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The ADP launched its website during may to 2008. For 
the first time in Lebanon, the ADP website provides farmers 
and other stakeholders with central and comprehensive 
references and databases on local and export prices 
of fruits and vegetables, standards and norms, post 
harvest techniques, and pests and diseases forecast. 
This information, which shall be updated regularly in direct 
relation to ADP services, represents a central component 
required by farming organizations and groups to formulate 
strategic decisions all along the supply chain, that is, farm 
the farm to the fork!

معًا من اأجل زراعة فريز 

�شديقة لطبقة االأوزون

من املعروف ان ثمرة الفريز مفيدة لل�صحة نظراً لغناها بالعديد من 

اأقل تداوًلهو  الفيتامينات واملواد امل�صادة للتاأك�صد. ولكن ما قد يكون 

الأوزون  ولطبقة  للبيئة  �صديقة  الفريز  ثمرة  تكون  اأن  املمكن  من  اأنه 

اأي�صًا. هذا ما جتهد وزارة البيئة ومنظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية 

من  التخل�ض  اىل  يهدف  زراعي  بيئي  م�رشوع  تطبيق  عرب  حتقيقه  على 

غاز امليثيل برومايد من قطاع الفريز وهو مبيد بخاري ي�صتعمل لتعقيم 

ا�صتعماله  منع  وينبغي  املزروعات  من  وغريه  الفريز  زراعة  قبل  الرتبة 

نظرا” لتاأثريه ال�صلبي على طبقة الأوزون. 

التابع  الأط��راف  املتعدد  ال�صندوق  قبل  من  املمول  امل�رشوع  انطلق 

التخل�ض   هو  اأ�صا�صي  بهدف   2002 العام  يف  مونرتيال  لربوتوكول 

التدريجي من 84 طن من غاز امليثيل برومايد من قطاع الفريز على اأن 

ي�صتبدل هذا الأخري ببدائل فعالة، �صديقة للبيئة وذات جدوى اقت�صادية 

والأمرا�ض  ل��الآف��ات  املتكاملة  ل���الدارة  برنامج  �صمن  تطبيقها  يتم 

الزراعية. 

التخل�ض من  العام 2007، متكن فريق عمل امل�رشوع من  مع نهاية 

77.33 طن من غاز امليثيل برومايد من قطاع الفريز اي ما يعادل  %92 

التخل�ض منها ولقد مّت ذلك  من كمية امليثيل برومايد الجمالية املراد 

الكيميائي  والتعقيم  ال�صم�صية  الطاقة  مثل  البدائل  من  عدد  تطبيق  عرب 

املواد  ن�صب  من  التقليل  بغية  ال�صم�صية  الطاقة  مع  دجمه  ميكن  ال��ذي 

التخل�ض هذا 70 % من  الكيميائية امل�صتعملة. ولقد �صارك  يف برنامج 

مزارعي الفريز وهم ميثلون ما يقارب 150 هكتاراً من الفريز موزعني 

على كامل الأرا�صي اللبنانية. 

البيئة  وزارة  تنفيذ  من  تواأم  م�رشوع  مع  بالتزامن  امل�رشوع  ويطبق 

وادارة برنامج الأمم املتحدة المنائي يهدف اىل التخل�ض التدريجي من 

310 طن من غاز امليثيل برومايد من قطاعات اخل�صار والتبغ والأزهار 

قبل  من  هذه  برومايد  امليثيل  كمية  من   92% من  التخل�ض  جرى  ولقد 

فريق عمل امل�رشوع حتى الآن، هذا ويعمل امل�رشوعان حتت مظلة وحدة 

البيئة بادارة برنامج الأمم املتحدة  الأوزون الوطنية العاملة يف وزارة 

الكلي  لبنان  تخل�ض  ل�صمان  بينهما  فيما  التن�صيق  ويتم  المن��ائ��ي، 

بروتوكول  جتاه  للتزاماته  وفقًا  برومايد  امليثيل  مادة  ا�صتعمال  من 

مونرتيال. 

ويف هذا الطار، لقد تعاون امل�رشوعان ووحدة الأوزون الوطنية وق�صم 

اإىل  يهدف  مر�صوم  م�صودة  لجناز  البيئة  وزارة  يف  القانونية  ال�صوؤون 

تقلي�ض ا�صترياد غاز امليثيل برومايد وغريه من املواد امل�صتنفذة لطبقة 

الأوزون وُينتظر اأن ي�صار اىل الت�صديق على م�صودة املر�صوم واأن يدخل 

هذا الأخري حّيز التنفيذ يف امل�صتقبل القريب.

العام  نهاية  يف  ن�صاطاته  كافة  اجن��از  اىل  امل�رشوع  يتطلع  اأخ��رياً، 
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ADP Launches its Website

د. ندى �صربا

مديرة م�رشوع بدائل امليثيل برومايد لقطاع الفريز

منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية

م. جورج عقل

�صابط ارتكاز امل�رشوع

وزارة البيئة

الزراعية  التنمية  مل�رشوع  اللكرتوين  املوقع  اإط��الق  مت 

نظراً  عالية  قيمة  يحمل  فريد  موقع  وهو  اأي��ار  �صهر  خالل 

للمعلومات الر�صادية والح�صائية التي ي�صملها.

فللمرة الوىل يف لبنان، �صوف ي�صتطيع املزارع وامل�صدر 

انتاج  جم��ال  يف  العاملية  ال��ت��ط��ورات  اآخ��ر  على  الط���الع 

اخل�صار والفاكهة بدءاً من احلقل و�صوًل اىل امل�صتهلك، وذلك 

بال�صافة اىل املعلومات والن�صاطات املتعددة التي ينفذها 

امل�رشوع.

حتديثها  �صيتم  التي  املعلومات،  ه��ذه  ت�صكل  و���ص��وف 

اأداة مركزية متكن جتمعات املزارعني من اتخاذ  با�صتمرار، 

القرارات الإ�صرتاتيجية فيما يتعلق مب�صاريعهم الإنتاجية.

منظمة الأمم املتحدةوزارة البيئة

للتنمية ال�صناعية
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تعريف

تختلف ت�صميات هذا املح�صول بح�صب البلدان واللغات، مثل فريز بالفرن�صية و�صرتوبري 

ا�صم �صليك )جليك( ويف  بالنكليزية، وتوت الر�ض بالعربية. كما يعرف يف تركيا حتت 

م�رش فراولة من ال�صم اليوناين فراودويل.  

اأو من  الفريز من عائلة اخل�صار عندما تكون زراعته مو�صمية،  الزراعية، ميكن اعتبار  الناحية  من 

الفاكهة عندما يزرع كمح�صول معمر.

املوطن االأ�صلي واالنت�صار

تعترب قارة اأمريكا املوطن الأ�صلي للفريز، وهو مزيج لنوعني من توت الر�ض هما توت الأر�ض الربي 

الأمريكية، وتوت  القارة  ال�صهول املرتفعة يف �صمال �رشق  اكت�صف على  الذي   Fragaria Virginiana
الأر�ض ال�صاحلي Fragaria Chiloensis الذي وجد على �صواطئ املحيط الهادئ و�صواحل �صيلي وجزر 

هاواي.

االأنواع واالأ�صناف

ينتمي الفريز اإىل اجلن�ض Fragaria والعائلة Rosaceae وي�صمل هذا اجلن�ض اأنواعًا كثرية ا�صتخدمت 

بح�صب  تق�صم  والتي  العامل،  املعروفة حاليًا يف  الفريز  واأ�صناف  اأنواع  وتطوير  ا�صتنباط  كاأ�صا�ض يف 

ال�صفات التالية:

• طبيعية النمو: قائم، ن�صف قائم، مفرت�ض. 
متاأخرة  مبكرة،  ن�صف   ، مبكرة  باكورية:   •

الن�صج.

• طبيعة احلمل: دائمة احلمل، ربيعية احلمل.
• اأ�صكال الثمار: خمروطية، كروية وخمروطية، 
طويلة  م�صطح،  براأ�ض  ق�صرية  مفلطحة،  كروية، 

براأ�ض م�صطح، معنقة، خمروطية وطويلة. 

متو�صطة  �صلبة،  جداً،  �صلبة  الثمار:  �صالبة   •
ال�صالبة، طرية، طرية جداً.

قطر  بح�صب  الت�صنيف  يرتفع  الثمار:  قطر   •
الثمار. 

املربد  للتخزين  ال�صنف  قابلية  التخزين:   •
وحتمله لعمال ال�صحن والتداول. 

احلمو�صة  ب��ني  ال��ت��وازن  والنكهة:  الطعم   •
واحلالوة. 

