدير

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

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

�صوق الكيوي يف اأوروبا

الدول:  اأهم هذه  الكيوي، ومن  د.اأ. من  العام 2006 ما قيمته 910 مليون  اأوروبا خالل  ا�صتوردت دول 

اأ�صبانيا )139 مليون د.اأ.(، هولندا )90 مليون د.اأ.(،  اأملانيا )190 مليون د.اأ.(، بلجيكا )172 مليون د.اأ.(، 

فرن�صا )68 مليون د.اأ.(، اإيطاليا )64 مليون د.اأ.(، الحتاد الرو�صي )32 مليون د.اأ.( وبولندا )26 مليون د.اأ.(.

ومن اأهم م�صادر الكيوي امل�صدر اإىل اأوروبا للعام 2006: نيوزيلندا )334 مليون د.اأ.( �صيلي )95 مليون 

د.اأ.( واأ�صرتاليا )1.1 مليون د.اأ.(.

التالية  الوجهات  اىل  العام 2006  الكيوي خالل  د.اأ. من  مليون  اأوروبا 739  اأخرى، �صدرت  من جهة 

مريكية )7 مليون د.اأ.(، كندا )6.6  اأ�صرتاليا )8 مليون د.اأ(، الوليات املتحدة الأ اأوكرانيا )9 مليون د.اأ.(،   :

مليون د.اأ.(، تايوان )6.5 مليون د.اأ.(، هونك كونغ )4.4 مليون د.اأ.(، الربازيل )3.4 مليون د.اأ.(، ال�صعودية 

مارات املتحدة العربية )2.8 مليون د.اأ.(. )3.3 مليون د.اأ.( والإ

د.اأ.(، بلجيكا )226  اإيطاليا )353 مليون  العام 2006:  للكيوي يف  وروبية امل�صدرة  الأ الدول  اأهم  من 

مليون د.اأ.(، فرن�صا )46 مليون د.اأ.(، هولندا )44 مليون د.اأ.( واليونان )24 مليون د.اأ.(.

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

اخل�صار: و�صل �صعر اخليار من دون بذر املنتج يف هولنده حتت اخليم اىل 8.20 د.اأ./للعبوة، اأما اخليار 

د.اأ/كلغ(   0.44( اأ�صبانيا  م�صدره  الب�صل  اأ�صعار  وا�صتقرت  د.اأ/كلغ.   1.54 ب�صعر  فبيع  اأ�صبانيا  م�صدره 

واإنكلرتا )0.27 د.اأ/كلغ( ، والبطاطا م�صدرها اإنكلرتا من �صنف رو�صيت )0.45 د.اأ/كلغ( وارتفعت اأ�صعار 

البندورة من بلجيكا )1.74  اأ�صعار  د.اأ/كلغ(. وعادت وتراجعت  اإنكلرتا )0.89  البطاطا احلمراء م�صدرها 

د.اأ/كلغ( ومن اأ�صبانيا )1.45د.اأ./كلغ(.

�صواق دخول �صنف »�صولتانا« من  �صناف ارتفاعها و�صهدت الأ الفاكهة: عاودت اأ�صعار العنب من كافة الأ

وروغواي  تركيا )2.67 د.اأ./كلغ(، كما �صجل دخول احلم�صيات مثل الربتقال من ت�صيلي )0.68 د.اأ./كلغ( والأ

)0.82 د.اأ./كلغ( والليمون احلام�ض من تركيا )1.61 د.اأ./كلغ( والكلمنتني من اأ�صبانيا )1.20 د.اأ./كلغ( 

والغر يفون من الهندورا�ض )1.23 د.اأ./كلغ(. 

وانخف�صت اأ�صعار التفاح غولدن دل�ص�ض من هولندا )1.20 د.اأ./كلغ( وفرن�صا )1.24 د.اأ./كلغ( واملوز من 

جامايكا )1.25 د.اأ./كلغ(.

