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ب�صبب  لبنان  يف  تطوراً  الفوكادو  زراعة  �صهدت 

ارتفاع الطلب على هذه الفاكهة يف ال�صواق املحلية، 

وهي منت�رشة يف املناطق ال�صاحلية على طول ال�صاطئ 

اتية، وخ�صو�صًا  اللبناين حيث الظروف املناخية املوؤ

على ال�صاحل اجلنوبي.

العاملية  الغذية  منظمة  اح�صاءات  اآخر  ت�صري 

)2005( اىل حلول لبنان يف املرتبة الوىل بني الدول 

العربية املنتجة لالفوكادو يف منطقة ال�رشق الو�صط 

ثاين  وهو  طن،   5،000 يوازي  �صنوي  انتاج  بحجم 

اكرب منتج لالفاكادو بعد املغرب )16،500 طن( بني 

جميع الدول العربية. 

كونه  يف  لالفوكادو  القت�صادية  الهمية  وتكمن 

منتج ذو مردود اقت�صادي جيد بالن�صبة اىل املزارع، 

اذ ت�صل ا�صعار مبيعه باجلملة اىل حوايل 6.000 ل.ل. 

ذو  منتج  كونه  اىل  بال�صافة  املو�صم،  خارج  للكيلو 

قيمة م�صافة عالية ميكن ا�صتخدامه با�صكال متعددة 

يف  اأولية  كمادة  والت�صنيع  الطازج  ال�صتهالك  منها 

ال�صناعات الغذائية اأو يف �صناعة مواد التجميل.

ذات قيمة غذائية عالية،  الفوكادو  وتعترب فاكهة 

غنية  وهي  الفيتامينات  من  جيدة  ن�صبة  حتوي  فهي 

باللياف والدهون املفيدة وت�صتخدم ملعاجلة اعرا�ض 

والكولي�صرتول  ال�صكري  وامرا�ض  املبكرة  ال�صيخوخة 

مفيدة  وهي  الع�صاب  تهدئة  يف  وت�صهم  وال�رشطان 

لتنقية الب�رشة وتغذيتها.

اأبرز الزراعات  كل ذلك يجعل من الفوكادو اأحدى 

ينبغي  التي  العالية  التفا�صلية  امليزة  ذات  الواعدة 

التو�صع بها يف لبنان.  

Avocado cultivation has witnessed a significant growth over the 
last years in Lebanon, especially due to the unique characteristics 
inherent to this produce, including the high nutritious value, its 
usability in agro-processing and in the manufacturing of medicines 
and of beauty products also. Most importantly, Avocado plantation 
is a high value added, rather profitable business, especially that the 
off-season price per kilo could reach around 6,000 LBP.
According to FAO statistics for the year 2005, Lebanon came on top 
of countries producing Avocadoes in the Middle East (ME) region, 
with a yearly production of around 5,000 tons. In comparison to 
its Arab peers, and still within the contest of Avocado production, 
Lebanon ranked second, following Morocco whose yearly production 
in 2005 reached around 16,500 tons.

نود بادئًا ذي بدء اأن نتوجه بجزيل ال�صكر اإىل اإدارة الن�رشة 

عن  للتعبري  املزارعني  اأمام  املجال  ف�صاحها  لإ الزراعية 

اآرائهم حول م�رشوع التنمية الزراعية الذي نعتربه من اجنح 

امل�صاريع التي تعمل على تطوير قطاع الزراعة يف لبنان.

يف  املثمرة  �صجار  لالأ الزراعية  التعاونية  اجلمعية  داأبت 

يف  املزارعني  م�صاندة  على  اإن�صائها  منذ  اهدن  زغرتا- 

من  تعاين  التي  التفاح  زراعة  جمال  يف  ل�صيما  املنطقة، 

القدرة  وعلى  نتاج  الإ جودة  على  �صلبًا  توؤثر  عدة  م�صاكل 

�صواق التقليدية، مع �صعوبة  التناف�صية للتفاح اللبناين يف الأ

وروبية. �صواق اجلديدة وخا�صًة الأ كبرية يف الولوج اإىل الأ

ال�صعب، و�صعت اجلمعية  الو�صع  و�صعيًا للخروج من هذا 

م�رشوعًا يت�صمن حتديث الب�صاتني من خالل ا�صتقدام ا�صناف 

�صبور(  و�صكارلت  غال،  رويال  غولد،  ليز  رد،  )�صوبر  جديدة 

نتاج، وتقدمت به  وحل م�صكلة الري امل�صت�رشية وت�صنيع الإ

اىل م�رشوع التنمية الزراعية لدى وزارة الزراعة.

بذلك، ح�صلت اجلمعية من امل�رشوع على هبة ممولة من 

الحتاد الوروبي، مت �رشفها لتجهيز م�صنع للع�صري باآلت 

يف  وهي  احلديثة،  والتو�صيب  والتعبئة  والتعقيم  الع�رش 

�صدد اإنتاج اأول دفعة جتريبية من ع�صري التفاح. كما يوؤمن 

املجالت  �صتى  يف  للمزارعني  التقنية  امل�صاندة  امل�رشوع 

خا�صًة اتباع الت�صويق امل�صرتك وتطبيق نظم اجلودة.

الزراعة  وزارة  اأع�صائها  بكافة  اجلمعية  ت�صكر  نهايًة،   

على تنفيذ هذا امل�رشوع ال�صا�صي، كما ت�صكر ادارة م�رشوع 

على  البحاث  وم�صلحة  الغرف  واحتاد  الزراعية  التنمية 

النتاج  وخا�صة  املجالت  �صتى  يف  وامل�صاندة  الدعم 

امل�رشوع  هذا  اطار  يتو�صع  ان  اأمل  على  والت�صويق،  والدارة 

يف امل�صتقبل لت�صتفيد منه جميع التجمعات الزراعية العاملة 

يف لبنان.

�رسكي�ض معو�ض

�صجار املثمرة يف زغرتا- اهدن رئي�ض اجلمعية اجلمعية التعاونية الزراعية لالأ

Lebanon: A Leading Producer of 
Avocadoes Among Arab Countries

The Agricultural Coop for fruit trees in Zgharta  
actively supports apple growers to enhance their 
production and thus, provides them with the needed 
assistance to face up to the problems that undermine 
the competitiveness of their local produce and that, 
consequently, hinder their access to international, 
namely European markets.
Within the ADP, the Coop, having received the 
promised ADP financial and technical assistance, has 
equipped a specialized facility with the packaging, 
sterilizing and apple juice processing machinery, and 
expects to produce its first batch of apple juice in very 
soon future.
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فوكادو Avocado Productionاإنتاج الأ
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فوكادو Main Avocado Varietiesاأ�صناف الأ

تعريف

يعرف الفوكادو حتت ال�صم العلمي persea americana mill وهو من ف�صيلة  lauraceae املنت�رشة يف 

فوكادو والتي منها انت�رش اإىل  �صلي لالأ دول منطقة اأمريكا ال�صتوائية، وخا�صة املك�صيك، التي تعترب املوطن الأ

الربازيل والبريو وجنوب الوليات املتحدة المريكية )فلوريدا وكاليفورنيا( ودول اأخرى كالهند والفيليبني.

القيمة الغذائية وطرق اال�ستهالك 

ا�صتهلك املك�صيكيون القدامى الفوكادو كمن�صط، وهي تعترب اليوم فاكهة ذات قيمة غذائية عالية، اإذ اأنها 

التي  الغذائية  لياف  وبالأ الكولي�صرتول،  ملر�صى  املفيدة  وبالدهون   ،B و   E خا�صًة  بالفيتامينات  غنية 

ت�صاعد على �صبط م�صتوى ال�صكر يف الدم وت�صهل حركة املعدة. والفوكادو غني جداً مب�صادات الك�صدة التي 

ت�صاعد يف التخفيف من اأعرا�ض ال�صيخوخة املبكرة وعلى مكافحة بع�ض اأ�صكال ال�رشطان ومر�ض القلب، 

م�صادة  بخ�صائ�ض  ويتميز  امل�صنني،  لدى  الب�رشية  اخلاليا  تلف  من  ويقي  ع�صاب،  الأ تهدئة  يف  وي�صهم 

�صابات اجللدية ولتنقية الب�رشة وتغذيتها. للجراثيم والفطريات وي�صتخدم يف عالج الإ

خر بح�صب العادات والذواق، فهو ي�صتخدم يف حت�صري املقبالت  تختلف طرق ا�صتهالك الفوكادو من بلد لآ

واملثلجات  الع�صائر  �صنع  ويف  )�صو�صي(،  واليابانية  )تاكو(  املك�صيكية  والوجبات  واحل�صاء  وال�صلطات 

واحللويات. كما ي�صتخدم الفوكادو يف �صنع املراهم لعالج الب�رشة وللتدليك. 

