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كان القطاع اخلا�ض من املبادرين يف اجناح قطاع الزراعة الع�صوية يف لبنان 

ويف اطالقه منذ اوائل الت�صعينات، ومن ثم واكبه القطاع العام فكان للتعاون بني 

الكثري من اجلهد والتعاون  القطاع، ويبقى  القطاعني مفعول ايجابي لجناح هذا 

املطلوبني بني خمتلف العاملني ، ومن القطاعني اخلا�ض والعام، للعمل من اجل 

تطوير الزراعة الع�صوية يف لبنان.

وقد تدخل القطاع العام يف هذا املجال خا�صًة من خالل وزارة الزراعة ووزارة 

التجارة والقت�صاد وموؤ�ص�صة ليبنور. 

تدخلت وزارة الزراعة اللبنانية يف هذا القطاع من خالل عدة جمالت اأهمها :

م�رشوع تاأهيل وحتديث قطاع الري. وقد  ت�صمن هذا امل�رشوع مكون ار�صادي 

خا�ض بالزراعة الع�صوية ا�صتمل على  م�صاهدات حقلية عند املزارعني يف خمتلف 

املناطق اللبنانية وحول خمتلف املنتجات والتقنيات الزراعية. كان لهذا امل�رشوع 

اثر ايجابي برتويج الزراعة الع�صوية وقيام مبادرات عدة انتاجية وت�صويقية. 

امل�صاركة ب�صياغة املقايي�ض اللبنانية املتعلقة بالزراعة الع�صوية مع موؤ�ص�صة 

ليبنور. 

ت�صكيل جلنة وزارية �صمن وزارة الزراعة ملتابعة اعمال هذا القطاع.

هذا  عن  ممثلني  اللجنة  هذه  تت�صمن  الع�صوية.  للزراعة  وطنية  جلنة  ت�صكيل 

القطاع.

الزراعة  لتنظيم  قانون  م�صودة  و�صع  يف  اعاله  املذكورتان  اللجنتان  �صاهمت 

الع�صوية بالتعاون مع الفاو.  ومت ار�صال م�رشوع القانون هذا اإىل رئا�صة احلكومة 

ليقر بالطرق القانونية املنا�صبة.

ويف  ب�رشي  )يف  زراعيتني  تعاونيتني   ADP الزراعية  التنمية  م�رشوع  ي�صمل 

عكار( تنفذان ا�صتثمارات مرتبطة بالزراعات الع�صوية.

يقوم م�رشوع TERCOM الذي تنفذه وزارة الزراعة والـ CNRS وبالتعاون مع 

معهد IAM Bari بتدريب كادرات وزارة الزراعةوم�صاعدتها على ا�صتكمال التدابري 

التنفيذ بعد  الدارية والتنفيذية مل�رشوع قانون الزراعة الع�صوية لو�صعه مو�صع 

الع�صوية  بالزراعة  خا�صة  وتنموية  اإر�صادية  برامج  بتنفيذ   يقوم  كما   ، اقــراره 

بالتن�صيق مع اجلمعيات الهلية.

لدى هذا القطاع اإمكانات كامنة كبرية للتطوير يف امل�صتقبل، ويبقى العمل على 

العمل  اإىل  بالإ�صافة  النقاط،  اأهم  من  باملو�صوع  املرتبطة  والت�رشيعات  الإر�صاد 

انه  اإذ  املحلية،  الأ�صواق  ويف  الت�صدير  اأ�صواق  يف  الع�صوية  الزراعة  ت�صويق  على 

ي�صتحق العامل اجمع  وي�صتحق �صعبنا اللبناين ا�صتهالك منتجاتنا الع�صوية.

وزارة الزراعة - م. جورج ال�شمايل

Organic farming practices are spread in several 
countries around the world, and yet remain limited to 
just a few countries in the Arab region (Egypt, Saudi 
Arabia, Tunisia, Morocco, and Lebanon) where organic 
crops include dates, olive oil, ornamental plants and 
meat.
According to the statistics of Lebanon’s Ministry of 
Agriculture, more than 331 local agricultural possessions 
are used for organic production. 
In this context, the Ministry is involved on many levels and 
in several projects in the ultimate aim of encouraging the 
adoption of alternative organic agricultural practices. 
Finally, concerned stakeholders should be conscious 
of the opportunities ensuing from organic agriculture, 
especially in light of the worldwide change in demand 
trends in favor of healthier products, and also of the 
specificity of the country’s climate and soil which 
together provide a suitable platform for organic farming 
in regions all over Lebanon.

Ministry of Agriculture - Eng. Georges Shemaly

الزراعة الع�ضوية يف لبــنان

اأ�صاليب  يعتمد  الزراعة،  ميار�ض  بداأ  اأن  منذ  و  الإن�صان،  كان  لطاملا 

اأن  اإىل  حما�صيله.  ووقاية  تربته  وتغذية  اأر�صه  حلراثة  طبيعية  وموارد 

وقعت الثورة اخل�رشاء قي ال�صتينات و ال�صبعينات فاأحدثت تبدًل جذريًا 

اخل�رشاء  الثورة  نتائج  اعتربت  احلقبة،  تلك  يف  الزراعة.  اأ�صاليب  يف 

كانت  الإنتاج  يف  هائلة  زيــادات  اإىل  اأدت  اأنها  حيث  كبرياً”  “جناحًا 
�رشورية لتلبية حاجات الأعداد املتزايدة  لل�صكان. ولكـن ما نتج عن تلك 

الثورة اخل�رشاء وما رافقها من تطور يف جمال اإنتاج املبيدات والأ�صمدة 

الكيمائية املركبة واملواد املعدلة جينيًا  مل ي�صمل قطاع انتاج اخَل�صار.

وكما غريه من بلدان العامل، فان لبــنان، الذي طاملا متّيز عن �صائره 

والنكهة  الطعم  ذات  املو�صمية  وخ�صاره  بفاكهته  اجلــوار  بلدان  من 

جراء  جّمة  وغذائية  بيئية  م�صاكل  من  يعاين  الآن  بات  قد  املميزان، 

اعتماد اأ�صاليب زراعية غري �صحيحة.  ها نحن الآن ندفع الثمن باهظًا: 

بيئي  تدهور  بال�صحة،  م�رشة  كيميائية  تر�صبات  على  حتتوي  اأطعمة 

وانقرا�ض  احليوي  التنوع  فقدان  اجلوفية،  واملياه  الرتبة  تلوث  اإىل  اأدى 

فاكهة  املثال(،  �صبيل  على  العدلوين  )البطيخ  التقليدية  الأ�صناف  بع�ض 

ل  الأ�صلية  املنتجات  اىل  ب�صلة  متت  ل  املوا�صم  خارج  من  وخ�رشوات 

�صغار  عند  القت�صادية  احلالة  تدهور  اىل  ا�صافًة  بالنكهة،  ول  بالطعم 

املزارعني.

يف مقابل تلك الزراعة التي باتت ُت�صمى “تقليدية”، برز يف منت�صف 

اإىل  تهدف  التي  الع�صوية  الزراعة  نحو  تطور  العامل  يف  الع�رشين  القرن 

احلفاظ على بيئة نظيفة، تقليل املخاطر ال�صحية، زيادة التنوع احليوي، 

وحت�صني خ�صوبة الرتبة والأمن الغذائي. فالزراعة الع�صوية هي منظومة 

بو�صائل  الأغذية  اإنتاج  ت�صجع  و  الإيكولوجي  النظام  اإدارة  على  تعتمد 

من  حتد  تقنيات  على  تعتمد  فهي  واقت�صاديًا.  واجتماعيًا  بيئيًا  �صليمة 

ا�صتعمال املدخالت الكيماوية امل�صنعة واملواد املعدلة وراثيًا وت�صتبدلها 

باأُخرى تراعي البيئة. وعلى عك�ض ما يظن البع�ض، فان الزراعة الع�صوية 

ل�رشوط وموا�صفات  باأنها تخ�صع  الطبيعية  بالزراعة  ُيعرف  تتميز عما 

�صارمة حُتتم على املزارع اأن يطبقها بحذافريها لكي يح�صل على �صهادة 

م�صادقة متنحها �رشكات متخ�ص�صة يف هذا املجال. دون تلك ال�صهادة، 

ل ي�صتطيع املزارع اأن ي�صتخدم عبارة “ع�صوي” اأو “بيولوجي” على اأي 

من منتجاته.

ل تزال الزراعة الع�صوية يف لبنان يف مراحلها الأولية بعد ان ظهرت 

اجلمعيات  لبع�ض  خجولة  مبادرات  خالل  من  الت�صعينات  ــر  اأواخ يف 

تواجد  اإىل  واأدت  تطورت  ما  �رشعان  اخلا�صة،  واملوؤ�ص�صات  واجلامعات 

 Bag،  املنتجات الع�صوية يف الأ�صواق املحلية حتت اأ�صماء خمتلفة مثل

Healthy Basket، Campagnia، Adonis Valley، Gala وغريها. اأما 
حاليًا  فهناك   certification bodies اأو  العتماد  جلهات  بالن�صبة 

�رشكتان لبنانيتان تقدمان هذه اخلدمة: Libancert  وIMC. و يف 

 ALOA الع�صوية  للزراعة  اللبنانية  اجلمعية  ت�صكلت   2005 عام 

لتطوير  التوعية  ون�رش  اجلهود  لتوحيد  الأطــراف  كل  جمع  بهدف 

قطاع الزراعة الع�صوية يف لبنان.  

 م. رانيا توما ونـا

رئي�صة اجلمعية اللبنانية للزراعة الع�صوية يف لبنان

Healthy Basket مديرة

Organic Farming in Lebanon: 
the role of the Ministry of Agriculture
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.World Vision امل�شدر: موؤ�ش�شة الروؤية العاملية *

الزراعة الع�شوية

واملبيدات  الكيميائية  الأ�صمدة  ا�صتخدام  الفراط يف  الآثار املرتتبة عن  اأبرز  لعل من 

ال�صامة من اجل زيادة النتاجية، اختالل التوازن بني خمتلف مكونات البيئة وارتفاع 

ن�صبة ال�صموم يف الغذاء وا�صمحالل النكهة املعهودة يف املنتج الزراعي. 

