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ت�صهد زراعة الق�صطة يف لبنان تطوراً م�صتمراً بف�صل 

الفاكهة  لهده  املوؤاتية  واملناخية  الطبيعية  العوامل 

ازدياد  ال�صتوائية خا�صًة يف مناطق اجلنوب، وب�صبب 

بانتاجيتها  الق�صطة  وتتميز  ال�صواق.  يف  عليها  الطلب 

القت�صادية،  الناحية  من  املرتفعة  وا�صعارها  العالية 

للمعادن  هامًا  م�صدراً  تعترب  اذ  الغذائية  وبفوائدها 

ت�صكل  التي  والبوتا�صيوم،  والفو�صفور  الكال�صيوم  مثل 

حماية  مثل  البيولوجية  للوظائف  ال�صا�صية  العنا�رش 

العظام وال�صنان، وتقوية الع�صالت وتقوية ال�صحة.

وت�صتخدم الق�صطة يف �صناعة الغذية مثل احللويات 

من  ال�صا�صية  الزيوت  ا�صتخراج  ميكن  كما  والبوظة، 

يف  طبيعية  كمنكهات  ت�صتعمل  التي  ا�صنافها،  بع�ض 

�صجرة  من  ع��دة  اج��زاء  وحتتوي  امل�صنعة.  الطعمة 

على  والبذور،  والوراق  والغ�صان  كاجلذور  الق�صطة، 

املنافع  ذات  النا�صطة  الطبيعية  امل��واد  من  كبري  عدد 

يف  ت�صتخدم  التي  الكيمائية  وامل��واد  العديدة،  الطبية 

�صناعة املبيدات، هذا بال�صافة مليزات متعددة يتمتع 

مثل  احل�رشات  مقاومة  منها  الق�صطة  �صجرة  خ�صب  بها 

النمل.

والعام  اخلا�ض  القطاعني  على  ينبغي  عليه،  بناًء 

ت�صجيع هذه الزراعة والتو�صع بها، كما هو احلال يف كل 

من م�رش وفل�صطني املحتلة، خا�صًة وان للبنان ممّيزات 

طبيعية ومناخية وب�رشية ل تقل عن تلك املتوفرة يف 

كال البلدين.

Because of its compatibility with the local climate conditions, 
especially in coastal areas, and also its high economic returns, 
Atemoya cultivation (Annona squamosa) is gradually spreading in 
Lebanese areas. Indeed, this cultivation is high yielding, especially 
that Atemoya is widely demanded by consumers around the 
world due its high content of several essentials nutrients such as 
Calcium, Phosphor and Potassium.
The Atemoya also has several uses in agro-processing, be it as a 
key ingredient in the making of some food-stuffs (sweets), or as a 
natural source of essential oils and of other natural elements that 
could be used in the production of pesticides.
In this light, the Atemoya cultivation should receive a greater 
impetus, from both the private and public sectors in Lebanon, 
as a high yielding commercial crop, as is the case in several 
neighboring countries like Egypt and Palestine.

ي�صبح  وحني  املجتمع،  هاج�ض  ال�صحي  ال�صاأن  ي�صبح  “حني 
وامللونات  احلافظة  امل���واد  م��ن  خ��ال  طبيعيًا  م�����ص��دراً  ال��غ��ذاء 

الذي  ال�صا�صي  والهدف  ال�صعار  هو  ال�صطناعية”،  واملنكهات 

ارتكزت عليه اجلمعية التعاونية الإمنائية - طيبات بعلبك الفاكهة 

منذ تاأ�صي�صها.

لي�صاند  الزراعة  وزارة  لدى  الزراعية  التنمية  م�رشوع  اأتى  ولقد 

اجلمعية يف حتقيق هذا الهدف، واإن�صاء مركز متخ�ص�ض يف الت�صنيع 

الغذائي، تعمل فيه ن�صاء بارعات يجمعن اخلربة العلمية وال�صحية 

اإىل العادات املوروثة عن المهات واجلدات يف حت�صري الو�صفات 

والوجبات الغذائية والتقليدية. 

للجمعية  ماليًة  هبًة  امل�رشوع  خ��الل  من  ال���وزارة  قدمت  كما 

بئر  وحفر  املحمية  البيوت  لإقامة  الوروب��ي  الحتاد  من  بتمويل 

للمياه و�رشاء مولد للتيار الكهربائي، بال�صافًة اىل املعونة التقنية 

والدورات التدريبية من اجل تطوير انتاج وت�صنيع اخل�صار والفواكه 

الطبيعية .

بذلك تكتمل حلقة النتاج الغذائي الطبيعي املرتكزة على ن�صاط 

من  غريها  اىل  ت�صاف  والتي  الفاكهة،  قريتنا  يف  العاملة  امل��راأة 

الن�صاطات املميزة يف جمالت اخرى مثل التعليم و�صناعة ال�صجاد 

الرتاثي.

الزراعية وكل من  التنمية  الزراعة وم�رشوع  ختامًا ن�صكر وزارة 

�صاهم معنا يف اإجناح م�رشوعنا ال�صحي الطبيعي املتطور.

 منى رحال �سكرية

اجلمعية التعاونية الإمنائية

The Atemoya a promising new Annona hybrid

The Tayibat Cooperative of Baalbeck realizes the 
importance of providing fresh produce, free of 
chemicals, colorants and other additives. Indeed, 
concerns related to chemical residues are increasingly 
affecting the nature of local and international demands 
as well. In this context, the ADP has provided the needed 
financial and technical assistance to the Cooperative 
(wells, greenhouses, training, electric generator) as to 
establish the necessary production platform needed to 
process traditional fresh fruits and vegetables. 
Rural housewives, whose specific and deeply-rooted 
know-how shall ensure a final produce with high local 
value added, represent the central strategic asset in 
this project.
The Tayibat Cooperative takes this opportunity to extend 
its thanks and gratitude to the Ministry of Agriculture 
and to all the parties in charge of implementing the ADP 
project for their truthful involvement in the improvement 
of the agricultural sector in Lebanon.
Mona Rahhal Sukkarieh 
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تعريف

تعرف الق�صطة حتت ال�صم العلمي annona spp من ف�صيلة annonaceae وهي فاكهة ا�صتوائية املن�صاأ موطنها ال�صلي غرب الهند، وتنت�رش يف املناطق ال�صتوائية و�صبة ال�صتوائية 

مثل دول امريكا الالتينية كالبريو والإكوادور وكولومبيا واملناطق الرطبة الدافئة من اأفريقيا واآ�صيا. للق�صطة حوايل 60 نوعًا وتتميز ا�صجارها باأوراقها اجلذابة، وبعلوها الذي ي�صل حلدود 

ثمانية امتار، وهي من انواع الأ�صجار التي تفقد اأوراقها القدمية دفعة واحدة قبل بدء مو�صم تفتح الرباعم.

اإنتاج الق�سطة يف لبنان

على  وتتوزع  البحر.  �صطح  عن  مرت   350 ارتفاع  حتى  ال�صاحلية  املناطق  يف  لبنان  يف  الق�صطة  تزرع 

م�صاحات �صغرية ل تتجاوز 10 دمن لكل وحدة، وت�صهد هذه امل�صاحات تو�صعًا ملحوظًا يف لبنان والبلدان 

الزراعة مبردودها  وتتميز هذه  النت�صار.  زالت حمدودة  ما  لكنها  املحتلة  وفل�صطني  املجاورة مثل م�رش 

القت�صادي على املزارع، وهي تالقي اقباًل من قبل امل�صتهلك يف لبنان واخلارج ما يفتح امامها فر�صًا  

وا�صعة للت�صدير.

In Lebanon, Atemoya trees are planted at an elevation of around 350m above the 
sea level, and in production units less than 10,000 m2 area. This cultivation is gaining 
momentum in Lebanon, especially in light of the heightened local and international 
demand for this produce, and also of the high revenues underlying such business.

This type of plantation can also be found in neighboring countries like Egypt and 
Palestine.

انتاج الق�سطة حول العامل

يعترب �صنف �صريميويا من اكرث اأ�صناف الق�صطة انت�صاراً يف العامل اذ يبلغ حجم امل�صاحات املزروعة بهذا 

ال�صنف حوايل 13.500 هكتار بحجم انتاج يوازي 81.000 طن �صنويًا«.

ترتكز هذه الزراعة خا�صة يف ا�صبانيا و�صيلي والبريو حيث توجد حوايل 50% من اجمايل امل�صاحات 

املزروعة بالق�صطة.

World production of Cheremoya, the most common Annona variety, is estimated at 
around 81,000 tons yearly.