 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 املتخ�ص�صة باملنتجات الزراعية والغذائية يف العامل للفرتة املمتدة بني 

اآذار وحزيران 2008. جتدر ال�صارة اىل ان هذه الالئحة ل تت�صمن جميع املعار�ض يف العامل، لذلك نرجو 

الت�صال بنا للح�صول على مزيد من التفا�صيل.

This section presents the main international agricultural exhibitions scheduled for the 
period between March and June 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�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان. Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL* امل�صدر: خدمة املعلومات حول االأ

ول 2007 جدول اأ�صعار اجلملة يف �صوق راجني�ض )باري�ض( – ت�رشين االأ

Europe’s imports of kiwi in 2006 were valued at $910 million. Main European countries importing 
kiwi that year were: Germany ($190 million), Belgium ($172 million), Spain ($139 million), Holland 
($90 million), France ($68 million), Italy ($64 million), Russian Federation ($32 million) and Poland 
($26 million).

Main countries exporting kiwi to Europe, also during 2006, were: New Zealand ($334 million), 
Chili ($95 million) and Australia ($1.1 million).

On the other hand, Europe’s exports of kiwi for 2006 were estimated at $739 million. Main 
European countries exporting kiwi that year were Italy ($353 million), Belgium ($226 million), France 
($46 million), Holland ($44 million) and Greece ($24 million).

Main countries importing kiwi from the EU during 2006 were: Ukraine ($9 million), Australia ($8 
million), the USA ($7 million), Canada ($6.6 million), Taiwan ($6.5 million), Hong Kong ($4.4 million), 
Brazil ($3.4 million), Saudi Arabia ($3.3 million) and the UAE( $2.8 million).

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

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

وروبية متوفرة عند الطلب. �صواق االأ االأ

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

Fax: +1-416-9236164 
http://www.crfa.ca

2-4 اآذار 2008 

تورونتو، كندا
ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات  Canadian Food & Beverage Show