فوكادو طرق زراعة االأ

نتاج �صتول جديدة. وميكن زراعة البذور مبا�رشًة بعد ا�صتخراجها  ت�صتخدم بذور ثمار الفوكادو النا�صجة لإ

اأو بعد حفظها لفرتة ق�صرية يف الرتبة على حرارة 5 درجات مئوية. بعدها تفرد ال�صتول عندما ي�صل طولها 

– 40 �صم حتى موعد  حلوايل 25 �صم، وتزرع يف امل�صتل �صمن �صفوف ترتاوح امل�صافة بني ال�صتول 30 

واآذار  �صباط  �صهري  خالل  الب�صتان  اإىل  تنقل  ثم  مرا�ض.  الأ من  وحمايتها  بت�صميدها  العناية  مع  التطعيم 

وتزرع يف �صفوف ترتاوح امل�صافة بني الغرا�ض وال�صفوف حوايل 6 اأمتار.

العوامل املوؤاتية لزراعة االفوكادو

احلرارة

احلرارة  معدل  يكون  اأن  الفوكادو  زراعة  تتطلب 

ال�صنوية 14 درجة مئوية، على اأن ل تقل عن ناق�ض 

�صجرة  موت  اإىل  ذلك  يوؤدي  ل  كي  مئوية  درجتني 

الفوكادو. 

الرطوبة

زهار مبعدل 70 اىل 80 ٪. يحتاج الفوكادو اإىل توفر رطوبة مرتفعة خا�صة عند الإ

الرتبة

يزرع الفوكادو يف الرتبة اخل�صبة اخلفيفة واجليدة ال�رشف، لذا فهو يتاأقلم جيداً مع اأنواع الرتبة الطينية 

اأنه �صديد احل�صا�صية للملوحة، ول يتنا�صب مع الرتبة الطينية الثقيلة التي  اإذ  مالح  الغنية واخلالية من الأ

تت�صبب بتعفن اجلذور، ول مع الرتبة الكل�صية التي تت�صبب باأعرا�ض النق�ض يف العنا�رش املعدنية كاحلديد 

)اأوراق �صفراء ذات عروق خ�رشاء(.

االمطار والري

يحتاج الفوكادو لتوفر اجواء رطبة ون�صب امطار مرتفعة )1200 – 1600 مم �صنويًا( كما يتطلب الري 

با�صتمرار، لكنه يخ�صى املياه الراكدة التي توؤدي اإىل اختناق اجلذور.

�ساءة االإ

تتطلب زراعة الفوكادو توفر نور ال�صم�ض مبعدل 2300 اإىل 2500 �صاعة �صنويًا، لذا فهي تتاأقلم جيداً يف 

مناطق زراعة احلم�صيات.

�صواق العاملية: فويرتي )Fuerte، اأطنجا )Ettineger( وها�ض  �صناف ال�صائعة يف الأ تختلف اأ�صناف الفوكادو بح�صب �صكل الثمار )كروي اأو كمرثي( ولون الق�رشة )اأخ�رش اأو داكن( وطبيعتها )مل�صاء اأو خ�صنة(. ومن اأهم الأ

)Hass(

اأن كانت تعرف قبلها يف امريكا حتت  العام 1669، بعد  لل�صري هرني �صلون يف  »اأفوكادو«  تعود ت�صمية 

�صهر من هذه الفاكهة  ا�صم Alligator Pear  وتعنى كمرثى التم�صاح، كما يقال اأن اأول من اكت�صف النوع الأ

)ها�ض( هو �صاعي بريد من منطقة كاليفورنيا يف جنوب الوليات املتحدة المريكية.

Ettinger اأطنجا

جا�ض، حجمها متو�صط اإىل كبري )142 – 396 غرام(،  �صكل الثمرة ي�صبه الإ

فاحت  اأخ�رش  لون  ذات  اللّب  مع  التما�صك  �صديدة  ورفيعة،  مل�صاء  ق�رشتها 

كبري،  البذرة  حجم  الكامل.  الن�صج  مرحلة  بعد  حتى  كبرية  ملعية  وذات 

وي�صتدل على ن�صج الثمار عندما ي�صهل قطفها.

Fuerte  فويرتي

جا�ض، حجمها متو�صط اإىل كبري )142–396 غرام(،  �صكل الثمرة ي�صبه الإ

ق�رشتها مل�صاء، �صهلة التق�صري ذات لون اأخ�رش حتى ما بعد مرحلة الن�صج 

ي�صهل  عندما  الثمار  ن�صج  على  وي�صتدل  متو�صط،  البذرة  حجم  الكامل، 

قطفها.

  

Gwen  جوين

حجمها  الوا�صح،  التنا�صق  عدم  اإىل  عمومًا  مييل  كروي  �صبه  الثمرة  �صكل 

�صهلة  و�صميكة،  خ�صنة  ق�رشتها  غرام(،   425  –  170( كبري  اإىل  متو�صط 

التق�صري ذات لون اأخ�رش داكن ومييل اإىل ال�صواد عندما ي�صبح نا�صجًا. حجم 

البذرة �صغري اإىل متو�صط، وي�صتدل على ن�صج الثمار عندما ي�صهل قطفها.

Hass  ها�ض

جا�ض، حجمها متو�صط اإىل كبري )142 – 396 غرام(،  �صكل الثمرة اأقرب لالإ

اإىل  داكن ومييل  اأخ�رش  لون  ذات  التق�صري  �صهلة  و�صميكة،  ق�رشتها خ�صنة 

ال�صواد بعد مرحلة الن�صج الكامل. حجم البذرة �صغري اإىل متو�صط، وي�صتدل 

على ن�صج الثمار عندما ي�صهل قطفها.

فوكادو حول العامل  انتاج االأ

اأهم دولة منتجة  العام 2005 حوايل 3.3 مليون طن، ويعترب املك�صيك  العاملي لالفوكادو يف  نتاج  الإ بلغ 

مريكية. فوكادو يف العامل مع حوايل مليون طن، يليه ت�صيلي ثم الوليات املتحدة الأ لالأ

�صواق على  ومن اكرث اأ�صناف الفوكادو انت�صاراً، ال�صنف “ها�ض” املنتج خا�صًة يف املك�صيك واملتوفر يف الأ

مريكية من اأوىل املناطق التي تنتج الفوكادو على  مدار ال�صنة، كما تعترب كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأ

مدار ال�صنة، وهي توؤمن 80٪ من اإنتاج الفوكادو يف الوليات املتحدة.

اإنتاج االفوكادو يف لبنان

�صواق املحلية خا�صًة  �صهدت زراعة الفوكادو تطوراً يف لبنان ب�صبب ارتفاع الطلب على هذه الفاكهة يف الأ

يف املطاعم والفنادق، وهي منت�رشة يف املناطق ال�صاحلية على طول ال�صاطئ اللبناين حيث الظروف املناخية 

اتية. وو�صل حجم اإنتاج الفوكادو يف لبنان خالل العام 2005 بح�صب اآخر اإح�صاءات وزارة الزراعة اإىل  املوؤ

حوايل 5.000 طن، اأي بزيادة قدرها 13٪ مقارنًة مع العام 1990.