ال�صعي  مع  وتوازنها،  الطبيعة  على  للحفاظ  املطروحة  احللول  اإحدى  الع�صوية  الزراعة  تعترب 

لتاأمني الغذاء ال�صحي لالإن�صان.

املثمرة  ال�صجار  لتقوية  الطبيعية  واملواد  املخ�صبات  ا�صتخدام  على  الع�صوية  الزراعة  ترتكز 

واملحا�صيل احلقلية ما يجعلها اأكرث مقاومة لالآفات. ومن ابرز ركائز الزراعة الع�صوية:

توفري التغذية ال�صحيحة املتوازنة واملدرو�صة للرتبة حيث ينمو املح�صول.

اعتماد الأ�صناف املنا�صبة املتوافقة مع الظروف الطبيعية واملناخية للمنطقة.

احلفاظ على التنوع البيولوجي من خالل توفري غطاء نباتي متنوع ما يوفر الظروف املالئمة 

للح�رشات والكائنات املفيدة.

الرتكاز على الوقاية ب�صكل اكرب منه يف الزراعة التقليدية.

اعتماد املكافحة يف فرتات حمددة فقط توازيًا مع الإجراءات الوقائية.

التحّول اإىل الزراعة الع�شوية

يتطلب حتّول املزارع من الزراعة التقليدية اىل الزراعة الع�صوية فرتًة زمنيًة انتقالية ل تقل عن 

ال�صنتني ت�صمى “طور التحول اإىل الزراعة الع�صوية” ، ميتنع املزارع خاللها عن ا�صتعمال الأ�صمدة 

واملبيدات الكيميائية ب�صكل تام. ويرتتب عن عدم التزام املزارع بعدم ا�صتخدام املواد الكيميائية، 

معاودة تطبيق الفرتة النتقالية واعادة اجراء عملية امل�صادقة على الإنتاج الع�صوي.

اختيار الأر�ض

بعملية  املــبــا�ــرشة  قــبــل 

ينبغي  الع�صوي،  النــتــاج 

ــار قــطــعــة اأر�ــــض مل  ــي اخــت

التقليدي  لالنتاج  ت�صتخدم 

اأو  �ـــصـــنـــوات  ــــالث  ث مــنــذ 

م�صافة  بعيدًة  تكون  اأكــرث، 

عن  ادنـــى  بحد  امــتــار   10

الأرا�ــصــي املــزروعــة ح�صب 

حال  يف  التقليدية.  الطريقة 

ــض  اأر� قطعة  اإيــجــاد  تــعــذر 

ال�رشوط،  هــذه  فيها  تتوفر 

قطعة  اختيار  املمكن  مــن 

اأر�ــــض كــانــت تـــزرع على 

الطريقة التقليدية وزرعها على طريقة الزراعة الع�صوية، ي�صنف عندها الإنتاج والر�ض على اأنهما 

اإىل الزراعة الع�صوية” ملدة متتد من �صنتني اإىل اأربع �صنوات اأو اأكرث. “يف طور التحول 

اختيار الأ�شناف

مـــن املــفــ�ــصــل اخــتــيــار 

توفر  اأ�صا�ض  على  الأ�صناف 

ال�رشوط التالية فيها:

للظروف  ال�صنف  مالئمة 

املناخية ونوعية الرتبة.

مقاومة ال�صنف للح�رشات 

يف  املنت�رشة  والأمـــرا�ـــض 

املنطقة.

التي  الأ�ــصــنــاف  اعتماد 

متّطلبات  �ــصــمــن  تــنــمــو 

ــطــة مــــن املـــيـــاه 
ّ

مــتــو�ــص

وذات  الغذائية،  والعنا�رش 

لتتما�صى  طة 
ّ
متو�ص اإنتاجية 

مع منط الإنتاج الع�صوي.  

اعتماد الأ�صناف املرغوبة يف ال�صواق الداخلية واخلارجية.

من�شاأ ال�شتول والبذور الع�شوية

الواردة  ال�رشوط  مع  الع�صوية  الزراعة  يف  امل�صتعملة  وال�صتول  البذور  من�صاأ  يتطابق  ان  ينبغي 

ال�صاد�صة  املادة  حتديداً   ،  91/2092  .EEC No رقم  الع�صوية  للزراعة  الوروبي  القانون  �صمن 

املتعلقة باأ�صول اإنتاج البذور وال�صتول، وينبغي اأن تكون البذور غري معقمة باأي مبيد كيميائي.

وجتدر الإ�صارة هنا اإىل �رشورة حّث ال�رشكات الزراعية امل�صتوردة للبذور املهّجنة على ا�صترياد 

البذور الع�صوية، واخ�صاعها للتجارب للتاأكد من مالءمتها للظروف املناخية يف لبنان، وذلك قبل 

اعتمادها وت�صليمها للمزارع. 

وميكن للمزارعني الذين يعتمدون الأ�صناف املحلّية، ا�صتعمال البذور غري الع�صوية ب�صكل موؤقت، 

على اأن ُي�صار اإىل اعتماد مراكز حملّية متخ�ص�صة باإنتاج البذور الع�صوية قبل انتهاء فرتة ال�صماح 

املحّددة يف القانون حول ا�صتعمال البذور التقليدية.

اذ يوفر  البذور يف احلقل،  �صة تقل عن كلفة زراعة  ال�صتول من امل�صاتل املتخ�صّ اإّن كلفة �رشاء 

املزارع الكالف املتعلقة بتجهيز امل�صاتل والتدفئة، اإّل اأّنه ويف حال عدم توفر امل�صاتل الع�صوية 

�صة، يبقى املزارُع جمرباً على انتاج ال�صتول بنف�صه. املتخ�صّ

التخ�شيب

ــض  ــ� ــي ــاي ــق بــحــ�ــصــب امل

الأوروبية للزراعة الع�صوية 

)EEC Regulations(، تعترب 

احــدى  التخ�صيب  عملية 

التي  احلقلية  الأعمال  اأهــّم 

ال�صفات  ت�صاهم يف حت�صني 

وتعتمد  للرتبة،  الفيزيائية 

الكميات  اإ�ـــصـــافـــة  ــى  عــل

املنا�صبة من املواد الع�صوية 

من  بيولوجيًا،  تتحلل  التي 

خ�صوبة  على  احلفاظ  اجل 

البيولوجي  والن�صاط  الرتبة 

فيها اأو حت�صينهما.

اإّن اإ�صافة املواد الع�صوية من اأ�صل حيواين، نباتي اأو جرثومي املخّمرة جّيداً يجب اأن يعتمد على 

ال�صفات  الكمية امل�صافة مع  اأن تتما�صى  الطبيعية )من داخل املزرعة(. ويجب  امل�صادر املحلية 

الغذائية  النبات  حلاجات  ت�صتجيب  واأن  للمنطقة  املناخية  الظروف  حترتم  واأن  للرتبة،  الوراثية 

و�رشوط منوها.

والثانوية  الرئي�صية  الغذائية  العنا�رش  جميع  لتحديد  للرتبة  املخربية  التحاليل  اإجراء  ينبغي 

املتوفرة، لكن ذلك غري كاٍف لنه ل يعطي و�صفًا دقيقًا حلالة خ�صوبة الرتبة. لذلك، ينبغي الأخذ 

بعني العتبار العنا�رش ال�صا�صية التالية:

.)Organic matter( ن�صبة املادة الع�صوية •
.)Active lime( ن�صبة الكل�ض النا�صط •

.)PH( تفاعل الأر�ض اأو الرقم الهيدروجيني •
.)EEC( طاقة التبادل •

اإعادة تدوير الف�شالت

ــر  ــدوي ــــــادة ت ــرب اإع ــت ــع ُت

الغنية  النباتية  الف�صالت 

املزرعة  داخـــل  بــالألــيــاف 

التي  الــهــامــة  الأ�ــصــ�ــض  مــن 

يجب الرتكيز على اعتمادها 

ـــدان  ـــل ـــب ال يف  خــــا�ــــصــــًة 

املادة  اإذ تتحلل  املتو�صطية 

ب�صبب  ب�رشعة  الع�صوية 

الن�صاط البكتريي يف الرتبة 

الناجت عن طول فرتة اجلفاف 

هنا  ومن  احلــرارة.  وارتفاع 

تدوير  ـــادة  اإع عملية  فـــاإّن 

يف  ت�صاهم  الف�صالت  هــذه 

زيادة ن�صبة املادة الع�صوية 

البطيئة   )humus( امل�صتقرة 

التحلل.

تقنيات الفالحة

الع�صوية  ــزراعــة  ال ترتكز 

على املحافظة على الرتبة وما 

حتتويه من مواد ع�صوية. من 

الع�صوية  الزراعة  تعتمد  هنا، 

ال�صطحية  الــفــالحــة  ــى  ــل ع

ـــك  مـــع تــقــلــيــل عـــددهـــا وذل

الرتبة  خ�صوبة  على  للحفاظ 

ورطوبتها.



Technical Information تقنيات زراعية

Pests & Diseases Management اإدارة املكافحة يف الزراعة الع�ضوية

.World Vision امل�شدر: موؤ�ش�شة الروؤية العاملية *

فات يف الزراعة الع�صوية لي�ض الق�صاء النهائي عليها، واإمنا احلد من انت�صارها  اإن هدف مكافحة الآ

حت�صري  عند  الع�صوية  املكافحة  تبداأ  لل�رشر.  القت�صادي  احلد  عن  يقل  م�صتوى  اإىل  �رشرها  وتقليل 

الأر�ض وزرع البذور وال�صتول وت�صتمر حتى احل�صاد، وهي ترتكز ب�صكل رئي�صي على املعاجلة الوقائية 

وذلك باختيار الأ�صناف ال�صليمة واملتاأقلمة مع املناخ والرتبة واملقاومة لالأمرا�ض.