E-mail: mch@messecenter.dk 
http://www.messecenter.dk

2-5 اآذار 2008 

Herning، دمنارك
 ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات، 

تقنيات الت�صنيع الغذائي

FOODEXPO - Wholesale and Retail 
Grocery Trade Fair

Fax: +32 56 217 930 
http://www.kortrijkxpo.com

9-11 اآذار 2008 

Kortrijk، بلجيكا

ال�صناعات الغذائية وامل�رشوبات

 Foodstuff, Beverages, Food Processing
Machinery

TAVOLA - Trade Fair for Fresh Food 
Products and Delicatessen

Fxc: 288 8298 0045 39+
http://www.vinitaly.com 

3-7 ني�سان 2008

فريونا، ايطاليا

ال�صناعات الغذائية، تقنيات الت�صنيع، 

�صناعة النبيذ وامل�رشوبات الروحية، 

اآالت ومعدات زراعية، تقنيات التغليف

VINITALY/SOL/ENOLITECH

Fax: +971 4 3360 137
http://www.agramiddleeast.com

8-10 ني�سان 2008

دبي، االمارات العربية

الت واملعدات  اخل�صار والفاكهة الطازجة، االآ

الزراعية

AGRA MIDDLE EAST - International 
Exhibition for Agri Businesses

Fax: +1 514 289 1034 
http://www.sialmontreal.com

23-25 ني�سان 2008

مونرتيال، كندا

الل�صناعات الغذائية وامل�رشوبات، 

تقنيات الت�صنيع الغذائي
SIAL Montréal - International Food 

Exhibition

Fax: 49 211 4560 668 
http://www.interpack.com

24-30 ني�سان 2008 

دو�سلدورف، املانيا

معدات وتقنيات التو�صيب، اآالت 

للت�صنيع الغذائي

INTERPACK - PROCESSES AND 
PACKAGING

Fax: +44-207-2284229 
http://www.acexpos.com

18-22 ايار 2008

جدة، ال�سعودية

ال�صناعات الغذائية، تقنيات الت�صنيع 

الغذائي، التربيد واحلفظ والتو�صيب، 

اخل�صار والبهارات
FOOD, HOTEL & PROPAC ARABIA

Fax: +963 11 2121113 
http://www.atassiex.com

10-13 حزيران 2008

دم�سق، �سوريا

الت  اخل�صار والفاكهة الطازجة، االآ

واملعدات الزراعية، البذور، املبيدات

AGRITEX - International Agricultural 
Fair

Fax: + 7 344 2166 310883 
http://www.agroexpo.de

10-13 حزيران 2008

Kiev ، اوكرانيا

اخل�صار والفاكهة الطازجة، املبيدات، 

البذور، ال�صناعات الغذائية، التقنيات 

الزراعية، تقنيات احل�صاد، انتاج الع�صل 

AGRO - International Agro industrial 
Exhibition
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ADP Activities ن�شاطات امل�شروع

بالتعاون مع م�رشوع التنمية الزراعية - وزارة الزراعة وغرف التجارة 

اأقام برنامج اجلودة لدى وزارة االقت�ساد  وال�سناعة والزراعة يف لبنان، 

ول 2007 يف  والتجارة �سل�سلة من الندوات التدريبية خالل �سهر ت�رشين االأ

اإدارة اجلودة، ح�رشها العديد من  مراكز الغرف حول �سالمة الغذاء ونظم 

واحتاد  الزراعة  ووزارة  الزراعية  التنمية  م�رشوع  �سمن  العاملني  اخلرباء 

الغرف وجتمعات املزارعني امل�ستفيدة من امل�رشوع.   

التي تغطي جميع مراحل  اأنظمة اجلودة  الندوات على مو�سوع  تركزت 

HACCP ونظام  االيزو 22000:2005 وها�سب  واأهمها  االنتاج،  �سل�سلة 

املتطلبات امل�سبقة PRP واملمار�سات الت�سنيعية اجليدة GMP، وتوزعت 

العرو�ض التي قدمها من قبل خرباء برنامج اجلودة على املحاور التالية: 

التي  واملراحل  املنتج  خ�سائ�ض  املطلوبة:  امل�سبقة  املراحل  حتديد   -

مير بها.

- حتديد املخاطر والنقاط احلرجة خالل عمليات الت�سنيع.

- تقييم املخاطر من حيث درجة اخلطورة والوترية.

- حتديد طرق مراقبة النقاط احلرجة.

جمموعات  �سمن  احل�سور  فيها  �سارك  تطبيقية  دورة  العرو�ض  وتال 

عمل �سغرية مت خاللها حتديد النقاط احلرجة التي يجب مراعاتها وتاليف 

نتاج وتناولت جماالت  املخاطر الناجتة عنها خالل جميع مراحل �سل�سلة االإ

النبيذ وعنب املائدة، زيت  اإنتاج ع�سري التفاح،املياه الطبيعية والغازية، 

البوظة  الزيتون واملخلالت، والف�ستق املعلب، م�ستقات احلليب والدواجن، 

وال�سوكوال والكاتو والبيتزا.
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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

وروبي ي�شلم 6 تعاونيات ا�شافية منح بقيمة 372,703 يورو  �شمن م�شروع التنمية الزراعية االحتاد االأ

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�س�ست اجلمعية التعاونية احلرفية يف خربة قانافار عام  1992 وهي ت�سم 27 �سيدة تعنى 

ومنها  اأنواعها  على  املربيات  مثل  اللبنانية  املونة  اأ�سناف  وت�سويق  كت�سنيع  زراعية  بن�ساطات 

العليق، رب البندورة والبندورة املجففة، النباتات الزهرية، الك�سك العادي اأو امل�سنع من الذرة اأو 

عمال اليدوية كالر�سم على القما�ض واخلياطة املميزة  �سافة اإىل ن�ساطات اأخرى مثل االأ رز، باالإ االأ

)ميالن ودنتيل( واحلفر على الزجاج.

