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ت�صهد زراعة الفطر بعد حتقيقها جناحًا كبرياً يف معظم 

العربية  الدول  بع�ض  يف  ملحوظًا  تو�صعًا  العامل،  دول 

وخا�صًة يف دول املغرب وال�صعودية ودول ال�رشق الو�صط 

املجاورة، ان من خالل امل�صاريع ال�صتثمارية الكبرية اأو 

عرب برامج التنمية املخ�ص�صة ل�صغار املزارعني وللمراأة 

الريفية. 

اأما يف لبنان، فال تزال زراعة الفطر يف بدايتها، لذلك 

م�رشوع  يعمل  والغذائية،  القت�صادية  لهميتها  ونظراً 

خالل  من  الزراعة  هذه  ت�صجيع  على  الزراعية  التنمية 

كفرزبذ  يف  املتخ�ص�صة  الزراعية  التجمعات  م�صاندة 

والنبطية يف خمتلف مراحل �صل�صلة النتاج بدًء من احلقل 

و�صوًل اىل امل�صتهلك.   

�صهولة  اىل  للفطر  العالية  القت�صادية  القيمة  وتعود 

النتاجية  واىل  ن�صبيًا،  املتدنية  وكلفتها  النتاج  طرق 

الفادة من  امكانية  اىل  ا�صافًة  املربحة،  املبيع  وا�صعار 

املخلفات الزراعية التي يربى عليها الفطر ك�صماد ع�صوي، 

يف  خا�صًة  وت�صويقه  املنتج  ا�صتخدام  طرق  تنوع  واىل 

جمال ال�صناعات الغذائية وامل�صتح�رشات التجميلية.  

وللفطر اأي�صًا منافع �صحية عديدة،  فهو يعترب كم�صدر 

ا�صا�صي للربوتني النباتي، ويحتوي على الكثري من املعادن 

ن�صان. والفيتامينات والعنا�رش الالزمة ل�صحة الإ

نهايًة، ميكن اعتبار الفطر من الزراعات البديلة الواعدة 

املناطق  يف  خا�صًة  لبنان،  يف  بها  التو�صع  ميكن  التي 

حيث العوامل الطبيعية واملناخية غري املالئمة للزراعات 

التقليدية، والتي ميكن ان ت�صاهم يف تنمية هذه املناطق 

الدخل لدى  العمل وزيادة م�صتوى  من خالل خلق فر�ض 

املزارعني.

Many of the Arab countries (such as Maghreb countries, Middle 
East countries and Saudi Arabia) encourage mushroom cultivation 
and have, for that matter, developed special assistance programs 
targeting stakeholders involved in such business, namely rural 
women, farmers and even larger agricultural investors.
Interest in this cultivation is underscored by its low cost and 
rather high return, its organic residues re-used in industrial 
manufacturing, in addition to its known health benefits.
In Lebanon, mushroom cultivation remains under developed. 
For that matter, the Agricultural Development Project (ADP), 
with the aim of further developing this business, supports the 
cooperatives of Kafarzabad and Nabatiyeh along their different 
production stages.
Indeed, mushrooms represent a rather promising alternative to 
traditional cultivations, and could be nurtured in rural areas, where 
the climate is suitable, in the aim of promoting the economic and 
social development of such areas. 

يف البداية ل ي�صعنا اّل ان نتقدم بال�صكر اجلزيل لوزارة الزراعة / 

م�رشوع التنمية الزراعية واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة 

زراعة  بتطوير  املتعلق  تنفيذ م�رشوعنا  على  لبنان، مل�صاندتنا  يف 

الفطر ال�صديف يف منطقة النبطية.

العوامل  ق�صوة  من  اللبناين  اجلنوب  مناطق  تعاين  تعلمون،  كما 

الطبيعية وندرة مياه الري، مما يحدو املزارعني اىل الرتكاز على 

القت�صادي  املردود  ذات  والتبغ  الزيتون  مثل  تقليدية  زراعات 

املحدود.

يف  الفطر  لرتبية  التعاونية  اجلمعية  ان�صاء  فكرة  اتت  هنا  من 

النبطية الفوقا من اجل م�صاعدة املزارعني على اعتماد هذه الزراعة 

التدريب  وتوفري  وتطويرها  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات  البديلة 

الالزم لهم على طرق النتاج والتو�صيب والت�صويق امل�صرتك.

لكن موارد اجلمعية املحدودة مل تكن وحدها كافية لتحقيق هذه 

وزارة  م�صاعدة  طلب  اىل  اجلمعية  عمدت  لذلك  الطموحة،  الهداف 

متكامل  مب�رشوع  وتقدمت  الزراعية،  التنمية  م�رشوع   / الزراعة 

وجدوى اقت�صادية لنتاج الفطر ال�صديف �صمن بناء خم�ص�ض لهذه 

لجناز  مالية  منحة  على  مبوجبه  اجلمعية  حت�صل  بحيث  الغاية، 

اعمال تقطيع البناء وجتهيز غرف النتاج باأنظمة التحكم احلديثة، 

ا�صافًة اىل امل�صاندة التقنية التي يوؤمنها امل�رشوع من خالل الدورات 

التدريبية واملعلومات حول ال�صواق وغريها. وتعمل اجلمعية على 

التح�صري للمبا�رشة بتنفيذ م�رشوعها خالل الربيع القادم.

م�رشوع   / الزراعة  لوزارة  والمتنان  ال�صكر  اجلمعية  جتدد  واذ 

لي�ض  القيمة، تدعو املزارعني  الزراعية على هذه امل�صاعدة  التنمية 

فقط يف منطقة اجلنوب بل يف كل لبنان، اىل اعتماد زراعة الفطر 

وتطويرها نظراً ل�صهولتها ومردودها القت�صادي العايل.

اجلمعية التعاونية لرتبية الفطر يف النبطية الفوقا

نور الدين نور الدين

Mushroom cultivation: a promising business

Due to the difficult climate conditions and to the chronic lack 
of irrigation water as well, farmers in the South of Lebanon 
have, historically, opted for traditional cultivations, usually 
with low-economic-value, such as olive or tobacco. 
In this light, the Cooperative for Mushroom Cultivation 
in Upper Nabatiyeh has embarked on its project aiming 
at producing oyster mushrooms, which shall, ultimately, 
introduce this rewarding business to the Upper Nabatiyeh 
area.
For that matter, the cooperative sought the assistance of 
the ADP in order to establish the climatically controlled 
production facility required to proceed with this venture.
The cooperative takes this opportunity to extend its 
appreciation to ADP for providing both the financial and 
technical assistance needed to ensure the success of its 
endeavor.

Cooperative for Mushroom Cultivation in Upper Nabatiyeh
Noureddine Noureddine
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Mushroom Cultivation around the World
Mushroom cultivation is currently spread in more than 150 countries 

around the world. These, collectively, produce a total of 4 million tons of mushrooms 
on a yearly basis. 
On the global level, the USA, the Netherlands, France, China, the UK, Chili, Mexico, 
India, Indonesia and Malaysia are the top 10 countries producers of mushrooms.
As for the Middle East region, mushroom cultivation is gradually gaining momentum, 
especially in countries like Iraq, Oman, Egypt, Saudi Arabia, Algeria, Morocco and 
Tunisia.

3. الرطوبة الن�سبية 

ترتاوح درجات الرطوبة الن�صبية املطلوبة لزراعة الفطر ما بني 60 و 90 ٪ .