فات  اإر�شادات عامة ملكافحة الآل

اأ�صبوعيًا  الأقل  على  اأو  )للخ�رشاوات(  يوميًا  احلقل  مراقبة 

)لالأ�صجار(.

تاأمني الغذاء املتوازن للنبات من خالل الت�صميد ال�صليم.

املنا�صبة  التهوئة  لتاأمني  املثلى  الزراعية  الكثافة  اختيار 

جتنبًا لالأمرا�ض الفطرية. 

ا�صتعمال نظام رّي منا�صب فعال واقت�صادي. 

فة.  اعتماد الدورة الزراعية لك�رش دورة حياة الآ

للح�رشات مثل  الطاردة  اأو  اجلاذبة  الزراعات  اإدخال بع�ض 

الب�صل والثوم وغريها.

للرياح وملجاأ  الزهور كم�صدات  الأ�صجار وبع�ض  ا�صتعمال 

لالأعداء الطبيعية. 

التخل�ض من املخلفات الزراعية، الأع�صاب، الثمار امل�صابة 

والأغ�صان املري�صة التي ت�صكل خمابئ ت�صكن فيها احل�رشات.

القت�صادي  احلد  اإىل  لالآفات  العددية  الكثافة  ت�صل  عندما 

عن  العالجية  املكافحة  اإىل  اللجوء  ميكن  لل�رشر،  احلــرج 

طريق ا�صتعمال اأدوية ذات م�صدر طبيعي كالأمالح  املعدنية 

وخال�صات النبات والكائنات املجهرية والفريومونات.

املبيدات الفطرية

اإن املبيدات الفطرية امل�صموح ا�صتعمالها يف الزراعة الع�صوية هي:

هيدروك�صيد النحا�ض اأو اأك�صيكلوريد النحا�ض ملكافحة البيا�ض الزغبي، التبقع، جتعد الدراق، ال�صنكر، 

عني الطاوو�ض ب�رشط اأن ل تزيد عن 6 كلغ/هكتار/�صنة.

الكربيت ملكافحة الرمد، التبقع، الأك�صكلوريوز.

اإن املبيدات النحا�صية والكربيتية وقائية متنع ظهور ال�صاللت املقاومة ول تتفكك حتت تاأثري النور 

اأو الأوك�صجني.

مبيدات احل�رشات، العناكب والديدان القار�شة

ا�صتخراجها  ميكن  ال�صامة  القلويات  اأ�صباه  من  واملركبات  الزيوت  على  النباتات  بع�ض  حتتوي 

وا�صتخدامها كمبيدات ح�رشية، ومن المثلة على ذلك:

الروتينون وهو مبيد طبيعي م�صتخرج من جذوع عائلة الفا�صوليات، ي�صتخدم ملكافحة عدد كبري 

من احل�رشات.

البي�صاء،  الذبابة  الرتيب�ض،  املن،  ملكافحة  ي�صتخدم  الأقحوان،  نبتة  من  م�صتخرج  وهو  البريثرم 

والعناكب.

الرتيب�ض،  املن،  الأبي�ض،  الفرفور  ملكافحة  وي�صتخدم  الزنزخلت،  �صجرة  من  امل�صتخرج  النيم  زيت 

والنيماتود.

الزيوت ال�صيفية وال�صتوية ملكافحة احل�رشات الق�رشية، الب�صيال، واجلرب.

املواد ال�صابونية ملكافحة املن، الفرفور الأبي�ض، الرتيب�ض وغريها.

املكافحة امليكانيكية

الدورات الزراعية املالئمة

من املف�صل ان يعتمد املزارعون يف لبنان الدورات الزراعية لفوائدها العديدة، منها:

- احلد من عملية اإنهاك اأو ا�صتنفاذ الرتبة.

- احلفاظ على خ�صوبة الرتبة.

- حت�صني بنية الرتبة اأو �صفاتها الفيزيائية.

- تخفيف وطاأة الآفات امل�صتع�صية من خالل ك�رش دورتها.

مناف�صة  يف  ت�صاهم  التي  الزراعية،  الــدورات  يف  وال�صعري  القمح  زراعة  اإدخال  جّداً  ال�رشوري  من 

الرتبة  يف  الآزوت  تثبيت  يف  البقوليات  زراعة  ت�صاعد  كما  الرتبة.  بنية  وحت�صني  ال�صارة  الأع�صاب 

وحت�صني خ�صوبتها.

التوريق

اأو النبتة للحد من ا�صتهالكها للغذاء ولتاأمني  اإزالة الأوراق القدمية من ال�صجرة  يهدف التوريق اإىل 

تهوئة جيدة للوقاية من الأمرا�ض. كما يعتمد التوريق يف حال الإ�صابة بالأمرا�ض للحد من انت�صار 

املر�ض خا�صًة يف البيوت املحمية. غري اأّن بع�ض الأعداء الطبيعية اأو بيو�صها مثل طفيلّيات الفرفور 

الأبي�ض تنمو على الأوراق القدمية. لذا ُين�صح بعدم التوريق قبل الفرتة املحددة لذلك، مع الخذ بعني 

الإعتبار مدى نظافة الأوراق من الأمرا�ض وتوفر الطفيليات )parasites( املفيدة عليها.

 Biofumigation التعقيم البيولوجي

جمموعة  ملكافحة  اعتمادها  للمزارع  ميكن  التي  احلديثة  التقنيات  من  البيولوجي  التعقيم  ُيعترب 

وا�صعة من اآفات الرتبة.

يرتكز التعقيم البيولوجي على زرع بذور خم�ص�صة للتعقيم كالفجل الربي، يتم ريه حتى ينمو ثم 
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فرمه وتخمريه يف الرتبة، مما ينتج غاز MITC الذي يق�صي على النيماتودا والأمرا�ض الفطرية وبذور 

الأع�صاب. وت�صمل مراحل التعقيم البيولوجي ما يلي:

• حت�صري الرتبة وا�صافة املح�ّصنات ال�رشورية اليها.
• زراعة بذور الفجل الربي )Oil radish-Variety Boss( مبعّدل 3 كلغ/ دمن.

• ترك ال�صتول تنمو بحيث ت�صل اإىل ارتفاع 30-40 �صم )بعد حوايل �صهر من بدء الزراعة(.
• قطع ال�صتول وفرمها وخلطها يف الرتبة على عمق 20 اىل 

30 �صم.

• ترطيب الأر�ض ب�صكل جيد بوا�صطة �صبكة الرّي.
• التخمري الع�شوي: ُتغطية الرتبة ب�رشائح بال�صتيكية ملّدة 

10 اأّيام ملنع ت�رّشب الغاز الناجت عن عملية تخمري الفجل.

اإىل جانب فعاليته العالية، وكلفته القت�صادية املنخف�صة 

يف  مب�صاهمته  الع�صوي  التخمري  يتمّيز  للبيئة،  و�صالمته 

زيادة خ�صوبة الرتبة نتيجة لإ�صافة كميات وافية من املواد 

الع�صوية.

• رفـع الـغـطاء البال�صـتـيـكي بحيث ت�صـبـح الرتبة املعّقمة 
جاهزة للزراعة.

Soil Solarization التعقيم بالطاقة ال�شم�شية

واعــدة  تقنية  هــي  ال�صم�صية  بالطاقة  الــرتبــة  تعقيم  اإن 

البيوت  يف  الــرتبــة  اأمــرا�ــض  تــزايــد  بعد  خا�صًة  و�ــرشوريــة 

املحمية. والتعقيم بالطاقة ال�صم�صية غري مكلف ويق�صي على 

رفع  على  الطريقة  هذه  ترتكز  الرتبة.  لأمرا�ض  م�صببات  عدة 

حرارة الرتبة اإىل ما فوق 45 درجة مئوية على عمق 20 �صم، 

ّما يوؤّدي اإىل الق�صاء على جمموعة كبرية من اآفات الرتبة والنيماتودا وبذور الأع�صاب. وت�صمل مراحل 

هذه العملية ما يلي:

بات الطبيعية اإليها كالزبل وغريه. • حت�صري الرتبة وا�صافة املخ�صّ
• ري الرتبة ب�صكل واٍف )تطوي�ض( لت�صل اإىل ن�صبة رطوبة بني 85 و٪90.

• تغطية الأر�ض ب�صكٍل حمكم ب�رشائح البال�صتيك ال�صفاف العادي اأو احلراري ب�صماكة 50 ميكرون. 
• مراقبة حرارة الرتبة ب�صكل يومي )على عمق 17-20 �صم( للتاأكد من تخطيها م�صتوى 45 درجة 

مئوية.

• رفع الغطاء البال�صتيكي بعد 6-8 اأ�صابيع، بحيث ت�صبح الرتبة املعّقمة جاهزة للزراعة.

ا�شتعمال الأعداء الطبيعية

الأعداء  باإطالق  التقنية  هذه  تتمثل 

الطبيعية للق�صاء على الآفات يف البيوت 

التقنية غري  ا�صتعمال هذه  اإن  املحمية. 

لتخفيف  �رشورية  تعترب  اأنها  اإّل  رائج 

تتميز  الع�صوية.  املبيدات  ا�صتعمال 

بعدم  الطبيعية  الأعداء  ا�صتعمال  تقنية 

الن�صان  على  لها  �صلبية  ــار  اث وجــود 

املثال  �صبيل  عــلــى  نــذكــر  والــبــيــئــة. 

ثورينجن�صي�ض  البا�صيلو�ض  ا�صتعمال 

ملكافحة   Bacillus thuringensis
ال�صاق،  العثة، حفار  القار�صة،  الريقات 

والدودة اخلياطة.

