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ان اهمية التفاتة الحتاد الوروبي باجتاه الزراعة اللبنانية من خالل 

الالزمة  الم��وال  تخ�صي�ض  تقت�رشعلى  ل  الزراعية«  التنمية  »م�رشوع 

لهذا املو�صوع, وامنا هي ت�صكل خطوة هامة �صبقت اليقظة الكونية حول 

ا�صرتجاع  على  الرتكيز  وحتمية  وم�صتقباًل,  حا�رشاً  الغذائية  امل�صاألة 

مفهوم المن الغذائي, الذي كان مو�صوع “قمة جمموعة الدول ال�صبع” 

التي عقدت يف روما  الغذاء” الدولية  خالل �صهر �صباط املا�صي و”قمة 

بداية �صهر حزيران اجلاري.

والالفت يف هذين الجتماعني, هو التنبه اىل ف�صل القمم املعقودة منذ 

�صنة 1996 يف خف�ض ن�صبة اجلياع يف العامل و�صط ارتفاع عدد �صكان 

الكرة الر�صية, وانخفا�ض الغذاء للعديد منهم, وبخا�صة يف الدول النامية 

وم�صوؤولية »الوقود احليوي« يف ارتفاع الطلب على املحا�صيل الزراعية, 

الدويل  البنك  رئي�ض  حملت  وحادة  �رشيعة  بخطوات  ا�صعارها,  وبالتايل 

ال�صيد »روبريت زوليك« على احلديث عن »اجلوع الكرب« الذي ينتظر ما ل 

يقل عن 73 دولة يف العامل, وعما ينتظر ان ينجم عن ذلك من ا�رشابات 

اجتماعية من �صاأنها زعزعة ال�صتقرار يف العامل, المر الذي يوجب اعادة 

النظر يف دعم النتاج الزراعي وتخ�صي�ض ما ل يقل عن 20 مليار دولر 

اطار خطة لنتاج حما�صيل اكرث جدوى يف  الفقرية, يف  للبلدان  �صنويًا 

تاأمني احلاجة الغذائية للعدد املتزايد من جياع العامل...

اليقظة  ا�صتباق  يف  اهميتها  تكت�صب  املذكورة  اللتفاتة  فان  وعليه 

الدولية, وت�صتوجب من اللبنانيني تكرار �صكرهم واهتمامهم, كما ت�صتوجب 

ا�صعار  بارتفاع  ب��داأت  خماطر  من  بالدهم  ينتظر  ما  اىل  التنبه  منهم, 

ال�صلع الغذائية من جهة وبازدياد تكلفتها مبا يرتاوح بني 80 و ٪100, 

بالقيا�ض مع ال�صنة املا�صية, ما ي�صع املزارعني يف حال من الع�رش غري 

امل�صبوق, ونكتفي بال�صارة فيما يخ�ض بالتعاونية الزراعية العامة يف 

للري  ال�رشورية  املازوت  تنكة  �صعر  ارتفاع  اىل   ,COOPAGRI البقاع  

)من 12 اىل 37000 ل.ل.(, وكذلك بالن�صبة لبذار البطاطا )من 650 دولر 

للطن اىل 1250 دولر( وال�صمدة املركبة )من 280 دولر للطن اىل 720 

دولر(, وكذلك بالن�صبة لالدوية وغريها من املدخالت الزراعية...

الزراعة  وزارة   / الزراعية”  التنمية  “م�رشوع  ف�صل  يربز  ذلك  وكل 

من  تعداها  ما  يف  بل  املالية,  امل�صاعدة  يف  فقط  لي�ض  عليه,  وللقيمني 

جمالت, لي�ض اقلها التدريب حول نظام اجلودة و�صحة الغذاء وحت�صني 

م�صتوى الإدارة املالية والفنية, وا�صول املحا�صبة والت�صويق الخ...