Furthermore, around 50% of the 13,500 ha planted with this fruit in the world are 
located mainly in Spain, Chili and Peru.

الع�امل امل�ؤاتية لزراعة الق�شطة

احلرارة والرطوبة

تنمو �صجرة الق�صطة بنجاح يف املناطق املعتدلة وهي تتحمل احلرارة املرتفعة �صيفًا والربودة املعتدلة 

�صتاًء. اأما البيئة املنا�صبة لها، فهي تختلف بح�صب الأنواع، كالهندي » اأنونا �صريميول« الذي يحتاج اإىل 

مناخ معتدل اىل رطب، وجتود زراعته على �صواحل البحر الأبي�ض املتو�صط، والبلدي اأو الأتاي الذي ينمو 

يف املناخات اجلافة.

ب�صكل عام فاإن درجة احلرارة املثلى لنمو �صجرة الق�صطة ترتاوح بني ناق�ض 1.6 درجة مئوية يف ال�صتاء 

و30 درجة مئوية يف ال�صيف. اما ن�صبة الرطوبة املطلوبة لنمو ال�صجرة وعقد الثمار فهي تتعدى %80. 

الرتبة

وتف�صل  اجلذور  اختناق  اإىل  توؤدي  التي  الراكدة  املياه  وتخ�صى  التهوئة  �صوء  الق�صطة  اأ�صجار  تتحمل  ل 

الرملية  الرتبة  اأنواع  مع  ال�رشف ذات حمو�صة  بني 6 و 7 درجات وتتاأقلم جيداً  العميقة اجليدة  الرتبة 

ب�رشط توفر املاء والت�صميد اأو الرتبة ال�صفراء جيدة ال�رشف او حيث ترتفع ن�صبة الكل�ض. 

الأمطار والري

اأ�صجار الق�صطة ملياه الري عن تلك ملعظم انواع ا�صجار الفاكهة الأخرى، وترتاوح بني  تقل احتياجات 

8.000 اإىل 10.000 مرت مكعب للهكتار الواحد، اي ما يعادل 800 اىل 1.000 ملم �صنويًا من مياه المطار. 

وتختلف هذه الحتياجات باختالف املناخات، فتنخف�ض يف ا�صبانيا مثاًل اىل ما بني 5.500 و 6.500 

تكون  بدء  مع  الري  مياه  اىل  ال�صجرة  حاجة  وتبداأ  �صنويًا.  مكعب  مرت  اىل4500  ت�صيلي  ويف  مكعب  مرت 

الزهار، وتزيد خالل مرحلة تكون ومنو الثمار، وتقل مع نهاية عمليات القطاف ومرحلة ت�صاقط الوراق.

طرق زراعة الق�سطة

اأن يكون  الأنواع الربية، على  اأو  البذرية  الق�صطة خ�رشيًا بالتطعيم على الأ�صول  اأ�صناف  اإكثار  يجرى 

حجم الطعم كبرياً )2.5 �صم( ل�صمان جناح عملية التطعيم. وينت�رش حاليًا اإكثار الق�صطة بالرتكيب بال�صق 

حيث يعطى ن�صبة جناح عالية. وت�صتخدم البذور املخزنة ملدة عام حيث تعطي ن�صبة اإنبات عالية )%95( 

مقارنًة مع البذور احلديثة )45%(، كما ميكن ا�صتخدام البذور احلديثة بعد تعري�صها لدرجة حرارة منخف�صة 

ترتاوح بني �صفر و 2 درجة مئوية ملدة اأ�صبوع. وتنبت البذور بعد مرور 40 يومًا على زرعها، وميكن اإ�رشاع 

الإنبات بخد�ض البذور اأو بنقعها يف املاء الدافئ ملدة ثالثة اأيام قبل زرعها للتخل�ض من املادة ال�صمعية 

التي تعيق نفوذ املاء اىل داخلها. بعد انق�صاء �صنتني على زرع البذور اأو �صنة على التطعيم، تنقل النباتات 

اإىل 2.500 �صجرة يف  اأي مبجموع 1.250  اأمتار بطريقة املربع،  اإىل 5  اإىل احلقل وتزرع على م�صافة 3 

الهكتار.

خدمة ما بعد الزرع )الرتبية والتقليم(

Open-( خالل ال�صنوات الربعة او اخلم�صة الوىل من حياة ال�صجرة، يعتمد التقليم بالطريقة الكاأ�صية

الأفرع  اإزالة  على  ويقت�رش   ،)Central Leader System( القائد”  املركزي  “العامود  اأو   )Goblet
املتزاحمة واجلافة وامل�صابة من اجل تاأمني القطاف ال�صهل وجتنب انك�صار الغ�صان. وخالل مراحل النمو 

املتقدم، حيث حتتاج ال�صجرة اإىل جتديد امل�صاحة املثمرة، يعتمد التقليم اجلذري يف مو�صم ال�صتاء بحيث 

يتم قطع جممل الغ�صان ذات عمر ال�صنتني مع البقاء على الغ�صان اجلديدة التي حتمل الثمار، مما يوؤمن 

احلفاظ على �صكل ال�صجرة بعلو 4 امتار. وت�صتخدم اليوريا او التيفون لزالة الوراق وت�رشيع عملية الزهار 

الأفرع  تق�رش  العنب حيث  املتبع على كروم  ال�صتوي  التقليم  اعتماد  املبكر. كما ميكن  القطاف  وبالتايل 

الطويلة اإىل 10 او 15 �صم مع اإزالة جميع الفريعات ال�صغرية.

الت�سميد

الأرا�صي  ال�صجرة. ففي  الق�صطة بح�صب نوع وخ�صوبة الرتبة، وتبعًا لعمر وقوة  تختلف معدلت ت�صميد 

ال�صفراء اخل�صبة يكتفى بالت�صميد الع�صوي خالل ف�صل ال�صتاء. وحتتاج �صجرة ال�صريميويا ملعدلت مرتفعة 

من الزوت، البوتا�صيوم واملغن�صيوم وقليل من الفو�صفور والكل�ض. 

الإزهار و التلقيح

حتمل اأزهار الق�صطة مفردة اأو �صمن جمموعات �صغرية على النموات احلديثة. اإن الزهرة خنثى، ل تتفتح 

يعترب  الذي  اليدوي  التلقيح  ا�صتخدام  ي�صتوجب  لذلك  التلقيح احل�رشي  بتالتها طبيعيا، مما ي�صعب عملية 

اإىل ت�صجيع منو النمل لنقل اللقاح اإىل الأزهار  �صبب رئي�صي يعوق انت�صار زراعة الق�صطة. لقد جلاأ البع�ض 

ولكن هذا املو�صوع مازال حتت الدرا�صة. كما اإن اجلو احلار يوؤدي اإىل ذبول امليا�صم داخل الزهرة مما يزيد 

من �صعف احتمالت التلقيح.

)A. atemoya( الق�سطة اأتيمويا

Annona squamosa X Annona cherimola
 هي هجني بني الق�صطة البلدي والهندي.

و�صفات  احلمل،  بوفرة  متتاز  الربودة،  تتحمل 

الثمار ممتازة.

اأكرب  وهى  الهندي،  النوع  ي�صبه  منوها  �صجرة 

حجما من النوع  البلدي.

على  تركت  اإذا  الن�صج  عند  تت�صقق  ل  ثمارها 

بعد  ما  عمليات  تتحمل  يجعلها  مما  الأ�صجار 

اأف�صل  ب�صكل  وت�صويق(  حتميل  )تو�صيب،  احل�صاد 

من ال�صنف الهندي والبلدي.

    A. reticulata L الق�سطة قلب الثور

 Bullock’s heart
موطنها اأمريكا ال�صتوائية.

يف  زراعتها  وتنجح  للربودة،  مبقاومتها  متتاز 

املناطق اجلافة وال�صحراوية.

 �صجرة كبرية احلجم، ارتفاعها 6 اأمتار.

 اأوراقها رحمية-م�صتطيلة. 

اأزهارها �صمن جمموعات.

لونها  مف�ص�صة  مل�صاء،  ق�رشتها  قلبية  الثمرة 

اأ�صفر بني عند الن�صج كبرية احلجم.

من  عدد كبري  ي. يحوي 
ّ
�صكر اأبي�ض طعمه  اللب 

يف  اأدنى  وهو  الق�رشة  قرب  حمبحب  وهو  البذور، 

�صفاته من النوع البلدي والهندي.

 A. cherimola Mill  الق�سطة الهندى

  Cherimoya
موطنها اأمريكا اجلنوبية. 