ا�شتخدام امل�شائد 

ن�صاط  مــتــابــعــة  الــــ�ــــرشوري  مـــن 

احل�رشات ال�صارة داخل البيوت املحمية 

الال�صقة  امللونة  امل�صائد  و�صع  عرب 

مبا�رشة فوق ال�صتول. يوجد نوعان من 

امل�صائد  وهي  الال�صقة  امل�صائد 

الأبي�ض  للفرفور  اجلاذبة  ال�صفراء 

اخلياطة،  ـــدودة  ال وذبــابــة  واملـــّن 

ــد الــــزرقــــاء اجلـــاذبـــة  ــائ ــص ــ� وامل

للرتيب�ض. كما وميكن ا�صتخدام هذه 

املكافحة  يف  للم�صاهمة  امل�صائد 

تو�صع  بحيث  احلــ�ــرشات  والتقاط 

وتبقى  الـــزرع  مــن  اأ�صبوعني  قبل 

طوال فرتة الزرع.

امل�صائد  ا�صتخدام  ميكن  كما 

الفريومونية جلذب الذكور والإم�صاك 

بها مما مينع تزاوجها، اأو ا�صتخدام 

الربوتينية جلذب  الغذائية  امل�صائد 

جاذبة  مادة  ا�صتخدام  اأو  احل�رشات 

خا�صة لكل ح�رشة.



Post Harvest Techniques for Organic Productionمعامـلت ما بعد احل�ضاد للإنتاج الع�ضوي
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 * امل�شدر: جامعة يو�شي دايفي�ض – كاليفورنيا – الوليات املتحدة الأمريكية.  

 * * املعلومات حول تقنيات ما بعد احل�شاد العائدة لأنواع واأ�شناف اخل�شار والفاكهة متوفرة عند الطلب.
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Source: UC Davis University, California, USA.
Post harvest techniques for all fruits and vegetables are available upon request

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.

وخالل  وبعده  احل�صاد  عند  التداول  وطرق  الزراعية  واملعامالت  املدخالت  ا�صتعمال  ح�صن  ان 

التخزين ي�صمن اجلودة والنوعية املطلوبة للمنتجات الع�صوية ومنها خ�صائ�ض التكوين املرغوبة، 

�صالحية ال�صتهالك املح�صو�صة، واملحتويات الغذائية.

التخطيط امل�شبق للح�شول على انتاج جيد ما بعد احل�شاد

على  احلفاظ  اجــل  من  تبذل  التي  اجلهود  ان 

الع�صوية  الزراعية  للمنتجات  القت�صادية  القيمة 

على  وذلــك  احل�صاد،  عملية  قبل  تبداأ  ان  ينبغي 

ال�صعدة التالية:

اداء  بنتائج  وعالقتها  البذور  اختيار  ح�صن   -

املنتج ما بعد احل�صاد.

- الخذ بعني العتبار الختالفات بني ا�صول 

املنتجات الزراعية وخ�صائ�صها لناحية ال�صالبة، 

والمــرا�ــض  ــرشات  احلــ� ومــقــاومــة  والتجان�ض، 

وغريها.

- مراعاة اخل�صائ�ض اجلينية والعوامل البيئية 

مثل الرتبة واحلرارة والرياح خالل فرتة الزهار، 

احل�صاد  فــرتة  خــالل  المطار  هطول  وامكانية 

التخزين  فــرتة  على  الــعــوامــل  هــذه  كــل  وتــاأثــري 

وقابلية ال�صحن واجلودة.

- العمليات الزراعية وتاأثريها ال�صلبي املمكن 

�صوء  مثل  احل�صاد،  بعد  ما  املنتج  جــودة  على 

حت�صري الرتبة وعملية الزرع التي ميكن ان توؤدي 

لحقًا اىل احداث ا�رشار اأو ت�صوهات على املنتج.

على  للح�صول  امل�صبق  التخطيط  ادخال  ينبغي 

خمططات  كافة  يف  احل�صاد  بعد  ما  جيد  انتاج 

وتطوير  اعتماد  الــ�ــرشورة  ومــن  املنتج.  ادارة 

الزراعية اجليدة” )GAP( لكل منتج وكل  “الطرق 
بالخطار  ال�صابة  فر�ض  تقليل  اجل  من  حقل 

مثاًل(  الثقيلة  )املــعــادن  الكيمائية  وامللوثات 

ف�صالت  اخل�صب،  والــرتبــة،  )الرمل  والفيزيائية 

)�صاملونيلال،  والبيولوجية  واملعادن(،  البال�صتيك 

 .) Mycotoxins لي�صترييا، ال�صموم الفطرية

بطريقة  توؤثر  ان  ميكن  التي  العنا�رش  ومــن 

ال�صتعمال  جهة  نذكر  الغذاء،  �صالمة  على  �صلبية 

قطع  ا�صتعمال  وجهات  الر�ــض،  لقطعة  امل�صبق 

الر�ض املجاورة، م�صدر وطرق ا�صتعمال املياه، 

اختيار ال�صمدة ) مثل ا�صتعمال ال�صماد الع�صوي(، 

ادارة الكومبو�صت، �صيانة املعدات، انتقال العمال بني خمتلف العمليات، النظافة العامة، ن�صاطات 

احليوانات الداجنة واحلياة الربية.

ا�ش�ض تداول النتاج ما بعد احل�شاد

يتم قطاف وت�صويق منتجات الزراعة الع�صوية يف مراحل ما قبل اأو خالل الن�صوج الكامل للمنتج. 

ومن املعلوم انه من ال�صعب حت�صني جودة النتاج بعد احل�صاد، غري انه من املمكن اعتماد ا�ص�ض 

للحفاظ على اجلودة ملدة من الزمن تختلف باختالف املنتج، ومن اهمها:

- ح�صاد املنتج خالل فرتات النهار حيث تكون احلرارة منخف�صة للحد من معدل التنف�ض.

- تاليف اجلروح وال�رشار على املنتج ب�صبب العمال اليدوية وامليكانيكية.

- تظليل املنتج الذي مت ح�صاده يف احلقل من اجل احلفاظ على الربودة واحلد من فقدانه للمياه 

والن�صوج املبكر.

ال�صم�ض  املنتج ل�صعة  تعري�ض  ان  اذ  احل�صاد،  بعد  مبا�رشًة  املنتج يف خمازن مربدة  - تربيد 

ل�صاعة واحدة قد ينتج ا�رشاراً كبريًة خا�صًة على منتجات مثل التوت، اخل�صار الطرية واحل�صائ�ض.

- فرز املنتجات ذات اجلودة العالية وعدم خلطها مع تلك املت�رشرة او املهرتئة.

- ا�صتعمال عبوات تو�صيب نظيفة.

ينبغي على املزارع احرتام هذه القواعد ال�صا�صية خا�صًة يف غياب مركز خا�ض للتربيد.

التخزين املربد ما بعد احل�شاد 

يعترب التخزين املربد احد اهم العوامل يف احلفاظ على جودة النتاج بعد احل�صاد. لذلك ينبغي 

احلفاظ على برودة املنتج بدًء من مرحلة احل�صاد يف احلقل لتخفي�ض معدل التنف�ض وتفادي فقدان 

املياه وبالتايل تدين اجلودة. وي�صاهم التربيد اجليد يف حماية املنتج واحلفاظ على جودته املتمثلة 

باملظهر اخلارجي والعنا�رش الغذائية والنكهة، مما ي�صهل عملية الت�صويق ويزيد من قدرة املزارع 

على التحكم بال�صواق. ومن اأهم طرق التربيد املعتمدة:

)Room cooling(: تعتمد هذه الطريقة يف غرف معزولة جمهزة بوحدات  الغرف  التربيد يف   -

تربيد، حيث يتم خف�ض احلرارة تدريجيًا لتاليف فقدان املياه والن�صوج املبكر او الهرتاء، بح�صب 

ال�صناف وعبوات التو�صيب املعتمدة وطرق جمعها.

يتم  الطريقة يف غرف  )Forced-air cooling(: تعتمد هذه  الهواء امل�صغوط  بوا�صطة  التربيد   -

تربيدها بوا�صطة مراوح ل�صخ الهواء املربد الذي ي�صل اىل داخل العبوات حيث املنتج، وتعترب من 

ا�رشع طرق التربيد بحيث تفوق الطريقة ال�صابقة 

بن�صبة 75 اىل 90 ٪.

تعتمد   :)Hydro cooling( باملياه  التربيد   -

خلف�ض  الــبــاردة  باملياه  املنتجات  ر�ــض  على 

ت�صتخدم خاللها  ان  احلرارة وللتنظيف، وميكن 

الطريقة  هذه  تطبيق  ميكن  ل  املطهرات.  بع�ض 

على جميع املنتجات وتتطلب ا�صتعمال عبوات 

تو�صيب مقاومة للماء.

 Top or liquid( اجلليد  بوا�صطة  التربيد   -

بع�ض  عــلــى  الــطــريــقــة  هـــذه  تعتمد   )icing
تكون  ان  �رشط  اجلليد،  تتحمل  التي  املنتجات 

الروا�صب  من  وخالية  نظيفة  امل�صتخدمة  املياه 

الكيميائية، الفيزيائية والبيولوجية.

 Vacuum( ال�صغط  بــوا�ــصــطــة  الــتــربيــد   -

غرف  يف  الطريقة  هــذه  ت�صتخدم   )cooling
ي�صحب ال�صغط فيها مما يوؤدي اىل تبخر املياه 

فيه. وميكن  املنتج وخف�ض حرارة اخلاليا  من 

تطبيق هذه الطريقة على اخل�رشاوات مثل اخل�ض 

الطريقة  هذه  اكالف  لكن  والكرف�ض.  وال�صبانخ 

ا�صتعمالها  مرتفعة مقارنًة بغريها ما يحد من 

ال يف العمليات الكبرية.

الع�صوية  املنتجات  ر�ــض  امل�صتح�صن  مــن 

ل�صمان  اليومية  العمليات  بداية  عند  باملياه 

ممنوعة.  اخرى  مواد  او  باملبيدات  تلوثها  عدم 

للتقليل  املياه  يف  املنتجات  تعومي  ميكن  كما 

الت�صنيف  عــمــلــيــات  خـــالل  ال�ــــــرشار  مـــن 

والتو�صيب. وت�صاف اىل املياه بع�ض العنا�رش 

املنتجات  تعومي  على  ت�صاعد  التي  الكيمائية 

مثل �صولفونات اللينني.