اننا ناأمل ال يقابل ارتفاع ا�صعار املدخالت الزراعية, كما بيناه يف ما 

�صبق بال�صتمرار يف رفع الدعم عن الت�صدير, وندعو احلكومة اىل اعادة 

العمل مب�رشوع Export plus, التابع ملوؤ�ص�صة »ايدال« ودفع امل�صتحقات 

العائدة له عن �صنة 2007, حتى ايار 2008, وامل�صارعة اىل العودة اىل 

دعم القمح ودفع التعوي�صات عن ا�رشار حرب متوز 2006.

ال�صكر  بتوجيه  البقاع  يف  العامة  الزراعية  التعاونية  با�صم  واختم, 

والمتنان اىل وزارة الزراعة, املمثلة بادارة م�رشوع التنمية الزراعية واىل 

باجلهود  بالتنويه  لبنان,  يف  والزراعة  وال�صناعة  التجارة  غرف  احتاد 

عمله,  بتو�صيع  اآملني  المنائي,  امل�رشوع  هذا  وتبذل لجناح  بذلت  التي 

لي�صمل تعاونيات وجمعيات اخرى, على امتداد م�صاحة الوطن بكاملها.

د. نبيه غامن

ADP’s Financial achievements

الزراعية/  التنمية  م�����رشوع  اجن��ز 

اجلزء  ت�صليم  الآن  حتى  الزراعة  وزارة 

الوروبي  الحتاد  هبة  قيمة  من  الول 

جتمعات   48 ا�صل  من   28 اىل  املالية 

الزراعة  وزارة  مع  متعاقدة  زراع��ي��ة 

المنائية.  الزراعية  م�صاريعها  لتمويل 

امل�رشوع  �صيقوم  املقبلة,  الأيام  خالل 

بت�صليم قيمة م�صاهمته اىل 3 تعاونيات 

ادارة  ق��ب��ل  م��ن  اق���راره���ا  مت  ان  ب��ع��د 

بذلك  الزراعة.  وزير  وموافقة  امل�رشوع 

تبلغ قيمة امل�صاهمات املدفوعة حوايل 

1.675,815 يورو.

الدفع  عملية  ت�صتمر  ان  املقرر  من 

الآل��ي��ات  وف���ق  ال��ت��ع��اون��ي��ات  لبقية 

الجمالية  القيمة  لت�صل  املو�صوعة, 

 2.917,634 اىل  املمولة  للم�صاريع 

العام  اآخر  امل�رشوع  انتهاء  عند  يورو 

.2008

وزارة الزراعة

دائرة العالقات العامة والإعالم

The ADP-Ministry of Agriculture has, till date, fulfilled its financial commitments to 28 out of the 48 farmer groups 
benefiting from the project. In the coming days, ADP shall also submit its promised financial contribution to 3 additional 
farmer groups whose projects were reviewed and approved by ADP’ administration. This makes ADP’s total financial 
contribution amount to around €1,675,815.

It is expected that ADP’s total and final financial contribution reaches some €2,917,634 once the promised grants 
are submitted to the remaining farmer groups.  

Ministry of Agriculture
Public Relations and Communication Department
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حما�صيل  بني  من  الأوىل  املرتبة  يف  تاأتى  وهي  الباذجنانية  العائلة  البندورة  تتبع 

اخل�صار من حيث امل�صاحة املزروعة �صنويًا وهى ت�صتهلك اإما طازجة اأو م�صنعة. 

الحتياجات البيئية املوؤثرة يف اإنتاج حم�صول جيد من البندورة

الظروف املناخية

حتتاج البندورة جلو دافئ معتدل, ودرجة احلرارة املثلى ترتاوح بني 15و30 درجة مئوية, ويتوقف 

النمو اإذا انخف�صت درجة احلرارة عن 10 درجات, ول يحدث عقد على درجة حرارة اقل من 13 وتوؤدي 

احلرارة املرتفعة عن 35 درجة اإىل ف�صل عملية التلقيح والإخ�صاب وبالتايل العقد كما توؤثر على درجة 

تلوين الثمار وظهور مناطق غري متجان�صة يف التلوين على الثمار وكذلك اإىل �صقوط العقد ال�صغرية.