4. التهوئة 

ان التهوئة �رشورية جداً لنمو املي�صليوم وتكوين الثمار بدًء من ال�صبوع الثاين للزراعة. وي�صتح�صن 

ثمار. كما يف�صل المتناع عن  ماكن املغلقة خالل مراحل الإ ا�صتخدام �صفاطات الهواء النقي يف الأ

بواب اأو النوافذ خالل عملية الزرع منعًا لدخول احل�رشات واجلراثيم. فتح واإغالق الأ

5. ن�سبة الرطوبة واحلمو�سة

يجب األ تزيد ن�صبة الرطوبة يف الرتبة اأو البيئة امل�صتخدمة للزراعة عن 80 ٪ ، وان يكون معدل 

احلمو�صة القلوية  )PH( بني 6و 8 والدرجة املثلى هي درجة التعادل )7(.

6. ال�سوء

نتاج وذلك لتفادي منو اجلراثيم  وىل من الإ �صاءة خالل املراحل الأ - ل حتتاج زراعة الفطر لالإ

قبل ثمار الفطر.

- ان ال�صوء اخلافت اأو ال�صعيف مثل النيون  منا�صب لزراعة الفطر، ويجب تفادي اأ�صعة ال�صم�ض 

بال�صتيكية  م�صتوعبات  يف  الفطر  زراعة  اعتماد  مت  حال  ويف  الثمار.  منو  ت�صعف  التي  املبا�رشة 

مك�صوفة اأو معر�صة ل�صعة ال�صم�ض، يجب ا�صتخدام �صباك التظليل )73 ٪( للتغطية.

االحتياجات البيئية

نتاج  الإ البيئية املختلفة خالل جميع مراحل  تاأمني الحتياجات  الزراعي  الفطر  تتطلب زراعة 

مثل حرارة الهواء والرتبة اأو اخللطة، والرطوبة الن�صبية، ون�صبة غاز ثاين اأك�صيد الكربون يف اجلو، 

اأدناه. ويوؤدي انخفا�ض درجة احلرارة اإىل اإطالة فرتة منو املي�صليوم وتاأخري  وذلك وفقًا للجدول 

ج�صام الثمرية، بينما تت�صبب احلرارة املرتفعة با�صتطالة ال�صاق وبظهور بقع جافة على  ظهور الأ

القبعة وبالتايل اإىل ت�صوه اأج�صام الثمرة وانخفا�ض قيمتها الت�صويقية.

تطور زراعة الفطر يف العامل

عرف الفطر الزراعي منذ اآلف ال�صنني لدى قدماء امل�رشيني وال�صينيني واليابانيني 

الوجبات  واإعداد  حت�صري  يف  وي�صتخدم  الطلق  الهواء  يف  يزرع  كان  حيث  والرومان،  واليونان 

الغذائية.

انت�رشت زراعة الفطر يف فرن�صا يف القرن ال�صاد�ض ع�رش، ثم يف باقي دول اأوروبا مثل بريطانيا، 

اأملانيا، �صوي�رشا، بلجيكا، وهولندا بعد منت�صف  القرن ال�صابع ع�رش. و�صاهم الفرن�صيون يف نهاية 

اإنتاج  يف  خا�صة  طرقًا  ا�صتعملوا  اإذ  الفطر  انتاج  تطوير  يف  كبرية  م�صاهمة  ع�رش  الثامن  القرن 

الع�رشين، حيث مت  القرن  الفطر بقيت �صبه �رشية حتى بداية  املي�صيليوم. لكن طرق تكاثر وانتاج 

ن�رشها من قبل الباحثني واخلرباء وا�صبحت معروفة يف جميع انحاء العامل.

العاملي حوايل 4  نتاج  الإ يبلغ حجم  اأكرث من 150 دولة، حيث  الفطر حاليًا يف  تنت�رش زراعة 

مليون طن �صنويًا، وتعترب الوليات املتحدة المريكية وهولندا وفرن�صا وال�صني وبريطانيا وت�صيلي 

واملك�صيك والهند واأندوني�صيا وماليزيا اأكرب ع�رش دول منتجة للفطر يف العامل.

و�صط مثل العراق وعمان وم�رش و�صوريا  بداأت زراعة الفطر بالنت�صار يف بع�ض دول ال�رشق الأ

وال�صعودية واجلزائر واملغرب وتون�ض، وتقوم هذه الدول اأي�صًا باإنتاج فطر الكماة الذي ينبت يف 

املناطق ال�صحراوية ويباع باأ�صعار عالية جداً.

التو�سيف 

يختلف الفطر الزراعي بانواعه املتعددة واهمها agaricus bisporus  )ال�صامبنيون دو باري( 

عن النباتات اخل�رشية بخا�صتني ا�صا�صيتني، اأولها خلوه من اليخ�صور اأو الكلوروفيل ومن اجلذور 

احلقيقية، وبالتايل فهو ل ي�صتطيع العتماد على ا�صعة ال�صوء لنتاج الغذاء بنف�صه. من هنا ياأتي 

الختالف ال�صا�صي الثاين وهو حاجة الفطر اىل املواد الع�صوية املتحللة التي ميت�صها من اخللطة 

الغذائية )الكومبو�صت(، بدل املواد املعدنية التي حتتاجها النباتات اخل�رشية.

يتكون الفطر الزراعي من ق�صمني:

1. الق�صم الر�صي: وهو عبارة عن �صبكة من 

اخليوط البي�صاء الرفيعة املرادفة جلذور النبات 

لنمو  الالزم  الغذاء  تاأمني  على  تعمل  التي 

وتطور الفطر بامت�صا�ض الغذاء من الو�صط التي 

تعي�ض فيه.

2. الق�صم الثمري: اأو جمموع الج�صام الثمرية 

التي تنبت فوق �صطح الر�ض، وتتاألف من:

- الكعب: وهو اجلزء املال�صق للرتاب ويكون 

الفطر  تنظيف  عند  يقطع  حيث  به،  ملوثًا     

    واإعداده  للطعام ويرمى عادة. 

�صطواين الذي  - ال�صاق: وهو اجلزء الأ

    ي�صتطيل ليحمل راأ�ض الفطر. 

- احللقة: وهي غ�صاء رقيق اأبي�ض اللون، حتيط بال�صاق وتبقى عالقة عليه. 

�صفل  الأ �صطحه  على  ويحمل  الفطر  من  الثمري  اجلزء  وهو  القبعة  اأحيانًا  وي�صمى  الراأ�ض:   -

وهي  الفطر،  بذور  ي�صمى  اأن  ماميكن  اأو  الفطر،  اأبواغ  جانبيها  على  حتمل  التي  ال�صفيحات 

كرات �صغرية احلجم جداً ل ترى اإل باملجهر، وقد ي�صل عددها يف راأ�ض الفطر الواحد اإىل عدة 

مليارات، يتكاثر بها الفطر اإىل جانب اأجزاء اأخرى من ج�صمه. 

متطلبات زراعة الفطر

نتاج 1. نظافة موقع االإ

اأو  خمزنًا  اأو  عنرباً  اأو  حجرًة  اأكان  �صواء   
ً
نظيفا  الفطر  لزراعة  املعد  املكان  يكون  اأن  يجب   -

غريها  من المكنة.

ال�صيقة ملنع التهوئة جمهزة بال�صباك املعدة من ال�صالك  اأو فتحات  النوافذ  اأن تكون  - يجب 

�صقف نظيفة، خالية من الت�صققات التي حتتوي على  دخول احل�رشات، وان تكون اجلدران والأ

احل�رشات واجلراثيم، كما ينبغي تطهري املكان قبل البدء بالزراعة.

- ينبغي تنظيف وتعقيم املعدات امل�صتخدمة لزراعة الفطر ب�صكل دوري.

يدي - يجب البقاء على م�صتوى عال من النظافة لدى امل�صتخدمني والعمال عن طريق تعقيم الأ

والثياب وا�صتعمال الكمامات لتفادي نقل اجلراثيم.