االإكثار

يتم اإكثار الفريز على نطاق التجاري الوا�صع من خالل الفروع الهوائية، وبوا�صطة الف�صوخ على نطاق 

حمدود. اأما يف الدول املتقدمة فت�صتعمل تقنية زراعة الن�صجة.

املتطلبات البيئية املنا�صبة للفريز

الرتبة

جتود زراعة الفريز يف الرتبة التي تتوفر فيها املزايا التالية:

• خفيفة رملية، ورملية كل�صية اإذا مت ت�صميدها باملادة الع�صوية. 
• مهواة، جيدة ال�رشف، لكن ذات قدرة على حفظ الرطوبة. 

• م�صتوى احلمو�صة بحدود 6- 6.5 ول تزيد عن 7.5. 
وت�صوء زراعة الفريز يف الرتبة:

• الطينية الثقيلة والباردة الرديئة ال�رشف اأو الرملية الفقرية. 
• الكل�صية والتي تزيد فيها ن�صبة الكل�ض الفعال عن %3.

• املوبوءة بالأع�صاب والأمرا�ض اأو القريبة من م�صتوى املاء اجلوفية اأو املاحلة. 
احلرارة

يتميز الفريز بقدرته على التاأقلم يف ظروف خمتلفة وجتديد نف�صه با�صتمرار، اإل اأن النمو اخل�رشي 

احلرارة،  بانخفا�ض  النتاج  م�صتوى  وينخف�ض  مئوية.  درجة  اىل 22   20 حرارة  على  مثاليًا  فيكون 

ويتوقف متامًا على درجة 10°م . اأما احلرارة الف�صل مالءمًة لالإزهار فترتاوح بني  و15 و17 درجة 

مئوية.

على  احل��رارة  درج��ة  انخفا�ض  نتيجة  الإ�صابة  اأعرا�ض  وتبداأ 

املعتدل  املناخ  ويعترب  ال�صفر،  من 8 درجات حتت  اعتباراً  النبات 

واملائل للربودة مثاليًا لإنتاج الفريز، حيث تكون الثمار اأكرث حالوة 

ون�صارة. كما توؤثر درجة احلرارة على فرتة ن�صج الثمار بعد تفتح 

الأزهار وعقدها، التي متتد لفرتة �صهر على حرارة 16 اىل 18 درجة 

مئوية، والتي ميكن اأن تنخف�ض اإىل فرتة 18 اىل 20 يومًا على درجة 

حرارة اأعلى بقليل.

االإ�صاءة

وال�صديد، حيث تكون قدرة  الدائم  التظليل  الفريز  نبات  ل يتحمل 

اجلزئي  للتظليل  فاإن  العك�ض،  على  حم��دودة.  الإثمار  على  النبات 

والق�صري دور ايجابي على منو وتطور النبات.

كما يتاأثر منو الفريز ب�صكل �صلبي عندما تكون الإ�صاءة ال�صم�صية 

قوية، ما يوؤدي اىل خف�ض نوعية الثمار. لذلك، تعترب املواقع حيث 

ت�صود الإ�صاءة املنت�رشة واملوزعة، ل اأ�صعة ال�صم�ض الراأ�صية املبا�رشة، 

الكرث مالءمة لنتاج الفريز.

الرطوبة

يتطلب انتاج الفريز توفر الرطوبة اجلوية والأر�صية ب�صكل منا�صب، والتي توؤثر ايجابًا على النمو نظراً 

لطبيعة اجلذور ال�صطحية. لذلك، ينبغي تفادي الجواء حيث تتدنى الرطوبة يف الرتبة اأو اجلو، وترتفع 

درجة احلرارة، ما ي�رش بالإزهار والعقد وينعك�ض �صلبًا على النتاجية.

النمو اخل�رشي والزهار. وتختلف  ا�صعاف  للنبات اىل  الالزمة  الربودة  النق�ض يف م�صتوى  يوؤدي 

احتياجات النبتة من الربودة لك�رش طور ال�صكون بح�صب ال�صنف، لكن ب�صكل عام حتتاج معظم الأ�صناف 

ال�صتاء لكي تتهياأ لالإزهار. لكن ميكن لبع�ض  اإىل نهار ق�صري ودرجات حرارة منخف�صة خالل ف�صل 

الأ�صناف ان تزهر مبعزل عن تاأثري طول الفرتة ال�صوئية.

يبداأ تلون الثمار باللون الحمر من الطرف العلوي نحو الطرف القاعدي للثمرة، ويعود هذا اللون اإىل 

وجود �صبغة الأنثو�صيانني. يرتافق منو الثمار مع التغريات التالية:

• زيادة احلجم.
• زيادة ن�صبة الرطوبة.

• زيادة ن�صبة املواد ال�صلبة الذائبة الكلية.
• نق�ض ال�صالبة.

• زيادة ال�صكريات.
• وت�صتمر الثمرة بالنمو حتى الن�صج الكامل الذي ي�صتغرق بني 20 اىل60 يومًا ح�صب توفر الظروف 

املنا�صبة.

ويتوقف احلجم الذي ت�صل اإليه ثمرة الفريز على العوامل التالية:

اأزهار  وتليها  الثمار  اأكرب  الأولية  الأزه��ار  تعطي  حيث  الأزه��ار،  جمموعة  �صمن  الزهرة  و�صع   •
امل�صتوى الثاين، فاأزهار امل�صتوى الثالث، فالرابع وتوؤدي اإزالة الأزهار الأوىل �صمن جمموعة الأزهار 

اإىل زيادة وزن الثمار التالية لها. 

• عدد الأمتعة بالزهرة.
• عدد اخلاليا بالتخت الزهري، حيث يتوقف هذا العدد على الظروف البيئية التي ت�صود اأثناء تك�صف 

الرباعم الزهرية. 

• مدى املناف�صة التي تتعر�ض لها الثمرة من باقي الثمار يف العنقود. 
• قوة منو النبات.

يوؤدي اإخ�صاب البوي�صات اإىل تن�صيط تكون الأوك�صني الطبيعي الأمر الذي يوؤدي اإىل تن�صيط خاليا 

التخت الزهري لنمو وتكوين الثمرة املتجمعة الكاذبة مبا حتمل من ثمار حقيقية فقرية.

الدورة الزراعية

يف  الفريز  زراع��ة  ب��اإدخ��ال  ين�صح 

اأن  على  الأم��د،  طويلة  زراعية  دورة 

على  �صنوات  اأربع  قبل م�صي  يزرع  ل 

انتاج املحا�صيل التي ت�صاب بالذبول 

نباتات  مثل  الثعبانية  وال���دي���دان 

بندورة،  )بطاطا،  الباذجنانية  العائلة 

ال�صابقة  املحا�صيل  ومن   . باذجنان( 

املالئمة للفريز نذكر النباتات البقولية 

واخل�ض وال�صبانخ والب�صل والثوم.

حت�صري الرتبة

يجب تهيئة الرتبة وخا�صًة املفككة 

نرث  مع  �صم   40 عن  يقل  ل  عمق  اىل 

من  الأق���ل  على  �صهر  قبل  الأ���ص��م��دة 

الزراعة.

اإقامة خطوط الزراعة

اخلطوط  طريقة  على  الفريز  ي��زرع 

وذلك لالأ�صباب الأ�صا�صية التالية:

للمنطقة  املنا�صب  الدفء  تاأمني   •
التي تتواجد فيها اجلذور، ما يوؤدي اىل ابكار فرتة بدء الثمار. 

• تفادي جتمع مياه الأمطار يف منطقة اجلذور وجتنب حدوث عملية اختناق اجلذور، ما يحد من 
الإ�صابات الفطرية. 

• توفري تهوئة جيدة للنباتات، ما يحد اأي�صًا من الإ�صابة بالفطريات. 
اأ�صكال االثالم

• يف الزراعات احلقلية املك�صوفة اأو �صمن الأنفاق ال�صغرية، ت�صكل اأثالم 
بعر�ض 70-80 �صم وارتفاع )20-25( �صم عند ا�صتخدام الري بالتنقيط اأو 

الر�ض الرذاذي اإذا كانت الرتبة من النوع الذي يحفظ الرطوبة. 

ت�صتخدم  التي  بالتنقيط،  والري  الكبرية  الأنفاق  �صمن  الزراعات  يف   •
لالنتاج الباكوري اأو املتاأخر مع زيادة الكثافة النباتية، لذلك تقام الأثالم 

اأكرث ارتفاعًا واأقل عر�صًا اأي 50-60 �صم عر�ض و 30-35 �صم ارتفاع. 