الرتبة املنا�صبة 

من  خلوها  �رشط  الثقيلة  الطينية  وحتى  الرملية  من  الأرا�صي  اأن��واع  خمتلف  يف  البندورة  جتود 

النيماتود واأمرا�ض الذبول )Fusarium اأو Verticilium( واأن تكون جيدة ال�رشف.

تتحمل البندورة امللوحة اإىل درجة ملوحة EC 2.5  وتنخف�ض نوعية الإنتاج تدريجيا كلما زادت 

درجة امللوحة عن ذلك.

زراعة امل�صتل

اأ�صا�ض جناح حم�صول البندورة هو اإنتاج �صتلة جيدة خالية من الأمرا�ض خا�صة الفريو�صية,.لذا يجب 

العناية بامل�صتل من اإعداد وجتهيز وزراعة وحماية من الأمرا�ض والآفات.

ويراعى التايل قبل الزراعة:

واختيار ار�ض امل�صتل خالية من احل�صائ�ض والنيماتود وبعيدة عن زراعات  ثالثية  دورة  اإتباع   •
بندورة اأو باذجنان قدمية.

اإ�صابتها  من  يخ�صى  كان  واإذا  باحل�صائ�ض  موبوءة  كانت  اإذا  الزراعة  قبل  امل�صتل  ار�ض  ر�ض   •
املبيدات  باأحد  الر�ض  فيتم  بالنيماتود 

اخلا�صة املو�صى بها �صد النياماتود.

زي��ادة  وع��دم  ب��ال��ري  ال�ع�ن�اي�ة   •
الرطوبة . 

ال�صيفي  املو�صم  م�صتل  زراع���ة   •
املبكر حتت اخليم البال�صتيكية للحماية 

من الظروف البيئية والتهوية يف الأيام 

ال�صتوي  املو�صم  م�صاتل  اأم��ا  الدافئة, 

املنفذ  غري  بال�صا�ض  التغطية  فرياعى 

للظروف  اإل  ك�صفها  وع���دم  للذبابة 

اإع��ادة  قبل  الوقائي  وال��ر���ض  احل��رج��ة 

التغطية.

• التعفري بالكربيت طبقة خفيفة جدا 
بعد تكوين 2-3 اأوراق حقيقية.

مو�ض   - البيت  يف  البذور  زراع��ة   •
املخ�صب بال�صواين.

تدريجيا  البال�صتيكية  الأقبية  رفع   •
النقل بيومني, ويف�صل  الري قبل  ومنع 

فو�صفات  ال�صوبر  مبحلول  امل�صتل  ر�ض 

بيومني  ال�صتالت  ونقل  تقليع  قبل   ٪1

على الأقل.

وكمية  امل�صـتـل  زراعـــة  طــرق 

التقاوي

الزراعة يف �صواين

اإذا كانت ال�صواين م�صتعملة يتم غ�صلها من الأتربة ثم تطهريها بغم�صها يف حملول مطّهر ملدة خم�ض 

ال�صواين يف  اأن تو�صع  البذور بكل عني بذرة على  دقائق وجتفيفها ثم تعبئتها بالبيت مو�ض وتزرع 

مكان مرتفع عن الأر�ض ثم الري ح�صب احلاجة.

التخطيط وم�صافات الزراعة

• تزرع البندورة على خطوط وامل�صافة بني اخلط والآخر بني 80 و100 �صم وامل�صافة بني النباتات 
�صمن اخلط الواحد حوايل 40 اإىل50 �صم.

اأو يف ال�صباح الباكر تفاديا لدرجات احلرارة املرتفعة.  • يف�صل الزرع بعد الظهر 
يف الثلث العلوي من اخلط ويراعى احلفاظ على  النباتات  وت�صّتل  هادئ  ب�صكٍل  الأر�ض  ري  يتم   •

املجموعة اجلذرية.

• وعموما يف�صل الري قبل الزراعة للم�صاعدة على حتّلل وتخّمر الأ�صمدة وامت�صا�ض حرارة الرتبة 
وتثبيتها.