2. درجة احلرارة

الثمري  اجل�صم  اأو  املي�صيليوم،  ينمو 

للفطر، ب�صكل جيد على درجة حرارة تختلف 

ويحتاج  امل�صتخدم.  الفطر  نوع  باختالف 

معتدلة  حرارة  اىل   agaricus الفطر  نوع 

و 22 درجة  مئوية، على  ترتاوح بني 18 

النوع  اأما  مئوية.  درجة   25 تتعدى  ل  ان 

ال�صيني )Volvariella volvace( فيحتاج 

و34   30 بني  ترتاوح  مرتفعة  حرارة  اإىل 

درجة مئوية.

الحتياجات البيئية

                             مراحل النمو

مرحلة اجلنيمرحلة التغطيةمرحلة الزراعة

حرارة الهواء )º م(

15-1717-2020-23املثلى

11-1322-1521-30الق�صوى

حرارة اخللطة )º م(

16-1818-2222-25املثلى

13-1628-1826-28الق�صوى

الرطوبة الن�صبية)٪(

85- 9388- 9398- 98املثلى

75-8595-8599-99الق�صوى

ن�صبة CO2 يف اجلو )٪ حجمًا(

0.05- 0.050.15- 0.050.15املثلى

20.20.3الق�صوى

4- 17- 4قليلة جداًالتهوئة )/ م3 هواء لكل م2 من امل�صاحة(
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Main Avocado Diseases & Pests اأهم اأمرا�ض الفوكادو

املزروعة  الغذائية  الكتل  �رشاء  للمنتج  وميكن 

ثم و�صعها يف مكان مالئم  باملي�صليوم،  م�صبقًا 

للزراعة ورفع الغطاء عنها حيث يبداأ اجلني بعد 

انق�صاء فرتة اأ�صبوعني. ويقدر اإنتاج املرت املربع 

الواحد حوايل 12 كلغ يف املو�صم الواحد.

5. ال�سناديق اخل�سبية

 ×  )200  -100( بحجم  ال�صناديق  ت�صتخدم 

20 × 25 �صم مكعب لتعبئة اخللطة الغذائية، ثم 

البع�ض، تف�صل  تو�صع على رفوف فوق بع�صها 

بينها م�صافة 60 اىل 80 �صم. ويقدر اإنتاج املرت 

املربع الواحد بحوايل 20 اىل 25 كلغ يف املو�صم 

الواحدة.

حوا�ض على رفوف متعددة  6. االأ

الرفوف،  املتعددة  الهولندية  الطريقة  هي 

وت�صتخدم خ�صو�صًا يف املزارع الكبرية حيث تتم 

واحد  بعر�ض مرت  رفوف،   6 اىل   5 على  الزراعة 

نتاج. يزيد  لكل رف، وعلى طول م�صاحة مكان الإ

اإنتاج املرت املربع يف املو�صم الواحد عن 30 كلغ، 

وقد ي�صل اإىل حوايل 200 اىل 225 كلغ �صنويًا.

مراحل اإنتاج الفطر الزراعي

1. اإنتاج مي�سليوم الفطر

عرب  ويتم  والدقة،  اخلربة  من  الكثري  يتطلب 

العايل  املي�صليوم  تنتج  متخ�ص�صة  �رشكات 

اجلودة على حبوب القمح ويتم تعبئته يف اأكيا�ض 

بال�صتيك بحجم  ليرت. وميكن تخزين املي�صيليوم 

ترتاوح  حرارة  درجة  على  اأ�صهر   10 اىل   6 ملدة 

بني �صفر و20 درجة مئوية.

2. جتهيز اخللطة الغذائية )الكومبو�ست(: 

وحتويلها  ولية  الأ املواد  تخمري  اإىل  يهدف 

الفطر. ويعترب  اإىل مواد جاهزة لتغذية مي�صليوم 

اإنتاج  مراحل  اأهم  من  الغذائية  اخللطة  جتهيز 

الفطر الزراعي، مع مراعاة المور التالية: 

اأر�ض  على  غطاء  حتت  اخللطة  -  جتهيز 

اإ�صمنتية ذات انحدار قليل لت�صهيل �رشف املياه 

الزائدة.

- ان يكون مكان التح�صري بعيداً عن املنازل 

الرائحة  ذو  مونيا  الأ غاز  لنبعاث  نظراً  ال�صكنية 

الكريهة.

حت�صري  اأثناء  اجلو  حرارة  تكون  اأن  يجب   -

اخللطة 12 درجة مئوية بحد اأدنى.

قرب  النظيفة  للمياه  م�صدر  توفر  - ينبغي 

املكان.

مكونات اخللطة

خلطات  الزراعي  الفطر  اإنتاج  يف  ت�صتخدم 

املزروع  الفطر  نوع  بح�صب  خمتلفة  غذائية 

وال�صماد الع�صوي املتوفر. لكن ب�صكل عام تتاألف 

مكونات اخللطة من اأربعة مواد اأ�صا�صية هي:

- الق�ض: يعترب عن�رشاً اأ�صا�صيًا للخلطة الغذائية 

كونه م�صدراً للمواد الكربوهيدراتية، ويعترب ق�ض 

اأنواع  اأف�صل  من  رز  والأ وال�صيلم  وال�صعري  القمح 

الق�ض امل�صتخدمة، كما ميكن ا�صتخدام املخلفات 

الذرة  اأو  اخل�صار  ملحا�صيل  اجلافة  النباتية 

ال�صفراء اأو دوار ال�صم�ض وغريها. يجب اأن يكون 

الق�ض جافًا ل تزيد ن�صبة الرطوبة فيه عن ٪20 ، 

الرتاب  من  اللون خاليًا  ذهبي  نظيفًا  يكون  واأن 

واحلجارة والتعفن.

احليواين:  امل�صدر  ذات  الع�صوية  املواد   -

بقار  الأ ح�صنة،  الأ الدواجن،  زبل  ا�صتخدام  ميكن 

تتجاوز ن�صبة  األ  على  املخمر،  غري  غنام،  الأ اأو 

زوت ب�صكل  الرطوبة فيه 40٪، ويعترب م�صدراً لالآ

اأ�صا�صي ولبقية العنا�رش الكربى وال�صغرى.

: الكال�صيوم(  )كربيتات  اجلب�ض  -  م�صحوق 

طرق اإنتاج الفطر الزراعي

1. امل�ساطب الزراعية 

يرتاوح  م�صاطب  على  الفطر  زراعة  ميكن 

بينها  تف�صل  �صم،   70 و   50 بني  ما  عر�صها 

ممرات بعر�ض 70 اىل 100 �صم، حيث يتم حفر 

خندق على عمق 30 اىل 45 �صم، ثم يغطى بغطاء 

من البويل اإيثيلني وتفر�ض فوقه اخللطة الغذائية. 

املخ�ص�صة  امل�صاحة  ب�صغر  الطريقة  هذه  تتميز 

مرا�ض و�صعوبة القيام  نتاج و�رشعة انتقال الأ لالإ

بعمليات اخلدمة.