تتحمل التقلبات اجلوية ولكنها ل تتحمل ارتفاع 

احلرارة وجفاف الطق�ض.

�صجرة منت�رشة الأفرع، متو�صطة الرتفاع، طولها 

ال�صكل.  قلبية  اأوراقها  كغ.   30 اإنتاجها  مرت.   7.5

رائحتها  جمموعات  �صمن  اأو  مفردة  اأزه��اره��ا 

جميلة.

كروية  غ��رام(،   650( احلجم  متو�صطة  الثمرة 

ال�صكل، مل�صاء اأو ذات نتوءات، ق�رشتها رقيقة لونها 

ي مع حمو�صة 
ّ
اأخ�رش فاحت. اللب اأبي�ض طعمه �صكر

خفيفة. بذورها قليلة ولونها �صوداء كبرية احلج.

الق�سطة البلدي

A. squamosa L Sugar apple 

موطنها اأمريكا ال�صتوائية وجزر الهند الغربية. 

تتميز بتحملها للحرارة املرتفعة واجلفاف لكنها ل 

تتحمل الربد.

�صجرة �صغرية احلجم، ارتفاعها 4.5 م. اإنتاجها 

اأخ�رش باهت ن�صف  اأوراقها مل�صاء لونها  20 كغ. 

جمموعات.  �صمن  اأو  منفردة  اأزهارها  مت�صاقطة. 

غرام(،   400( احلجم  متو�صطة  اإىل  �صغرية  ثمرتها 

اإىل  مائل  اأخ�رش  لونها  ال�صكل  قلبية  اأو  كروية 

وا�صحًا.  تف�صي�صًا  مف�ص�ض  و�صطحها  ال�صفرار 

ي  وذات 
ّ
اللب اأبي�ض ذات رائحة عطرة، طعمه �صكر

نكهة ممتازة. بذورها �صمراء �صغرية احلجم.

اأهــم اأنــ�اع الــقــ�شــطـــة



Technical Information تقنيات زراعية

Main Annona Diseases & Pests   اأهم اآفات الق�شطة

* امل�سدر: م�سلحة الأبحاث العلمية الزراعية

اهم احل�شرات 

 Bephratelloides Species  ح�رشة بذور الق�سطة 

تعترب هذه احل�رشة اآفة رئي�صية على ثمار الق�صطة، 

لكن ل تتوفر لدى م�صلحة الأبحاث معلومات عن 

مدى اإنت�صارها يف لبنان.

اأعرا�ض ال�سابة:

بذار  على  فقط  احل�رشة  هذه  يرقات  تتغذى   •
ثمار الق�صطة.

التي  النفق  جراء  من  كبرية  با�رشار  تت�صبب   •
الثمرة  من  خروجها  لدى  البالغة  احل�رشة  حتدثه 

مدخاًل  ي�صكل  مم��ا  م��ل��م،   2 ق��ط��ره  يبلغ  وال���ذي 

ن�صبة  من  ويزيد  الفطريات  ولنمو  اأخرى  حل�رشات 

اخل�صائر.

• ت�صع النثى البي�ض يف الثمار بعد مرور 3 – 
اأي عندما يبلغ قطر  الإزهار،  اأ�صابيع من موعد   7

الثمرة بني 1.5 و 5 ملم.

ا�سرتاتيجية املكافحة:

البي�ض  و�صع  مرحلة  يف  الثمار  مراقبة  تتم   •
اأي بني الأ�صبوع الثالث وال�صابع بعد مرحلة الإزهار، اإذ ل ت�صتطيع الأنثى و�صع البي�ض عندما ت�صبح 

الثمار كبرية يف احلجم.

الثلث الدنى  اإرتفاع  الق�صم اخلارجي وعلى  الثمار املتواجدة يف  الرتكيز يف املراقبة على  • يجب 
من ال�صجرة. 

ملكافحة   Hexythiazox هك�صيزيازوك�ض  اأو   Bifenthrin بفانرتين  مبادة  الأ�صجار  ر�ض  يتّم   •
احل�رشة البالغة.

• ل توجد مكافحة ناجحة للريقات املتواجدة يف داخل الثمار.
اإناث احل�رشة من و�صع البي�ض داخل الثمار.  • يبقى تكيي�ض الثمار ال�صرتاتيجية الأجنح ملنع 

 Beauveria بوفرييا  بفريو�ض  الأ�صجار  ر�ض  بوا�صطة  البيولوجية  املكافحة  اأعطت  لقد  • مالحظة: 
فلوريدا  ولي��ة  يف  اجريت  التي  املخربية  التجارب  يف   )  %  90 )مكافحة  جيدة  نتائج   bassiana

المريكية.

اأهم االمرا�ض

Phytophtora spp فطر فيتوفتورا

)Black root rot(

اأعرا�ض ال�سابة:

• تبداأ ال�صابة على البذور خالل مرحلة ال�صتال.
املعمرة  وال�صجار   )seedlings( ال�صتول  وموت  ذبول   •

. )adult plants(

Phytophtora palmivora الثمار ويوؤدي  فطر   • ي�صيب 
اىل ظهور بقع �صغرية ارجوانية او �صوداء على اجزاء من الق�رشة 

ومتتد اىل كافة م�صاحة الثمرة.    

العنا�رش امل�ساعدة على انت�سار املر�ض:

.)heavy clay soil( الرطوبة املرتفعة وخا�صًة يف الرتبة الثقيلة •
• اهمال وعدم ادارة الب�صتان بطريقة جيدة.

ا�سرتاتيجية املكافحة:

. )solarization( معاجلة الرتبة با�صعة ال�صم�ض •
. )custard apple( ا�صتعمال ال�صول النباتية املقاومة مثل التفاح الكرميي •

عندما  فعالة  م��ادة   %1 بن�صبة  البينوميل  مب��ادة  املعمرة  ال�صجار  او  ال�صتول  قاعدة  ر�ض   •
تدعواحلاجة.

• ميكن تبليل ال�صتول مبادة الكاربندازمي )0.1%( كل 10 اىل 12 يوم.
• ح�صن ادارة الب�صتان:

القطع  مكان  ودهن  الر�ض  من  القريبة  الغ�صان  قطع  عرب  العالية  الرطوبة  خف�ض  على  • العمل 
مبادة اوك�صيكلورايد النحا�ض.

• احلفاظ على التغذية ال�صليمة للنبتة.
الوراق  ح�رشات  �صد  للمكافحة  مالئم  نظام  واعتماد  الثمار  على  الكدمات  ح�صول  تاليف   •

والثمار.

• دهن موقع التطعيم مبادة اوك�صيكلورايد النحا�ض املعدل بن�صبة %4.
• ميكن ا�صتعمال مادة الكاربندازمي )0.2%( كل 15 اىل 20 يوم خا�صة يف الطق�ض املمطر.

• معاجلة الثمار بعد القطاف مبادة البينوميل على حرارة 50 درجة مئوية ملدة 5 دقائق او مبادة 
بروكلوراذ )بن�صبة 0.125 غرام مادة فعالة بالليرت( على حرارة 25 درجة مئوية ملدة دقيقة واحدة.

  )Anthracnose) Colletotrichum gloeosporioides مر�ض النرتاكنوز

اعرا�ض ال�سابة:

ال�صغرية  والغ�صان  الزه��ار  وذبول  الوراق  ت�صاقط   •
وموتها.

• ت�صققات �صوداء )black lesions( على الثمار البالغة.
• ي�صيب كل ا�صناف الق�صطة.     

 

العنا�رش امل�ساعدة على انت�سار املر�ض:

ف�صل  وخالل  املرتفعة  اجلو  ورطوبة  الكثيفة  المطار   •
اجلفاف يف املناطق القاحلة. 

• اهمال وعدم ادارة الب�صتان بطريقة جيدة.

ا�سرتاتيجية املكافحة:

• طرق املكافحة الطبيعية: 
• تق�صي املعاجلة الطبيعية بقطع وحرق الغ�صان والثمار امل�صابة. 

الر�ض  على  الواقعة  الثمار  وجمع  امل�صابة  الغ�صان  قطع  عرب  الب�صتان  نظافة  على  • املحافظة 
وحرقها.

• طرق املكافحة الكيمائية: 
ف�صل  خالل  يوم   21 وكل  الرطب  الف�صل  خالل  ا�صبوع  كل  النحا�ض  اوك�صيكلورايد  مادة  ر�ض   •

اجلفاف وحتى 21 يوم قبل القطاف .

• ر�ض مادة البينوميل املعدل بن�صبة 0.05 % كل 20 يوم.