عمليات التطهري وتعقيم املياه

هي من العمال الوقائية وت�صمل تعقيم املياه 

على  احلفاظ  اجل  من  الغذائية،  املنتجات  وجود  مكان  من  القريبة  وامل�صاحات  املعدات  وتطهري 

مثل  انت�صارها  على  امل�صاعدة  والعنا�رش  بالمرا�ض  ا�صابتها  وتفادي  املنتجات،  و�صالمة  جودة 

 Escherichia coli O157:H7، Salmonella، Shigella، Listeria، Cryptosporidium، Hepatitis،

 . Cyclospora
جراء  من  بالمرا�ض  امل�صتهلك  با�صابة  والتجليد  للتربيد  امل�صتخدمة  امللوثة  املياه  وتت�صبب 

تناول الغذاء food borne illness ، مما يحتم على العاملني يف �صل�صلة النتاج الع�صوي من منتج 

وم�صنع وتاجر ا�صتخدام مياه نظيفة خالية من العنا�رش املمنوعة للح�صول على منتجات �صليمة 

التي تتطلب  الع�صوي،  الزراعي  واآمنة وبالتايل احلفاظ على �صهادة امل�صادقة املتعلقة بالنتاج 

م�صك ال�صجالت اخلا�صة بطرق ا�صتعمال املياه يف غ�صيل املنتجات الع�صوية.

عرب  والروا�صب،  الو�صاخ  لزالة  حتميلها  قبل  للمنتجات  الويل  الغ�صيل  اعتماد  امل�صموح  ومن 

ا�صافة املطهرات بن�صب متدنية )مثل مادة هيبوكلورات ال�صوديوم بني 4 و 10 جزء يف املليون( 

مع احلفاظ على حمو�صة املياه بني 6.5 و PH( 7.5( با�صتعمال حام�ض ال�صيرتيك او بيكاربونات 

ال�صوديوم او اخلل، وميكن ا�صتعمال هيبوكلوريد الكل�ض بعد تذويبه جيداً للحد من ا�رشار ال�صوديوم 

على املنتجات احل�صا�صة مثل بع�ض ا�صناف التفاح، ومن ا�رشار الكل�ض على البندورة والفليفلة. كما 

ي�صتعمل غاز الوزون لتطهري املياه امللوثة بامليكروبات املقاومة للكلور والتي تت�صبب بالهرتاء 

وبالمرا�ض يف الطعمة.
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 2007/834 رقم  الوروبي  القانون  على  املوا�صفات  هذه  ترتكز 

اخلا�ض بالنتاج الع�صوي ال�صادر بتاريخ 28 حزيران 2007 والذي 

ا�صتبدل القانون الوروبي رقم 91/2092. جتدر ال�صارة اىل وجود 

املقايي�ض  موؤ�ص�صة  عن  �صادرة  الع�صوي  لالنتاج  لبنانية  موا�صفة 

وجود  اىل  ا�صافة   ،NL724:2003 املرجع  حتت  »ليبنور«  اللبنانية 

م�صودة لقانون تنظيم الزراعة الع�صوية يف لبنان معدة من قبل وزارة 

الزراعة بالتعاون مع منظمة الفاو.

اهداف املوا�شفة وجمالت التطبيق والتعاريف

البند االول: اهداف املوا�صفة

النتاج  لتطور  ال�صا�صية  القواعد  على  املوا�صفة  هــذه  حتتوي 

وت�صمن  الداخلية  ال�صوق  اداء  ح�صن  وتــوؤمــن  امل�صتدام  الع�صوي 

م�صاحله.  وحتمي  امل�صتهلك  لدى  الثقة  وتعزز  امل�صتقيمة  املناف�صة 

للقواعد املتعلقة بكافة  ويحدد الهداف واملبادئ امل�صرتكة املكونة 

مراحل النتاج وحت�صري املنتجات الع�صوية وتوزيعها ونظم املراقبة 

اخلا�صة بها وا�صتعمال املل�صقات والدعاية لها. 

جمالت التطبيق:

- املنتجات الزراعية احلية او غري املحولة.

- املنتجات الزراعية املحولة لتغذية الن�صان.

- اغذية احليوان.

- مواد الكثار النباتي والبذور امل�صتعملة للزراعة. 

وحتدد املقاي�ص�ض اللبنانية للزراعة الع�صوية جمالت التطبيق على 

ال�صكل التايل: 

- النباتات واملنتجات النباتية واحليوانات واملنتجات احليوانية 

1:2003-NL 724.ومعاملة وت�صنيع الغذية وتربية النحل

- تربية الحياء املائية )موا�صفة ليبنور(.

- ادارة الغابات )موا�صفة ليبنور(.

والت�صنيع  النتاج  على  امل�صدقة  للجهات  العتماد  مقايي�ض   -

الع�صويني.

البند الثاين: تعاريف.

الهداف واملبادئ العامة للزراعة الع�شوية واخلا�شة 

بالنتاج والرتبية والتحويل

البند الثالث: االهداف 

• و�صع نظام ثابت لدارة الزراعة الذي  
الرتبة  �صحة  ويح�صن  ويحافظ  الطبيعة  ودورات  نظم  يحرتم   -

واملاء والنباتات واحليوانات والتوازن فيما بينها.

البيئي  الختالف  من  مرتفع  م�صتوى  اىل  بالو�صول  ي�صاهم   -

.biodiversity
- يعنى برت�صيد ا�صتهالك الطاقة واملوارد الطبيعية )املاء والرتبة 

واملواد الع�صوية والهواء(.

الت�رشفات اخلا�صة  - يحرتم قواعد رفاهية احليوان ويتالئم مع 

بكل حيوان.

• احل�صول على منتجات عالية اجلودة.
والزراعية  الغذائية  املنتجات  عديدة من  ا�صناف  على  احل�صول   •
الخرى تلبي طلب امل�صتهلك ومتتاأتية من طرق انتاج ل ت�رش بالبيئة 

او ال�صحة العامة او �صحة النباتات او �صحة احليوانات ورفاهيتها.

البند الرابع: املبادئ العامة 

النظم  على  مبنية  بيولوجية  لطرق  منا�صبة  وادارة  ا�صتنباط   •
البيئية امل�صتهلكة للم�صادر الطبيعية الداخلية لكل منها وبناءاً على 

الطرق التي

- تلجاأ اىل الكائنات احلية وطرق ميكانيكية لالنتاج.

- تعتمد طرق زراعة وانتاج حيواين ترتبط بالرتبة او طرق تربية 

الحياء املائية حترتم قاعدة ال�صتخدام املتجدد لل�صيد.

- ل تلجاأ اىل العنا�رش املعدلة جينيًا OGM او ما ينتج منها او 

بها با�صتثناء الدوية البيطرية.

ا�صاليب  اىل  اللجوؤ  على  كما  املخاطر  تقييم  على  ترتكز   -

الحطياط والوقاية اذا دعت احلاجة.

الآتية  تلك  خال  ما  اخلارجية  املدخالت  ا�صتعمال  من  احلد 

منها،  منتجة  او  طبيعية  مكونات  من  او  ع�صوية  منتجات  من 

اوا�صمدة معدنية قليلة الذوبان يف حال دعت احلاجة اىل ذلك مع 

عدم وجود اي من الطرق املذكورة يف النقطة 1.

ال  ال�صطناعية  الكيمائية  املدخالت  ا�صتعمال  من  التام  احلد   •
تواجد  عدم  او  مالئمة،  ادارة  طرق  اي  غياب  مثل  نادرة  حالت  يف 

املواد املذكورة يف النقطة 2 يف ال�صواق او ان ا�صتعمالها يوؤدي اىل 

انعكا�صات �صلبية على البيئة.

الع�صوي املذكورة يف هذه املقايي�ض مع  النتاج  • تطبيق قواعد 
املناطق  بني  والختالفات  ال�صحي،  الو�صع  العتبار  بعني  الخــذ 

الرتبية  التطور وطرق  املحلية، ومراحل  وال�رشوط  املناخ  ناحية  من 

اخلا�صة.

البند اخلام�س: املبادئ اخلا�صة باالنتاج الزراعي،  وت�صمل:

• حماية وتطوير حياة وخ�صوبة الرتبة، ثباتها والتنوع البيولوجي 

وتغذية  تعريتها  او  اندكاكها  وحماربة  تفادي   ،  biodiversity
النباتات من قلب منظومتها البيئية. 

ـــالت  والدخ املــتــجــددة  غــري  ـــوارد  امل ا�صتعمال  مــن  التقليل   •
اخلارجية.

حيواين  او  نباتي  ا�صل  من  والبقايا  النفايات  تدوير  ــادة  اع  •
كمدخالت لالنتاج النباتي او احليواين.

يف  املناطقي  او  املحلي  البيئي  التوازن  العتبار  بعني  الخذ   •
قرارات النتاج.

لديه  الطبيعية  الذاتية  املناعة  بت�صجيع  احليوان  �صحة  حماية   •
وال�صاللت املوؤ�صلة وطرق الرتبية املالئمة.

كاختيار  الحتياطية  ال�صاليب  باعتماد  النبات  �صحة  حماية   •
النواع وال�صناف املالئمة واملقاومة للح�رشات والمرا�ض وتاأمني 

دورة زراعية منتظمة واللجوؤ اىل طرق ميكانيكية وحماية احل�رشات 

النافعة من تلك ال�صارة. 

مع  عالقة  ولها  املوقع  مع  متاأقلمة  حيوانية  تربية  تطبيق   •
الر�ض.

احلاجات  يحرتم  للحيوان  الراحة  من  مرتفع  م�صتوى  توفري   •
اخلا�صة لكل نوع.

• احل�صول على منتجات حيوانية ع�صوية متاأتية من حيوانات مت 
تربيتها يف مزارع ع�صوية منذ ن�صاأتها.