2. اأكيا�ض البويل اإيتيلني

الدخل  ذوي  املزارعني  الطريقة  هذه  تالئم 

و�صهولة  كلفتها  لنخفا�ض  نظراً  املحدود 

عند  مرا�ض  الأ على  ال�صيطرة  و�صهولة  تطبيقها، 

الذي  الكيا�ض  اإغالق  يتم  حيث  ظهورها،  بداية 

مكان  عن  وا�صتبعادها  �صابة  الإ فيها  تظهر 

نتاج. ويقدر اإنتاج الكي�ض الواحد خالل مو�صم  الإ

نتاج الواحد بحوايل 3 اىل 4.5 كلغ. الإ

3. ال�سناديق

املخ�ص�صة  ال�صناديق  ا�صتخدام  املمكن  من 

وهي  الزراعي  الفطر  اإنتاج  يف  اخل�صار  لتعبئة 

التكاليف،  وقليلة  ال�صتخدام  �صهلة  طريقة 

النتاج حمدودة  خ�صو�صًا عندما تكون م�صاحة 

اإنتاج  ويقدر  ونقلها.  بها  العناية  ل�صهولة  نظراً 

ال�صندوق الواحد بحوايل 2 اىل 4 كلغ يف املو�صم 

الواحد.

4. الكتل الغذائية

نظراً  وا�صعًا  انت�صاراً  الطريقة  هذه  �صهدت 

�رشكات  وتقوم  ا�صتخدامها،  و�صهولة  لفعاليتها 

على  مب�صرتة  غذائية  خلطة  بتح�صري  متخ�ص�صة 

�صكل كتل بحجم 60×40×20 �صم مكعب، يزرع 

البويل  من  بغالف  وتغلف  الفطر  مي�صليوم  فيها 

اإيتيلني.
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تعديل  يف  اأهميته  تكمن    CaSO42H2O
بني  ما  اإىل  ت�صل  )PH( حتى  احلمو�صة  درجة 

�صافة اإىل قدرته على امت�صا�ض  7.2 و 7.5 بالإ

الرطوبة الزائدة يف اخللطة.

- املياه النظيفة. 

طريقة حت�سري اخللطة الغذائية

بدايًة يتم ترطيب الق�ض ملدة يوم اأو يومني عرب 

ر�صه باملياه بوا�صطة املر�صات الرذاذية. ثم ت�صكل 

اكوام مكونة من 5 - 7 طبقات من الق�ض وذبل 

وارتفاع  اأمتار،   1.5  -1.2 بعر�ض  الدواجن 

1.5- 1.6 اأمتار.

ي�صتغرق حت�صري اخللطة ما بني 21 و25يومًا 

الفرتة  هذه  خالل  املكونات  وتخلط  تقلب  حيث 

اجلب�ض  وي�صاف  اأيام،   5 اإىل   4 كل  مرات  اأربع 

املرة  يف  اخللطة  قلب  عند  املعدنية  �صمدة  والأ

طبقات  جميع  على  توزيعهم  يتم  بحيث  وىل  الأ

اخللطة، وترطب اخللطة باملياه عند ال�رشورة.

يتم التاأكد من ح�صن �صري عملية التخمر بقيا�ض 

بعد  تكون  اأن  يجب  التي  اخللطة،  حرارة  درجة 

مرور 3 اأيام بحدود 50 - 55 درجة مئوية على 

عمق 25- 30 �صم، و70 - 75 درجة مئوية على 

قرب  حتى  كذلك  وت�صتمر  �صم،   60  -  50 عمق 

احلرارة  ذلك  بعد  فتبداأ  التخمري  عملية  انتهاء 

بالنخفا�ض تدريجيًا.

لونها  ي�صبح  عندما  جاهزة  اخللطة  وت�صبح 

مرن  قوامها  مونيا،  الأ رائحة  من  تخلو  داكنًا، 

فيها  الرطوبة  ن�صبة  توازي  دهني،  وملم�صها 

 ،  7.5  -  7.2 احلمو�صة  ودرجة   ،  ٪70 حوايل 

زوت بني 1.8 و2.2 ٪. ون�صبة الآ

- الب�سرتة 

تتم داخل غرف خا�صة وتهدف اىل الق�صاء على 

فات املوجودة يف اخللطة من جهة، وا�صتكمال  الآ

عملية  ت�صتغرق  اأخرى.  جهة  من  التخمري  عملية 

الب�صرتة حوايل 7 اإىل 10 اأيام، وتتم بفتح بخار 

احلرارة  م�صتوى  لرفع  الب�صرتة  غرف  يف  املياه 

مئوية،   درجة   56  -  55 حوايل  اإىل  اجلوية 

 60  -  58 حوايل  اإىل  الغذائية  اخللطة  وحرارة 

درجة مئوية ملدة ترتاوح بني 5 و8 �صاعات. ثم 

يتم ت�صغيل مراوح التهوئة خلف�ض  درجة حرارة 

اإىل حوايل 55 درجة مئوية،  اخللطة حتى ت�صل 

تدريجيًا  تنخف�ض حرارتها  اخللطة حلني  وترتك 

انتهاء  حتى  يوميًا(  مئوية  درجة   1.5 )مبعدل 

 26  –  25 حلوايل  ت�صل  حيث  الب�صرتة  عملية 

عبوات  يف  اخللطة  تعباأ  بعدها  مئوية.   درجة 

نتاج الفطر ب�صعة 15- 25 كلغ للوحدة  خا�صة لإ

اأو 100 كلغ للمرت املربع يف حال اعتماد طريقة 

الزراعة على رفوف متعددة.

- زراعة املي�سليوم 

تتم بطريقتني:

1- طريقة الزراعة نرثاً

على  قمح  حبوب  على  النامي  املي�صليوم  ينرث 

غرام/م2   400 مبعدل  الغذائية  اخللطة  �صطح 

ويخلط مع مكونات اخللطة على عمق 3 اإىل 5 �صم 

ثم ي�صغط �صطح اخللطة براحة اليد لزيادة التالم�ض 

يف ما بينهم.

2- زراعة املي�صليوم يف جور

وزنها  �صغرية  كتل  اإىل  املي�صليوم  جتزئة  يتم 

اجلوز،  ثمرة  بحجم  وحجمها  غرام   20  -15

 -15 بع�صها  عن  تبعد  خطوط  �صمن  تزرع 

20 �صم وعلى عمق 4- 5 �صم . من املهم قيا�ض 

من  للتاأكد  املي�صليوم  زراعة  قبل  اخللطة  حرارة 

مطابقتها للحدود املطلوبة اي ما بني 27 – 28 

درجة مئوية.

املي�صليوم  زراعة  بعد  الغذائية  اخللطة  تغطى 

بي�ض النظيف ملدة اأ�صبوعني،  بغطاء من الورق الأ

ويتم الري ب�صكل رذاذي منتظم فوق الورق حتى 

ا�صتكمال منو املي�صليوم يف اخللطة الغذائية.

- التغطية 

بعد اكتمال منو املي�صليوم، يغطى بطبقة خا�صة 

من مواد التغطية ب�صماكة 3- 5 �صم مثل البيتمو�ض 

الذي يعترب من اأف�صل املواد امل�صتخدمة للتغطية. 

كما ميكن حت�صري خليط من مواد اخرى خمتلفة 

مثل:  تعقيمها  بعد  التغطية  يف  ل�صتخدامها 

الربليت،  اخل�صب،  ن�صارة  النهري،  الرمل  الطني، 

اإىل عزل  التغطية  اجلب�ض، وغريها. تهدف عملية 

اخلارجية  العوامل  من  الفطر  مي�صليوم  وحماية 

التغطية  طبقة  ترطيب  ينبغي  الرطوبة.  وحفظ 

باملياه، ب�صكل رذاذي ومبعدل 1- 1.5 لرت ماء/ 

اإىل  املياه  ت�صل  ل  كي  اأق�صى،  كحد  يوميًا  م2 

منطقة منو املي�صليوم فتت�صبب بالعفن.