الزراعة بالوتد

تنا�صب ال�صتالت ذات احلجم الكبري التي تاأخر موعد نقلها اأو التي زاد حجمها وفيها يتم ري الأر�ض 

قبل الزراعة وبعدها حترث الأر�ض وتتم الزراعة بالوتد لعمق ي�صمح بدخول املجموع اجلذري وجزء من 

ال�صاق ويحكم الغطاء حولها ثم الري مبا�رشة.

تربية ال�صتالت

الأر�ض  �صطح  قرب  الأ�صفل  النباتات من  تربط  الرتبيط حيث  بوا�صطة خيوط  وتعلق  النباتات  تنمو 

ربطة غري حمكمة ويربط اخليط يف احلمالت العلوية ومن ثم تلف النباتات با�صتمرار حول اخليط مع 

القريبة من  القدمية  الأوراق  اإزالة  راأ�صيًا كذلك يجب  النمو  ال�صغرية حتى يتجه  الأفرع اجلانبية  اإزالة 

�صطح الأر�ض وذلك عند ن�صج الثمار يف العنقود الزهري الأول.

مكافحة احل�صائ�ش

احل�صائ�ض من اخطر م�صادر انتقال احل�رشات والأمرا�ض لذا يجب التخل�ض منها عن طريق:

والثالثة  الثانية  احل�ّصة  ال�صغرية,  احل�صائ�ض  لإزالة  الزراعة  من  اأ�صابيع   3-2 بعد  الأوىل  احل�ّصة   •
اإزالة احل�صائ�ض  كل 15-20 يوما ويتم 

 3-2 ب�  احل�ّض  بعد  الري  اإجراء  ويف�صل 

�صماد  دفعة  هناك  كانت  اإذا  كذلك  اأيام 

قبل  تغطيتها  ت�صاف حتى ميكن  �صوف 

الري.

اإذا  كيماويا  احل�صائ�ض  مكافحة   •
باحل�صائ�ض  م��وب��وءة  الأر�����ض  ك��ان��ت 

ي�صبق  ال��ذي  ال��ري  قبل  ال��ر���ض  فيمكن 

زراعة ال�صتالت مبا�رشة.

الزراعة بالبال�صتيك  خطوط  • تغطية 
ال�صتالت  ل��زراع��ة  اأم��اك��ن  وج���ود  م��ع 

على  بالبال�صتيك  الطريقة  هذه  وت�صاعد 

انخفا�ض تزهر الأمالح.

الري

• يتحدد موعد الري على ح�صب طبيعة 
النبات  وعمر  احل��رارة  ودرج��ة  الأر���ض 

ومرحلة النمو. ول يجب التعطي�ض اإل بعد 

الرية الأوىل عند الزراعة وذلك للم�صاعدة 

على انت�صار املجموع اجلذري.

التزهري  عند  ال��ري  يف  النتظام   •
يجب  حيث  ال�صيف  اأ�صهر  ويف  والعقد 

الري يف ال�صباح الباكر اأو يف امل�صاء.

النباتات يف  • مراعات عدم تعطي�ض 
بداية  يف  ال��ري  ف��رتات  وتقليل  الن�صج 

حوايل  تلوين  بعد  الري  ومينع  الن�صج. 

30٪ من الثمار وذلك يف حالة الأ�صناف ذات املو�صم الق�صري.

• عدم التعطي�ض ثم الإ�صباع وخا�صة اأثناء تكوين الثمار وبداية الن�صج لن ذلك من اأهم العوامل التي 
تزيد من ت�صقق الثمار وانت�صار مر�ض عفن طرف الزهرة األقمي.

• الري على فرتات متقاربة يف حال وجود ن�صبة من امللوحة.

قامت بع�ض ال�رشكات بدءاً من العام 2000 بالبحث عن بديل لغاز املثيل برومايد غري اأن معظم 

هذه البدائل كانت كيميائية متخ�ص�صة باآفة معينة ولي�صت �صاملة. فكانت بدايات التطعيم التي ما 

لبثت اإن اتخذت منحًا ت�صاعديًا حتى باتت بع�ض الزراعات كالبطيخ مثاًل تعتمد ب�صكل �صبه كامل 

على التطعيم. كما و�صمل التطعيم زراعات البندورة املحمية, اخليار, الباذجنان, الفليفلة وال�صمام.