Avocado production in the World

In 2005, world production of Avocado was estimated at around 3.3 million tons. 
Mexico was the top producing country for that year, with around 1 million tons, 
and was followed respectively by Chili and the USA.
“Haas” is the most popular Avocado variety and is normally available all around 
the year in the Mexican, and also in US markets (namely in California which 
provides around 80% of the US consumption needs of this produce).

Avocado production in Lebanon
Avocado production in Lebanon witnessed a significant growth over the last 
years, especially in light of the heightened local demand for this exotic produce. 
In 2005, local production of Avocado amounted to around 5,000 tons, depicting 
thus a 13% increase since the 1990 level (latest MoA statistics).

Reed  رييد

غرام(،   510  –  227( كبري  اإىل  متو�صط  حجمها  كروي،  الثمرة  �صكل 

ق�رشتها �صبه خ�صنة و�صميكة، �صهلة التق�صري ذات لون اأخ�رش داكن بعد 

مرحلة الن�صج الكامل. حجم البذرة متو�صط، وي�صتدل على ن�صج الثمار 

عندما ي�صهل قطفها.

Pinkerton  بينكرتون

جا�ض مع انحناء اأعالها، حجمها كبري )227 –  �صكل الثمرة ي�صبه الإ

510 غرام(، ق�رشتها �صبه خ�صنة، �صهلة التق�صري ذات لون اأخ�رش داكن 

ن�صج  على  وي�صتدل  �صغري،  البذرة  حجم  الكامل،  الن�صج  مرحلة  بعد 

الثمار عندما ي�صهل قطفها.

  

Bacon بايكون

جا�ض، حجمها �صغري اإىل متو�صط )170 – 396  �صكل الثمرة اأقرب لالإ

بعد  ما  حتى  اأخ�رش  لون  ذات  التق�صري  �صهلة  مل�صاء،  ق�رشتها  غرام(، 

على  وي�صتدل  كبري،  اإىل  متو�صط  البذرة  حجم  الكامل،  الن�صج  مرحلة 

ن�صج الثمار عندما ي�صهل قطفها. 

 Zutano زوتانو

 396 – جا�ض، حجمها متو�صط اإىل كبري )170  �صكل الثمرة ي�صبه الإ

غرام(، ق�رشتها مل�صاء، �صهلة التق�صري ذات لون اأخ�رش لمع مائل اإىل 

متو�صط،  البذرة  حجم  الكامل.  الن�صج  مرحلة  بعد  ما  حتى  ال�صفرار 

وي�صتدل على ن�صج الثمار عندما ي�صهل قطفها.



Technical Information تقنيات زراعية

Main Avocado Diseases & Pests اأهم اأمرا�ض الفوكادو

بحاث العلمية الزراعية – تل عمارة  امل�صدر: د. ايليا �صويري – م�صلحة الأ

اأهم احل�رسات 

 Red Thrips retithrips syriacus الرتيب�ض االحمر

لوحظ انت�صار هذا النوع من الرتيب�ض على الفوكا حديثًا يف 

لبنان.

�سابة: اأعرا�ض االإ

وراق والثمار. • ت�صيب هذه احل�رشة الأ
الريقات فبلونها  اأما  البني  بلونها  البالغة  تتميز احل�رشة   •

حمر. الأ

على  رمادية  نقاطًا  حمدثة  النبات  ع�صارة  من  تتغذى   •
ال�صحبرية  منو  م�صببة  بكثافة  ع�صلية  ندوة  وتفرز  وراق  الأ

ال�صوداء مما ينعك�ض �صلبًا على القيمة الت�صويقية للثمار. 

Heliothrips haemorrhoidalis تريب�ض احلم�سيات

كثري النت�صار يف لبنان خا�صة على احلم�صيات ويف البيوت البال�صتيكية. ومل يثبت 

على  �صابة  الإ وجود  من  بالرغم  لبنان  الفوكادو يف  زراعات  على  انت�صاره  علميا 

خرى الفوكادو يف البلدان الأ

•  تتميز احل�رشة البالغة بلونها البني، اأما الريقات فلونها ا�صفر.
• ت�صيب احل�رشة اأوراق الفوكادو حمدثًة بقعًا ف�صيًة لمعًة وت�صيب الثمار م�صببًة 

تق�صبها.

ا�سرتاتيجية املكافحة: 

• ينبغي التاأكد من مدى انت�صار احل�رشة قبل البدء بتطبيق املكافحة، لذلك يف�صل 
مراجعة مهند�ض زراعي اأو تقني خمت�ض.

زرق التي جتذب الرتيب�ض عند بداية مرحلة  • و�صع امل�صائد الال�صقة ذات اللون الأ
من  والتخفيف  احل�رشة  وجود  مبراقبة  ي�صمح  مما  الثمار  ن�صوج  حتى  زهار  الإ

عددها.

عداء الطبيعيني للح�رشة يف احلقل مثل الوري�ض Orius املنت�رش يف لبنان. • تواجد الأ
زوتي املتوازن للتخفيف من النمو اخل�رشي واعتماد التقليم يف حالت النمو  • اعتماد الت�صميد الآ

من  يخفف  مما  لل�صجرة  الكثيف  اخل�رشي 

�صابة. الإ

ب�صكل  امل�صابة  الثمار  ا�صتبعاد  ي�صتح�صن   •
للثمار  املبكر  القطف  واعتماد  خا�ض، 

يف  ا�صابتها  لتفادي  عام  ب�صكل  النا�صجة 

حال تركت على ال�صجرة.

املبيدات  لبع�ض  الكيميائي  الر�ض  اعتماد   •
احل�رشية مثل البرييرثين اأو املالثيون 

احل�رشية  املبيدات  ا�صتعمال  تاليف   •
خالل  النحل  على  تق�صي  التي  ال�صامة 

زهار. فرتة الإ

 Phacelia الفا�صيليا  نبتة  زرع   •
اأ�صجار  حميط  يف   tanacetifolia
اإزهارها  موعد  يتزامن  التي  الفوكادو 

مع الفوكادو والتي جتذب اأزهارها ذات 

زرق ح�رشة تريب�ض احلم�صيات، على اأن يتم اإتالف النبتة يف مرحلة لحقة للق�صاء على  اللون الأ

احل�رشة. 

  Oligonychus persea , Ol. Yothersi and Tetranychus urticae :العناكب

اأو الكاروز �صجرة الفوكادو، لكن ل تتوفر معلومات دقيقة حول  اأنواع عدة من العناكب  ت�صيب 

النواع املنت�رشة يف  لبنان.

�سابة: اأعرا�ض االإ

وا�صفل  اأطراف  على  الفتية  واحل�رشات  الريقات  تتغذى   •
وراق، وميكن لبع�ض اأنواع العناكب اأن تتغذى على ال�صطح  الأ

.)Oli. Punicae( وراق العلوي لالأ

وراق. • حتدث بقعًا �صفراء اإىل بنية داكنة على الأ
• تنت�رش يف اأوا�صط ف�صل ال�صيف خا�صة يف املناخ اجلاف 
وراق  وترتفع اأهمية ال�رشر مع نهاية الف�صل حني تت�صاقط الأ

كرث ت�رشراً.  الأ

ا�سرتاتيجية املكافحة:

املن  اأ�صد  الوري�ض،  بقة  ال�صتاتور�ض،  خنف�صاء  مثل  لالكاروز  الطبيعيني  عداء  الأ على  العتماد   •
خرية منت�رشة على اأوراق العنب يف الب�صاتني املهملة. والكاروز املفيدة وهذه الأ

• ميكن ا�صتعمال زيت البرتول مع اأو بدون مادة البامكتني يف بداية ال�صيف اأو يف اآخره.
• ت�صاعد العوامل املناخية مثل ارتفاع درجة احلرارة بالتزامن مع انخفا�ض ن�صبة الرطوبة يف احلد 

من انت�صار العناكب. 