نتاج  - االإ

يومًا   21 بعد  بالظهور  الثمرية  ج�صام  الأ تبداأ 

من التغطية ب�صكل تدريجي )امواج( بفارق زمني 

حوايل

وىل  الأ ربعة  الأ مواج  الأ وتعترب  اأيام،   4  -3

كرث اإنتاجًا.  الأ

قطرها  ي�صل  عندما  الثمرية  ج�صام  الأ تقطف 

ثم  حاد،  ب�صكني  اأو  اليد  بوا�صطة  �صم   5  -3 اىل 

تنظف وتو�صع يف عبوات خا�صة.

يتاأثر اإنتاج الفطر بظروف الزراعة وبنوع مواد 

التح�صري  وبطريقة  امل�صتخدمة  الغذائية  اخللطة 

والب�صرتة، وبجودة املي�صليوم املزروع. 

�صغار  لدى  املربع  املرت  اإنتاج  حجم  يرتاوح 

 -25 بني  وما  كلغ،    12  -7 بني  ما  املنتجني 

ويتجاوز  املتخ�ص�صة،  ال�رشكات  لدى  كلغ   30

اإتباع  عند  كلغ   60 حوايل  املربع  املرت  اإنتاج 

طرق الزراعة احلديثة با�صتخدام املكننة الزراعية 

املربجمة.

جمع املح�سول

ثالثة  حوايل  بعد  الثمرية  النموات  ظهور  يتم 

�صبوع الرابع  اأ�صابيع وتدخل يف دور الن�صج يف الأ

حيث تقطف يف هذا الطور من الن�صج وبعد ذلك 

القطفة  اأ�صبوعني من  ميكن اخذ قطفة ثانية بعد 

القطفة  اأ�صبوعني من  وىل، ثم قطفة ثالثة بعد  الأ

احل�صول  ميكن  اأ�صابيع   6 خالل  يف  اأي  الثانية 

ثمار. على ثالث قطفات اقت�صادية من بدء الإ

حفظ الفطر

عند القطاف مبا�رشًة، وقبل اللجوء اإىل احلفظ، 

ال�صديدة  جزاء  الأ واإزالة  الفطر  تنظيف  يجب 

نها  لأ الراأ�ض  بقمة  الحتفاظ  يجب  كما  الرخاوة 

اأف�صل اأجزاء الفطر لناحية املذاق والطعم والقيمة 

الغذائية.

التعبئة

يعباأ الفطر يف عبوات مبطنة بالورق، ويختلف 

حجم العبوات بح�صب الوزن املعباأ.



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

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

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

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

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

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

Post Harvest Techniques for 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
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Post Harvest Techniques for MUSHROOM
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.

�ضرار الفيزيولوجية والطبيعية الأ

الزراعي  الفطر  ي�صتمر 

ما  احل�صاد،  بعد  بالنمو 

يجعل البقاء على احلرارة 

ا�صا�صيًا  اأمراً  املنخف�صة 

حدوث  لتاليف  و�رشوريًا 

الراأ�ض  انحناء  مثل  ا�رشار 

والفطر  اخلرا�صيم.  وتفتح 

بالكدمات  التاأثر  �صديد 

يوؤدي  مما  التداول  خالل 

اىل ظهور بقع بنية اللون.

ا�رضار التجميد 

 Freezing injury
على  العوار�ض  تظهر 

اإىل  توؤدي  �صكل بقع مائية 

انهيار �صديد وطراوة زائدة 

 0.6 ناق�ض  حرارة  على 

درجة مئوية اأو اقل.

�ضرار الباثولوجية الأ

�رشار ما بعد احل�صاد باملقارنة مع عاملي الن�صوج )ال�صيخوخة  مرا�ض عاماًل هامًا لأ ل ت�صكل الأ

مثل  مرا�ض  بالأ امل�صاب  الفطر  ا�صتبعاد  يتم  ما  عادًة  الكدمات.  اأو  التداول  و�صوء  الفيزيولوجية( 

خرى يف  الرقعة البكتريية bacterial blotch والتلف الناجت عن اأنواع pseudomonas spp. الأ

مرحلة احل�صاد اأو خالل مراحل الفرز، علمًا باأن بقع التدهور املر�صي ميكن اأن حتدث نتيجة ارتفاع 

درجة احلرارة اأو اإطالة فرتة التخزين.

Special considerations  اعتبارات خا�سة

ال�صحن  اإثناء  التحميل املركزي  الهواء. يوفر  ال�رشيع بوا�صطة دفع  ين�صح بعد احل�صاد بالتربيد 

تربيداً جيداً وتهوئة جيدة �رشورية للفطر الزراعي. اإن تزويد ال�صاحنات التي تنقل الفطر براً بواقي 

agaricus  ذو قابلية  الزراعي  . يعترب الفطر  لل�صدمات ي�صمن و�صوله اىل ال�صواق بحالة جيدة 

عالية على امت�صا�ض الروائح القوية ال�صادرة عن بع�ض املحا�صيل )مثل الب�صل( خالل عمليات 

التخزين اأو ال�صحن.

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 للح�ساد

- يتم ح�صاد الفطر ذو اخليا�صيم على اأ�صا�ض مرحلة النمو 

ولي�ض احلجم.

كامل  ب�صكل  م�صتديراً  )القبعة(  الراأ�ض  ي�صبح  عندما   -

واخليا�صيم مقفلة. 

ان  على  منخف�صة  ال�صمك  اإىل  ال�صاق  ن�صبة طول  تكون   -

يكون طول ال�صاق كافيًا مبا ي�صمح بتق�صريه ح�صب احلاجة 

بعد احل�صاد دون امل�صا�ض باللب اأو باخليا�صيم.

Quality Indices  دالئل اجلودة

- يرتاوح لون الفطر الزراعي agaricus العايل اجلودة من 

بي�ض. بي�ض اإىل البني الغامق. وال�صائد هو اللون الأ الأ

�صطحه  متجان�صًا،  كامل،  ب�صكل  م�صتديراً  الراأ�ض  يكون   -

ناعم لمع املظهر ذات حافة �صليمة.

- خلو الفطر من تر�صبات بيئة النمو وغياب التلون البني 

اأو اأي �صوء تلوين اآخر.

- اإن تفتح اخليا�صيم ب�صكل وا�صح وغياب ال�صاق )العنق( يعتربان من عيوب اجلودة.

- تق�صم ثمار اأو اأزرار الفطر اإىل ثالثة اأحجام على اأ�صا�ض قطر الراأ�ض: ال�صغري من 1.9 اإىل 3.2 

�صنتم، الو�صط بني 3.2 و4 �صنتم وكبرية من 4.5 �صنتم واكرب.

التهذيب  عملية  وجودة  والنظافة  ال�صكل  وجتان�ض  النمو  مرحلة  على  اجلودة  درجات  تعتمد   -

وتق�صري ال�صاق.

Optimum Temperature   درجة احلرارة املثلى

�صفر اإىل 1.5 درجة مئوية. لفرتة 5 اإىل 7 اأيام تخزين وت�صل اإىل يومني على حرارة 4.5 درجات 

مئوية.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�سبية املثلى

ترتاوح بني 95 و98٪، وتعترب هذه الن�صبة العالية �رشورية كي ل يفقد الفطر ملعانه ولتفادي 

ا�صوداد ال�صاق واخليا�صيم وجتعد الراأ�ض.

CO2) Rates of Respiration  معدالت التنف�ض

25   20  15  10    5 �صفر  احلرارة: درجة مئوية 

-  158-132  -  50  35  22-14 التنف�ض: بامللليرت  

CO2/كلغ x �صاعة

Rates of Ethylene Production معدالت اإنتاج االثيلني

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

 Responses to Ethylene اال�ستجابات لالثيلني

ل يتاأثر الفطر الزراعي agaricus  بالثيلني اخلارجي.