• اإن ت�صكيل الأثالم بعر�ض اأكرث من مرت واحد يطبق فقط يف حالة الزراعة 
املك�صوفة على 3-4 �صفوف وي�صمى بالنظام الأمريكي. 

• اأما نظام الزراعة على خط واحد بعر�ض 40 �صم مب�صافة مرت واحد بني 
الرتبة  يف  اأنفاق  �صمن  الزراعة  اأو  املك�صوفة  الزراعة  ينا�صب  فهو  اخلطوط 

الرملية.  

بالأمرا�ض  الثمار  اإ�صابة  لتفادي  املال�ض  غطاء  ا�صتخدام  �رشورة   **
وجتنب اإنت�صار الأع�صاب ال�صارة 



Aphids )Myzus persicae, Chaetosiphon fragaefolii, Aphis gossypi( :املّن

العوامل امل�صاعدة على انت�صار املر�ض

• تتكاثر هذه احل�رشة عندما تكون احلرارة معتدلة والرطوبة عالية. 
اأيار. )اآذار وني�صان( ثم تعود وتنخف�ض يف �صهر  • ترتفع الإ�صابة على ال�صاحل خالل الربيع 

الفريز حيث  للفريو�صات، خا�صًة يف م�صاتل  املّن عندما يكون حاماًل  الناجت عن  ال�رشر  • يت�صاعف 
تكون اخل�صارة كبرية.

اإ�صرتاتيجية املكافحة

• يف الزراعة البيولوجية:
الفريز  احل�رشة على  املبيدات ملكافحة هذه  ر�ض  التخلي عن   -

اإل اإذا كانت الظروف الربيعية مالئمة جداً لالآفة، عند ذلك ميكن 

ا�صتعمال زيت البارافني.

يكون  حيث  الآزوتي  الت�صميد  من  الإكثار  بعدم  اأي�صًا  ين�صح   -

النمو اخل�رشي عاماًل م�صاعداً لتكاثر املّن.

• املكافحة الكيميائية:
- ميكن اعتمادها يف احلقول وامل�صاتل.

- ي�صتعمل Cypermethrine   تركيز 25 % مبعدل 100 ملل/ 

 10 يف  ح�رشات   10 الإ�صابة  تتعدى  عندما  خا�صًة  للربميل، 

اأوراق، ماأخوذة ع�صوائيًا من م�صاحة 10 دومن.

Two spotted spider mites )Tetranychus urticae( :2- العناكب

اعرا�ض اال�صابة

• تظهر الأوراق باللون الربونزي كما ميكن م�صاهدة العناكب بوا�صطة املجهر.
اأن يتوقف الإنتاج كلّيًا. • تكون الثمار �صغرية احلجم كما ميكن 

العوامل امل�صاعدة على انت�صار املر�ض

• تتكاثر هذه الآفة عند ارتفاع احلرارة وتديّن الرطوبة.
حيث  الآفة  هذه  لنت�صار  م�صاعداً  عاماًل  بالغبار  التلّوث  يعترب   •
من  الطبيعية  الأع���داء  ومينع  وبي�صوها  العناكب  الغبار  يحمي 

افرتا�صها.  

اإ�صرتاتيجية املكافحة

• املكافحة الوقائية:
- تتم عرب و�صع ال�صتول قبل الزرع يف ماء على حرارة 38 درجة وملدة 30 دقيقة.

• املكافحة الكيميائية:
- تتم يف حال تعّدت ن�صبة الإ�صابة 5 – 10%  من الأوراق بعنكبوت واحد على الأقل.

- ر�ض املبيدات مثل مادة Endosulfan ثم Abamectine حتى ل تظهر املناعة لدى هذه العناكب.

ما هي الطاقة ال�صم�صية؟

قبل  الرتبة  لتعقيم  ت�صتعمل  للبيئة  زراعية �صديقة  و�صيلة  • هي 
الزرع بوا�صطة اأ�صعة ال�صم�ض.

يف  املعتمدة  الكيميائية  غري  برومايد  امليثيل  بدائل  اأحد  • هي 
الرتبة بالأمرا�ض متو�صطة اىل  لبنان عندما تكون ن�صبة ا�صابة 

متدنية.

طريقة التطبيق:

الطريقة  ه��ذه  تطبق 

قبل بدء عملية الزرع: 

بقايا  اإزال����ة  تتم   .1

املح�صول ال�صابق من 

ت�صكل  كونها  الرتبة 

نواة لتكاثر الآفات

ال���رتب���ة  حت�����رث   .2

وت�صاف اليها الكمية الالزمة من الأ�صمدة ل�صيما ال�صماد الع�صوي 

احليواين املعقم.

3. ُترّطب الرتبة حتى درجة الت�صبع ما يفّعل ن�صاط اأمرا�ض الرتبة 

وبذورالأع�صاب ال�صارة ويجعلها اكرث عر�صة للتعقيم ال�صم�صي 

4. ترتك الرتبة قرابة الأ�صبوع لتجف قلياًل وت�صل ن�صبة رطوبتها 

اىل حوايل ال 60% ثم ي�صار اىل فرمها 

5. تو�صع �صبكة الري بالتنقيط ما ي�صمح برتطيب الرتبة فتكون 

الرطوبة على عمق 30 �صم حوايل ال 65% خالل فرتة التعقيم 

6. تغطى الرتبة باإحكام ب�رشائح بال�صتيكية حافظة للحرارة ملدة 

حيث  واآب،  متوز  �صهري  خالل  ا�صابيع   6 اإىل   4 بني  ما  ترتاوح 

ترتفع حرارة الرتبة ويتم الق�صاء حراريًا على العديد من الآفات 

املوجودة فيها.

7. تتم ازالة النايلون وترفع م�صاكب الفريز وتزرع. 

فوائد الطاقة ال�صم�صية:

ال�صارة  والأع�صاب  الرتبة  اأمرا�ض  من  كبري  عدد  على  تق�صي   •
)با�صتثناء الأع�صاب ذات اجلذور العميقة(، وخا�صة يف الأرا�صي 

اخلفيفة اإىل املتو�صطة الإ�صابة. 

• حتافظ على العديد من الكائنات املجهرية اجليدة يف الرتبة.
اإىل زراعة م�صتدامة • ت�صاهم يف التو�صل 

اأخرى: �صديقة للبيئة، قليلة الكلفة، �صهلة التطبيق، • فوائد 
التعقيم الكيميائي

حني   اأو  العالية  ال�صابة  ذات  الرا�صي  يف  الزرع  قبل  • ُيعتمد 
يتعذر تطبيق الطاقة ال�صم�صية اأو الدورة الزراعية.

• البدائل الكيميائية املعتمدة: 
تنتج  غ��ازات  بوا�صطة  الرتبة  يعقم  ال��ذي  �صوديوم  ميتام   -

طبيعيًا عن تخمر بع�ض املزروعات كامللفوف واملزيج 3-1 

ديكلوروبروبني + كلوروبكرين. 

والنيماتودا  الفطريات  من  العديد  �صد  عالية  فعالية  ذات   -

وح�رشات الرتبة وذات فعالية متو�صطة �صد الع�صاب ال�صارة

- عند المكان، من امل�صتح�صن دجمها مع الطاقة ال�صم�صية بغية 

تقليل ن�صبة ا�صتخدام املواد الكيميائية.

 طريقة التطبيق: 

اخل��ط��وات  تطبق   .1

اأع��اله  املبينة   4-1

للطاقة  ب��ال��ن�����ص��ب��ة 

ال�صم�صية

م�صاكب  ت��رف��ع   .2

�صبكة  وتو�صع  الفريز 

الري عليها.

3. تغطى الرتبة ب�رشائح النايلون.

للتاآكل ذات  الكيميائي بوا�صطة م�صخة م�صادة  4. ي�صخ املعقم 

دفع ايجابي.

5. ترتاوح فرتة العالج ما بني ال�صبوعني اىل الثالثة اأ�صابيع.

اية  من  لتنظيفها  ال��ري  �صبكة  عرب  املياه  مترر  العالج،  بعد   .6

روا�صب كيميائية.

7. ت�صبح م�صاكب الفريز جاهزة للزراعة.

  

اأهمية االإدارة املتكاملة لالآفات الزراعية

لالأدارة  متكامل  برنامج  �صمن  البدائل  كافة  تطبيق  ينبغي   •
املتكاملة لالآفات بغية:

- تخفيف خطر اعادة ا�صابة الرتبة بالآفات بعد تعقيمها )عرب 

الأمرا�ض،  من  خالية  �صتول  اعتماد  الزراعية،  الآلت  تنظيف 

ا�صتعمال مياه ري نطيفة، ...(.