  

طوار البيولوجية للح�رشة الأ

يرقة  العدو الطبيعي

بحاث العلمية الزراعية - الفنار امل�صدر: م. زينات مو�صى وم. جنالء اخلوري – م�صلحة الأ

فطر فيتوفتورا �سينامومي

  Phytophtora Root Rot - phytophtora cinnamomi

�سابة:  اأعرا�ض االإ

وراق وتقزم حجمها وا�صفرار لونها وذبولها يف بع�ض احلالت، وظهور تلون بني على  • اإ�صابة الأ
اأطرافها.

زهار، مما يوؤدي لحقًا اإىل اإنتاج ثمار �صغرية احلجم. وراق خالل فرتة الإ • ت�صاقط الأ
• ا�صابة اجلذور والغ�صان وعدم اإنبات اأغ�صان جديدة.

اإىل هياكل  ال�صجار وحتولها  الب�صتان وتلف  انت�صار املر�ض يف  املتقدمة:  ال�صابة  • يف مراحل 
ياب�صة.

انت�سار  على  امل�ساعدة  العنا�رس 

املر�ض:

• الرطوبة املرتفعة وخا�صة يف الرتبة.
الرتبة  يف  امللوحة  ن�صبة  ارتفاع   •

بالتزامن مع تدين ن�صبة الرطوبة.

 30  -  27( املرتفعة  اجلو  حرارة   •
درجة مئوية(.

�صول امل�صابة بالفطر. • ا�صتخدام الأ
الرتبة  بوا�صطة  املر�ض  انتقال   •
خالل  من  اأو  حذية  الأ على  امل�صابة 

التو�صيب  وعبوات  واملركبات  املعدات 

امل�صتخدمة يف الب�صتان.

ا�سرتاتيجية املكافحة 

حمددة  و�صائل  وجود  لعدم  نظراً 

يف�صل  املر�ض،  هذا  على  لل�صيطرة 

التي  املتكاملة  املكافحة  طرق  اعتماد 

الزراعية  والعمليات  الوقاية  ت�صمل 

واملعاجلة الكيميائية، ومن اهمها:

مثل  الزرع  موقع  اختيار  ح�صن   •
را�صي ذات النحدار اخلفيف ل�رشف  الأ

املياه، اأو الزراعة �صمن م�صطبات عالية يف الرتبة الثقيلة.

العمق  والقليلة  للمياه  )الت�رشيف(  النفاذ  ال�صعبة  الرتبة  ت�صتثنى  حيث  الرتبة  اختيار  ح�صن   •
والطينية الثقيلة  والعالية امللوحة.

• اإعتماد التعقيم ال�صم�صي: تعري�ض الرتبة ل�صعة ال�صم�ض وتدفئتها من خالل تغطيتها بالنايلون.
 (micro organisms) املجهرية  الكائنات  عمل  لتفعيل    ٪8 اإىل  الع�صوية  املواد  ن�صبة  رفع   •

املكافحة للمر�ض وحت�صني تركيبة الرتبة (structure) عرب اإ�صافة املل�ض. 

زوتي. • ا�صتعمال متوازن للت�صميد الآ
• ر�ض ال�صجرة والرتبة مبادة الفوزيتيل اأملنيوم اأو امليتالك�صيل.

 cercospora purpura  مر�ض ال�رسكو�سبورا

�سابة: اأعرا�ض االإ

• ظهور ت�صققات �صغرية وبنية اللون على الوراق. 
�صابة املتقدمة. وراق يف حالت الإ • ت�صاقط الأ

• ظهور جروح داكنة اللون على الثمار.
• توؤدي الت�صققات واجلروح اىل تف�صي الطفيليات وظهور اأمرا�ض اأخرى 
على  خا�صة   colletotrichum gloesporioides النرتاكنوز  مثل 

الثمار النا�صجة.

ا�سرتاتيجية املكافحة:

• ا�صتخدام مبيدات الفطريات املكونة من النحا�ض مثل هيدروك�صيد النحا�ض اأو الوك�صيكلورور اأو 
�صلفات النحا�ض، وغريها مثل الكلوروتالونيل والبينوميل. 

colletotrichum gloesporioides

ول 2007    -   3     اأخبار التنمية الزراعية العدد 11 ت�شرين الثاين/ كانون الأ

cercospora purpura

ح�رشة الرثيب�ض



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

اخل�صائ�ض الواجب توفرها خالل مرحلة تخزين اخل�صار والفاكهة وحفظها يف مراكز 

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

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

اأ�صا�صي يف حت�صني  ال�صتهالك املبا�رش. بالتايل، فان اعتماد معامالت ما بعد القطاف هو عامل 

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

Post Harvest Techniques for Avocadoمعامـالت ما بعد احل�صاد لالفوكادو

Technical Information تقنيات زراعية

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

نواع واأ�سناف اخل�سار والفاكهة متوفرة عند الطلب.  * * املعلومات حول تقنيات ما بعد احل�ساد العائدة الأ

ول 2007 4- اأخبار التنمية الزراعية العدد 11، ت�شرين الثاين/ كانون 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

�ضرار الطبيعية والفيزيولوجية الأ

اأ�رسار التربيد

Chilling Injury
تنقر  اخلارجية:  العرا�ض  اأهم  من 

النا�صجة  للثمار  اللون  ا�صوداد  الق�رشة، 

ودرجتني  �صفر  بني  حرارة  على  املخزنة 

كرث من 7 اأيام.  مئوية لأ

الثمار املخزنة على حرارة ما بني  اأما 

3 و5 درجات مئوية ملدة زمنية تتجاوز 

يف  بني  لتلون  معر�صة  فهي  �صبوعني،  الأ

احل�صا�صية  وزيادة  الن�صج،  وتاأخر  اللب، 

مرا�ض.  لالأ

�صابة باأ�رشار  يختلف توقيت ظهور الإ

�صناف ومناطق  التربيد و�صدتها بح�صب الأ

نتاج ومراحل الن�صج.  الإ

�رسار الباثولوجية  االأ

Pathological Disorders
Anthracnose  مر�ض االنرتاكنوز

 colletotrichum لفطر  يعود 

gloeosporioides  الذي يظهر، عند بدء تلنّي الثمار، على �صكل بقع م�صتديرة �صوداء مغطاة بكتل 
�صابة اإىل لب الثمار مع ظهور تلون  �صابة املتقدمة. وتنتقل الإ جرثومية وردية اللون يف مراحل الإ

بني ونكهة غري �صليمة.

Stem-end rot عفن ا�سفل ال�ساق

ال�صاق  ا�صفل  الذي يظهر عند    lasiodioplodia botryodiplodia theobromae يعود لفطر  

على �صكل تلون بني داكن اإىل ا�صود، ويتقدم نحو الطرف الزهري ثم يغطي كامل الثمرة، كما يعود 

لفطر dothiorella  gregaria على الثمار النا�صجة.

   Lasiodioplodia                                     Dothiorella                 

طرق الوقاية: 

• املحافظة على نظافة الب�صتان.
• ر�ض الثمار مببيدات فطرية قبل موعد القطاف.

�رشار. • تداول الثمار بعناية كبرية لتجنب تعر�صها لالأ
• تخزين الثمار يف اأجواء مربدة مبا�رشًةً بعد القطاف والعناية بها خالل عمليات الت�صويق.

Insect Control مكافحة احل�رسات

ميكن معاملة الثمار يف اأجواء مربدة على حرارة 1 درجة مئوية ملدة 14 يومًا من دون الت�صبب 

باأ�رشار التربيد، �رشط تخزينها م�صبقًا ملدة 12 اإىل 18 �صاعة على حرارة 38 درجة مئوية.

جواء املتحكم بها املطلوبة لعملية  ل تتحمل ثمار الفوكادو التعر�ض للحرارة املرتفعة و/اأو لالأ

مكافحة احل�رشات.  