• اختيار ال�صاللت بعد الخذ بعني العتبار قدرة احليوانات على 

لالمرا�ض  ومقاومتها  حيويتها  ومدى  املحلية  العوامل  مع  التاأقلم 

وامل�صاكل ال�صحية.

الزراعات  من  املنتجة  الع�صوية  بالطعمة  احليوانات  اطعام   •
الع�صوية ومكونات طبيعية غري زراعية.

واحلماية  املناعي  النظام  تقوي  التي  الرتبية  طرق  ا�صتخدام   •
الطبيعية من المرا�ض مثل احلركة الدائمة وامكانية ارتياد املراعي 

والهواء الطلق.

الطعمة  بتحويل  اخلا�صة  املــبــادئ  وال�صابع:  ال�صاد�س  البند 

البيولوجية والطعمة البيولوجية للحيوانات.

قواعد النتاج

الف�شل الول: القواعد العامة لالنتاج

اىل  اللجوء  عدم  يجب  عام  ب�صكل  والعا�رش:  والتا�صع  الثامن  البند 

الزراعات املعدلة وراثيا او التي تعر�صت لل�صعاع اليوين. 

الف�شل الثاين: النتاج الزراعي

البند احلادي ع�رش: تتم ادارة كامل املزرعة باحرتام قواعد النتاج 

التي ل تتبع يف  او احليوانات  الع�صوي، على ان يتم عزل املنتجات 

تربيتها الطرق الع�صوية.

الزراعية  العمليات  اىل  الع�صوية  الزراعة  تلجاأ  ع�رش:  الثاين  البند 

وطرق معاملة الرتبة التي حتافظ او ترفع من املادة الع�صوية فيها 

وحت�صن ثباتها والتعدد البيولوجي عليها ومتنع اندكاكها او تعريتها. 

وتعتمد على الدورة الزراعية لعدة ل�صنوات حيث تزرع خاللها القرنيات 

ونباتات خمتلفة ك�صماد اخ�رش وتنرث خملفات تربية احليوان او املواد 

الع�صوية.  الزراعة  من  املتاأتية   composted املخلوطة  الع�صوية 

 biodynamic حيويًا  النا�صطة  امل�صتح�رشات  ا�صتعمال  وي�صمح 

ومواد  الزراعية  واملبيدات  الرتبة  وحم�صنات  ال�صمدة  اىل  بال�صافة 

التنظيف املن�صو�ض عنها يف البند رقم 16 من هذه املقايي�ض، وكل 

تلويث  يف  امل�صاهمة  من  حتد  او  متنع  م�صتعملة  نباتي  انتاج  تقنية 

طرق  وتعتمد  الزوتية.  املعدنية  ال�صمدة  ا�صتعمال  ومينع  البيئة. 

الوقاية من ا�رشار العداء والمرا�ض والع�صاب ال�صارة على احلماية 

الزراعية  والدورة  ال�صناف والنواع  الطبيعيني واختيار  العداء  من 

والتقنيات الزراعية وال�صاليب احلرارية. وت�صتعمل فقط البذور ومواد 

الربية  النباتات  قطاف  ي�صبه  الع�صوية.  الزراعة  من  املنتجة  الكثار 

عوجلت  قد  تكون  ل  ان  �رشط  ع�صوية  انتاج  كطريقة  منها  اجزاء  او 

مبواد من غري املن�صو�ض عنها يف البند رقم 16 وان ل يتاأثر املوطن 

الطبيعي لها او حماية ال�صناف يف منطقة القطاف.

البند الثالث ع�رش: يتعلق بقواعد انتاج الطحالب البحرية.

البند الرابع ع�رش: يتعلق بقواعد تربية احليوان.

البند اخلام�س ع�رش: يتعلق بقواعد تربية الحياء املائية.

البند ال�صاد�س ع�رش: يتعلق باملواد امل�صتعملة يف الزراعة الع�صوية 

و�رشوط ال�صماح با�صتعمالها.

البند ال�صابع ع�رش: قواعد التحول اىل الزراعة الع�صوية: تطبق هذه 

القواعد على احليازات التي تبا�رش ن�صاطها لالنتاج الع�صوي وت�صمل 

الزراعي  ن�صاطه  ببدئ  املزارع  ت�رشيح  حلظة  تبداأ  التي  التحول  مدة 

الع�صوي اىل ال�صلطات املعنية واخ�صاعه هذه احليازة لنظام املراقبة 

املن�صو�ض عنه يف البند 28  على ان تطبق بالكامل خالل فرتة التحول. 

ويتم  حيواين.  انتاج  او  زراعة  نوع  بكل  خا�صة  حتول  فرتات  وحتدد 

للزراعة  اخلا�صع  الق�صم  الواحدة بني  احليازة  ال�رشيح �صمن  التمييز 

يوؤكد  �صجل  تنظيم  ويطلب  التحول  طور  يف  الذي  والق�صم  الع�صوية 

احليوانات  عن  التعريف  بطاقات  حتمل  ان  ميكن  ول  التمييز.  عملية 

اومنتجاتها املعدة للبيع اي من املعلومات عن فرتة التحول.

الف�شل الثالث: انتاج الطعمة املحولة للحيوان

حمولة  اطعمة  لنتاج  العامة  بالقواعد  يتعلق  ع�رش:  الثامن  البند 

للحيوان.

الف�شل الرابع: انتاج املواد الغذائية املحولة

الغذائية  املواد  لنتاج  العامة  بالقواعد  يتعلق  ع�رش:  التا�صع  البند 

املحولة.

البند الع�رشون: يتعلق بالقواعد العامة لنتاج اخلمائر الع�صوية.

املنتجات  بع�ض  ا�صتعمال  ب�رشوط  يتعلق  وع�رشون:  الواحد  البند 

واملواد خالل عمليات التحويل.

الف�شل اخلام�ض: املرونة )ال�شتثناءات(

البند الثاين وع�رشون: يتعلق بالقواعد ال�صتثنائية لالنتاج وتخ�ض 

ما حدد يف الف�صول 1 اىل 4 وتعود ل�صباب مناخية طارئة او فقدان 

املدخالت الع�صوية للمزرعة. 

التمريك

البند الثالث وع�رشون: تو�صع عالمات على املل�صق او العالنات 

ان  اىل  ت�صري  املحولة  غري  املبا�رشة  منتجاتها  او  احلية  املــواد  عن 

املنتج ع�صوي فقط يف حال مت اثبات خ�صوع كامل مكوناتها لهذه 

العنا�رش  وجــود  ذكر  اىل  ال�رشورة  دعت  اذا  تو�صع  ول  املقايي�ض 

املعدلة وراثيَا.

البند الرابع وع�رشون: املعلومات اللزامية على املل�صق: رقم جهة 

املراقبة املانحة لل�صهادة – اللوغو الوروبي وم�صدر املواد الع�صوية 

املكونة للمنتج )اوروبي UE، غري اوروبي او الثنني معًا( او ذكر البلد 

وميكن عدم و�صع هذا اللوغو على مل�صقات املنتجات امل�صتوردة اىل 

قابلة  وغري  ومقروئة  مرئية  املعلومات  هذه  تكون  ان  على  اوروبــا. 

للزوال.

البند اخلام�س وع�رشون: ي�صتعمل اللوغو الوروبي على املل�صقات 

والعالنات �صمن �رشوط هذه املوا�صفات ول ي�صتعمل على املنتجات 

قيد التحول. ميكن ا�صتعمال لوغو لكل بلد او ذات طابع خا�ض.

للمل�صق  خا�صة  �ــرشوط  تطبيق  ميكن  وع�رشون:  ال�صاد�س  البند 

املنتجات  اوعلى  للحيوانات،  الع�صوية  الطعمة  على  واملحتويات 

النباتي  الكثار  ومــواد  التحول،  قيد  الزراعة  من  املتاأتية  النباتية 

والبذور.

املراقبة

البند ال�صابع وع�رشون اىل البند الواحد وثالثون: ين�صاأ مبوجب هذه 

املقايي�ض نظام مراقبة وحتدد اجلهات املخولة مبراقبة تطبيقها.

تبادل النتاج مع الدول

املطلوبة  بال�رشوط  تتعلق  وثالثون:  والثالث  الثاين  البندين 

ا�صواق  اىل  تدخل  التي  الع�صوية  املنتجات  على  للم�صادقة 

الحتاد الوروبي.

اجراءات ختامية وانتقالية

بحرية  تتعلق  واربعون:  الثاين  البند  اىل  وثالثون  الرابع  البند 

تنقل املنتجات الع�صوية وب�رشورة تزويد املفو�صية الوروبية 

واملعلومات  الرقابة،  وهيئات  ب�صلطات  املتعلقة  باملعلومات 

بالنتاج  اخلا�صة  الت�رشيع  هيئة  عمل  وبتنظيم  الح�صائية، 

بالقانون  العمل  وابطال  القانون  هذا  تطبيق  وبطرق  الع�صوي، 

الوروبي ال�صابق رقم 91/2092  والجراءات النتقالية الواجب 

اتخاذها. يدخل هذا القرار حيز التطبيق يف الول من �صهر كانون 

الثاين 2009. 
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Trade Statisticsاإحــ�ضــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

According to the latest statistics of the German institute for organic production, the 
value of the world production of organic fruits and 
vegetables reached some $40 billion in 2005 / 2006 
depicting thus a surge of around 40% from the 2003 
level of $25 billion (distributed as such: US $13 billion, 
Europe $11 billion, Canada $1 billion, and Japan 
$450 million). Worldwide, more than 400 thousand 
agricultural possessions contribute to this value.

Despite the obvious growth of organic farming 
in countries around the world, supply of organic 
produce still comes short of demand, which thus 
results in significant production opportunities for less 
advanced countries. Such 
trend could explain why 
organic agriculture has 
gained more momentum 
in regions like Africa, 
Asia, and Latin America 
where the growth of 
organic output (300%) 
in 2005 outweighed 
that witnessed in more 
industrialized parts of the 
world (200%).