- زيادة فعالية بدائل امليثيل برومايد.

ل  - ال�صتعمال الر�صيد للمواد الكيميائية الزراعية بغية التو�صّ

اىل طرق انتاجية زراعية اأكرث �صالمة وا�صتدامة.

تقوم على  تقليدية  زراعية  و�صيلة  الزراعية وهي  الدورة  • تعترب 
لالآفات  املتكاملة  الدارة  ركائز  اأحد  الزراعية  املحا�صيل  تنويع 

وين�صح اعتمادها كلما اأمكن ذلك. من اأهم فوائد الدورة الزراعية:

واحل�رشات  الرتبة  اأمرا�ض  من  للعديد  احلياتية  الدورة  تك�رش   •
�رشط:

- اختيار حما�صيل متنوعة تنتمي اىل عائالت زراعية خمتلفة 

ولحتمل اأمرا�صًا م�صرتكة  )امللفوف، الفجل، القمح،...(.

- جعل مدة الدورة الزراعية ل تقّل عن ثالث �صنوات.

• ت�صمح بتقليل العتماد على امليثيل برومايد واأحيانا ال�صتغناء 
عنه عندما تكون ا�صابة الرتبة بالأمرا�ض الزراعية متدنية .

• تعزز فعالية بدائل امليثيل برومايد كافة.
• حتافظ على الكائنات املجهرية املفيدة يف الرتبة.

يف  ت�������ص���اه���م   •
احلفاظ على توازن 

الرتبة الغذائي.

يف  ت�������ص���اه���م   •
اإىل زراعة  التو�صل 

م�صتدامة.

اأخ���رى:  ف��وائ��د   •
للبيئة  ���ص��دي��ق��ة 

و�صهلة التطبيق.

Technical Information تقنيات زر�عية

Main Strawberry Pests & Diseases     اأهم اآفات الفريز

* امل�صدر: م�صلحة االأبحاث العلمية الزراعية, م. مارون اأبي �صاهني

امل�صدر: م�رشوع بدائل امليثيل برومايد لقطاع الفريز يف لبنان

Powdery Mildew )Sphaerotheca macularis( :الرمد

اأعرا�ض االإ�صابة

• تبداأ موؤ�رشات ال�صابة مع التفاف الأوراق للجهة العليا. 
• ظهور تبقع على الأوراق. 

• انت�صار بودرة بي�صاء على اجلانب ال�صفلي لالوراق.
• ذبول الوراق وت�صاقطها.

العوامل امل�صاعدة على انت�صار املر�ض

حيث  ال�صاحلية  املناطق  يف  اأ�صا�صي  ب�صكل  املر�ض  يظهر   •
الرطوبة عالية.

• يتدنى انت�صار هذا املر�ض يف الأيام املمطرة.
اإ�صرتاتيجية املكافحة

• املكافحة البيولوجية: يعترب الكربيت من اأهم املواد املعاجلة 
للرمد. 

• املعاجلة الكيميائية: ميكن ا�صتعمال احدى مركبات عائلة الرتايازول ) مثل هكزاكونازول( مبعدل 
100 – 80 ملل/ برميل.

Gray Mold )Botrytis cinerea(:العفن الرمادي

اإعرا�ض االإ�صابة

• ي�صيب الثمار، الزهر والأوراق.
اإىل بني اللون. • يظهر ب�صكل عفن رمادي 
العوامل امل�صاعدة على انت�صار املر�ض

اأكرث الأيام مالئمًة لنت�صار املر�ض. • الأيام املمطرة والغائمة 
اإىل النبات ال�صليم. اإيجابًا على انتقال املر�ض  • يعترب الهواء والأعمال احلقلية من العوامل املوؤثرة 

• تعترب املناطق الأكرث كثافة يف النبتة الأكرث عر�صًة لالإ�صابة، لذلك فالت�صميد الزوتي الكثيف يزيد 
من كثافة النمو اخل�رشي وي�صاهم بالتايل يف انت�صار املر�ض.

اإ�صرتاتيجية املكافحة

• املكافحة الوقائية:
- الق�صاء على ال�صتول والأوراق امل�صابة. 

- الري بالتنقيط الذي ي�صاعد على عدم اإنتقال املر�ض.

- يف�صل القيام باأعمال القطف يف ال�صباح الباكر للحّد من انت�صار املر�ض.

• املكافحة الكيميائية:
- ميكن ا�صتعمال ايربوديون تركيز 50% اأو ديكلوفليانيد مبعدل 250 غ/للربميل.
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Post Harvest Techniques for Strawberryمعامـالت ما بعد احل�صاد للفريز

Technical Information تقنيات زر�عية

 * امل�صدر: جامعة يو�صي دايفي�ض – كاليفورنيا – الواليات املتحدة االأمريكية.  

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

4- �أخبار �لتنمية �لزر�عية �لعدد 15، �أيار  2008

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

	 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.

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.

Maturity Indices دالئل اكتمال النمو

تعتمد اأ�صا�صًا على تلون الق�رشة اخلارجية لثمار الفريز وب�صفة عامة باللون الحمر بن�صبة حوايل 50-

75% كحد اأدنى وفقًا لدرجة اجلودة املطلوبة.

 

Quality Indices دالئل اجلودة

- املظهر العام: اللون، احلجم، ال�صكل، اخللو من العيوب.

- ال�صالبة.

الطيارة  املواد  احلمو�صة،  الذائبة،  ال�صلبة  املواد  النكهة:   -

واملرتبطة بالنكهة.

.C القيمة الغذائية: فيتامني -

املواد  ن�صبة  تقل  ل  ان  يجب  مقبولة،  نكهة  على  للح�صول 

الذائبة عن 7% و/اأو ان ل يتعدى م�صتوى احلمو�صة  ال�صلبة 

.%0.8

 

Optimum Temperature  احلرارة املثلى

هي حرارة �صفر درجة، ناق�ض او زائد ن�صف درجة مئوية.

 

الرطوبة الن�صبية املثلى

Optimum Relative Humidity
ترتاوح درجة الرطوبة الن�صبية املثلى بني 90 و%95.

Rates of Respiration CO2 معدالت التنف�ض

20 �صفر           10   درجة احلرارة )مئوية(   

100-50  50-25           10-6 معدل التنف�ض )مل CO2 / كلغx�صاعة(  

 Rate of Ethylene Production معدل انتاج االثيلني

اقل من 0.1 ميكروليرت/كلغ بال�صاعة على حرارة 20 درجة مئوية.

 Responses to Ethylene اال�صتجابات لالثيلني

تقطف ثمار الفريز يف مرحلة قريبة جداً من الن�صج وهي ل حتتاج لالثيلني لت�رشيع الن�صج. قد يوؤدي 

التخل�ض من الثيلني يف الهواء اىل التقليل من خطر انت�صار الأمرا�ض على الثمار.

اال�صتجابات للجو الهوائي املتحكم به 

Responses to CA
الهوائي  اجل��و  ظ��روف  حت��ت  ال�صحن  ي���وؤدي 

اوك�صيد  ثاين   %15-10 با�صتخدام  به  املتحكم 

الرمادي  العفن  اإىل احلد من خطر منو  الكربون 

 Botrytis cinerea
باطالة  ي�صمح  ما  التنف�ض،  معدل  وخف�ض 

مرحلة ما بعد احل�صاد لثمار الفريز. وميكن عزل 

با�صتخدام غ�صاء  الفريز  بثمار  املحملة  الطبايل 

بال�صتيكي ما ي�صمح باحلفاظ على اجلو الهوائي 

املتحكم به.

االأ�رشار الفيزيولوجية 

اإن الأ�رشار الفيزيولوجية لي�صت حمل اهتمام كبري يف جمال تداول ثمار الفريز بعد احل�صاد نظراً لق�رش 

فرتات التخزين بعد القطاف و�رشعة التداول يف الت�صويق.

 

االأ�رشار الباثولوجية

تعد الأمرا�ض الباثولوجية اأكرب م�صببات التلف والفاقد يف ثمار الفريز خالل مرحلة ما بعد احل�صاد. ل 

ت�صتخدم املبيدات الفطرية على الفريز خالل هذه املرحلة. لذلك، فان اأف�صل الو�صائل للتحكم بهذه المرا�ض 

التربيد والتخزين على حرارة �صفر درجة مئوية، تفادي اخلدو�ض واجلروح على  هي: ال�رشاع يف عملية 

اأو  الثمار، وتداول الثمار يف جو تعلو فيه ن�صبة ثاين اأوك�صيد الكربون. وينبغي ا�صتبعاد الثمار املجروحة 

امل�صابة خالل عملية القطاف لتاليف نقل ال�صابة اىل الثمار ال�صليمة.