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

معامالت ما بعد احل�ضاد

Maturity Indices  دالئل ال�سالحية للقطاف

تعترب ن�صبة املواد اجلافة )ذات الرتباط بن�صبة الزيت( كموؤ�رش على اكتمال منو ثمار الفوكادو، 

وترتاوح ن�صبة املواد اجلافة املطلوبة بني 19 و25٪ بح�صب ال�صنف: 19٪ ل�صنف فويرتي، ٪20.8 

احت�صاب فرتة زمنية  بعد  القطاف  ل�صنف ها�ض، و24.2٪ ل�صنف غوين. كما ميكن حتديد موعد 

زهار. حمددة بعد موعد الإ

  

Quality Indices دالئل اجلودة

عيوب  اأية  من  الثمار  الق�رشة، خلو  لون  لل�صنف(،  )طبقًا  ال�صكل  امل�صتهلك(،  لطلب  )طبقًا  احلجم 

واآثار  البني،  والتلون  الن�صوج  درجة  اخلدو�ض،  ال�صم�ض،  حروق  ال�صكل،  يف  كالت�صوهات  خارجية 

مرا�ض )عفن ا�صفل ال�صاق والنرتاكنوز(. احل�رشات والأ

مرغوبة  غري  روائح  وظهور  الثمار  اهرتاء  اإىل  �صناف  الأ لبع�ض  القطاف  موعد  تاأخري  يوؤدي 

خ�صو�صًا يف فرتات احلر ال�صديد. 

 

Optimum Temperature  درجة احلرارة املثلى

ما بني 13 و15 درجة مئوية للثمار اخل�رشاء املكتملة النمو بح�صب ال�صنف ومدة التخزين، وما 

بني 2 و4 درجات مئوية للثمار النا�صجة.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�سبية املثلى

ما بني 90 و٪95 

CO2 Rates of Respiration معدالت التنف�ض

احلرارة: درجة مئوية        5              10   20

 معدل التنف�ض:    25-10                         80-25             150-40  

  مل CO2/ كلغ x �صاعة

  

Rates of Ethylene Production معدالت اإنتاج االثيلني

القطاف  بعد  مبا�رشًة  الثيلني  اإنتاج  ويبداأ  ال�صجر،  على  الفوكادو  ثمار  اإن�صاج  عملية  تتم  ل 

وترتفع ن�صبته مع تقدم مرحلة الن�صوج. 

 Responses to Ethylene اال�ستجابات لالثيلني

اإن تعري�ض الثمار لغاز الثيلني بن�صبة 100 جزء باملليون، على حرارة 20 درجة  مئوية ملدة 

�صناف  لالأ �صاعة  اأو ملدة 12  العادية  �صناف  لالأ �صاعة  اأو ملدة 24  املبكرة  �صناف  لالأ �صاعة   48

املتاأخرة، يوؤدي اإىل اكتمال الن�صج خالل فرتة 3 اإىل 6 اأيام.

)�صنف  �صود  الأ اإىل  خ�رش  الأ من  الق�رشة  لون  وتغري  اللب  ليونة  ازدياد  الن�صج  دلئل  ابرز  من 

�رشار  الأ من  للتقليل  التداول  خالل  العناية  اإىل  )الطرية(  النا�صجة  الثمار  وحتتاج  “ها�ض”(. 
امليكانيكية.

Responses to CA اال�ستجابات للجو الهوائي املتحكم به

وك�صجني بني 2 و5٪ ، ون�صبة ثاين اأوك�صيد  يوؤدي التخزين يف اجلو الهوائي حيث ترتاوح ن�صبة الأ

الكربون بني 3 و10٪  اإىل  تاأخري تلنّي الثمار وتغرّي لون الق�رشة، وخف�ض ن�صب التنف�ض والثيلني. 

�صنف  من  الثمار  حفظ  وميكن  التربيد.  اأ�رشار  من  احلد  اإىل  اجلو  هذا  يف  التخزين  يوؤدي  كما 

“ها�ض” ملدة 9 اأ�صابيع على حرارة بني 5 و7 
ون�صبة   ٪2 اأوك�صجني  ون�صبة  مئوية،  درجات 

ثاين اأوك�صيد الكربون بني 3 و5٪ ، ثم اإن�صاجها 

على حرارة 20 درجة مئوية، كما يف�صل �صحب 

غاز الثيلني املنتج خالل عملية التخزين.

يوؤدي ارتفاع ن�صبة ثاين اأوك�صيد الكربون اإىل 

واللب  الق�رشة  تلون  ت�رشيع  اإىل   ٪10 فوق  ما 

حال  يف  خا�صة  مرغوبة،  غري  نكهة  وانتاج 

وك�صيجني عن ٪1. انخفا�ض ن�صبة الأ
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فوكادو Marketing Standards for Avocadoموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالأ

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

�صواق، ذات الرقم  FFV 42 ال�صادرة �صنة 1986 والتي مت تعديلها خالل ال�صنوات  للتداول يف الأ

�صارة اإىل عدم وجود موا�صفة لبنانية �صادرة عن وزير  1994، 2001، 2002 و2003. وجتدر الإ

الزراعة لالفوكادو.

اأواًل:

  persea americana mill تعود املوا�صفة املبينة فيما يلي اإىل الفوكادو من  اأنواع واأجنا�ض 

الطازجة املعدة لال�صتهالك املبا�رش با�صتثناء الثمار ذاتية التلقيح والفوكادو املعد للت�صنيع. 

ثانيًا:

تهدف �رشوط ثمار الفوكادو هذه اإىل حتديد املوا�صفات الواجب 

توفرها يف الفوكادو عند تقدميه للمراقبة عند الت�صدير بعد اإمتام عمليات 

 التو�صيب والتعبئة. 

دنى للموا�سفات   اأ - احلد االأ

خذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات وال�صتثناءات املو�صوعة   مع الأ

لكل نوع، يجب اأن تكون ثمار الفوكادو:

- كاملة.

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

- نظيفة، خالية من اأي مواد غريبة.

�صابتها بها. مرا�ض اأو اإي اأثر لإ - خالية من احل�رشات والأ

- خالية من اأ�صابتها باأ�رشار ال�صقيع.

- حتمل عنق مقطوع بحدة وبطول ل يتجاوز 10 ملم. دون اأن يكون وجوده �رشوريًا يف حال 

كان مو�صع انف�صال الثمرة �صليمًا وجافًا.

- خالية من اأية رطوبة خارجية غري طبيعية.

- خالية من اأي رائحة وطعم غريبني.

لها حتمل  ي�صمح  النمو  بعناية وعلى حال من  الفوكادو �صلبة ومقطوفة  ثمار  تكون  اأن  يجب 

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

ب – يف اكتمال النمو:

• يجب عل الثمار اأن تكون على قدر من النمو ميكن اأن ي�صتمر ب�صكل طبيعي حتى نهايته.
�صناف »فويرتي«  • على ن�صبة املواد اجلافة اأن ل تقل عن 21 ٪ ل�صنف »ها�ض« و20٪ لأ

�صناف.     و»بينكرتون« و»ريد« و19 ٪ لباقي الأ

• ل يجب اأن يكون طعم الثمار النا�صجة مراً. 
 ت  – يف الت�سنيف

 تفرز ثمار الفوكادو ثالثة اأنخاب كما هو وارد فيما يلي:

1 - نخب  ممتاز »اك�سرتا«

• يجب اأن تكون ثمار الفوكادو يف هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، تتحلى بكامل 
�صفات النوع اأو اجلن�ض جلهة ال�صكل واملظهر اخلارجي واللون. واأن تكون خالية من كل عيب ما 

عدا عيوب طفيفة �صطحية �رشط اأن ل توؤثر على ال�صكل العام اأو جودة الثمار اأو حفظها اأو طريقة 

تقدميها يف العبوة.

!• يجب اأن يكون عنق الثمرة  �صليمًا يف حال وجوده.
ول 2 - النخب االأ

• يجب اأن تكون ثمار الفوكادو يف هذا النخب على
درجة جيدة من اجلودة، يتحلى بكامل �صفات النوع

واجلن�ض جلهة املظهر اخلارجي.

• ي�صمح لثمار هذا النخب اأن حتوي بع�صًا من العيوب
الطفيفة التالية �رشط اأن ل توؤثر هذه العيوب على املظهر العام ول على جودة ثمار الفوكادو

اأو حفظها اأو على مظهرها داخل العبوة:

- جلهة عدم اكتمال اللون الطبيعي وال�صكل.