اإن الهدف الرئي�صي من التطعيم هو متكني ال�صنف العايل الإنتاجية والنوعية من احل�صول على 

جذر عايل التحمل لأمرا�ض الرتبة )الفوزاريوم, ال�صلل والديدان الثعبانية الخ...( وتاأمني كمية ونوعية 

اأف�صل للمنتوج كما يوؤمن حتمالت عالية لدرجات احلرارة املنخف�صة.

اإذا ما متت مقارنتها بال�صتول العادية. اإن كلفة زراعة  اإن كلفة ال�صتول املطعمة هي اأكرث بقليل 

دمن واحد من البندورة املحمية املطعمة يرتفع بن�صبة 34٪ عن الزراعة ب�صتول عادية. لكن الفارق 

هنا اأننا اإذا ما احت�صبنا كلفة التعقيم بالغاز فتكون الكلفة مت�صاوية بني العادي واملطعم. اأما الفوائد 

البيئية فهي اأكرث بكثري مع ال�صتول املطعمة.

ل يوجد اختالف يف الأعمال الزراعية بني �صتول مطعمة و�صتول عادية فهي تخ�صع  تقريبًا لنف�ض 

املعاملة مع بع�ض الفوارق الب�صيطة كالت�صتيل وكمية ال�صتول املزروعة يف الدمن الواحد. 

فيما عدا ذلك فاملمار�صات اليومية هي عينها ول اختالف.

املهند�ش روجيه ورد



الأعمال الزراعية:

ارة قبل الزرع, جتنب ارتفاع الرطوبة, اإعتماد م�صافات  اإزالة جميع املخلفات الزراعية والأع�صاب ال�صّ

زرع منا�صبة, وجود فتحات تهوئة جانبية ويف �صقف البيت املحمي, جتنب الزيادة يف الري والت�صميد 

ازالة  بالتنقيط,  الري  واعتماد  الأوراق  على  مائية  لتفادي وجود طبقة  بالرزاز  الري  الآزوتي, جتنب 

الأوراق القدمية.

املكافحة الوقائية:

مانكوزاب   ,Maneb مناب  مثل  وقائي  فطري  مبيد  له,  املنا�صبة  املناخية  الظروف  توفر  عند  ر�ض, 

Mancozeb, كلوروثالونيل Chlorothalonil, مركبات نحا�صية )اأوك�صيكلوريد/هيدروك�صيد النحا�ض  / 
.Propineb بروبينيب , Oxychlorid (Copper hydroxide

املكافحة العالجية: 

املبيدات  اإحدى  مع  املذكورة  الوقائية  املبيدات  اإحدى  ير�ض  الأوراق,  على  الإ�صابة  ظهور  اأول  عند 

توفر  الر�ض عند  واعادة   .  Kresoxim Methyl ماتيل  كرازوك�صيم   ,Benomyl بانوميل  اجلهازية مثل 

الظروف املناخية املالئمة له.

)Gray Mold( Botrytis cinerea العفن الرمادي

والقليلة  الرطبة  املحمية  البيوت  يف  خا�صة  الفطر  ينت�رش 

النبات.  بقايا  وعلى  ال��رتب��ة  يف  متواجد  وه��و  التدفئة. 

 –  17 منخف�صة  وح��رارة   )٪95( عالية  رطوبة  اىل  يحتاج 

اىل  نبات  )من  واللم�ض  بالهواء  ينتقل   . مئوية  درج��ة   23

نبات( واملياه عرب جروح التقليم. ي�صيب ال�صتول يف جميع 

مراحل منوها. تبداأ الإ�صابة على الأوراق القدمية على �صكل 

يف  الرمادي  العفن  يظهر  ثم  ومركزة,  فاحتة  بنية  حلقات 

حال  ويف  وت�صققه.  ال�صاق  تقرح  ي�صبب  املتقدمة.  الإ�صابة 

مل يتم مكافحة املر�ض على الأوراق وال�صاق, ي�صيب الثمار 

الرمادي  العفن  وينمو  بي�صاء  حلقات  �صكل  على  اخل�رشاء 

منطقة عنق الثمار.