Responses to CA اال�ستجابات للجو الهوائي املتحكم به

يوؤدي اجلو الهوائي املكون من 3٪ اأوك�صجني و10٪ ثاين اأك�صيد الكربون اإىل اإطالة فرتة التخزين 

اإىل حوايل 12 اإىل 15 يومًا. ويوؤدي الرتكيز املرتفع لثاين اأك�صيد الكربون يف الهواء بني 10 و ٪15 

)عادة 10٪( اإىل منع التدهور املر�صي واحلد من ا�صوداد ال�صاق واخليا�صيم خا�صة يف حال عدم 

اأي  الفطر لن�صبة 20٪ دون  اإمكانية املحافظة على حرارة 5 درجات مئوية. من املمكن تعري�ض 

خطر �رشط اأن تبقى احلرارة بني �صفر ودرجة مئوية.

اإن �صوء ا�صتخدام اجلو املتحكم فيه او �صوء ا�صتخدام مواد التعبئة قد يوؤدي اإىل �رشعة ا�صتنزاف 

وك�صجني مما يوؤدي اإىل خلق ظروف منا�صبة لنمو فطر clostridium botulinum  ولهذا ال�صبب  الأ

فاإن ا�صتخدام اجلو الهوائي املتحكم فيه اأو املعدل لي�ض �صائعًا يف تداول الفطر الزراعي.
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فوكادو Marketing Standards for Avocadoموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالأ

 Agaricus وروبية اخلا�صة بت�صويق ومراقبة جودة الفطر الزراعي نعر�ض فيما يلي املوا�صفة الأ

�صواق، رقم CEE-ONU،  . EC Regulation  24 FFV 2004/1863  جتدر  املعد للتداول يف الأ

�صارة اإىل عدم وجود موا�صفة مماثلة يف لبنان. الإ

اأواًل: تعريف املنتج

 تعود املوا�صفات املبينة فيما يلي اإىل الفطر من  اأنواع واأجنا�ض)agaricus (syn. psalliota  الطازجة 

املعدة لال�صتهالك املبا�رش با�صتثناء الفطر املعد للت�صنيع. 

ت�صنف الفطر �صمن ق�صمني جتاريني:

1- فطر غري مقطوع، الذي يكون كعبه غري مقطوع.

2- فطر مقطوع، الذي يكون كعبه مقطوعًا. 

مييز الفطر داخل هذه املجموعتني بح�صب مرحلة النمو:

1- فطر مطبق، اأي تكون الراأ�ض اأو القبعة حمكمة الطباق. 

2- فطر مغطى، اأي تكون الراأ�ض اأو القبعة ملت�صقًة بال�صاق بوا�صطة غ�صاء. 

نحو  النحناء  قليلة  اأطرافها  وتكون  م�صطحًة،  اأو  مفتحًة  القبعة  اأو  الراأ�ض  تكون  اأي  مفتح،  فطر   -3

�صفل.  الأ

4- فطر م�صطح، اأي تكون الراأ�ض اأو القبعة مفتحًة كليًا، وتكون اأطرافها غري �صديدة النحناء نحو الداخل 

على(. اأو نحو الأ

وي�صنف الفطر اىل نوعني بح�صب اللون:

1- »ابي�ض«.

2- »بني« )اأو »ك�صتنائي«(.

جراءات اأو التدابري اخلا�سة باجلودة ثانيًا: االإ

عند  للمراقبة  تقدميه  عند  الفطر  يف  توفرها  الواجب  اجلودة  معايري  حتديد  اإىل  هذه  املوا�صفة  تهدف 

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 لكل نوع، يجب اأن تكون ثمار  مع الأ

الفطر:

- كاملة، ويكون الفطر املقطع نظيفًا عند مو�صع القطع.

- �صليمة غري م�صابة باأي اإهرتاء اأو تلون بني كثيف لل�صاق اأو تلف يجعلها غري �صاحلة لال�صتهالك.

- نظيفة، خالية من اأي مواد غريبة غري الرتبة.

�صل و/اأو ال�صنف التجاري. خذ بعني العتبار لون اخليا�صيم الذي مييز الأ - طازجة، ويجب الأ

- خالية من الطفيليات اأو من اإي اأثر لال�صابة بها.

- خالية من اأية رطوبة خارجية غري طبيعية.

- خالية من اأي رائحة وطعم غريبني.

اأن تكون ثمار الفطر على درجة من النمو وبحالة ت�صمحان لها بتحمل عمليات ال�صحن والتداول  يجب 

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

ب – يف الت�سنيف

تفرز ثمار الفطر اىل ثالثة اأنخاب كما يلي:

1 - نخب ممتاز »اك�سرتا«

 يجب اأن تكون ثمار الفطر امل�صنفة �صمن هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، تتحلى بكامل �صفات 

النوع جلهة ال�صكل واملظهر اخلارجي ودرجة النمو واللون املميز لل�صنف التجاري وان تكون كاملة التكوين، 

واأن تكون خالية من كل عيب ما عدا العيوب الطفيفة ال�صطحية �رشط اأن ل توؤثر هذه العيوب على املظهر 

العام ول على جودة ثمار الفطر اأو حفظها اأو على مظهرها داخل العبوة.

فيما يخ�ض الفطر املقطع، يجب اأن يكون مو�صع القطع عاموديًا بالن�صبة للمحور الطويل.

يجب اأن يكون الفطر خاليًا من الرتبة، غري اأنه ميكن للفطر غري املقطع اأن يحوي اثار للرتبة على ال�صاق.

ول 2 - النخب االأ

تتحلى  اجلودة،  من  جيدة  درجة  على  النخب  هذا  �صمن  امل�صنفة  الفطر  ثمار  تكون  اأن   يجب 

التجاري. لل�صنف  املميز  واللون  النمو  ودرجة  اخلارجي  واملظهر  ال�صكل  جلهة  النوع  �صفات   بكامل 

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

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

- عيوب طفيفة جلهة ال�صكل.

- عيوب طفيفة جلهة اللون.

تربة على ال�صاق، غري اأنه ميكن للفطر غري املقطع اأن يحوي اثار للرتبة على ال�صاق. - اآثار خفيفة لالأ

فيما يخ�ض الفطر املقطع، يجب اأن يكون مو�صع القطع عاموديًا تقريبًا بالن�صبة للمحور الطويل.

3 - النخب الثاين

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

ال�صفات الدنيا املفرو�صة. 

اأن حتافظ �صفات اجلودة واحلفظ  التالية �رشط  العيوب  اأن حتتوي على بع�ض  النخب  ي�صمح لثمار هذا 

واملظهر داخل العبوة:

- عيوب جلهة ال�صكل واللون.

- جروح او ر�صو�ض طفيفة، وتلف خفيف لل�صاق.

- رطوبة داخلية طفيفة يف ال�صاق.

- بقع غري ملونة.

- جتوف يف ال�صاق.

- اآثار خفيفة للرتبة على الراأ�ض اأو القبعة، غري اأنه ميكن للفطر غري املقطع اأن يحوي اثار للرتبة على 

ال�صاق.

ثالثًا:  �رضوط عائدة للتحجيم

يعتمد قطر الراأ�ض اأو القبعة وطول ال�صاق مقيا�صًا لتحجيم الفطر بح�صب اخل�صائ�ض التالية:

دنى للمعايري:  احلد الأ

اأو املفتح، و20 ملم  اأو املغطى  الفطر املطبق  نواع  قل لأ الأ ق�صى 15 ملم على  الأ القطر  اأن يكون  يجب 

للفطر من النوع امل�صطح.

طول ال�صاق: 

- لنواع الفطر املفتح، يقا�ض الطول بدًء من اخلرا�صيم املوجودة حتت الراأ�ض.