- جلهة اإ�صابة طفيفة على الق�رشة ) تكونات فلينية اأو جروح ملتئمة(

�رشار اإىل اللب. ل يجب اأن ت�صل هذه الأ

  ميكن لعنق الثمرة اأن يكون مت�رشراً قلياًل يف حال وجوده.

  3 - النخب الثاين

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

 ال�صفات الدنيا املفرو�صة. 

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 واللون.

- جروح طفيفة ملتئمة وحروق �صم�صيةعلى الق�رشة �رشط اأن ل تتجاوز م�صاحتها 6 �صنتم مربع.

�رشار اإىل اللب. ل يجب اأن ت�صل هذه الأ

ميكن لعنق الثمرة اأن يكون مت�رشراً يف حال وجوده.

 ثالثًا: �رسوط عائدة للتحجيم

   يعتمد الوزن مقيا�صًا لتحجيم الفوكادو.

دنى 125 غرام ما عدا �صنف “ها�ض” )80 غرام(. يعتمد �صلم التحجيم التايل: يعتمد الوزن الأ

 رابعًا – اال�ستثناءات )الت�سامح(

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

اأ - ا�ستثناءات جلهة اجلودة

1- النخب املمتاز »اك�سرتا«

 ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 5٪ )خم�صة يف املائة( وزنًا اأو عدداً من الثمار ل ت�صتجيب اإىل �صفات 

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

ول 2 - النخب االأ

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

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

3 - النخب الثاين

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

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

�صاحلة لال�صتهالك.

ب - ا�ستثناءات جلهة التحجيم 

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

على مبا�رشًة من احلجم امل�رشح عنه على العبوة.  ت�صتجيب اإىل �صلم التحجيم  الدنى او الأ

 خام�سا: �رسوط املظهر العام

اأ - يف التجان�ض

• يجب اأن يكون حمتوى كل عبوة موؤلفًا من ثمار افوكادو
متجان�صة املظهر ومن ذات املن�صاأ واجلودة وال�صنف واحلجم.

• يجب اأن تكون ثمار الفوكادو الظاهرة ممثلة  لباقي الثمار
 داخل العبوة الواحدة.

ب - يف التو�سيب   

• يجب تو�صيب الفوكادو على طريقة واأ�صلوب يوؤمنان �صالمة الثمار.
• ي�صمح فقط با�صتعمال املواد اجلديدة والنظيفة وامل�صنوعة من مواد ل تلحق اأي �رشر

بالثمار من اخلارج اأو من الداخل.

• 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 ترتك املل�صقات امل�صتعملة على املنتج عند نزعها اأي اأثر ظاهر للمادة الال�صقة اأو
اأي �رشر على الق�رشة.

ول ي�صمح بوجود اأية مادة غريبة داخل العبوة.

 �ساد�سًا: التمريك

   يجب اأن تظهر 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

- افوكادو يف حال عدم ظهور املنتج للعيان.

- ا�صم النوع

ج - من�ساأ ثمار االفوكادو 

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

د - الت�سنيف التجاري

- النخب

- الرمز بح�صب �صلم التحجيم وعدد الثمار اإذا كان خمتلفًا عن الرمز اأو اختياريًا، الرمز والوزن 

ال�صايف. 

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

هـ - عالمة املراقبة )اختياريًا(

رمز احلجم الوزن )غرام(  رمز احلجم  الوزن )غرام(  

20 191 اإىل 210    4 781 اإىل 1220  

22 171 اإىل 190    6 576 اإىل 780  

24 156 اإىل 170    8 461 اإىل 575  

26 146 اإىل 155    10 366 اإىل 460  

28 136 اإىل 145    12 306 اإىل 365  

30 125 اإىل 135    14 266 اإىل 305  

)ال�صنف »ها�ض« فقط( 80 اإىل 125    16 236اإىل 265  

              18 211 اإىل 235  

ول  2007   -   5     اأخبار التنمية الزراعية العدد 11، ت�شرين الثاين/ كانون الأ
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�صواق املحلية الأ

ول   2007 6- اأخبار التنمية الزراعية العدد 11، ت�شرين الثاين/ كانون الأ

Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Lebanon’s total imports of Avocados over the period January – July 2007 
amounted to around 8 tons (valued at $13,000), registering thus a decrease of 
84% and 54% in comparison with the same period, respectively, in 2006 (a total of 
50 tons) and 2005 ( a total of 28 tons).

Main countries that exported Avocadoes to Lebanon in 2006 were Australia (22 
tons), Peru (17 tons), the USA (9 tons), and Spain (4 tons).

On the other hand, Lebanon’s exports Avocadoes between January – July 2007 
amounted to 147 tons. In 2006, main export destinations included Kuwait (95 tons), 
Saudi Arabia (29 tons), the UAE (25 tons), Qatar (22 tons) and Jordan (15 tons).

�سواق، م�رسوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف   امل�سدر: خدمة املعلومات حول االأ

التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان. 

Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL 

ول  نتاج )ت�رشين الأ – 2.500 ل.ل. خالل فرتة الإ اأ�صعار كيلو الفوكادو بني 1.500  تراوحت 

– اأيار 2007( وو�صلت اإىل حوايل 6.000 ل.ل. يف �صوق بريوت املدينة الريا�صية و�صن   2006

الفيل )حزيران – اآب 2007(. 

In November 2007, and since this period coincides with the conclusion of the season 
cucumber production within greenhouses, prices of local cucumbers grew significantly. 
In this context, the highest registered price level (1,478 LBP) was more than four times 
the lowest witnessed level. Prices of tomatoes also witnessed an increase varying 
between 17% and 53% (depending on the source). 

As for fruits, prices of apples of the Golden and Starken varieties surged respectively 
by 30% and 43%. Following that same increasing trend, prices of grapes grew as such: 
Halwani (40%), Baytamouni (54%), Obeidi (77%). Prices of clementines, bananas, and 
lemons dropped respectively by 29%, 20% and 18%.

واردات  قيمت  بلغت 

بني  فوكادو  الأ من  لبنان 

متوز  ولغاية  الثاين  كانون 

2007 حوايل 13.000 د.اأ. 

بحجم يوازي 8 طن، م�صجلًة 

 ٪84 قدره  تراجعًا  بذلك 

الفرتة   مع  مقارنًة  و٪54 

 2006 العامني  من  نف�صها 

و2005  طن(   50 )اجمايل 

)اجمايل 28 طن(.

ومن اأهم الدول امل�صدرة 

لالفوكادو اإىل لبنان خالل 

العام 2006: اأ�صرتاليا )22 

طن(،   17( البريو  طن(، 

مريكية  الوليات املتحدة الأ

)9 طن( وا�صبانيا )4 طن(.

كانون  بني  لبنان  �صدر 

الثاين ومتوز 2007 حوايل 

فوكادو  الأ من  طن   147

امل�صتوردة  الدول  اأهم  ومن 

فوكادو من لبنان خالل  لالأ

 95( الكويت   :2006 العام 

ال�صعودية )29  طن( وتليها 

العربية  مارات  الإ طن(، 

طن(   22( قطر  طن(،   25(

ردن )15 طن(. والأ

فوكادو يف لبنان )ت�رسين الثاين 2006 – 2007( معدل اأ�سعار االأ

جدول اأ�ضعار اجلملة للخ�ضار والفاكهة يف بريوت واملناطق - ت�ضرين الثاين 2007

   2006 2005    
Australia 22 -                اأ�صرتاليا  

Peru  17 2   البريو  

United States 9 -  مريكية   الوليات املتحدة الأ

Spain  4 -                  ا�صبانيا  

Ghana  3 -      غانا  

Kenya  2 34     كينيا  

Sweden 1    ال�صويد  

South Africa - 12        جنوب اأفريقيا  

France  - 2    فرن�صا  

Netherlands - 2    هولندا  

Total  59 52                 املجموع  

   2006 2005   

Kuwait   95 71  الكويت  

Saudi Arabia  29 25               ال�صعودية  

United Arab Emirates 25 17    المارات العربية  

Qatar   22 16          قطر   

Jordan   15 22    ردن   الأ

Bahrain   2 7                  البحرين  

Oman   1 -      عمان  

Total   190 159                  املجموع  

ح�ساءات املتوفرة لدى اجلمارك اللبنانية امل�سدر: اآخر االإ

ح�ساءات املتوفرة لدى اجلمارك اللبنانية امل�سدر: اآخر االإ

فوكادو خالل ك2 ومتوز بني العام 2005 و2007 تطور �سادرات وواردات لبنان من االأ

فوكادو اإىل لبنان )طن( اأهم الدول امل�سدرة لالأ

فوكادو من لبنان )طن( اأهم الدول امل�ستوردة لالأ

�صواق املحلية ارتفاعًا كبرياً خالل �صهر ت�رشين الثاين حيث بلغ اعلى  �صجلت اأ�صعار اخليار يف الأ