الأعمال الزراعية: اعتماد نف�ض العمليات الزراعية ملكافحة اللفحة املبكرة بال�صافة اىل اإزالة الثمار 

امل�صابة وتفادي جرح النبات.

املكافحة الوقائية:

ر�ض, عند توفر الظروف املناخية املنا�صبة له, مبيد فطري وقائي مثل املركبات النحا�صية( اأوك�صيكلوريد 

 , Mancozeb مانكوزاب ,Maneb مناب ,Oxychlorid )Copper hydroxide/هيدروك�صيد النحا�ض/

. Zineb زيناب ,Propineb بروبيناب

املكافحة الكيميائية: 

ر�ض عند اأول ظهور العوار�ض اإحد املبيدات الفطرية اجلهازية بالتناوب بني املجموعة الأوىل والثانية, 

3 مرات, وكل 15 – 20 يوم:

 .Thiram تريام ,Chlorothalonil املجموعة الأوىل:  كلوروثالونيل

 ,Iprodione ايربوديون   ,Carbendazime كرباندزمي   ,Benomyl بينوميل  الثانية:  املجموعة 

 .Procymidon برو�صيميدن

 )Blossom end Rot( تعفن الطرف الزهري للثمار

مر�ض فيزيولوجي ي�صيب ثمار البندورة على �صكل بقعة مائية على الطرف الزهري للثمار, تكرب مع 

ينمو  امل�صاب. كما  ال�صطح  انخفا�ض مب�صتوى  اللون مع  �صوداء  ال�صكل,  الثمار وت�صبح جلدية  ن�صوج 

العفن يف املنطقة امل�صابة ب�صبب دخول بع�ض الفطريات والبكترييا.

يعود هذا املر�ض اىل عدة ا�صباب اأهمها:

• منو �رشيع للنبات يف ظروف مالئمة مرتافقة بزيادة يف الت�صميد الآزوتي.
• اجلفاف الذي يعقب رطوبة مرتفعة.

• الري غري املنتظم.
•نق�ض يف عن�رش الكال�صيوم.

املكافحة الوقائية: 

زراعة ا�صناف مقاومة.

تنظيم عمليات الري واتباع الري بالتنقيط

جتنب الزيادة يف الت�صميد الآزوتي وا�صتخدام الآزوت على �صكل نيرتات 

ر�ض الأوراق بكلورايد الكال�صيوم اأو اعتماد نيرتات الكال�صيوم بالر�صمدة

 .)Knot Nematode) Meloidogyna spp مر�ش تعقد اجلذور

هو مر�ض ت�صببه الديدان الثعبانية املتواجدة يف الرتبة والتي تتغذى على اجلذور حمدثة تدرن اأو تورم 

اجلذور. مما يعيق منو النبات وي�صبب �صعفها, تقزمها وا�صفرار الأوراق. 

املكافحة الوقائية: 

الباذجنيات والقرعيات, لك�رش  تقل عن ثالثة �صنوات, مينع خاللها زراعة  ل  زراعية  دورة  اإعتماد   •
دورة حياة الآفة.

ارة قبل الزرع. • اإزالة جميع املخلفات الزراعية والأع�صاب ال�صّ
ال�صم�صية يف حال تبني وجود الديدان الثعبانية  • اجراء فح�ض للرتبة قبل الزرع, وتعقيمها بالطاقة 

يف التحاليل املخربية, واإ�صتكمالها باملعقمات الكيميائية عند الإ�صابة ال�صديدة.

اأ�صناف مقاومة. • اختيار 
• ا�صتخدام ال�صماد البلدي املخمر جيداً.