- لنواع الفطر املطبق، يقا�ض الطول بدًء من الغ�صاء.

يكون التحجيم الزاميًا للفطر �صمن النخب “اك�صرتا” بح�صب ال�صلم التايل:

الحجام  اإىل  �صارة  الإ متت  حال  يف  التحجيم  ب�صلم  التقيد  يجب  والثاين،  ول  الأ النخبني  �صمن  للفطر 

»�صغري«، »و�صط« اأو »كبري«.

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�صرتا”

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

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

ول 2 - النخب الأ

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

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

3 - النخب الثاين

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

دنى، �رشط خلوها من الهرتاء اأو اأي نوع تلف اآخر يجعلها غري �صاحلة  النخب املحددة ول ل�رشوط احلد الأ

لال�صتهالك.

�سارة اإىل مرحلة النمو: ب – ا�ستثناءات خا�سة يف حال االإ

 - ا�صتثناءات جلهة التحجيم 

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

ل�صلم التحجيم املعتمد. 

خام�سًا: �رضوط املظهر العام

اأ - يف التجان�ض

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

وال�صنف واحلجم )يف حال التحجيم(.

ي�صمح مبزج اأ�صناف خمتلفة من الفطر يف حال كانت العبوات ذات �صعة توازي اأو اقل من كلغ 

واحد، ول يفر�ض التجان�ض من حيث املن�صاأ يف هذه احلالة. 

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

 ب - يف التو�سيب

يجب تو�صيب الفطر 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 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 

عيب على الق�رشة.

ول ي�صمح باأي مادة غريبة داخل العبوة مبا فيها الرتبة املحيطة بكميات زائدة جداً.

ج- املظهر العام

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

�ساد�سًا: التمريك

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

الواردة فيما يلي جممعة على جهة واحدة من كل عبوة.

اأ - التعريف

 املو�صب          ال�صم والعنوان

   اأو                       اأو

ال�صاحن          عالمة فارقة خا�صة

 ب - هوية وحمتوى العبوة

يف حال كان املنتج غري ظاهر للعيان:

.)Cultivated Mushrooms) (Champignon de Couche( فطر زراعي  -

- »مقطع« اأو »غري مقطع«.

- »اللون« يف حال كان اللون خمتلفًا عن البي�ض.

- مرحلة النمو )اختياريًا(.

- ا�صم النوع )حيث تدعو احلاجة(.

 ج - من�صاأ ثمار الفطر 

جغرافية.  ت�صمية  اأية  اأو  نتاج  الإ منطقة  اختياريًا  اأو   ، املن�صاأ بلدان  اأو  بلد   - 
 

 د - الت�صنيف التجاري

 - النخب.

- احلجم )يف حال التحجيم(، م�صار اليه بالقطر الدنى والق�صى للراأ�ض، اأو بالعبارات »�صغري« 

اأو »و�صط« اأو »كبري«.
 

 -الوزن ال�صايف.
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Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Exports and Imports of mushroom
Lebanon’s imports of mushroom for the year 2006 amounted to some 129 tons 

(or around $380,000).
Main countries exporting mushrooms to Lebanon during that year were: Syria 

(76 tons), Belgium (27 tons), France (14 tons), Holland (7 tons) and Oman (2 tons). 
Noticeably, prices of mushrooms imported from France ($4/kg) are the highest, 

compared to, for example, Belgian mushrooms ($3.52/kg), while prices of 
mushrooms imported Syria are the lowest ($2.22/kg). 

On the other hand, Lebanon exports of this produce in 2006 amounted to a shy 
$1,000, most of which were destined to Saudi Arabia.

�سواق، م�رضوع 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 حركًة جيدًة مبنا�صبة العياد،  �صهدت اأ�صواق اخل�صار والفاكهة خالل �صهر كانون الأ  

وارتفعت  الثاين.  ت�رشين  ب�صهر  مقارنًة  ا�صعارها  م�صتوى  على  والتفاحيات  احلم�صيات  وحافظت 

اأ�صعار العنب بن�صبة كبرية تعدت 40٪  ويعود هذا الرتفاع اإىل تخزين العنب داخل الربادات مما 

ي�صمح بالتحكم بالكميات املتداولة.

 ٪100 حلدود  و�صل  ملحوظ  ب�صكل  الفليفلة  اأ�صعار  ارتفعت  فقد  للخ�صار،  بالن�صبة  اأما   

لل�صنف احلّر، كذلك �صهدت ا�صعار البندورة اأرتفاعًا لكن بن�صبة اأقل بلغت 39٪ ، ويعود هذا الرتفعاع 

يف ال�صعار اىل  انح�صار كميات اخل�صار املنتجة حمليًا ب�صبب موجة الربد وبدء مو�صم النتاج داخل 

البيوت املحمية حيث كلفة النتاج مرتفعة.

In light of the Holiday season during the month of December, demand for most fruits 
and vegetables surged in comparison to their November levels. 

Accordingly, and while prices of citrus fruits, and of apples as well, maintained their 
previous levels, prices of grapes grew by an average of 40%.

On the vegetables front, prices of pepper surged significantly, by more than 100% for 
the ‘hot’ variety. Additionally, local market developments, namely the obvious reduction 
in local supply (as a result of cold weather) and also the commencing of the production 
season of the high-cost greenhouse tomatoes, resulted in a growth of around 39% in 
local tomato prices.

يوازي 129  اأي ما  د.اأ.  األف  العام 2006 حوايل 380  الفطر خالل  لبنان من  واردات  بلغت قيمت 

طن.

من اأهم الدول امل�صدرة للفطر اإىل لبنان خالل العام 2006: �صوريا )76 طن(، بلجيكا )27 طن(، فرن�صا 

)14 طن(، وهولندا )7 طن(. ويعترب الفطر الفرن�صي الغلى �صعراً مقارنًة بباقي النواع امل�صتوردة، اذ 

يبلغ متو�صط �صعره 5.14 د.اأ./كلغ، يليه الفطر الهولندي ب�صعر 4 د.اأ./كلغ، ثم البلجيكي 3.52 د.ا./كلغ 

وال�صوري 2.22 د.اأ./كلغ اأو الرخ�ض �صعراً. 

وي�صدر لبنان الفطر بكميات خجولة جداً ل تتعدى قيمتها 1000 د.اأ. تذهب ب�صكل ا�صا�صي اىل اململكة 

العربية ال�صعودية.

ول 2007 جدول اأ�ضعار اجلملة للخ�ضار والفاكهة يف بريوت واملناطق - كانون الأ

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

ا�سترياد وت�سدير الفطر

معدل �سعر طن الفطر امل�ستورد اإىل لبنان ح�سب بلد املن�ساأ ) د.اأ/طن(اأهم الدول امل�سدرة للفطر اإىل لبنان



Market Information �شواق معلومات الأ

اأ�صواق الت�صدير

فريق عمل الن�رضة 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 الفطر يف األعامل

األف طن  بلغت  بلغت الكميات امل�صتوردة من الفطر يف العامل خالل العام 2006 حوايل 437 

ح�صة اأوروبا منها ما يقارب 293 األف طن.

وروبية امل�صتوردة للفطر: اململكة املتحدة )278 األف طن(، اأملانيا )156 األف  من اأهم الدول الأ

طن(، فرن�صا )98 األف طن(، ايطاليا )51 األف طن( وبلجيكا )45 األف طن(. اأما بالن�صبة اىل ال�رشق 

و�صط،  ت�صدرت الكويت الدول العربية وبلغ حجم وارداتها للعام 2006 حوايل 352 طن وتليها  الأ

المارات العربية )278 طن(، العراق )241 طن(، قطر )138 طن( و�صلطنة عمان )102 طن(.