م�رشوع التنمية الزراعية

الزراعية،  التنمية  م�رشوع  اطار  �سمن 

وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

الزراعة ال�ستمالك مركز لت�سنيع اخل�سار 

والفاكهة و�رشاء مولد كهرباء وعربة لنقل 

التعاونية  اأمتت  وقد  التعاونية.  منتجات 

اطالق  �سدد  يف  وهي  البناء  �رشاء 

على  املعدات وح�سلت  ل�رشاء  املناق�سات 

بقيمة  وروبية  االأ املنحة  من  ول  االأ اجلزء 

33 الف يورو.

التقنية  امل�ساندة  امل�رشوع  يقدم  كما 

ع�ساء التعاونية يف جماالت عدة اأهمها  الأ

اجلودة  نظم  تطبيق  جمال  يف  التدريب 

واأعمال الت�سويق امل�سرتك.

التعاونية  توؤمنها  التي  اخلدمات  ومن 

ع�ساء ما يلي: لالأ

- تطوير كفاءات املراأة الريفية يف ت�سنيع املونة اللبنانية.

- حت�سني اإنتاج وت�سنيع املونة اللبنانية وتعميمها يف املنطقة.

- اقامة دورات تدريبية وا�ستقدام اخلرباء واملخت�سني بكافة �سوؤون املراأة.

ع�ساء وتدعيم اال�ستقرار يف الريف.  - حت�سني اأو�ساع االأ

وتعمل اجلمعية على ت�سجيع اع�سائها على التخ�س�ض يف اإنتاج منتجات لبنانية مميزة كالك�سك 

رز( و�سناعة مربى العليق، وتقوم بحمالت ترويجية لتوجيه  اخلايل من الغلوتني )من الذرة اأو االأ

امل�ستهلك على فوائد املونة املنتجة يدويًا مقارنة مع املونة املنتجة بطريقة جتارية.

تاأ�س�ست اجلمعية التعاونية ملزارعي اخل�سار والفاكهة يف النبي عثمان التي تبعد 24 كلم عن 

مدينة بعلبك يف العام 2004 وهي ت�سم 42 ع�سواَ ميار�سون زراعة اأ�سناف الفاكهة مثل التفاح 

والزيتون على م�ساحة ت�سل اىل 500 دمن اأي حوايل ثلث امل�ساحة املزروعة يف املنطقة املمتدة من 

�سهل اللبوة اإىل اأرا�سى بلدة جديدة الفاكهة.

م�رشوع التنمية الزراعية

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

الزراعية ل�رشاء مركز متطور للتربيد والتو�سيب، واأمتت املناق�سة اخلا�سة 

با�ستمالك البناء وهي يف �سدد اإعداد املناق�سات اخلا�سة مبعدات التربيد 

لتجهيزه ومولدات الكهرباء ورافعة متنقلة )قوة 2 طن( وح�سلت على اجلزء 

ول 2007. ا�سافة لذلك،  وروبية يف 15 ت�رشين االأ ول من قيمة املنحة االأ االأ

ر�ساد الع�ساء التعاونية يف جماالت  يوؤمن امل�رشوع امل�ساندة التقنية واالإ

عدة اأهمها التدريب يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال الت�سويق امل�سرتك 

ملنتجات اجلمعية.

ومن اخلدمات التي توؤمنها التعاونية لالع�ساءها:

نتاج ما ي�ساهم يف خف�ض الكلفة على  - التح�سيل امل�سرتك ملدخالت االإ

املزارع الفرد.

- اال�ستفادة من معدات قطف الزيتون التي تنوي اجلمعية ا�ستقدامها عرب 

وزارة الزراعة.

نتاج. فات وحت�سني جودة االإ - معاجلة االآ

- تطوير قدرات وخربة املزارعني عرب الدورات التدريبية بالتعاون مع 

موؤ�س�سات غري حكومية اأو حملية.