)Annona mealybug ( Dysmicocus neobrevipes ح�رشة الدبق الدقيقي

من  تعترب  ولكنها  احل�رشة  هذه  من  اأن��واع  عدة  توجد 

الآفات الثانوية على �صجرة الق�صطة.

اأعرا�ض ال�سابة: 

يف  خا�صة  وتتكاثر  الثمار  واأحيانًا  الأوراق  • ت�صيب 
الأماكن الرطبة.

ون�صوجًا  ت�صوهًا  م�صببًة  النبات  ع�صارة  متت�ض   •
مبكراً يف الثمار.

اأكرث  يجعلها  مما  ال�صجرة  يف  عام  ب�صعف  تت�صبب   •
عر�صًة لالأمرا�ض واحل�رشات.

ا�سرتاتيجية املكافحة:

على  ي�صاعد  وج���وده  لأن  النمل  مكافحة  يجب   •
اأعدائها  يطارد  اأنه  كما  احل�رشة  اإنت�صار 

ال�صجرة  ج��ذع  ل��ف  ميكن  الطبيعية. 

النمل  مينع  مم��ا  دب��ق  عليه  بكرتون 

اأخرى.  اإىل  من نقل احل�رشة  من �صجرة 

كما ميكن مكافحة النمل بوا�صطة مادة 

قبل  فقط   Fenoxycarb فنوك�صيكرب 

دخول ال�صجرة يف مرحلة الإنتاج.

املبيد  م��ع  �صيفي  زي���ت  ر����ض   •
 Methidathion  الكيميائي ميثيداثيون

اإحرتام  مع  ال�صديدة  الإ�صابة  حال  يف 

فرتة الأمان.

مما  املت�صابكة  الأغ�صان  تقليم   •
والتخفيف  ال�صجرة  تهوئة  على  ي�صاعد 

تكاثر  على  ت�صاعد  التي  الرطوبة  من 

احل�رشة.

• من اأبرز الأعداء الطبيعية خنف�صاء الكريبتوليام�ض موتروزياري التي اأعطت نتائج جيدة على البق 
العاملية  الأبحاث  م�صلحة  قبل  من  املزارعني  على  توزيعها  مّت  والتي  والليمون  العنب  على  الدقيقي 

الزراعية يف حمطة تل العمارة )البقاع( والعبدة )ال�صمال(.
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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 Annonaمعامـالت ما بعد احل�شاد للق�شطة

Technical Information تقنيات زراعية

 * امل�سدر: جامعة يو�سي دايفي�ض – كاليفورنيا – الوليات املتحدة الأمريكية.  

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

4- اأخبار التنمية الزراعية العدد 13، اآذار  2008

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.

االأ�شرار الطبيعية والفيزي�ل�جية 

Chilling Injuries رشر التربيد�

ينتج ال�رشر عن تخزين الثمار على حرارة اقل من 8 - 12 درجة مئوية )بح�صب ال�صنف ودرجة 

الن�صج(. وت�صمل العرا�ض ا�صوداد وت�صلب ق�رشة الثمار والتنقر، وجفاف اللب و�صعف النكهة. 

Splitting التف�س�ض

يظهر هذا ال�رشر على الثمار خالل مراحل النمو والن�صوج املتقدمة ب�صبب ارتفاع معدل انتاجها 

لالثيلني، وتكون ال�صكريات وتغري درجة امتالء الثمار بحيث تنتقل املاء من الق�رشة اىل اللب فيزيد 

حجمه ويرتفع ال�صغط على الق�رشة مما يوؤدي اىل التف�ص�ض.

االأ�شرار الباث�ل�جية

Anthracnose  مر�ض النرتاكنوز

وي�صببه فطر Colletotrichum gloeosporioides  الذي يظهرعلى �صكل بقع �صوداء وقد يوؤدي 

اىل انتاج كتل )spore-masses( وردية اللون يف حالت الرطوبة املرتفعة.

 Black Canker الكانكر ال�سود

وي�صببه فطر Phomopsis anonacearum  الذي يظهر على �صكل بقع بنف�صجية على الثمار التي 

.)spores( ت�صبح �صلبة ومت�صققة مع تكون كتل �صغرية �صوداء

 Botryodiplodia rot عفن البوتريوديبلوديا

ثم  ومن  الثمار  على  بنف�صجي  بلون  يظهر  الذي   Botryodiplodia theobromae فطر  وي�صببه 

يتحول اإىل كتل �صوداء وي�صبح اللب فلينيًا ذات اللون البّني.

الفطر، ر�ض املبيدات  الب�صتان للتقليل من م�صادر  ت�صمل طرق املكافحة املحافظة على �صالمة 

الفطرية قبل القطاف، تداول الثمار بحذر للتقليل من ال�رشار امليكانيكية، ال�رشاع باعتماد التربيد 

الأويل على حرارة 10 درجات مئوية واحلفاظ على درجة احلرارة والرطوبة خالل عمليات الت�صويق 

الالحقة. 

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 دلئل ال�سالحية للقطاف

يعتربتغري لون ق�رشة الثمرة من الخ�رش الداكن اىل الخ�رش الفاحت او ال�صفر املخ�رش كموؤ�رش 

 )cherimoya( Annona cherimola على �صالحية قطاف ثمار الق�صطة، وذلك بالن�صبة للق�صطة

 sweetsop) Annona والق�صطة )atemoya) Annona cherimoya x A.squamosa والق�صطة

الف�صو�ض  بني  الثمرة  جلد  على  كرميي  لون  ظهور  الخرى  املوؤ�رشات  ت�صمل  كما   )squamosa
)segments(  وزيادة نعومة ال�صطح على الكرابل )carpels(  الثمرية املنف�صلة.

  

Quality Indices دلئل اجلودة

احلجم، اللون، خلو الثمار من العيوب والتدهور املر�صي، ال�صالبة )حيث ان ثمار الق�صطة تعترب 

طرية ن�صبيًا ويجب تداولها بعناية لتاليف حدوث الكدمات بها(.

ال�صكر )14 اىل 15 %( وتكون درجة  ن�صبة مرتفعة من  الق�صطة عند ن�صجها على  حتتوي ثمار 

احلمو�صة متو�صطة )0.4 اىل 0.7%(. ان الق�صطة هي م�صدر جيد لفيتامني C )45 اىل 60 ملغ/100 

غ( وللبوتا�صيوم )250 اىل 500 ملغ/100 غ من اجلزء الذي يوؤكل(.

Optimum storage Temperature   درجة حرارة التخزين املثلى

ما بني 8 و12 درجة مئوية بح�صب ال�صنف ودرجة الن�صج وفرتة التخزين.

وميكن حفظ ثمار الق�صطة الهندي ملدة 10 اأيام اأو اأكرث، والق�صطة البلدي ملدة 5 اأيام اأو اأكرث على حرارة 

ما بني 15 و30 درجة مئوية.

Optimum Relative Humidity الرطوبة الن�سبية املثلى

ما بني 90 و%95 

)CO2( Rates of Respiration معدلت التنف�ض

احلرارة: درجة مئوية         10               15       20

150 - 45       250 -75      100 - 25 معدل التنف�ض: مل CO2 / كلغ x �صاعة 

Rates of Ethylene Production معدلت اإنتاج الثيلني

تنتمي الق�صطة اىل جمموعة الثمار ذات التنف�ض العايل )climacteric fruits(  وتنتج م�صتويات 

ال�صنف( عند موعد  x �صاعة بح�صب  مرتفعة من الثيلني )حتى 100 اىل 300 ميكروليرت/ كجم 

الن�صج وعلى حرارة 20 درجة مئوية.

 Responses to Ethylene ال�ستجابات لالثيلني

اإن تعري�ض الثمار اخل�رشاء املكتملة التكوين من �صنف Cherimoya او ال�صناف الخرى لغاز 

الثيلني بن�صبة 100 جزء باملليون ملدة يوم او يومني او حفظها ملدة 5 ايام على حرارة 15 اىل 

20 درجة مئوية يوؤدي اإىل اكتمال الن�صج.

وي�صاعد التخل�ض من الثيلني على تاأخري عملية ن�صج الثمار اخل�رشاء.

ال�ستجابات للجو الهوائي املتحكم به 

Responses to CA
ترتاوح  حيث  الهوائي  اجلو  يف  التخزين  ي��وؤدي 

ن�صبة الأوك�صجني بني 3 و5% ، ون�صبة ثاين اأوك�صيد 

الن�صج  عملية  تاأجيل  اإىل  و%10    5 بني  الكربون 

واملحافظة  الثيلني  وانتاج  التنف�ض  ن�صب  وخف�ض 

على �صالبة الثمار. 