الإ�صابة  للحد من  الفريز لأ�صعة غاّما،  التي اجريت حول تعري�ض ثمار  التجارب  اأن  ال�صارة اىل  جتدر 

بالأمرا�ض الفطرية، مل تعط نتائج ايجابية ب�صكل حا�صم.  

Botrytis Rot (Gray Mold ( العفن الرمادي

يت�صبب بهذا العفن الفطر Botrytis cinerea ، وهو من اأهم المرا�ض التي تت�صبب بتلف الفريز يف مرحلة 

ما بعد احل�صاد. وي�صتمر منو هذا الفطر ولو ب�صكل بطيء جداً على حرارة �صفر درجة مئوية.

 

عفن الريزوبو�ض

Rizopus Rot
الفطر  ال��ع��ف��ن  ب��ه��ذا  ي��ت�����ص��ب��ب 

وتتواجد   .Rhizopus stolonifer
وهي  ال��ه��واء  يف  الفطر  ه��ذا  ب��ذور 

�صهلة النت�صار. ومبا اأن هذا الفطر ل 

ينمو على حرارة تقل عن 5 درجات 

درج��ة  يف  التحكم  ف���ان  م��ئ��وي��ة، 

احلرارة هي الطريقة الن�صب للتحكم 

الثمار  تربيد  ينبغي  لذلك  بالفطر. 

باأ�رشع ما ميكن بعد القطاف، حيث 

التربيد لفرتة  التاأخري يف عملية  ان 

تزيد عن �صاعة واحدة من الوقت، قد 

يوؤدي اىل بدء ظهور الفطر وانت�صاره 

ب�رشعة، ما يوؤدي اىل خف�ض كبري يف 

ي�صل  للت�صويق  القابل  املنتج  ن�صبة 

التاأخري  بلغ  حال  يف   %  30 حلدود 

يف عملية التربيد مدة 8 �صاعات، ما 

يت�صبب ب�رشر اقت�صادي فادح على 

املزارع.

ن�صبة املنتج القابل للت�صويق

�صاعات التاأخري يف عملية التربيد 
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Marketing Standards for Strawberryموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالفريز

  UNECE FEV-35 الأوروب��ي��ة  املوا�صفات  يلي  فيما  نعر�ض 

و2003،   2002  ،1992 العوام  يف  واملعدلة   1962 عام  ال�صادرة 

الأ�صواق  يف  للتداول  املعد  الفريز  جودة  ومراقبة  بت�صويق  املتعلقة 

العاملية.

جتدر الإ�صارة اإىل وجود موا�صفة لبنانية خا�صة بالفريز، �صادرة 

 ،1997/10/24 تاريخ   1/358 رقم  الزراعة  وزي��ر  ق��رار  مبوجب 

املعدل بالقرار رقم 1/2 تاريخ 2000/1/3.

حد  اإىل  الأوروبية  املوا�صفات  مع  اللبنانية  املوا�صفات  وتتطابق 

اإليها يف  الإ�صارة  التي متت  الب�صيطة،  الفوارق  بع�ض  بعيد مع وجود 

الن�ض.

   

 اأوال: 

الفريز  ثمار  اىل  يلي  فيما  ال��واردة  وال�رشوط  املوا�صفات  تعود 

املنتمية اىل جن�ض .Fragaria L واأ�صنافها املعدة لال�صترياد والت�صدير 

وال�صتهالك طازجة با�صتثناء الفريز املعد لل�صناعة. 

  ثانيا: 

تهدف �رشوط وموا�صفات الفريز هذه اىل حتديد املوا�صفات الواجب 

عمليات  امت��ام  بعد  للمراقبة  تقدميها  عند  الثمار  هذه  يف  توفرها 

التو�صيب والتعبئة اأو النقل.

اأ - احلد االأدنى للموا�صفات

مع الأخذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات اخلا�صة والتجاوزات 

املو�صوعة لكل �صنف ونخب، يجب ان تكون ثمار الفريز:

- كاملة، غري مت�رشرة.

- �صليمة، غري م�صابة باي اهرتاء اأو عيب يجعلها غري �صاحلة 

 لال�صتهالك.

 - نظيفة، خالية من اأي مادة غريبة ظاهرة.

 - طازجة، مل تتعر�ض للغ�صيل. 

 - خالية من ح�رشات اأو اآفات اأو من اآثار ا�رشارها.

 - فجوة عنقها �صليمة، لها عنق ق�صري اأخ�رش غري جاف.

 - خالية من اية رطوبة خارجية زائدة.

 - خالية من اأي طعم اأو رائحة غريبني.

 - قطافها قد مت ب�صكل �صليم.

- على درجة جيدة من التكوين.

يجب اأن يكون الفريز على حال من النمو ي�صمح له حتمل عمليات 

مكان  اىل  �صاملا  الو�صول  وبالتايل  والتفريغ  وال�صحن  التحميل 

املق�صد.

ب - يف الت�صنيف

 تفرز ثمار الفريز اىل اأنخاب ثالثة كما هو وارد فيما يلي:

 

اأ - النخب املمتاز »اك�صرتا«

يجب اأن تكون ثمار هذا النخب على درجة عالية من اجلودة، تتحلى 

العام  واملظهر  واحلجم  باللون  تتحلى  ان  اأي  اجلن�ض  �صفات  بكامل 

اللماع العائد لالأ�صناف، ويجب ان تكون خالية من الأتربة. كما يجب 

اأن تكون خالية من اأي عيب ظاهر با�صتثناء بع�ض تغيريات �صطحية 

طفيفة ل تعيب املظهر العام ول توؤثر على �صفاته وحفظه.

ب - النخب االأول

 يجب ان تكون ثمار هذا النخب على درجة ح�صنة من اجلودة، تتحلى 

جلهة  ب�صيط  بعيب  القبول  امكانية  مع  وال�صنف  اجلن�ض  ب�صفات 

ال�صكل واكتمال النمو او اللون ووجود بقعة �صغرية بي�صاء ل تتعدى 

�صطحي. �صغط  اآث��ار  ووج��ود  الثمرة  م�صاحة  من   10/1  م�صاحتها 

للحجم. ن�����ص��ب��ة  جت��ان�����ص��ا  اق���ل  ي��ك��ون  ان  ال��ن��خ��ب  ل��ه��ذا   ومي��ك��ن 

كما يجب ان تكون خالية عمليًا من التربة.

ج - النخب الثاين

ميكن  ل  ال���ت���ي  ال���ف���ري���ز  ث���م���ار  ال���ن���خ���ب  ه�����ذا  يف   ت�����ص��ن��ف 

انها  غ���ري  الول  ال��ن��خ��ب  او  امل��م��ت��از  ال��ن��خ��ب  يف  ت�صنيفها 

�صابقا. م�����رشوط  ه��و  ك��م��ا  لل�صنف  ال��دن��ي��ا  بال�صفات   تتحلى 

وي�صمح �صمن هذا ال�صنف بوجود العيوب التالية:

-  عيوب جلهة ال�صكل �رشط التحلي ب�صفات ال�صنف ال�صا�صية.

-  ان حتمل بقعة بي�صاء �رشط ان ل تتعدى م�صاحتها1/ 5 )خم�ض( 

م�صاحة الثمرة.

-  خدو�ض ملتئمة وجافة غري قابلة للتفاعل.

-  بع�ض اآثار الأتربة. 

ثالثًا: �رشوط عائدة للتحجيم

يعتمد مقيا�صا لتحجيم الفريز القطر الفقي الأكرب، وفقا للتايل:

-  من 25 ملم قطرا و�صاعدا للنخب املمتاز

-  من 18 ملم قطرا و�صاعدا للنخبني الأول والثاين )وحتدد املوا�صفة 

ال�صنفني  با�صتثناء  ملم   22 املطلوب  الدنى  الفقي  القطر  اللبنانية 

ملم   18 من  بقطر  لهما  ي�صمح  اللذين   Gariguette  و  Primella
و�صاعدا(. 
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رابعا: يف اال�صتثناءات )الت�صامح)

جلميع  والتحجيم  اجلودة  جلهة  با�صتثناءات  عبوة  كل  داخل  ي�صمح 

النخاب �صمن احلدود التالية:

اأ - ا�صتثناءات جلهة اجلودة

1- النخب املمتاز »اك�صرتا«

ان ل يتعدى ما ن�صبته 5% )خم�صة يف املائة( عددا ووزنا من ثمار الفريز 

ل ت�صتجيب ل�صفات هذا النخب �رشط ان تتحلى هذه الثمار ب�صفات النخب 

 الأول على الأقل اأو اأن تتما�صى مع ن�صب ال�صتثناءات امل�صموح بها لهذا النخب.