- فتح جمال اال�سترياد املبا�رش مل�ستلزمات اجلمعية وت�سدير منتجات اجلمعية خا�سة التفاح 

اإىل م�رش الذي ي�سكل 80٪ من اإنتاج اجلمعية.

- تر�سيد ا�ستهالك املواد الكيماوية للح�سول على انتاج ع�سوي.

تعمل التعاونية على ا�ستحداث مركز لتو�سيب اخل�سار والفاكهة بطريقة حديثة يف الق�سم العلوي 

�سافة اإىل اإن�ساء قاعة لالجتماعات واملحا�رشات وجتهيز مكاتب  من املبنى املخ�س�ض للتربيد، باالإ

للدرا�سات. كما تنوي اجلمعية تنفيذ م�رشوع ل�رشاء مركبات نقل مربدة  لت�سدير منتجاتها.

اجلمعية التعاونية ملزارعي اخل�شار والفاكهة يف النبي عثمان اجلمعية التعاونية الزراعية احلرفية يف خربة قانافار

منح  الي�سال  الزراعة  وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  اطار  يف 

ا�ستوفت  ايل  الزراعية  التعاونيات  اىل  االوروبي  االحتاد 

التزاماتها �سمن م�رشوع التنمية الزراعية، وبعد موافقة الوزير 

املهند�سة  للم�رشوع  الوطنية  املديرة  قامت  ال�ساحلي،  طالل 

جمانة كرامة قر�ساب، بت�سليم هبات مالية اىل �ستة تعاونيات 

ا�سافية هي:

دار  الزيتون يف  اإنتاج  ت�سنيع  لتطوير  التعاونية  اجلمعية   .1

بع�ستار- الكورة،  وت�سم 17 اأع�ساء برئا�سة ال�سيد رفول رفول 

وقيمة الهبة 66.400 يورو.

مراء، وت�سم  2. اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف حو�ض االأ

15 ع�سوا برئا�سة عبدو �سكاف وقيمة الهبة 66.400 يورو.

بيوكوب  الع�سوية-  للزراعة  اللبنانية  التعاونية  اجلمعية   .3

وقيمة  غربيل  ع�سام  باإدارة  ع�سوا   120 وت�سم  ب�رشي،  لبنان 

الهبة 66.400 يورو.

النبي  يف  والفاكهة  اخل�سار  ملزارعي  التعاونية  اجلمعية   .4

الهبة  وقيمة  نزهة  ح�سني  برئا�سة  اأع�ساء   42 وت�سم  عثمان، 

47.470 يورو.

والفاكهة  اخل�سار  وت�سدير  لتو�سيب  التعاونية  اجلمعية   .5

الذهبي”، وت�سم 15 ع�سوا برئا�سة مي�سال  “الوادي  يف زحلة  

�سكاف وقيمة الهبة 66.400 يورو.

النا�رشية  بلدة  يف  العامة  الزراعية  التعاونية  اجلمعية   .6

وجوارها، وت�سم 20ع�سوا برئا�سة زكي الرت�سي�سي قيمة الهبة  

59.633  يورو.

اإمتامها  بعد  ال�ست  للتعاونيات  خري  االأ الق�سط  �رشف  و�سيتم 

عملية اإن�ساء و�رشاء اال�ستثمارات املقررة لبدء ت�سغيل م�رشوعاتها 

اخلا�سة بتح�سني جودة املنتجات والت�سويق امل�سرتك ملنتجات 

ع�ساء. االأ

 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 Karame
 Kordab awarded 6 farmer groups (out of 48) the first
 installment of their promised ADP grants. Grants varied
 between €47,470 and  €66,400, depending on the value of
 the submitted projects, and totaled more than €370,000.
 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

�شل�شلة ندوات حول �شالمة الغذاء ونظم اإدارة اجلودة