 Cherimoya �صنف   الق�صطة  ثمار  حفظ  ميكن 

مئوية،  درج��ات   10 ح��رارة  على  اأ�صابيع   6 مل��دة 

اإن�صاجها على حرارة 20  اأوك�صجني 5% ثم  ون�صبة 

درجة مئوية.

ثاين  ن�صبة  اىل  الق�صطة  ثمار  تعري�ض  ي���وؤدي 

اإىل  اكرث من %15  او  اقل من %1  الكربون  اأوك�صيد 

انتاج نكهة غري مرغوبة ون�صج غري متنا�صق.



Market Information معلومات الأ�سواق

Marketing Standards for Annonaموا�شفات الت�شويق اخلا�شة للق�شظة

املعد  الق�صطة  ثمار  جودة  ومراقبة  بت�صويق  اخلا�صة  الأوروبية  املوا�صفات  يلي  فيما  نعر�ض 

، و2003  �صنة  2002  �صنة 1994 واملعدلة  ال�صادرة   47 FFV الرقم  الأ�صواق، ذات  للتداول يف 

 Annona )للن�صخة الفرن�صية منها(. وجتدر الإ�صارة اإىل وجود موا�صفة لبنانية خا�صة بالق�صطة  

 Custard apple-( »او »التفاح ال�صكري Annona squamosa  او »قلب الثور« و – reticulata
Sugar apple( �صادرة مبوجب قرار وزير الزراعة رقم 1/358 تاريخ 1997/10/24، املعدل 

بالقرار رقم 1/2 تاريخ 2000/1/3.

اأوًل:تعريف املنتج

الق�صطة  الطازج:  لال�صتهالك  املعدة  الق�صطة  اأ�صناف  اىل  يلي  فيما  املبينة  املوا�صفات  تعود 

بني  الهجني  الق�صطة   ،Squamosa ال�صكري«  او»التفاح  البلدي  الق�صطة   ،Cherimoya الهندي 

.Muricata والق�صطة �صور�صوب  Atemoya  البلدي والهندي

ثانيًا: الإجراءات اأو التدابري اخلا�سة باجلودة

الق�صطة عند  الواجب توفرها يف  ال�رشوط واملوا�صفات هذه اىل حتديد متطلبات اجلودة  تهدف 

تقدميها للمراقبة خالل مرحلة الت�صدير بعد اإمتام عمليات التو�صيب والتعبئة والنقل.

اأ- احلد الأدنى للموا�سفات:

مع الأخذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات والتجاوزات املمنوحة لكل �صنف وجلميع الأنخاب.

يجب اأن تكون ثمار الق�صطة كاملة،  �صليمة، غري م�صابة باأي اهرتاء اأو اإ�صابة جتعلها غري �صاحلة 

لال�صتهالك، نظيفة، خالية من اأية مادة غريبة ظاهرة او ح�رشات واأمرا�ض اأو من اآثارها، اأي �رشر 

ناجت عن احلرارة املتدنية اأو حروق ال�صم�ض ومن اأية رطوبة خارجية زائدة، واأن تتحمل اأعباء عمليات 

التحميل وال�صحن والتفريغ للو�صول بحالة جيدة اىل مكان املق�صد. وتطلب املوا�صفة اللبنانية ان 

يكون قطافها قد مت ب�صكل �صليم واأن تكون الثمار على درجة من الن�صج ت�صمح لها متابعة التحول 

الفيزيولوجي الطبيعي كي ت�صل اىل درجة الن�صج الطبيعي.

ب- اكتمال النمو: )درجة الن�صج التجاري املالئم بح�صب ال�صنف( 

اإىل الأخ�رش الداكن، ت�صبح املقاطع  - �صريميويا: بدء حتول لون الق�رشة 

مل�صاء وتبقى اطرافها غري ناتئة.

بينها بال�صفر  فيما  الف�صحات  الكرابل وتلون  نتوء مقاطع  �صكواموزا:   -

ال�صاحب.

اىل  ال�صاحب  بالخ�رش  الكرابل  بني  فيما  الف�صحات  تلون  اتيمويا:   -

ال�صفر.

- موريكاتا: حتول لون الق�رشة من الخ�رش الداكن اإىل الأخ�رش ال�صاحب.

ج- الت�سنيف:

تفرز ثمار الق�صطة اىل ثالثة اأنخاب:

1- نخب ممتاز »اك�سرتا«:

يجب اأن تكون ثمار الق�صطة يف هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، 

تتحلى بكامل �صفات اجلن�ض وال�صنف جلهة املظهر اخلارجي واكتمال النمو 

واللون الطبيعي اخلا�ض بكل �صنف وفقا ملنطقة الإنتاج. كما يجب اأن تكون 

الق�رشة  على  طفيفة  ا�صابة  با�صتثناء  العيوب  او  ال�صوائب  من  خالية  الثمار 

�رشط ان ل ي�صبب ذلك اأي �رشر على املظهر العام عند التعبئة او على جودة 

الثمرة او قدرتها على احلفظ.

2- النخب الأول:

بال�صنف  ال�صفات اخلا�صة  بكافة  تتحلى  الثمار على درجة ح�صنة من اجلودة،  اأن تكون  يجب 

التي حتمل  الثمار  اللون، وترف�ض  او  النمو  ال�صكل واكتمال  القبول بعيب ب�صيط جلهة  امكانية  مع 

�صقوقا او ر�صو�صا او جروحا غري مندملة. وتقبل الق�صطة التي اأ�صيبت ق�رشتها بعيب طفيف �رشط 

ان ل ي�صبب ذلك اأي �رشر على املظهر العام او على جودتها او حتملها عمليات التو�صيب وال�صحن 

والتفريغ.

3- النخب الثاين: 

تعترب نخبا ثانيا الثمار التي ل ميكن ت�صنيفها يف النخبني املمتاز والول غري انها تتما�صى مع 

ال�صكل  القبول بعيب جلهة  اليها �صابقا مع امكانية  الدنيا ال�صا�صية امل�صار  ال�رشوط واملوا�صفات 

واكتمال النمو او اللون او ا�صابة ق�رشتها بعيب �رشط ان ل ي�صبب ذلك اأي �رشر على جودتها او 

طريقة حفظها او تقدميها اىل امل�صتهلك.

ثالثًا: �رشوط عائدة للتحجيم

يعتمد وزن الثمرة مقيا�صًا للتحجيم واحلجم الأدنى امل�صموح به هو 100 غرام ل�صناف �صريميويا، 

�صكواموزا، واتيمويا و200 غرام ل�صنف موريكاتا و يعتمد �صلم التحجيم التايل مع مراعات احلد 

الق�صى لالختالف يف العبوة الواحدة :

تطلب املوا�صفة اللبنانية باعتماد القطر ال�صتوائي الأكرب للثمرة مقيا�صا لتحجيمها.

�صم.   7 يزيد عن  الذي  القطر  ذات  للثمار  هو  املمتاز  للنخب  به  امل�صموح  الأدنى  احلجم  ويعترب 

وي�صرتط اأن ل يزيد الفرق بني القطر الكرب والدنى للثمار داخل العبوة الواحدة وللنخبني املمتاز 

والأول عن 2 �صم فقط.

رابعًا: ال�ستثناءات )الت�سامح(: 

ي�صمح داخل كل عبوة با�صتثناءات بالن�صبة للجودة واحلجم وهي:

اأ- جتاوزات جلهة اجلودة

1- نخب ممتاز »اك�سرتا«:

ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 5% وزنًا اأو عدداً من الثمار ل ت�صتجيب اىل �صفات هذا النخب �رشط 

لهذا  امل�صموح بها  ال�صتثناءات  تتما�صى مع  ان  او  القل  الول على  النخب  اأن تتحلى مبوا�صفات 

النخب.

2- نخب الأول:

ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 10% وزنًا اوعدداً من الثمار ل ي�صتجيب اىل �صفات هذا النخب �رشط 

اأن تتحلى هذه الثمار مبوا�صفات النخب الثاين على القل او ان تتما�صى مع ال�صتثناءات امل�صموح 

بها لهذا النخب.

3- النخب الثاين:

او  النخب  الثمار ل ت�صتجيب ل�صفات هذا  اأو عدداً من  ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 10% وزنًا 

او  ذابلة  او  مهرتئة  ثمار  اأي  حتوي  ل  ان  �رشط  اأعاله  املحددة  الدنيا  لل�صفات 

خالفها من عيوب جتعلها غري �صاحلة لال�صتهالك.