�صمن هذا ال�صتثناء ي�صمح بوجود ثمار تالفة حتى ما ن�صبته 2% )اثنان 

يف املائة(

2- النخب االأول

ان ل يتعدى ما ن�صبته 10% )ع�رشة يف املائة( عددا ووزنا من ثمار الفريز 

ل ت�صتجيب ل�صفات هذا النخب �رشط ان تتحلى هذه الثمار ب�صفات النخب 

 الثاين على الأقل اأو اأن تتما�صى مع ن�صب ال�صتثناءات امل�صموح بها لهذا النخب.

�صمن هذا ال�صتثناء ي�صمح بوجود ثمار تالفة حتى ما ن�صبته 2% )اثنان 

يف املائة(.

 3- النخب الثاين

ثمار  من  ع��ددا  امل��ائ��ة(  يف  )ع�رشة   %10 ن�صبته  ما  يتعدى  ل  ان 

لل�صنف  ال��دن��ي��ا  لل�صفات  او  النخب  ل�صفات  ت�صتجيب  ل  ال��ف��ري��ز 

باجلروح  امل�صابة  او  امل��ه��رتئ��ة  او  املعطوبة  ال��ث��م��ار  با�صتثناء 

لال�صتهالك. �صاحلة  غري  جتعلها  ا�صابات  من  خالفها  او   الظاهرة 

�صمن هذا ال�صتثناء ي�صمح بوجود ثمار تالفة حتى ما ن�صبته 2% )اثنان 

يف املائة(.

ب - جتاوزات جلهة التحجيم

ي�صمح جلميع النخاب مبا ن�صبته 10% )ع�رشة يف املائة(عددا اأو وزنا 

من ثمار الفريز غري مطابقة ل�رشوط التحجيم الدنيا املطلوبة. 

خام�صا: �رشوط املظهر العام

اأ - يف التجان�ض

ث��م��ار  م����ن  م���وؤل���ف���ا  ع���ب���وة  ك����ل  ي���ك���ون حم���ت���وى  اأن  ي���ج���ب 

 ال���ف���ري���ز امل��ت��ج��ان�����ص��ة م���ن م��ن�����ص��اأ و���ص��ن��ف وج������ودة واح�����دة.

للنخب املمتاز، يجب اأن تكون الثمار متجان�صة ب�صكل تام من حيث اللون 

واحلجم ودرجة النمو. وميكن لثمار النخب الول اأن تكون اقل جتان�صًا 

من حيث احلجم.

يجب ان تكون ثمار الفريز داخل العبوة الواحدة ويف ا�صفلها مماثلة 

للثمار يف الطبقة الظاهرة.

ب - يف التو�صيب

الثمار  الفريز بطريقة وا�صلوب يوؤمنان �صالمة  اأن تو�صب ثمار  يجب 

مدة عمليات الت�صويق.

ي�����ص��م��ح ف��ق��ط ب��ا���ص��ت��ع��م��ال ال��ع��ب��وات اجل���دي���دة وال��ن��ظ��ي��ف��ة من 

داخ��ل��ه��ا. او  خ��ارج��ه��ا  م���ن  ب��ال��ث��م��ار  ����رشر  اي  ت��ل��ح��ق  ل   م����واد 

وي�صمح با�صتعمال الورق املطبوع والال�صقات التجارية اأو خالفها من مواد 

 التعبئة �رشط ان يكون احلرب او ال�صمغ امل�صتعمل لذلك غري �صام اأو �صار.

يجب اأن يتم تقدمي ثمار النخب املمتاز بطريقة جيدة.

ل ي�صمح بوجود اأي مادة غريبة داخل العبوات.

�صاد�صا: التمريك

يجب اأن يحمل خارج كل عبوة وب�صكل وا�صح وجلي غري قابل للزوال 

او النحالل الي�صاحات الواردة فيما يلي جممعة على جهة واحدة على 

الأقل من كل عبوة.

وت�صتثني املوا�صفة اللبنانية من هذا ال�رشط العبوات ال�صغرية املعدة 

املطلوبة  التعليمات  تو�صع  ان  �رشط  حمتواها،  بكامل  للبيع  خ�صي�صا 

ادناه على خارج العبوة التي حتمل هذه العبوات ال�صغرية:

 اأ - التعريف

  املو�صب          ال�صم والعنوان

     او                     او

 ال�صاحن          عالمة فارقة خا�صة

 ب - و�صف حمتوى العبوة

- فريز اذا مل تكن الثمار ظاهرة 

- ال�صنف )اختياريًا(

 

 ج - من�صاأ الثمار

- بلد املن�صاأ )اختياريًا(

 

 - منطقة النتاج 

 د - الت�صنيف التجاري

 - النخب

هـ- عالمة املراقبة )اختياريًا)
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Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

During	 2007,	 namely	 during	 the	 strawberry	 import	 period	 extending	 between	
November	 and	March,	 Lebanon’s	 imports	 of	 strawberries	 amounted	 to	 around	 385	
tons,	mainly	from	Syria	and	Egypt.	On	the	other	hand,	its	exports	of	strawberries	during	
the	months	of	April	and	May	2007	amounted	to	25	tons,	and	were	essentially	destined	
to	Kuwait	(13	tons),	Qatar	(7	tons),	UAE	(2	tons)	and	Saudi	Arabia	(1	tons).
During	 the	 first	 quarter	 of	 2008,	 and	 in	 comparison	 to	 the	 same	period	 last	 year,	

Lebanon’s	exports	of	 fruits	 like	citrus	varieties,	mangoes	and	pears	surged	by	more	
than	50%	(citrus	exports	grew	by	175%),	while	its	exports	of	vegetables,	 in	general,	
grew	significantly	(138%	for	onions).	During	that	same	period,	its	imports	of	vegetables	
and	 fruits	 dropped	 accordingly:	 potatoes	 (by	 20%),	 strawberries	 and	 oranges	 and	
apples	and	grapes	(by	60%).

البندورة  كيلو  �صعر  معدل  و�صل  حيث   2008 ني�صان  �صهر  خالل  ارتفاعها  البندورة  اأ�صعار  تابعت 

املحلية يف �صوق بريوت اإىل حوايل 1.665 ل.ل. يف حني مل يتجاوز 909 ل.ل. خالل �صهر اآذار، م�صجلًةً 

بذلك ارتفاعًا بن�صبة %45. 

كما ارتفعت اأ�صعار البندورة امل�صتوردة من الأردن و�صوريا بن�صبًة موازية، ويعود هذا الرتفاع اإىل 

تراجع العر�ض خا�صًةً واأن املو�صم الربيعي ل يزال يف بدايته. اأما اخليار البلدي، فقد انخف�صت اأ�صعاره 

من 1.883 اإىل 939 ل.ل. برتاجع ن�صبته 50% وذلك ب�صبب ازدياد العر�ض عليه يف ال�صواق.

الكلمنتني اىل 3.000 ل.ل.  �صعر كيلو  ارتفاعًا، وو�صل  اأ�صعار احلم�صيات  �صهدت  الفاكهة، فقد  اأما 

اآذار، كذلك الأمر بالن�صبة لأ�صعار الأفندي واحلام�ض والربتقال  م�صجاًل ارتفاعًا بن�صبة 30% عن �صهر 

على خمتلف اأ�صنافه. وتعود هذه الزيادة اإىل انتهاء موا�صم احلم�صيات وتراجع العر�ض عليها وارتفاع 

حجم �صادرات الليمون احلام�ض والربتقال.

جدول اأ�شعار اجلملة للخ�شار والفاكهة يف بريوت واملناطق - ني�شان 2007

ا�صتورد لبنان خالل العام 2007 حوايل 385 طن من الفريز م�صدرها �صوريا وم�رش. وامتدت فرتة 

ال�صترياد بني �صهري ت�رشين الثاين واآذار حيث يتوقف اإنتاج الفريز يف لبنان. ومت ت�صدير حوايل 25 

طن من الفريز خالل �صهري ني�صان واأيار 2007 اإىل كل من الكويت )13 طن(، قطر )7 طن(، الإمارات 

العربية )2 طن( وال�صعودية )1 طن(. 

والأجا�ض واملانغا  الفاكهة كاحلم�صيات  ارتفعت �صادرات  العام 2008،  الول من  الف�صل  خالل 

بن�صب تعدت 50% لبع�ض الأ�صناف مثل الليمون احلام�ض )175%( مقارنًة مع الفرتة نف�صها من العام 

.2007

كما ارتفعت �صادرات بع�ض اخل�صار للفرتة نف�صها مثل الب�صل التي بلغت حوايل %138.