مثل  الع�صوية  املنتجات  بع�ض  تتواجد 

يف  احلام�ض  والليمون  والبندورة  اخليار 

وتباع  ال�صنة  مدار  على  اللبنانية  الأ�صواق 

مثيالتها  ا�صعار  �صعف  تقريبًا  توازي  با�صعار 

فيقت�رش  الأخرى،  املنتجات  اأما  التقليدية. 

تواجدها يف ال�صواق على فرتات حمددة، مثل  

وغريها.  والعنب  واملوز  والكلمنتني  الب�صل 

املنتجات  ا�صعار  يف  الزيادة  هذه  وتعود 

لهذه  املتدين  النتاجية  م�صتوى  اىل  الع�صوية 

الزراعة مقارنًة بالتقليدية، ا�صافًة اىل م�صتوى 

ال�رشار املرتفع، كونها ل ترتكز على ا�صتخدام 

اىل  توؤدي  التي  الكيميائية  واملبيدات  الأ�صمدة 

ب�صبب  ال�رشار  من  وحتد  النتاجية  زيادة 

ل  البيولوجية  املكافحة  واأن  خا�صًة  الآفات، 

توؤمن احلماية الكاملة لهذه الزراعة.

يف املقابل، تتميز الأغذية الع�صوية بالطعم 

الغذائية  واملكونات  املميزة  النكهة  الطبيعي، 

مرتفع  عليها  فالطلب  لذلك  وال�صليمة،  الغنية 

تفتح  وهي  اخلارجية،  ال�صواق  يف  خا�صًة 

فر�صًا كبرية امام املزارعني والتجار اللبنانيني 

مردود  على  واحل�صول  ال�صواق  هذه  لدخول 

التي  اجليدة  ال�صعار  ب�صبب  مرتفع  اقت�صادي 

حتظى بها هذه املنتجات.

بلغ حجم مبيعات املنتجات الع�صوية يف ال�صواق العاملية حوايل 40 مليار دولر امريكي بح�صب 

البحاث  معهد  عن  ال�صادرة  الح�صاءات  اآخر 

 2005 للعامني  املانيا  يف  الع�صوية  للزراعة 

بارتفاع قدره 40 باملائة مقارنًة مع  و2006، 

العام 2003 وتتوزع على ال�صكل التايل: الوليات 

مليار   11 اأوروبا:  دولر،  مليار   13 املتحدة: 

دولر، كندا: 1 مليار دولر، اليابان: 450 مليون 

دولر.

وت�صري الح�صاءات اىل وجود ما يقارب 400 

يف  الع�صوي  بالنتاج  متخ�ص�صة  مزرعة  األف 

العامل، ت�صمل م�صاحات توازي 22 مليون هكتار.

ورغم التطور ال�رشيع الذي ت�صهده هذه الزراعات 

ال  واوروبا،  ال�صمالية  امريكا  دول  يف  خا�صًة 

حجم  يغطي  ل  الدول  هذه  يف  النتاج  حجم  ان 

النامية  البلدان  امام  املجال  يفتح  مما  الطلب،  

الدول. من  اىل هذه  الع�صوية  املنتجات  لت�صدير 

هنا، فقد بلغت ن�صبة التطور يف النتاج الع�صوي 

دول  يف   ٪300 حوايل  الخرية  ال�صنوات  خالل 

يف   ٪200 و  الالتينية،  واأمريكا  واآ�صيا  اأفريقيا 

الدول النامية الأخرى.

In Lebanon, organic production extends over the whole year for most products, and for a part of the year for products like 
Clementine, Bananas, Grapes and others.

Naturally, prices of organic produce exceed those of fruits and vegetables cultivated using chemicals and pesticides. Differences in 
price levels are due to the difference in quality (taste, smell, shape) and also to the lower yield of organic techniques (when compared 
to production levels under normal conditions -i.e when chemical pesticides are employed).

Indeed, and in light of the changing local and international demand in favor of healthier eating trends, organic production represent 
lucrative business opportunities for farmers and stakeholders in the agriculture field.

مقارنة بني اأ�ضعار اخليار ح�ضب الزراعة تقليدية/ع�ضوية - 2007

جدول اأ�ضعار بع�ض اأ�ضناف اخل�ضار والفاكهة الع�ضوية يف لبنان خالل العام 2007

مقارنة لأ�ضعار احلام�ض بح�ضب الزراعة تقليدية/ع�ضوية - 2007

* املنتج غري متوفر هذه الفرتة من ال�صنة

Source: ALOA - Healthy Basket* امل�شدر: اجلمعية اللبنانية للزراعة الع�شوية يف لبنان وهل�شي با�شكت.
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اأ�ضواق الت�ضدير

فريق عمل الن�رشة ال�شهرية لدى غرف التجارة وال�شناعة والزراعة يف لبنان:

اإيلي م�شعود وطوين حجار )الأ�شواق املحلية(، ن�شيمة غامن )اأ�شواق الت�شدير(، رانية بزري وربيع �شربا )التحرير(

تتواجد املنتجات الع�صوية يف ال�صواق العاملية ب�صكل متزايد، وتنت�رش خا�صًة يف مراكز 

البيع بالتجزئة )ال�صوبرماركت(، حيث يجد امل�صتهلك جمموعة وا�صعة من اخل�صار والفاكهة 

الع�صوية، املو�صبة بطريقة مميزة حتتوي على عالمات جتارية وبطاقات ت�صري اىل مزايا 

املنتج الع�صوي اأو الطبيعي.

وت�صمل �رشائح م�صتهلكي املنتجات الغذائية الع�صوية، ذوي الدخل العايل واملتو�صط الذين 

يدفعون ا�صعاراً عالية )انظر اجلدول( للح�صول على منتجات �صحية واآمنة، غنية بالعنا�رش 

واملكونات الغذائية، ذات طعم ونكهة مميزة، تراعي البيئة وحتافظ على الطبيعة.

فقد اأظهر ا�صتطالع للراأي يف فرن�صا اأن 30٪ تقريبًا من امل�صتهلكني يقبلون على �رشاء 

املنتجات الغذائية الع�صوية ل�صباب تتعلق بال�صحة والطعم املميز، يف حني اأن 20٪ منهم 

يوؤيدون افكاراً ومعتقدات تتعلق باحلفاظ على البيئة. 

اأما يف اململكة املتحدة، فقد اأظهر ا�صتطالع اآخر ان موا�صع ان�صغال امل�صتهلكني ترتكز 

والهورمونات،  الكيميائية  واملدخالت  املبيدات  تر�صبات  مثل  بال�صحة  تتعلق  اأمور  على 

وامل�صادات احليوية يف اللحوم، والمرا�ض وغريها مثل مر�ض جنون البقر. 

وتتوقع التحاليل، تطور النتاج الع�صوي يف العامل خالل ال�صنوات القادمة، نظراً لزدياد 

الوعي لدى امل�صتهلك حول موا�صيع ال�صالمة الغذائية واحلفاظ على البيئة، مما �صيوؤدي اىل 

ارتفاع العر�ض على هذه املنتجات وبالتايل انخفا�ض ا�صعارها بحيث ت�صبح يف متناول 

ال�رشائح الجتماعية الدنيا ذات الدخل املحدود.

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ض الزراعية

Export Markets

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

اأ�شعار اخل�شار والفاكهة الع�شوية يف بع�ض الأ�شواق الأوروبية - اآلذار 2008
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تتيح امل�صاركة يف املعار�ض الزراعية الدولية جمالت وا�صعة اأمام املزارعني وامل�صدرين لي�ض فقط 

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

العامل  يف  والع�صوية  والغذائية  الزراعية  باملنتجات  املتخ�ص�صة  املعار�ض  اأهم  يلي  فيما  نعر�ض 

للفرتة املمتدة بني حزيران  وكانون الول 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 June and December 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 with special focus on organic production techniques 
and products. Since this list is not exhaustive, additional information in this regard could be 
provided upon request.
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Organic products are found abundantly in international supermarkets and are characterized by their 
high quality (features and taste) and their special tags and labels indicating the nutrient and other, 
environmental for example, benefits.

Due to their relatively high prices, organic products appeal mostly to affluent consumers. Reasons 
underlying demand for organic produce are numerous and include: health, environment, apprehension 
towards chemical residues, fear of mad cow diseases, and so on so forth.

However, and in light of the advent of organic production technologies, the supply of organic products 
is expected to surge in the near future, which might reflect positively on their price levels, and thus 
make them more affordable to a wider public.

املعر�ض  

Exhibition
العنوان

Address
الزمان واملكان 

Date & Place
 املجال

Domain

Fi Asia-China, Hi China and Ni China Fax: +86 2164370982
http://asiachina2008.fi-events.com