ب- ال�ستثناءات جلهة التحجيم 

مع  تتما�صى  ل  وزنًا  اأو  عدداً  الثمار  من   %10 عبوة  كل  داخل  بوجود  ي�صمح 

احلجم املعلن عنه خارج العبوة ويجب اأن ل يقل احلجم عن 80 غرام ل�صناف 

و  ا�صغر حجم )225/100 غرام(  واتيمويا امل�صنفة يف  �صكواموزا،  �صريميويا، 

160 غرام ل�صنف موريكاتا امل�صنف حتت الرمز 20 )270/200 غرام(. 

ل تفر�ض املوا�صفة اللبنانية اأي ا�صتثناءات جلهة التحجيم للنخب الثاين امنا 

ت�صرتط ان ل يقل القطر الفقي لأ�صغر ثمرة عن خم�صة �صنتمرتات. 

خام�سًا: �رشوط املظهر العام

اأ- التجان�ض

يجب اأن تكون الثمار متجان�صة يف كل عبوة وخا�صة جلهة كونها من �صنف 

ثمار  تكون  وان  واحدة  اإنتاج  ومنطقة  واحد  من�صاأ  ومن  واحد،  وحجم  وجودة 

الق�صطة داخل العبوة الواحدة ويف اأ�صفلها مماثلة للطبقة الظاهرة.

 ب- التو�سيب   

 يجب تو�صيب الق�صطة بطريقة وباأ�صلوب يوؤمنان �صالمتها طول مدة عملية الت�صويق وي�صمح فقط 

اأي �رشر بالثمار من خارجه او من  با�صتعمال ما هو جديد ونظيف وم�صنوع من مواد ل تلحق 

داخله �صمن العبوة الواحدة مع الإ�صارة اإىل اأنه مينع ا�صتعمال العبوات امل�صنوعة من الفّلني. كما 

ي�صمح با�صتعمال الورق املطبوع والال�صقات التجارية او خالفها من مواد التعبئة �رشط ان يكون 

اأي مادة غريبة داخل العبوة  احلرب او ال�صمغ امل�صتعمل لذلك غري �صام او �صار ول ي�صمح بوجود 

الواحدة.

ج- يف املظهر 

يجب تغليف الثمار بطريقة تعزلها عن الثمار الأخرى وتو�صيبها يف عبوات �صغرية على طبقة 

واحدة.

�ساد�سًا: التمريك

يجب اأن يحمل خارج كل عبوة وب�صكل وا�صح وغري قابل للزوال، الإي�صاحات الواردة فيما يلي 

جممعة على جهة واحدة من كل عبوة.

اأ-  التعريف:

املو�صب اأو ال�صاحن / ال�صم والعنوان اأو عالمة فارقة خا�صة.

ب-  هوية وحمتوى العبوة:

النوع وال�صنف وعبارة  »ق�صطة« يف حال عدم ظهور املنتج. 

ج- املن�ساأ:

بلد املن�صاأ واختياريًا منطقة الإنتاج.

د- الت�سنيف التجاري: 

وعدد  احلجم  رمز  احلاجة  تدعو  وحيث  للثمرة  والأق�صى  الأدن��ى  الوزن  الأوروبية:  املوا�صفة 

الثماراختياريًا.

 املوا�صفة اللبنانية: النخب واحلجم والوزن ال�صايف اأو عدد الثمار.

هـ - عالمة املراقبة ) اختياريًا(.
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احلد الأق�صى لالختالف يف العبوة الواحدة )غرام(وزن الثمرة )غرام(ال�صنف

�صريميويا، �صكواموزا، واتيمويا

225-10075

425-225100

825-425200

825300 وما فوق

ال�صنف
رمز احلجموزن الثمرة )غرام(

موريكاتا

1200-9814

980-8015

800-6516

650-5417

540-4419

440-35111

350-27114

270-20020
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Trade Statisticsاإحــ�شــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

In 2006, Lebanon’s total imports of tropical fruits, including Kaki, Litchi, Atemoya 
and other kinds, plummeted by around 43% to 8 tons )compared to 2005(, half of 
which was imported during January alone.

Main countries that exported tropical fruits to Lebanon during 2006 were Thailand 
)$4,000(, France )$2,000(, Reunion Island )$2,000(, Colombia )$1,000(, Indonesia 
)$1,000(, Chili )$1,000( and Mexico )$1,000(.

On the other hand, Lebanon exported some 2,578 tons of tropical fruits in 2006, 
mainly to Saudi Arabia )1,548 tons(, the UAE )355 tons(, Jordan )215 tons(, Kuwait 
)196 tons(, Bahrain )162 tons(, Oman )51 tons( and Qatar )44 tons(.

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

التجارة وال�سناعة والزراعة يف لبنان. 

Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL 

اأدى دخول البطاطا امل�رشية اإىل الأ�صواق املحلية يف بداية �صهر �صباط ب�صعر 650 ل.ل./كلغ، اإىل 

اىل 539  ال�صعودية من 817  البطاطا  ا�صعار  فانخف�صت  ب�صكل عام.  األ�صعار  وتراجع  العر�ض  زيادة 

ل.ل./كلغ بني بداية ونهاية ال�صهر، مقارنًة مع البطاطا امل�رشية التي و�صلت ا�صعارها اىل 528 ل.ل./

كلغ، يف حني توقف العر�ض على البطاطا املحلية يف منت�صف ال�صهر على �صعر 478 ل.ل./كلغ.

ومن اخل�صار التي �صهدت ا�صعارها ارتفاعًا ملحوظا، نذكر الفليفلة احللوة التي ارتفعت من 1.872 

ل.ل./كلغ يف بداية ال�صهر لت�صل اإىل حوايل 2.022 ل.ل./كلغ يف الأ�صبوع الأخري، م�صجلًة بذلك ارتفاعًا 

اأ�صعار الفليفلة احلّرة تدريجيًا مبعدل 250  بن�صبة 35% عن �صهر كانون الثاين 2008. كذلك ارتفعت 

بن�صبة  ارتفاعًا  بذلك  ، م�صجاًل  الواحد اىل حوايل 2.306 ل.ل.  الكيلوغرام  �صعر  اأ�صبوعيًا وو�صل  ل.ل. 

حوايل60% مقارنة ب�صهر كانون الثاين 2008. 

البلدي، فقد تراجع �صعر اخل�صة بن�صبة 25% من 1000 ل.ل. يف منت�صف �صهر  اأما بالن�صبة للخ�ّض 

�صباط اىل750 ل.ل. يف نهاية ال�صهر.

بن�صبة  بن�صبة 76% والأفوكادو  بن�صبة 71%، والأفندي   الكلمنتني  اأ�صعار  ارتفعت  الفاكهة، فقد  اأما 

حوايل 48% خالل �صهر �صباط مقارنًة مع �صهر كانون الثاين.

جدول اأ�شعار اجلملة للخ�شار والفاكهة يف بريوت واملناطق – �شباط 2008

بلغ اإجمايل واردات لبنان من الق�صطة والليت�صي والكاكي وغريها من الفاكهة ال�صتوائية خالل العام 

2006 حوايل 8 طن ومنها 4 طن اأي ن�صف الكمية امل�صتوردة خالل �صهر كانون الثاين.  م�صجاًل بذلك 

تراجعًا بن�صبة 43% مقارنة بالعام 2005. 

د.اأ.(،  اآلف   4( تايالند  العام 2006:  لبنان خالل  اإىل  ال�صتوائية  للفاكهة  امل�صدرة  الدول  اأهم  من 

كولومبيا،  اأمريكي من كل من  دولر  األف  وبقيمة  د.اأ(،  األف   2( ريونيون  د.اأ.(، جزيرة  األف   2( فرن�صا 

اندوني�صيا، �صيلي واملك�صيك. 

بها وبلغ  باأ�ض  والكاكي بكميات ل  الق�صطة  ال�صتوائية مثل  الفاكهة  اأ�صناف  لبنان بع�ض  وي�صدر 

جمموعها حوايل 2.578 طن خالل العام 2006 وتذهب ب�صكل اأ�صا�صي اإىل اململكة العربية ال�صعودية 

)1.548 طن(، الإمارات العربية )355 طن(، الأردن )215 طن(، الكويت )196 طن(، البحرين )162 

طن(، �صلطنة عمان )51 طن( وقطر )44 طن(.

Lebanon’s Imports and Exports of Tropical Fruitsا�سترياد وت�سدير الفاكهة ال�ستوائية

اأهم التطورات يف اأ�سعار اخل�سار والفاكهة خالل �سهر كانون الأول 2007

During the month of February 2008, prices of potatoes plummeted in the local 
markets due to the influx of potatoes imported from Egypt (650LBP/kg). In this light, 
prices of potatoes imported from Saudi Arabia dropped from 817LBP/kg to 539LBP/
kg, while prices of Egyptian potatoes declined to the level of 528LBP/kg and prices of 
locally produced potatoes stood at 478LBP/kg. Also, prices of local lettuce fell by some 
25%, from 1,000LBP/kg to around 750LBP/kg.