اأما الواردات، فقد تراجعت ب�صكل عام خالل املدة نف�صها، وخا�صًة اخل�صار كالبطاطا بن�صبة %20 ، 

والفاكهة كالفريز والربتقال والتفاح وعنب املائدة بن�صب و�صلت لغاية %60.

Prices	 of	 local	 tomatoes	 sustained	 an	 increasing	 trend	 during	 the	month	 of	 April	
2008,	surging	thus	by	45%	to	reach	the	level	of	1,665	LBP/Kg,	up	from	its	March	2008	
level	of	909	LBP/KG.
In	parallel,	prices	of	tomatoes	imported	from	Jordan	and	Syria	also	increased,	due	to	

the	insufficient	supply	during	this	beginning	of	production	period.	
On	the	other	hand,	prices	of	local	cucumbers	dropped	by	around	50%,	from	1,883	

LBP/Kg	to	939	LBP/Kg.,	mainly	due	the	witnessed	increase	in	supply.
On	the	fruits	front,	prices	of	citrus	fruits	registered	a	general	surge	resulting	from	a	

reduction	in	supply	during	this	off-season	period	also	from	the	increase	of	exports	of	
this	type	of	fruits.	On	a	particular	note,	price	of	Clementine	grew	by	some	30%,	or	by	
3,000	LBP/Kg.	

تطور �شادرات وواردات لبنان من الفريز خالل العام 2007 )طن(
تطور واردات و�شادرات اخل�شار والفاكهة اإىل لبنان خالل الف�شل االأول من العام 2007-2008 )طن(



Market Information معلومات �لأ�سو�ق

اأ�صواق الت�صدير

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

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

فرن�شا

بداأ مو�صم انتاج الفريز يف البيوت املحمية خالل �صهر ني�صان 2008، بتاأخري لفرتة �صهر عن املو�صم 

املا�صي )2007( ب�صبب اجلو البارد، وي�صتمر العر�ض على هذا املنتج لغاية �صهر حزيران، ويرتكز على 

و�صريين    Darcilette ودار�صيالت   Ciflorette و�صيفلوريت   Gariguette غاريغات  التالية:  ال�صناف 

.Cirene
خالل �صهر ني�صان، بلغ متو�صط �صعر عبوة الفريز �صعة 250غ على باب املزرعة بني 4.5 و8 يورو. 

اما يف �صوق باري�ض رينجي�ض، فلقد بداأ العر�ض على الفريز منذ �صهر كانون الثاين للفريز ال�صباين ب�صعر 

7.33 د.اأ./كلغ والذي تراجع اىل 3 د.اأ./كلغ يف �صهر ايار. اأما الفريز املغربي فقد بلغ �صعره الو�صطي 

حوايل 6.45 د.اأ./كلغ يف مطلع العام، ثم تراجع اىل 4 د.اأ/كلغ خالل �صهر اآذار. 

بالن�صبة للفريز املحلي فقد بلغ متو�صط �صعره 8.63 د.اأ/كلغ للفريز املو�صب يف عبوة �صعة 500 

غرام، و11.10 د.اأ/كلغ للفريز املو�صب يف عبوة �صعة 250 غرام.

نيو كوفنت غاردن- انكلرتا 

بداأ العر�ض على الفريز امل�رشي املو�صب يف عبوة �صعة 250 غرام ب�صعر 1.97 د.اأ./عبوة يف �صهر 

كانون الثاين وتوقف يف �صهر �صباط على 1.27 د.اأ./عبوة. 

كذلك المر بالن�صبة للفريز املغربي، الذي تراوح �صعر 

العبوة بني 0.59 و0.89 د.اأ.

اأما �صعر العبوة للفريز ال�صباين، فقد تراوح بني 1.18 

و2.35 د.اأ. ، وو�صل �صعر الفريز البلجيكي والهولندي 

املو�صبني يف عبوة 500 غرام اىل 4.43 د.اأ. 

�شوفيا- بلغاريا

تراوح �صعر الكيلو من الفريز الرتكي بني 3.89 اىل 

4.28 د.اأ./كلغ، وبلغ معدل �صعر الفريز اليوناين 4.55 

د.اأ./كلغ للثمار ذات احلجم الكبري. 

وار�شو – بولندا

يف  د.اأ   12 من  امل�صتورد  الفريز  كيلو  �صعر  تراجع 

بداية املو�صم يف �صهر كانون الثاين اىل 3.40 د.اأ. يف 

�صهر ني�صان 2008. 

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ض الزراعية

Export Markets

Source: ADP Market Information Service, MOA-FCCIAL* امل�صدر: خدمة املعلومات حول االأ�صواق, م�رشوع التنمية الزراعية – وزارة الزراعة واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان.
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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.

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

املعار�ض يف  الالئحة ل تت�صمن جميع  ان هذه  اىل  ال�صارة  الثاين 2008. جتدر  ايلول  ت�رشين  بني 

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 September and November 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.

France
The production season of strawberries within greenhouses started in April 2008, with a 

delay of one month in comparison to last season (2007) due to bad weather conditions. 
During that month, price of the 250gr pack averaged between €4.5 and €8 at farm gate 
level. 

In the wholesale market of Rungis-Paris, prices of imported strawberries dropped as 
such (between the beginning-of-year and mid-of-year): Spanish strawberries (from 7.33 
to 3 $/kg) and Moroccan strawberries (from 6.45 to 4 $/kg). 

Prices of local, French, strawberries, stood at $8.63/kg for the 500gr packs, and at 
$11.10/kg for the 250gr packs.

New Convent Garden
Prices of strawberries in 250gr packs imported from Egypt varied between $1.97 

(January) and $1.27 (February). Prices of other imported strawberries, also in 250gr 
packs, altered accordingly: Moroccan (between $0.59 and $0.89) and Spanish (between 
$1.18 and $2.35). Prices of strawberries from Belgium and Holland in 500gr packs 
averaged at $4.43.

Sofia – Bulgaria
Prices of Turkish strawberries 

altered between $3.89/kg and 
$4.28/kg, while average price of, 
large size, Greek strawberries 
stood at $4.55/kg.

Warsaw – Poland
Prices of imported 

strawberries dropped between 
January and April 2008, from 
the level of $12/kg to $3.4/kg.

املعر�ض

Exhibition 
العنوان

Address
الزمان واملكان 

Date & Place
املجال  

Domain

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

ايلول 2008 

الدار البي�صاء, املغرب

االآالت واملعدات الزراعية, البيوت البال�صتيكية, 

التقنيات الزراعية, البذارواال�صمدة

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

11-14 ايلول, 2008 

Arad, رومانيا
املنتجات الزراعية, االآالت واملعدات الزراعية,  

تفنيات ال�صناعات الغذائية

Agro Show Fax:	+48-56-6233124		http://
www.agroshow.pl

19-22 ايلول 2008 

بوزنان, بولونيا

اخل�صار والفاكهة الطازجة, , البيوت البال�صتيكية, 

التقنيات الزراعية, البذارواال�صمدة

International Forest Machinery, Products 
and Equipment Exposition

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

30 ايلول – 3 ت�رشين1, 2008  نيرتا, 

�صلوفيكيا
هند�صة احلرجيات, اآالت ومعدات لالعمال احلرجية

China Agriculture Trade Fair Fax:	+86-10-64412631
http://www.regalland.com

8-11 ت�رشين1, 2008 

بيجينغ, ال�صني

املنتجات الزراعية, ال�صناعات الغذائية, التقنيات 

الزراعية,امل�صتلزمات الزراعية

PRAGAAGRO Fax:	+420-2-22891199
http://www.pragaagro.cz

11-13 ت�رشين1, 2008 

براغ, دولة ت�صيكيا

املنتجات الزراعية, ال�صناعات الغذائية, التقنيات 

الزراعية,امل�صتلزمات الزراعية

International Horti Fair Fax:	+31-297-326850 
http://www.hortifair.nl

14-17 ت�رشين1, 2008 

ام�صرتدام, هولندا

زراعة الفواكه واخل�صار واالزهار, التقنيات 

الزراعية, جتهيزات للحدائق

SAUDI AGRICULTURE - International 
Agriculture, Water & Agri-Industry Show

Fax:	+966-1-454-4846 
 http://www.recexpo.com

19-22 ت�رشين1, 2008 

الريا�ض, ال�صعودية

املنتجات الزراعية, ال�صناعات الغذائية, التقنيات 

الزراعية,امل�صتلزمات الزراعية

INDAGRA Fax:	+	40-21-2077070			http://
www.indagra.ro

5-9 ت�رشين2, 2008 

بوخار�صت, زومانيا

امل�صتلزمات الزراعية , ال�صناعات الغذائية 

وامل�رشوبات, تالبية املوا�صي

تطور اأ�شعار اجلملة للفريز )د.اأ./كلغ(
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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

 - تنورين  خراج  حوب،  وطى  بلدة  يف  واخل�ضار  التفاح  ملزارعي  التعاونية  اجلمعية  تاأ�ض�ضت 

البرتون عام 2005 وهي ت�ضم حاليًا 16 ع�ضواً يتعاطون زراعة التفاح يف اعاىل جرد البرتون 

على م�ضاحة 250 دمن مزروعة اغلبها من اال�ضناف التقليدية ) غولدن و�ضتاركن( يليها اال�ضناف 

اجلديدة مثل �ضكارلت ورد وان ورد ت�ضيف التي يبداأ قطافها يف اواخر �ضهر ايلول و�ضنف غاال املبكر 

الذي يبدا قطافه يف اواخر �ضهر اآب. 