Technical Information تقنيات زراعية

Main Tomato Pests & Diseases     ح�رشات البندورة

احل�شرات امل�شرة بالبندورة

.Tomato Fruit Worm )Heliothis sp( دودة ثمار البندورة

مثل  التكاثر  اع�صاء  على  ال�صغرية  الريقات  تتغذى  حيث  ال�صيف,  ف�صل  خالل  ب�صدة  الإ�صابة  تظهر 

يف  مبا�رش  �رشر  حمدثة  عليها  لتتغذى  النا�صجة(  )غري  اخل�رشاء  الثمرة  تدخل  ثم  والأزه��ار  الرباعم 

الثمار ومنو العفن فت�صبح الثمار غري �صاحلة للبيع . وملنع تكاثر هذه احل�رشة من املهم جدا” جمع 

الثمار اخل�رشاء امل�صابة وتلفها.

املكافحة الكيميائية:

فلوفنوك�صورون   مثل  الإن�����ص��الخ  مانعة  مببيدات  ال��غ��روب,  عند  ال�صغرية  ال��ريق��ات  مكافحة   •
 . Flufenoxuron

�صيربماترين  اأو   Deltametrine دي��ل��ت��ام��رتي��ن  مببيد  الأخ����ري  ال��ط��ور  ي��رق��ات  مكافحة   •
.Cypermethrine

املكافحة البيولوجية: 

• مكافحة يرقات الطور الأول والثاين عند الغروب.

 Sweet Potato Whitefly (Bemisia tabaci( الفرفور الأبي�ش

اجلديدة  الأوراق  خا�صة  الأوراق  ا�صفل  على  احل�رشة  تتواجد 

التفافها  الأوراق,  ا�صفرار  م�صببة  النبات  ع�صارة  ومتت�ض 

الثمار, �صعف  ت�صوه  الإزهار,  وا�صح يف  انخفا�ض  وذبولها, 

يف منو النبات, ومنو ال�صحبرية ال�صوداء ب�صبب الندوة الع�صلية 

التي تفرزها احل�رشة. 

يربز خطر هذه احل�رشة باأنها ناقلة لفريو�ض ا�صفرار وجتعد 

 Tomato yellow leaf curl virus( البندورة    اوراق 

TYLCV(  الذي م�صدره الأع�صاب ال�صارة من عائلة اخلبيزة 
والذي ي�صبب يف تقزم النبات, ا�صفرارالأوراق والتفافها على 

باجتاه  ثم  الإ�صابة,  بداية  عند  الأ�صفل  باجتاه  ملعقة  �صكل 

النباتات  منو  يتوقف  كما  املتقدمة.  املراحل  يف  الأعلى 

وي�صبب  احلديثة,  الأزهار  وتت�صاقط  الفريو�ض  بهذا  امل�صابة 

بت�صوه الثمار .

املراقبة احلقلية:    

م�صتوى  على  الال�صقة  ال�صفراء  الورقية  امل�صائد  تو�صع   •
�صطح الرتبة منذ الزرع )ب�صبب وجود احل�رشة البالغة على الأوراق القدمية( ويجب مراقبتها يوميًا اإذا 

اأمكن لر�صد اأول ظهور احل�رشات البالغة. 

البالغة يف امل�صيدة, يتّم مراقبة اأ�صفل الأوراق الفتية لر�صد وجود احلوريات   احل�رشة  ا�صطياد  • عند 
والبحث عن وجود الطفيليات عليها.

الأعمال الزراعية واملكافحة الوقائية: 

1. تاأخري الزراعة اخلريفية اىل اأواخر ت�رشين الأول حيث تكون اعداد الفرفور الأبي�ض قليلة.

ارة قبل الزرع لأنها م�صدر انتقال الآفة. 2. اإزالة جميع املخلفات الزراعية والأع�صاب ال�صّ

3. ا�صتخدام اأفالم النيلون العاك�صة لل�صوء بني خطوط الزرع مما ي�صاعد على اإبعاد الفرفور الأبي�ض.

4. و�صع اأبواب مزدوجة و�صباك احلماية )املو�صلني( يف الزراعة املحمية, خا�صة على مداخل البيوت 

املحمية ملنع احل�رشات من الدخول ويجب اأن يكون قيا�ض فتوحات �صباك احلماية اخلا�ض للفرفور .