Alternatively, and compared to the January 2008 levels, prices of sweet peppers 
and of also of hot peppers grew, respectively, by around 35% (from 1,872LBP/kg to 
2,022LBP/kg) and by 60% (a weekly gradual increase of 250LBP/kg to reach the level 
of 2,306LBP/kg).

On the other hand, prices of Clementine, Mandarin, and Avocadoes respectively 
decrease, by some 71%, 76% and 48% compared to the January 2008 levels.
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اأ�شواق الت�شدير

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

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

اخل�سار:

− البندورة الكرزية املو�صبة يف علب كرتون حتتوي على 9 عبوات بال�صتيكية )250 غرام(: �صجلت 
حركة ال�صوق توقف العر�ض على البندورة امل�صتوردة من املغرب يف منت�صف ال�صهر على �صعر 5.89 

د.اأ./كرتونة، وو�صل �صعر تلك امل�صتوردة من م�رش يف اآخر ال�صهر اىل 8.93 د.اأ./كلغ، مقارنًة مع  7،45 

د.اأ. لال�صبانية و 9،43 د.اأ. للهولندية. 

ال�صباين من  لل�صنف  ارتفاعًاُ  البذوراملو�صب  يف كرتونة: �صجل �صعر اخليار  − اخليار اخلايل من 
املحلي  ال�صنف  دخول  مع  د.اأ.   8.04 اىل  وتنخف�ض  لتعود  ال�صهر  اوا�صط  يف  د.اأ.   11.77 اىل   8.46

ب�صعر 9.74 د.اأ.

− الفوكادو املو�صب يف قف�ض �صعة 4 كلغ: توقف العر�ض على الفوكادو ال�صباين يف ال�صبوع 
الثاين من ال�صهر حيث �صجل دخول الفوكادو اليوناين ب�صعر 2.13 د.اأ./كلغ، وو�صل �صعر ال�صباين اىل 

3.05 د.اأ./كلغ والبلجيكي اىل �صعر2.81 د.اأ./كلغ.

الحمر  ال�صنفني  ا�صعار  و�صلت  كلغ:  و25   15 �صعة  كرتونة  يف  املو�صبة  املحلية  البطاطا   −
والبي�ض اىل 0.46 د.اأ./كلغ، و�صنف رو�صيت اىل 0.96 د.اأ./كلغ.

د.اأ/كلغ   0.28 اىل  املحلي  الب�صل  �صعر  و�صل  كلغ:  و25   20 �صعة  قف�ض  يف  املو�صب  الب�صل   −
وال�صباين اىل 0.39 د.اأ/كلغ.

الفاكهة:

− التفاح املو�صب يف قف�ض �صعة 18 كلغ: �صهدت ا�صعار �صنف غولدن دلي�صي�ض الفرن�صي انخفا�صًا 
�صنف  دخول  �صجل  كما  د.اأ./كلغ.  اىل1.37  الهولندي  �صعر   وو�صل  د.اأ./كلغ،   1.40 اىل   1.49 من 

ارتفاعًا من  ال�صنف نف�صه من فرن�صا  ان �صجل  د.اأ./كلغ بعد  رويال غال من الوروغواي ب�صعر1.43 

1.43 اىل 1.71 د.اأ./كلغ، وبيع �صنف غراين �صمي�ض من فرن�صا ب�صعر 1.54 د.اأ./كلغ. 

�صنف  افريقيا  جنوب  من  العنب  ا�صعار  تراوحت  كلغ:   4.5 �صعة  قف�ض  يف  املو�صب  العنب   −
طوم�صون �صيدل�ض بني 4.64 و3.31 د.اأ./كلغ، و�صنف رد غلوب بني 4.68 و3.31 د.اأ./كلغ.

− احلم�صيات: تراوح �صعر احلام�ض من املغرب املو�صب يف قف�ض 15 كلغ بني 1.50 و1.85د.اأ/
كلغ، و�صهد �صعر ال�صنف ال�صباين انخفا�صًا ملحوظًا من 2.30 اىل 1.27 د.اأ/كلغ، ما ادى اىل خروج 

ال�صنف ال�رشائيلي وارتفاع �صعر ال�صباين اىل 2.11 د.اأ/كلغ، تزامنًا مع دخول ال�صنف الرتكي ب�صعر 

1.74 د.اأ/كلغ. و�صهدت ا�صعار الكلمنتني الإ�صباين يف كرتونة �صعة 10 كلغ ارتفاعًا من 1.29 اىل 1.52 

د.اأ/كلغ لتعود وتنخف�ض اىل 1.14 د.اأ/كلغ مع خروج ال�صنف املغربي. اما الليمون الربتقال املو�صب 

يف كرتونة �صعة 15 كلغ  فانخف�ض �صعر ال�صنف من املغرب من 1.26 اىل 0.99 د.اأ/كلغ على عك�ض 

ال�صنف من م�رش الذي ارتفع �صعره من 0.99 اىل 1.18 د.اأ/كلغ.

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ض الزراعية

Export Markets

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

جدول اأ�سعار اجلملة للخ�سار والفاكهة يف �سوق نيو كوفنت غاردن )انكلرتا( - �سباط 2008

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رشوع  ت�سدر عن  التي  والفاكهة  للخ�سار  اليومية  الأ�سعار  ن�رشة  امل�سدر: 

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

الأ�سواق الأوروبية متوفرة عند الطلب.
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فقط  لي�ض  وامل�صدرين  املزارعني  اأمام  وا�صعة  جمالت  الدولية  الزراعية  املعار�ض  يف  امل�صاركة  تتيح 

لت�صويق منتجاتهم بل اأي�صًا لالطالع على احدث التقنيات يف جمال طرق الإنتاج والت�صويق الزراعي.

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

متوز وايلول 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 July and September 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.

Address
العنوان

Place & Date
 الزمان واملكان

Domain 
 املجال 

Exhibition 
املعر�ض 

Fax: +86-21-62095210
http:// www.propakbeijing.com

9-11 متوز 2008 

�صنغهاي، ال�صني ال�صعبية
ال�صناعات الغذائية، تقنيات التو�صيب ProPak China

Fax: +20-2-3471155  
http://www.saharaexpo.com

9-12 متوز 2008 

الفاهرة، م�رش

الآلت واملعدات الزراعية، تقنيات الري، البيوت البال�صتيكية، 

تقنيات التو�صيب
Sahara

Fax: +421-37-7335859 
http://www.agrokomplex.sk

21-25 اآب، 2008 

نيرتا، �صلوفيكيا

املنتجات وامل�صتلزمات الزراعية، الآلت واملعدات الزراعية، 

انتاج النبيذ
AGROKOMPLEX

Fax: +420-38-7714263 
http://www.vcb.cz

21-26 اآب، 2008

جمهورية ت�صيكيا

املنتجات وامل�صتلزمات الزراعية، تفنيات ال�صناعات الغذائية، 

ادارة املوارد املائية
ZEMET ZIVITELSKA

Fax: +386-2-5642160 
http://www.pomurski-sejem.si

23-29 اآب، 2008 

�صلوفينيا
املنتجات الزراعية، انتاج النبيذ، ال�صناعات الغذائية

INTERNATIONAL FAIR OF AGRICULTURE 
& FOOD INDUSTRY

Fax: +36-2436-012
http://www.farmerexpo.hu

27-30 اآب، 2008 

Debrecen، هنغاريا املنتجات الزراعية والغذائية، الاآلت واملعدات الزراعية  FARMER EXPO

Fax: +212-22-274973 
http://www.ofec.co.ma

ايلول 2008 

الدار البي�صاء، املغرب

املنتجات وامل�صتلزمات الزراعية، الآلت واملعدات الزراعية، 

ال�صمدة واملبيدات الزراعية
AGRIMAROC

Fax: +43-7242-939266451
http://www.agraria.at

3-7 ايلول، 2008 

النم�صا
املنتجات وامل�صتلزمات الزراعية، انتاج النبيذ AGRARIA

Fax: +40-257-215521
http://www.agromalim.ro

11-14 ايلول، 2008 

رومانيا
املنتجات وامل�صتلزمات الزراعية، انتاج النبيذ Agromalim

Fax: +86-535-6280003
http://www.fvf-expo.cn · http://www.fruitveg-expo.cn

23-25 ايلول، 2008 

Yantai، ال�صني ال�صعبية
املنتجات الزراعية، الآلت واملعدات الزراعية،  تفنيات 

ال�صناعات الغذائية، التربيد، الفواكه املجففة واملثلجة

F/V/F Expo - International Fruit/Vegetable/
Food Expo
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للح�صول على اأعداد الن�رشة واإر�صال املقالت والأ�صئلة واملقرتحات، تدعو “اأخبار التنمية الزراعية” القراء الكرام لالت�صال على العناوين التالية:

م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

وزارة الزراعة، بئر ح�صن، �صارع ال�صفارات، الطابق 4، بريوت - لبنان

ت�لف�ون: 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�س�ست اجلمعية الفنية الزراعية االمنائية يف ال�سنية عام  2003 وهي ت�سم 82 ع�سواً ميار�سون 

انواعها  التفاح واالجا�ش وامل�سم�ش واخلوخ والدراق والنكتارين والزيتون واخل�سار على  زراعة 

املزروعة يف  امل�ساحات  ت�سكل 5 ٪ من  على علو بني 300 و2500 مرت على م�ساحة 500 دمن 

املنطقة املمتدة بني كفرحبو �ساحل ال�سنيية وجرد مربني وجرد االجا�ش.

م�رشوع التنمية الزراعية

التعاونية  اجلمعية  ت��ع��اق��دت 

م�رشوع  �سمن  الزراعة  وزارة  مع 

التنمية الزراعية الن�ساء مركز تربيد 

حديث من غرفتني وتعزيز من�ساآت 

وقد  الت�سويق،  احتياجات  خلدمة 

وح�سلت  البناء  التعاونية   اأمت��ت 

االأول من قيمة املنحة  على اجلزء 

يورو،   66.400 وقدره  االأوروبية 

املناق�سات  اإمت���ام  ب�سدد  وه��ي 

وتركيب  و���رشاء  بالعزل  اخلا�سة 

معدات التربيد.

كما يقدم امل�رشوع امل�ساندة التقنية واالإر�ساد الأع�ساء التعاونية يف جماالت عدة اأهمها التدريب 

يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال الت�سويق امل�سرتك ملنتجات االأع�ساء.

ومن اخلدمات التي توؤمنها التعاونية للأع�ساء ما يلي:

جرار زراعي )فرامة( ي�ستفيد منه بع�ش االع�ساء.

املثمرة  باال�سجار  العناية  موا�سيع  يف  �سنويًا  حما�رشة   30 مبعدل  الزراعي  االر�ساد  تاأمني 

واختيار اال�سناف احلديثة واال�ستفادة من طرق الري احلديث. 

جتارب حقلية ال�سناف جديدة على م�ساحة 4000 مرت

تنوي اجلمعية انهاء م�سنع مل�ستقات احلليب وتطوير زراعة خ�ش االي�سربغ.

تاأ�س�ست اجلمعية التعاونية االمنائية »طيبات«  يف بلدة الفاكهة قرب مدينة بعلبك عام 2002 

لت�سنيع  املحيطة  القرى  كافة  من  الزراعي  االنتاج  �رشاء  يتعاطون  ع�سواً   25 حاليًا  ت�سم  وهي 

املربيات، املكبو�سات بالزيت او باخلل، املجففات واملخللت كما الك�سك و�سمك ال�سلمون املدخن. 

وانتاجها ال�سنوي يرتاوح بني 25 اىل40 طن.

م�رشوع التنمية الزراعية

ازالة  بهدف   ، الزراعية  التنمية  م�رشوع  �سمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

عالية  وجودة  مقبولة  كلفة  با�سعار  الزراعي  االنتاج  تاأمني  يف  تواجهها  التي  ال�سعوبات  بع�ش 

 4 بناء  مثل  االإنتاجّية  املن�ساآت  تاأمني  عرب  وذلك  ت�سنيعه  يتم  ما  من  كبري  جزء  انتاج  وخا�سة 

الإنتاج  في�ستعمل  الباقي  اأّما  �ستول،  كحا�سنة  ي�ستعمل  واحد  الواحد(،  )400م2  بل�ستكّية  بيوت 

ة بالبيوت البل�ستكّية، م�ستوعب  �ستول واأ�سناف جديدة، وتاأمني املعّدات احلديثة ك�سبكة ري خا�سّ

للمياه، بناء خّزان مياه، و�رشاء جرار زراعي وموّلد كهربائي  مياه بل�ستيكي )4000ل(، ومكّرر 

و�رشاء البذور املوؤ�سلة. وقد انهت اجناز البيوت البل�ستيكية وامتت مناق�سات �رشاء اجلرار الزراعي 

واملولد الكهربائي 

كما يقدم امل�رشوع امل�ساندة التقنية واالإر�ساد الأع�ساء التعاونية يف جماالت عدة اأهمها التدريب 

يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال الت�سويق امل�سرتك ملنتجات االأع�ساء.

ومن الن�ساطات اخلدماتية التي توؤمنها التعاونية للأع�ساء ما يلي:

- امل�ساركة يف دورات تدريبية الهادفة لتمكني املراأة على القيام بعمليات الت�سنيع الزراعي .

- امل�ساركة يف املعار�ش املحلية واخلارجية املخت�سة للم�ساعدة يف ت�سويق االنتاج.

- م�ساعدة املراأة على تاأمني دخل ا�سايف لل�رشة وربط العائلة باالر�ش.

امللونات واال�سافات غري  الطبيعي واخلايل من  الغذاء  االجداد يف ت�سنيع  تراث  اىل  العودة   -

املرغوبة. 

االنتاج  اىل  التوجه  تنوي  فهي  انتاجها  لت�سنيع  الها�سب  مبتطلبات  تتقيد  اجلمعية  اأن  ومبا 

الطبيعي. 

اجلمعية التعاونية الفنية الزراعية االمنائية يف ال�شنية

In cooperation with the Chamber of 
commerce, Industry and Agriculture 
of Beirut and Mount Lebanon 
)CCIAB(, the ADP organized a 5 day 
training workshop on post-harvest 
techniques which entailed field 
visits to packaging facilities. During 
the workshop Dr. Hamdy Salem, 
expert in post-harvest techniques, 
highlighted issues related to the 
following:

• Contribution of post-harvest 
activities to economic development

• Basic biological and 
technological rules to achieve 
efficient post-harvest management

• Quality preservation during the 
post-harvest period

• Packaging stations
• Packaging substances
• Quality
• Refrigeration
• Transport
• Standards, norms and food safety

ADP organizes training workshop 
on post-harvest techniques

اجلمعية التعاونية االمنائية طيبات

م�شروع التنمية الزراعية ينظم ور�شة ح�ل عمليات ما بعد احل�شاد  

غرف  مع  بالتعاون  الزراعة  وزارة   - الزراعية  التنمية  م�رشوع  اأقام 

التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان، ور�صة عمل تدريبية يف مقر غرفة 

اخلرباء  بح�صور  وذلك  احل�صاد  بعد  ما  تقنيات  حول  لبنان  وجبل  بريوت 

الغرف  واحتاد  الزراعة  ووزارة  الزراعية  التنمية  م�رشوع  �صمن  العاملني 

فرتة  على  الور�صة  امتدت  امل�رشوع.  من  امل�صتفيدة  املزارعني  وجتمعات 

جمال  يف  الدويل  اخلبري  �صامل،  حمدي  الدكتور  خاللها  قدم  ايام  خم�صة 

عمليات ما بعد احل�صاد، عر�صًا حول اآخر التطورات املتعلقة بهذا املجال 

وخا�صًة يف جمال زراعة املنتجات التالية: الزيتون، الكرز، العنب، التفاح، 

البندورة، البطاطا، اخّل�ض والفطر.

ت�صمن العر�ض املوا�صيع ال�صا�صية التالية:

− دور قطاع ما بعد احل�صاد يف التنمية القت�صادية،
− مبادئ بيولوجيا وتكنولوجيا ما بعد احل�صاد،

بعد  ما  عمليات  يف  الزراعية  املحا�صيل  نوعية  على  احلفاظ   −
احل�صاد،

− حمطات التعبئة والتدريج،
− العبوات،
− اجلودة،

− التربيد والتخزين،
− النقل،

− املوا�صفات و�صالمة الغذاء.
تخلل هذه الور�صة زيارات ميدانية اىل حمطتي ال�صادة حممود علم وعادل التيني لتو�صيب وت�صدير 

الفاكهة وم�صنع �صلهوب لنتاج معدات الفرز والتو�صيب.