اأهم  األف طن. وقد جاءت  كما بلغت �صادرات العامل من الفطر خالل العام 2006 حوايل 400 

وروبية امل�صدرة للفطر كالتايل: هولندا )220 األف طن(، ايرلندا )146 األف طن(، اأملانيا  الدول الأ

و�صط امل�صدرة  )30 األف طن(، فرن�صا )24 األف طن( وايطاليا )13 األف طن(. ومن اأهم دول ال�رشق الأ

للفطر: �صوريا )1.353 طن(، تركيا )1.126 طن(، �صلطنة عمان )278 طن(، ال�صعودية )249 طن( 

والمارات العربية )92 طن(.

تطور اأ�سعار اجلملة للخ�سار والفاكهة يف �سوق �سوفيا )بلغاريا( 

ول 2007 خالل كانون االأ

اخل�صار: و�صل �صعر اخليار الطويل اخلايل من البذور والبندورة وم�صدرهما اليونان اإىل 1.43 

�صعر  وتراوح  د.اأ./كلغ.   1.44 اإىل  تركيا  ومن  مقدونيا  من  والبندورة  و1.21د.اأ/كلغ،  د.اأ./كلغ 

�صفر  حمر امل�صتورد من هولندا  و0.33 د.اأ/كلغ لل�صنف الأ الب�صل بني 0.88 د.اأ/كلغ لل�صنف الأ

البطاطا املنتجة حمليًا ب�صعر0.42 د.اأ/كلغ، بزيادة 7 �صنت للكلغ عن �صعر  البولندي. كما بيعت 

البطاطا امل�صتوردة من ت�صيكو�صلوفاكيا. 

�صنف  اأفريقيا  جنوب  من  الفوكادو  وبيع  طفيفًا،  انخفا�صًا  التفاح  اأ�صعار  �صجلت  الفاكهة: 

فويرتي ب�صعر 4.41 د.اأ/كلغ، واملوز من كولومبيا ب�صعر 1.40 د.اأ/كلغ. و�صجل دخول �صنف العنب 

الذي  �صيدل�ض  د.اأ/كلغ، لي�صاف اىل �صنف وايت  الربازيل ب�صعر 5.15  كرمي�صون �صيدل�ض م�صدره 

ب�صعر  الرتكي  �صلطانا  و�صنف  ب�صعر2.35د.اأ/كلغ  يطايل  الإ ال�صنف  بيع  كما  ال�صعر،  بنف�ض  يباع 

2.02 د.اأ/كلغ. 

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ض الزراعية

Export Markets

�سواق، م�رضوع 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

ول 2007 جدول اأ�سعار اجلملة يف �سوق �سوفيا )بلغاريا( – كانون االأ

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رضوع  ت�سدر عن  التي  والفاكهة  للخ�سار  اليومية  �سعار  االأ ن�رضة  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
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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 

اأيار 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 May 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.
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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 ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�ض�ضت اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف النبطية الفوقا عام 2006 وهي ت�ضم 20 ع�ضواً 

. )Pleurotus Ostreatus( يتعاطون اإنتاج وت�ضويق الفطر ال�ضديف

تبلغ  بناء معزول  االنتاج يف  املنطقة. ويتم  ال�ضديف يف  الفطر  انتاج  رائدًة يف  تعترب اجلمعية 

دارة واملوظفني باال�ضافة اىل مطبخ. م�ضاحته 120 م.م. موؤلف من 8 غرف للرتبية، واأخرى للإ

البناء  لتقطيع  الزراعية  التنمية  م�رشوع  �ضمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

واالنارة  والتهوئة  الكربون  اأك�ضيد  وثاين  والرطوبة  للحرارة  حتكم  باأنظمة  االنتاج  غرف  وجتهيز 

املطلوبة النتاج الفطر.

ربيع  خلل  التحكم  انظمة  على  واال�ضتح�ضال  البناء  تقطيع  اعمال  اجناز  على  اجلمعية  تعمل 

.2008

ومن االهداف االخرى التي تعمل اجلمعية على تنفيذها:

مهات  االأ وا�ضتقدام  الفطر  زراع��ة  تطوير   -

نتاج البذور من بلجيكا وفرن�ضا.   الإ

- اإر�ضاد املزارعني على انتاج الفطر بالطرق 

احلديثة.

- تطبيق الطرق احلديثة يف جمال معاملت 

ما بعد احل�ضاد والتو�ضيب والت�ضويق امل�ضرتك.

املنتجني  ب��ني  التعاقد  طريقة  اعتماد   -

والتجار والتاأكد من احرتام كل طرف لها.

- تطبيق اعمال االدارة واملحا�ضبة الزراعية.

- العمل على اإدخال اأ�ضناف جديدة من الفطر 

منافعها  و�رشح  لها  والرتويج  ال�ضيتاكي  مثل 

الطبية.

- اعتماد اخلرباء واملخت�ضني لدى التعاونية 

غري  اأو  واخل��ا���ض��ة  ال��ع��ام��ة  ���ض�����ض��ات  امل��وؤ اأو 

احلكومية.

تاأ�ض�ضت اجلمعية التعاونية الزراعية العامة يف بلدة كفرذبد عام 2006 حتت الرقم 1/1347 

وهي تبعد م�ضافة 10 كلم عن مدينة زحلة وت�ضم 15 ع�ضواً يتعاطون زراعة الفطر االبي�ض.

على  للح�ضول  الزراعية  التنمية  م�رشوع  �ضمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

نتاج الفطر  معدات حديثة للتربيد والتعبئة والتو�ضيب. من جانبها، تنوي التعاونية اإن�ضاء مركز الإ

ول من  يف البلدة ولهذه الغاية فقد قد اأمتت املعاملت املتعلقة بت�ضييد البناء وح�ضلت على اجلزء االأ

ن يف �ضدد اإمتام املناق�ضات ل�رشاء املعدات. وروبية يف 2007/11/28، وهي االآ املنحة االأ

امل�رشوع  يقدمها  التي  ر�ضاد  واالإ التقنية  امل�ضاندة  خدمات  من  اجلمعية  ت�ضتفيد  لذلك،  ا�ضافة 

ع�ضاء التعاونية يف جماالت عدة اأهمها التدريب يف جمال تطبيق اأنظمة اجلودة ISO 22000  و الأ

ع�ضاء. Eurepgap واأعمال الت�ضويق امل�ضرتك ملنتجات االأ

ع�ضاء: ومن اخلدمات االخرى التي توؤمنها التعاونية للأ

- اال�ضتفادة من الدورات التدريبية بالتعاون 

الفطر  وتربية  بزراعة  املتخ�ض�ضة  الهيئات  مع 

وتطبيق نظم اجلودة والعمليات الزراعية اجليدة 

مراحل  خ��لل   )EurepGAP  ،22000  ISO(

نتاج. االإ

- الرتويج لزراعة الفطر بالطرق احلديثة من 

.)Pilot project( خلل مركز اختباري

اإنتاجها  ب��اك��ورة  ت�ضويق  اجلمعية  تتوقع 

التقنيات  على  باالعتماد  املحلية  �ضواق  االأ يف 

اخلا�ضة  ال��ع��ب��وات  م��ث��ل  للت�ضويق  احل��دي��ث��ة 

وال�ضعة.  والنوع  احلجم  حيث  من  واملدرو�ضة 

وهي منفتحة على كافة املزارعني يف املنطقة 

ر�ضادهم على طرق زراعة الفطر . الإ

نتاج وت�ضويق الفطر يف النبطية الفوقا نتاج وت�ضويق الفطر يف كفرزبداجلمعية التعاونية الزراعية لإ اجلمعية التعاونية لإ