لكيلو  الدنى  ال�صعر  ا�صعاف  اربعة  يقارب  ارتفاعًا  بذلك  م�صجاًل  د.اأ.  الكيلو 1478  ل�صعر  م�صتوى 

البقاع  ال�صيفي يف  الرتفاع لنتهاء املو�صم  اخليار خالل �صهر ت�رشين الول 2007، ويعود هذا 

وتركز النتاج يف البيوت البال�صتيكية. كما �صهدت اأ�صعار البندورة ارتفاعًا تراوح ما بني 17 و٪53 

)ح�صب ال�صنف وامل�صدر(.

لل�صنف  و٪43  غولدن  لل�صنف   ٪30 بن�صبة  التفاح  اأ�صعار  ارتفعت  فقد  للفاكهة،  بالن�صبة  اأما 

 ،٪40 احللواين  العنب  كالتايل:  اأ�صعاره  ارتفعت  الذي  املائدة  عنب  اإىل  بالن�صبة  كذلك  �صتاركن. 

البيتموين 54٪ والعبيدي 77٪. هذا وتراجعت اأ�صعار كل من الكلمنتني، املوز والليمون احلام�ض 

بن�صبة 29٪،20٪ و18٪ على التوايل.

ا�سترياد وت�سدير االفوكادو
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اأ�صواق الت�صدير

فريق عمل الن�رسة ال�سهرية لدى غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان:

�سواق املحلية(، ن�سيمة غامن )اأ�سواق الت�سدير(، رانية بزري وربيع �سربا )التحرير( اإيلي م�سعود وطوين حجار )االأ

�سوق االفوكادو يف اأوروبا

بلغت الكميات امل�صتوردة من الفوكادو يف العامل خالل العام 2006 حوايل 580 األف طن، ا�صتوردت 

جمايل.  اأوروبا خالل العام نف�صه حوايل 257 األف طن اأي ما ن�صبته 48٪ من هذا الإ

فوكادو: فرن�صا )95 األف طن(، اململكة املتحدة )60 األف طن(،  وروبية امل�صتوردة لالأ ومن اأهم الدول الأ

هولندا )38 األف طن(، اأ�صبانيا واأملانيا )16 األف طن(.

واأهم م�صادر الفوكادو اإىل اأوروبا: جنوب اإفريقيا )37 األف طن( اإ�رشائيل )37 األف طن( البريو )33 األف 

طن(، �صيلي )23 األف طن( واملك�صيك )17 األف طن(.

ت�صري توقعات مركز التجارة العاملي اإىل تراجع حجم اإنتاج الفوكادو يف اأوروبا خالل املو�صم 2007-

فوكادو  2008 وخ�صو�صًا اإ�صبانيا بحوايل 19األف طن اأي بن�صبة 25٪ كذلك يف اإ�رشائيل، ثاين اكرب م�صدر لالأ

نتاج بحوايل 26 األف طن اأي ما ن�صبته ٪30. اإىل اأوروبا، حيث يتوقع تراجع الإ

تطور اأ�سعار اخل�سار والفاكهة يف �سوق هامبورغ )اأملانيا( – ت�رسين الثاين 2007

اخل�صار: تعترب البندورة من اأهم اخل�صار املتداولة يف �صوق هامبورغ خالل هذه الفرتة لناحية الكميات 

املعرو�صة وامل�صادر املختلفة. بذلك و�صلت اأ�صعار البندورة من فرن�صا اإىل  2.49 د.اأ./كلغ والبندورة من 

حمر من هولندا اإىل 0.70 د.اأ/كلغ ومن م�رش اإىل 0.81  بولندا اإىل 1.63 د.اأ/كلغ.وو�صل �صعر الب�صل الأ

بي�ض وم�صدره هولندا اأو اإيطاليا فبلغ 1.29 د.اأ/كلغ. د.اأ/كلغ. اأما �صعر الب�صل الأ

اإىل 0.89  د.اأ/كلغ وغولدن دلي�صي�ض  اإىل 0.95  التفاح املحلي من �صنف غال  اأ�صعار  الفاكهة: و�صلت 

د.اأ/كلغ وغراين �صميث من فرن�صا اإىل 1.29 د.اأ/كلغ ورويال غال من اإيطاليا اإىل 1.32د.اأ/كلغ، وبلغ �صعر 

حمر اخلايل من البذور وم�صدره الربازيل 0.89 د.اأ/كلغ.  البطيخ الأ

اأما احلم�صيات، فو�صل �صعر احلام�ض من اأ�صبانيا اإىل 1.98 د.اأ/كلغ، وتراوح �صعر الكلمنتني من اإ�صبانيا 

حجام و�صعة عبوات التو�صيب، وبلغ �صعر الربتقال الفالن�صيا  بني 1.35 و 1.55 د.اأ/كلغ بح�صب اختالف الأ

رجتني والربازيل( اإىل 0.55 د.اأ/كلغ، وتخطى �صعر �صنف البو�رشة  لل�صنف املتاأخر من جنوب اأمريكا )الأ

من ت�صيلي 1.0 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

املمتدة  للفرتة  العامل  يف  والغذائية  الزراعية  باملنتجات  املتخ�ص�صة  املعار�ض  اأهم  يلي  فيما  نعر�ض 

بني اآذار وايار 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 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

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

جدول اأ�سعار اجلملة يف �سوق هامبورغ )اأملانيا( – ت�رسين الثاين 2007

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رسوع  ت�سدر عن  التي  والفاكهة  للخ�سار  اليومية  �سعار  االأ ن�رسة  امل�سدر: 

�سعار اليومية املف�سلة جلميع اخل�سار والفاكهة ويف جميع  واحتاد غرف التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان. االأ

وروبية متوفرة عند الطلب. �سواق االأ االأ

ول   2007  -   7     اأخبار التنمية الزراعية العدد 11، ت�شرين الثاين/ كانون الأ

World exports of Avocados in 2006 reached around 588,683 tons.
Europe’s import share of this total was estimated at 48% or around 257,395 

tons. Main European countries importing Avocadoes during that year were France 
(95,286 tons), the UK (60,123 tons), Holland (38,190 tons), Spain (16,097 tons), 
Germany (16,073 tons), Denmark (7,006 tons), Sweden (6,516 tons) and Belgium 
(5,860 tons).

The main countries exporting Avocadoes to Europe, were South Africa (37,205 
tons), Israel (37,322 tons), Peru (32,998 tons), Chili (23,393 tons) and Mexico 
(16,520 tons).



ADP Activities ن�شاطات امل�شروع

ول 2007 8 - اأخبار التنمية الزراعية العدد 11، ت�شرين الثاين/ كانون 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

وروبي ي�ضلم 3 تعاونيات جديدة منح بقيمة  141.335 يورو  الحتاد الأ

ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�ض�ضت اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف بلدة النا�رصية عام  2006 وهي ت�ضم 20 ع�ضواً 

يتعاطون زراعة البطاطا والب�ضل واخل�س يف املنطقة املمتدة بني مدينة رياق واحلدود اللبنانية 

ال�ضورية وعلى م�ضاحة 1.000 هكتار.