24-26 حزيران، 2008 

�شانغهاي، ال�شني

ال�شناعات الغذائية وامل�رشوبات، ال�شناعات 

الع�شوية، م�شتلزمات التح�شري الع�شوية

BioFach Japan  - International Organic 
Trade Fair

Fax: +49-911-8606-8692
http://www.biofach-japan.com

24-26 ايلول، 2008 

طوكيو، اليابان

ال�شناعات الغذائية وامل�رشوبات، ال�شناعات 

الع�شوية، م�شتلزمات التح�شري الع�شوية

SIAT - Agricultural Investment and 
Technology Exhibition

Fax: +216-71-796453
http://www.tunisie.com/APIA

8-11 ت�رشين1، 2008 

تون�ض، تون�ض
اخل�شار والفاكهة الطازجة، التقنيات الزراعية

NATEXPO (Dietexpo) Fax: +33-1-49096410
http://www.natexpo.com

13-15 ت�رشين1، 2008 

باري�ض، فرن�شا

املنتجات الغذائية ال�شحية، م�شتلزمات التح�شري 

الع�شوية

International Med Food & Drinking 
Exhibition

Fax: +357 22-485933
http:// www.medfood-drinks.com

14-16 ت�رشين1، 2008 

نيقو�شيا، قرب�ض

ال�شناعات الغذائية وامل�رشوبات، اآللت وجتهيزات 

للفنادق

BioFach America - Organic Products 
Expo 2008

Fax: +49-911-8606-8694
http://www.globallinksdubai.com

16-18 ت�رشين1، 2008  

بو�شطن، الوليات املتحدة

ال�شناعات الغذائية وامل�رشوبات، ال�شناعات 

الع�شوية، م�شتلزمات التح�شري الع�شوية

Agrimex Fax: +963-21-3623401
http:// www.alyamanfairs.com

19-23 ت�رشين2، 2008 

حلب، �شوريا

املنتجات الزراعية، الآللت واملعدات الزراعية،  

تفنيات ال�شناعات الغذائية

Growtech Eurasia Fax: +90-216-4256302
http://www.growtecheurasia.com

27-30 ت�رشين2، 2008 

انطاليا، تركيا

الآللت واملعدات الزراعية، البيوت البال�شتيكية، 

تقنيات التو�شيب، البذار والزهار

Middle East Natural & Organic Products 
Expo

Fax: +971-4-2686026
http://www.globallinksdubai.com

12-14 كانون1، 2008 

دبي، المارات العربية

ال�شناعات الغذائية وامل�رشوبات، ال�شناعات 

الع�شوية، م�شتلزمات التح�شري الع�شوية

Source: Market News Service - Organic Product
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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

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

يف  احلرفية  التعاونية  اجلمعية  تاأ�س�ست 

ق�ساء  يف   2003 العام  من  ايلول  �سهر 

عكار, وهي ت�سم حاليًا 15 مزارعًا ينتجون 

�رشوط  حتت  اخل�سار  من  متعددة  انواعًا 

املهعد  من  برتخي�ص  الع�سوية  ال��زراع��ة 

الوطني للم�سادقة وت�سعى اىل تطبيق نظم 

هذه  وت�سوق  اجليدة.  الزراعية  العمليات 

املنتجات اما اىل امل�ستهلك مبا�رشة او عرب 

مراكز جتارية متخ�س�سة.

م�رشوع التنمية الزراعية

الزراعية,  التنمية  م�رشوع  اطار  �سمن 

الزراعية  املنتجات  وعر�ص  لت�سويق  مركز  لبناء  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

الع�سوية باال�سافة اىل اال�ستفادة من امل�ساندة التقنية الأع�ساء التعاونية يف جماالت عدة اأهمها 

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

ومن اهداف التعاونية واخلدمات التي توؤمنها للأع�ساء ما يلي:

بتاأمني  ي�ساهم  مما  اجلودة  �سمان  ونظم  والتدريب  االر�ساد  وتاأمني  االنتاج  كلفة  تخفي�ص   •
ال�سفافية بني امل�ستهلك واملنتج.

• توريد اال�سمدة واالدوية والبذار واالآليات وكل ما ي�ساهم بتطوير االنتاج افقيًا وعاموديًا.
ت�سويق املنتجات باف�سل ال�رشوط واال�سعار.

متنع  النها  اتباعها  يجب  التي  الزراعية  الطرق  اهم  من  الع�سوية  الزراعات  اجلمعية  وتعترب 

ا�ستعمال املواد الكيمائية التي ت�سبب م�ساكل �سحية على املدى الطويل, وهي حتافظ على النكهة 

التقليدية للخ�سار وتعطي مذاقًا عند اال�ستهلك. وان اهمية الزراعة الع�سوية يجب اأن تنطلق من 

مبداأ املحافظة على االرث البيئي للحياة الب�رشية الزمان طويلة بهدف ا�ستبعاد اخللل يف احلياة.

لبنان يف حزيران 2001 يف منطقة ب�رشي, وهي ت�سم حوايل 120  بيوكوب  تاأ�س�ست جمعية 

مزارع وتتعاطى زراعة وت�سنيع وت�سويق اخل�سار والفاكهة كالتفاح, وهي متخ�س�سًة بالزراعة 

الع�سوّية.

م�رشوع التنمية الزراعية

تعاقدت اجلمعية مع وزارة الزراعة �سمن م�رشوع التنمية الزراعية لبناء مركز لتو�سيب وتخزين 

اخل�سار والفاكهة ومعمل لت�سنيع ع�سري التفاح يف منطقة ب�رشي, وقد اأنهت كل املناق�سات لتحقيق 

امل�رشوع وح�سلت على الق�سم االأول من املنحة االأوروبية وقدرها 66,400 يورو. باالإ�سافة اإىل 

تطوير خدمات الت�سويق ملنتجات االأع�ساء, واال�ستفادة من خدمات الفنية التي تقدمها ومنها نظام 

العمليات الزراعية اجليدة EurepGAP وغريها.

توؤمن اجلمعية اخلدمات التالية للمزارعني:

ا�ستخدام املعدات الزراعّية باأ�سعار مدرو�سة ) جرار, اآلة جّز الع�سب, اآلة تقطيع احلطب,...(.

ا�ستعمال امل�ساتل و�رشاء ال�ستول والكومبو�ست باأ�سعار مدرو�سة.

تقدمي التوجيهات التقنية من قبل فريق من اخلرباء.

يف  زيتون  مع�رشة   ( املنطقة  لطبيعة  تبعًا  املناطق,  يف  املتواجدة  الت�سنيع  وحدات  ا�ستعمال 

اجلنوب, مع�رشة تفاح يف ب�رشي, ...(.

تنتج بيوكوب لبنان التفاح من اأ�سناف غاال و�ستاركن وغولدن ودوبل ريد, وت�سنع ع�سري التفاح 

الع�سوّية الزراعة  وتقنّيات  قواعد  تعتمد  كما  كامبانيا®,  امل�سّجلة  املاركة  ا�سم  ي�سوق حتت  الذي 

Organic Agriculture   برتخي�ص من املعهد املتو�سطي للم�سادقة IMC , وت�سعى لتطبيق نظم 
HACCP وحتليل املخاطر   GAP العمليات الزراعية اجليدة

ت�سوق اجلمعية منتجاتها يف االأ�سواق املحلية, اإىل امل�ستهلك من خلل البيع املبا�رش على باب 

 Campagnia“ التي توؤمنها �رشكة  )home delivery( املزرعة اأو عرب خدمة اإي�سال املنتج اإىل املنازل

Biobox” املتواجدة يف جميع املناطق, كما يتم ت�سويق منتجات اجلمعية يف ال�سوبرماركت ويف 
.)Health Shops( املحلت املتخ�س�سة

اجلمعية التعاونية الزراعية للتنمية الريفية والجتماعية يف عكار

In collaboration with the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of 
Beirut and Mount Lebanon (CCIAB), the ADP organized a training workshop on 
Good Agricultural Practice (GAP). During the workshop, Mr. Samir Chami, acting 
director of the Ministry of 
Agriculture, emphasized the 
importance of adopting Good 
Agricultural Practices (GAP) in 
order to ensure quality during 
all the production phases, 
which shall reflect positively on 
the competitiveness of the final 
produce and thus enhance its 
chances of marketability in 
local and international markets. 
Mr. Ghazi Kraytem, President 
of the CCIAB, pointed to the 
challenges faced by local 
farmers especially in light of 
the competition ensuing from 
imported goods from GAFTA 
countries, where agricultural 
subsidization is a common 
practice.

workshop on ِEurepGAP (GLOBALGAP)

اجلمعَية الَتعاونَية اَللبنانَية للَزراعة الع�ضوَية 

BioCoopLubnan بيوكوب لبنان

ور�ضة عمل حول العمليات الزراعية اجليدة
نظم م�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة ور�صة عمل حول »العمليات الزراعية اجليدة« يف غرفة 

ال�صناعة والتجارة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان، افتتحت بح�صور مدير عام الوزارة ال�صيد �صمري 

ال�صامي، رئي�ض احتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان ال�صيد  غازي قريطم، ومديرة م�رشوع 

التنمية الزراعية ال�صيدة جومانة كرامة، بالإ�صافة اإىل خرباء الوزارة 

والحتاد والتجمعات الزراعية املتعاقدة مع امل�رشوع.

تطبيق  اأهمية  على  فيها  �صدد  كلمة  ال�صامي  �صمري  ال�صيد  األقى 

الذي  والفاكهة،  اخل�صار  جودة  ل�صمان  اجليدة  الزراعية  العمليات 

)من  الإنتاج  �صل�صلة  مراحل  جلميع  امل�صبقة  املراقبة  على  يرتكز 

احلقل اإىل امل�صتهلك( وذلك للتاأكد من خلوها من الآفات والرت�صبات 

الكيماوية وامللوثات. 

ثم األقى الرئي�ض قريطم، كلمة اأ�صار فيها اإىل اأن التزام املزارعني 

على  احل�صول  من  ميكّنهم  �صوف  اجلديدة  اجلودة  مراقبة  باأنظمة 

�صهادات خا�صة ت�صهل ولوج منتجاتهم اإىل الأ�صواق الأوروبية، كما 

اأو لدى ت�صديرها  ت�صفي عليها ميزة تناف�صية لدى ت�صويقها حمليًا 

اإىل الأ�صواق التقليدية املجاورة ويرتتب عن ذلك كله زيادة ملحوظة 

يح�صل  التي  اجليدة  لالأ�صعار  نتيجة  وربحيته  املزارع  دخل  يف 

عليها. 

ثم بداأت الور�صة التي امتدت على فرتة 4 ايام، حيث قدم اخلبري 

الدويل الدكتور يا�رش فاروق عرو�صًا �صاملة حول املو�صوع ت�صمنت 

وادارة  تاريخ  الكثار،  مواد  التتبع،  التالية:  ال�صا�صية  املعلومات 

املتكاملة  املكافحة  الري،  ال�صمدة،  ا�صتخدام  الرتبة،  ادارة  املوقع، 

لالآفات، حماية النبات، ا�صافة اىل موا�صيع اخرى ذات ال�صلة مثل 

الت�رشيعات والقواعد العامة وعملية الرتخي�ض ومتطلباتها.