م�رشوع التنمية الزراعية

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

الزراعية، بهدف تطوير حجم وايرادات الت�ضويق العائدة لالع�ضاء من 

والتربيد  التو�ضيب  وجتهيزات  خلدمات  حديث  نظام  تاأمني  خالل 

للتربيد  وخمزن  150م2(  )م�ضاحة  للتو�ضيب  مركز  بناء  عرب  وذلك 

�رشاء  انهت  وقد  التربيد.  معدات  وتركيب  و�رشاء  450م2(  )م�ضاحة 

املنحة  قيمة  من  االأول  اجلزء  على  وح�ضلت  البناء  وان�ضاء  االر�ض 

املناق�ضات  اإمت��ام  ب�ضدد  وهي  ي��ورو،   63.943 وق��دره  االأوروبية 

اخلا�ضة بالعزل و�رشاء وتركيب معدات التربيد.

كما يقدم امل�رشوع امل�ضاندة التقنية واالإر�ضاد الأع�ضاء التعاونية 

يف جماالت عدة اأهمها التدريب يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال 

الت�ضويق امل�ضرتك ملنتجات االأع�ضاء واالدارة اجليدة للتعاونيات.

ومن االهداف واخلدمات التي توؤمنها التعاونية لالأع�ضاء ما يلي:

والدخول  النوعية  ا�ضناف جديدة بهدف حت�ضني  زراعة  - تطوير 

اىل ا�ضواق جديدة.

- جمع االع�ضاء وح�ضهم على امل�ضاركة يف الدورات التدريبية.

مع  بالتزامن  التنقيط  واهمها  احلديثة  بالطرق  جراً  الري  طرق  ا�ضتبدال  على  التعاونية  وتعمل 

ان�ضاء بحريات ا�ضطناعية جلمع املياه كما تركز على ا�ضت�ضالح ارا�ضي جديدة لزراعتها باال�ضناف 

احلديثة. 

تاأ�ض�ضت  اجلمعية التعاونية للتعاون الريفي يف بلدة املن�ضورة  ق�ضاء الهرمل  عام 2006 من 

اجل امناء زراعة الزيتون واللوز يف املنطقة على م�ضاحة 300 دمن، وهي ت�ضم حاليًا 15 ع�ضواً .

م�رشوع التنمية الزراعية

اإعادة  بهدف  الزراعية،  التنمية  م�رشوع  �ضمن  الزراعة  وزارة  مع  التعاونية  اجلمعية  تعاقدت 

حتويله  اأو  االإنتاج  تو�ضيب  يتم  اأن  على  الهرمل،  منطقة  يف  والّزيتون  الّلوز  زراعة  اإنتاج  ت�ضجيع 

انهت  وقد  اخلارج.  اىل  وت�ضديره  املحلّية  االأ�ضواق  يف  بعد  ما  يف  لبيعه  حفظه،  اأو  زيتون(  )زيت 

جتهيز االر�ض وزرعها و�ضق الطرقات وان�ضاء خزانني 

وحفر بئرين للمياه وح�ضلت على اجلزء االأول من قيمة 

ب�ضدد  وهي  يورو،   66.400 وقدره  االأوروبية  املنحة 

اإمتام املناق�ضات اخلا�ضة ب�ضبكة الري والبيك اآب.

واالإر�ضاد  التقنية  امل�ضاندة  امل�����رشوع  يقدم  كما 

الأع�ضاء التعاونية يف جماالت عدة اأهمها التدريب يف 

جمال تطبيق نظم اجلودة و�ضمان �ضحة الغذاء واأعمال 

اجليدة  واالدارة  االأع�ضاء  ملنتجات  امل�ضرتك  الت�ضويق 

للتعاونيات.

توؤمنها  التي  واخل��دم��ات  املتوقعة  النتائج  وم��ن 

التعاونية لالأع�ضاء ما يلي:

- امل�ضاعدة على ا�ضت�ضالح االرا�ضي املهملة وتعزيز 

تعّلق املزارعني باأر�ضهم و مبنطقتهم.

والزيت  والزيتون  اللوز  من  املنطقة  انتاج  رفع   -

خالل اخلم�ض �ضنوات القادمة.

- دخول املزيد من االأ�ضواق باإنتاج ذات نوعّية حم�ّضنة.

اجلمعية التعاونيه ملزارعي التفاح و اخل�شار يف وطى حوب

The	ADP	organized	a	series	of	workshops	on	Good	Management	Practices	
targeting	farmer	groups	benefiting	from	
the	project.	Workshops	took	place	in	
the	Lebanese	Chambers	and	also	in	the	
National	Center	for	Marine	Sciences	in	
Batroun	between	the	months	of	March	–	
April	2008.	
Main	issues	tackled	by	Dr.	Raji	

Darwich,	lecturing	professor	at	the	
American	University	of	Beirut	(AUB),	
included:
•	Definition	of	the	‘Cooperative’	concept,
•	Organizational	structure,	and	related	
goals	and	costs	of	a	Cooperative,
•	How	to	establish	a	Cooperative,
•	Reasons	why	farmers	group	in	the	form	
of	Cooperatives,
•	Types	of	Cooperatives	(marketing,	raw	
material,	production-based),
•	The	competitive	advantage	of	
organizing	through	Cooperatives	and	
related	strengths	and	weaknesses,
•	Challenges	facing	Cooperatives.

Training workshops on Rural Organization

اجلمعية التعاونية للتعاون الريفي يف املن�شورة وجوارها – الهرمل

ور�ش عمل حول االإدارة اجليدة للتعاونيات الزراعية 

اأقام م�رشوع التنمية الزراعية - وزارة الزراعة  ور�ض عمل تدريبية حول الإدارة اجليدة للتعاونيات 

غرف  يف   2008 وني�صان  اآذار  �صهري  خالل  الزراعية 

علوم  ومركز  لبنان  يف  والزراعة  وال�صناعة  التجارة 

التدريبية  الور�ض  هذه  ح�رش  البرتون.  يف  البحار 

امل�صتفيدة  املزارعني  جتمعات  �صمن  العاملون  اخلرباء 

ووزارة  الزراعية  التنمية  م�رشوع  وخرباء  امل�رشوع،  من 

يف  الزراعية  واملحا�صبة  الإدارة  مراكز  وخرباء  الزراعة 

غرف التجارة وال�صناعة والزراعة والعديد من املهند�صني 

الزراعيني. 

قدم الدكتور راجي دروي�ض اخلبري وال�صتاذ املحا�رش 

حول  حما�رشات  بريوت  يف  المريكية  اجلامعة  يف 

التعاونيات  اأهمية  التالية:  امليادين  �صملت  املو�صوع 

هيكلية  تنظيم  التعاونية،  اإن�صاء  كيفية  وتعريفها، 

املزارعني  ان�صمام  اأ�صباب  واأهدافها،  التعاونيات 

الت�صويقية،  )التعاونيات  التعاونيات  اأنواع  للتعاونيات، 

اخلدماتية(،  التعاونيات  الإنتاج،  م�صتلزمات  تعاونيات 

التكاليف وهيكليتها، ال�صجالت التي يجب حفظها، الإدارة 

الإ�صرتاتيجية، الفر�ض واملخاطر اخلارجية، مكامن القوة 

وال�صعف الداخلي، الأطراف املوؤثرة واملتاأثرة مبمار�صات 

التي  والتحديات  التناف�صية،  امليزة  الأعمال،  منظمات 

تواجه الإدارة الإ�صرتاتيجية.