م�رسوع التنمية الزراعية

ت����ع����اق����دت اجل��م��ع��ي��ة 

وزارة  م���ع  ال��ت��ع��اون��ي��ة 

ال���زراع���ة ���ض��م��ن م�����رصوع 

بهدف  ال��زراع��ي��ة،   التنمية 

التو�ضيب  عمليات  تطوير 

ع�ضاء  الأ والتربيد ملنتجات 

ع���رب ب���ن���اء م���رك���ز جم��ّه��ز 

ب��امل��ع��ّدات ال���ازم���ة وم��ا 

من  ال��ّت��ع��اون��ّي��ة  �ضيمّكن 

على  امل�ضافة  القيمة  رفع 

وزي���ادة  اأع�ضائها  اإن��ت��اج 

اأمتت  وقد  ال�ضادرات.  حجم 

البناء  اأع��م��ال  التعاونية 

وروبية وقدره 59.633  الأ املنحة  ول من قيمة  الأ واإن�ضاء هنكار، وح�ضلت على اجلزء  �ضا�ضية  الأ

يورو، وهي يف �ضدد اإمتام املناق�ضات اخلا�ضة ب�رصاء معدات التو�ضيب والتربيد.

ع�ضاء التعاونية يف جمالت عدة اأهمها التدريب  ر�ضاد لأ كما يقدم امل�رصوع امل�ضاندة التقنية والإ

ع�ضاء. يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال الت�ضويق امل�ضرتك ملنتجات الأ

ع�ضاء ما يلي: ومن اخلدمات التي توؤمنها التعاونية لاأ

ع�ضاء. ولية لاأ - ال�ضتح�ضال امل�ضرتك على املواد الأ

ع�ضاء. - الت�ضويق امل�ضرتك ملنتجات الأ

ع�ضاء. �ضتعانة باخلرباء لتدريب الأ - الإ

بئر  بحفر  املبا�رصة  ب�ضدد  وهي  خا�س  بتمويل  كهربائية  حتويل  حمطة  �رصاء  اجلمعية  تنوي 

ع�ضاء. ارتوازي لتاأمني مياه الري لاأ

تاأ�ض�ضت اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف بلدة تر�ضي�س عام  1997 وهي ت�ضم 106 اأع�ضاء 

م�ضاحة 1.000 هكتار  والك�ضتناء  على علو 1.500 مرت على  والتفاح  البطاطا  زراعة  ميار�ضون 

ت�ضكل 15 ٪ من امل�ضاحات املزروعة يف املنطقة املمتدة بني املتنني ال�ضمايل واجلنوبي.

م�رسوع التنمية الزراعية

ت����ع����اق����دت اجل��م��ع��ي��ة 

التعاونية مع وزارة الزراعة 

التنمية  م�������رصوع  ���ض��م��ن 

عمليات  لتطوير  الزراعية 

والتربيد  والتغليف  التعبئة 

الازمة،  املن�ضاآت  وتاأمني 

وق����د اأمت�����ت ال��ت��ع��اون��ي��ة 

البناء و�رصاء قطعة  حت�ضري 

م2   2.000 مب�ضاحة  اأر�س 

ول  الأ اجل��زء  على  وح�ضلت 

وروبية  الأ املنحة  قيمة  من 

وقدره 66.400 يورو، وهي 

املناق�ضات  اإمت���ام  ب�ضدد 

اخلا�ضة ب�رصاء وتركيب معدات التربيد والفرز والتو�ضيب.

ع�ضاء التعاونية يف جمالت عدة اأهمها التدريب  ر�ضاد لأ كما يقدم امل�رصوع امل�ضاندة التقنية والإ

ع�ضاء. يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال الت�ضويق امل�ضرتك ملنتجات الأ

ع�ضاء ما يلي: ومن اخلدمات التي توؤمنها التعاونية لاأ

را�ضي وح�ضن ا�ضتثمارها. - العمل امل�ضرتك يف جمال ا�ضت�ضاح الأ

يف  خا�ضة  ع�ضاء  الأ ملنتجات  امل�ضرتك  الت�ضويق  وتنظيم  التفاح  من  جديدة  اأ�ضناف  اإنتاج   -

وروبية. اأ�ضواق الت�ضدير الأ

بالن�ضبة  عالية  تفا�ضلية  ميزة  ذات  زراعة  وهي  الك�ضتناء  وت�ضويق  اإنتاج  عمليات  تطوير   -

للتعاونية يف لبنان واملنطقة.

ع�ضاء من ن�ضوب واإر�ضاد وم�ضاعدات. - تاأمني امل�ضتلزمات الزراعية لاأ

اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف تر�ضي�ش وجوارها اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف بلدة النا�ضرية وجوارها

وروبي اإىل التعاونيات الزراعية اإىل  ي�ضال منح الحتاد الأ يف اإطار اجلهود التي تبذلها وزارة الزراعة لإ

املديرة  قامت  ال�ضاحلي،  طال  الوزير  موافقة  وبعد  الزراعية،  التنمية  م�رصوع  �ضمن  التزاماتها  ا�ضتوفت 

الوطنية للم�رصوع املهند�ضة جمانة كرامة قر�ضاب، بت�ضليم هبات مالية اإىل ثاث تعاونيات اإ�ضافية هي:  

مراء - زحلة،  وت�ضم 15 ع�ضواً برئا�ضة جورج  اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف البقاع  يف حو�س الأ

دومار وقيمة الهبة 66.400 يورو، اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف الهرمل، وت�ضم 75 ع�ضوا برئا�ضة 

نتاج الفطر يف كفرذبد التي ت�ضم  مهيب حمادة وقيمة الهبة 50.400 يورو، واجلمعية التعاونية اللبنانية لإ

15 ع�ضوا باإدارة اأديب �ضا�ضني وقيمة الهبة 24.535 يورو. 

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 3 farmer groups (out of 48) the first installment of their promised ADP 
grants. Grants varied between €24.535 and  €66,400, depending on the value of the 
submitted projects, and totaled more than €141,000. 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.

وروبية يف لبنان، �ضمن اطار حملة تهدف اىل التوعية على مفاهيم �ضيا�ضة  نظمت املفو�ضية الأ

وروبية، �ضل�ضلة من الن�ضاطات وذلك بالتعاون مع كلية العلوم ال�ضيا�ضية يف جامعة القدي�س  اجلوار الأ

وروبي  الأ للم�رصوع  املنفذ  الفريق  �ضارك  ولقد   .2007 ول  الأ ت�رصين  و16   13 اأيام  بني  يو�ضف 

للتنمية الزراعية يف هذا احلدث بهدف القاء ال�ضوء على دور امل�رصوع يف جمال التنمية الزراعية 

يف لبنان. كما �ضارك احتاد الغرف اللبنانية وم�ضلحة البحوث الزراعية اأي�ضا” يف عدة ن�ضاطات يف 

ثنني من التجمعات الزراعية امل�ضتفيدة  طار. مع العلم اأن هذا احلدث �ضكل فر�ضة ا�ضا�ضية لإ هذا الأ

من امل�رصوع لعر�س منتجاتها وابراز ن�ضاطاتها �ضمن م�رصوع التنمية الزراعية.

In the framework of an awareness campaign on the European Neighborhood Policy 
(ENP), the Delegation of the European Commission to Lebanon organized its first 
“Neighborhood Days” event in partnership with the Institute of Political Sciences at the 
Saint-Joseph University between November 13 and 16, 2007. ADP participated in the 
event by organizing activities aiming at raising awareness on the project’s involvement 
in Agricultural Development. The  Federation of Chambers of Commerce Industry and 
Agriculture and the Lebanese Agricultural Research Institute also took part in this event, 
while two (out of forty eight) farmer groups benefited from this occasion to present their 
products and activities within the ADP.

Three cooperatives receive their 1st grant installments

وروبية« ADP participates in the «Neighborhood Days» organised by the ECم�ضروع التنمية الزراعية ي�ضارك يف ندوات عن »�ضيا�ضة اجلوار الأ