5. اختيار �صتول �صليمة.

6. جتنب الزيادة يف الت�صميد الآزوتي.

7. ال�صتخدام املكثف للم�صائد ال�صفراء الال�صقة بن�صبة م�صيدة واحدة / 2 مرت مربع اأو �رشيط اأ�صفر 

ل�صق )عر�ض 40 �صم وطول 10 اأمتار( قبل ا�صبوعني من الزرع وابقائها طوال فرتة الزراعة لإ�صطياد 

احل�رشات البالغة ومنع تكاثرها.

8. ازالة ال�صتول امل�صابة بالفريو�ض وحرقها.

املكافحة الكيميائية: 

اأي عالج كيميائي لالأمرا�ض الفريو�صية. تتّم مكافحة احل�رشات الناقلة له.  • ل يوجد 
اجلهازية  املبيدات  باحدى  الأوراق  اأ�صفل  ير�ض  امل�صيدة,  يف  بالغة  ح�رشة  اأول  ا�صطياد  عند   •
وبالتناوب مثل دلتامرتين Deltamethrine, ا�صافات Acephate , بوبروفازين Buprofezin, ملح 

البوتا�صيوم Potassium salt of fatty acid, مع غ�صل ال�صتول جيداً باملبيد لكي ي�صل اىل اجلهة 

ال�صفلى لالأوراق, واعادة الر�ض بعد 5 – 7 ايام. 

اأمرا�ض البندورة

)Early Blight)  Alternaria solani   اللفحة املبكرة

مر�ض فطري, متواجد يف الرتبة وبقايا نبات م�صاب 

من  ال��ري.  ومياه  الأمطار  الهواء,  بوا�صطة  وينتقل 

 18 حرارة  درجات  له:  املنا�صبة  املناخية  العوامل 

- 25 درجة مئوية , رطوبة مرتفعة وامطار غزيرة. 

بقع  �صكل  على  القدمية  الأوراق  على  الإ�صابة  تبداأ 

�صفراء  هالة  مع  ال�صكل,  منتظمة  غري  مركزة,  بنية 

على الأوراق القدمية . تذبل الأوراق امل�صابة من دون 

اأن تت�صاقط. كما ي�صيب ال�صاق ويظهر على �صكل بقع 

بنية متطاولة وغائرة مع حلقات مركزة. ويف حال 

مل يتم مكافحة املر�ض على الأوراق وال�صاق, ي�صيب 

الثمار اخل�رشاء م�صببًا  بقعة �صوداء كبرية وغائرة يف منطقة العنق مغطاة بعفن ا�صود.  
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* امل�صدر: م�صلحة الأبحاث العلمية الزراعية.



Post Harvest Techniques for Tomatoمعامـالت ما بعد احل�صاد للبندورة

Technical Information تقنيات زراعية

 * امل�صدر: جامعة يو�صي دايفي�ش – كاليفورنيا – الوليات املتحدة الأمريكية.  

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

4- اأخبار التنمية الزراعية العدد 16، حزيران  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.

 Responses to Ethylene ال�صتجابات لالثيلني

تعترب البندورة قليلة احل�صا�صية على غاز الثيلني, امنا تعر�ض الثمار مكتملة النمو له توؤدي اىل 

بدء عملية ان�صاجها. وهي تنتج هذا الغاز اثناء الن�صج بقدر متو�صط ولذلك يتوجب تاليف تخزينها 

مع املنتجات احل�صا�صة على الثيلني مثل اخل�ض واخليار.

Ripening االن�شاج

ل�رشاع الن�صاج ي�صتعمل غاز الثيلني بن�صبة 100 جزء يف املليون على حرارة بني  12.5 و25 

درجة مئوية ورطوبة بني 90 و 95 ٪. مع توفر نظام لتقليب الهواء لبقاء ن�صبة غاز الكربون اقل 

من 1٪ ولتخفيف تاثري الغاز على عملية الن�صاج.

احل�صية  اخل�صائ�ض  على  وللحفاظ  البندورة  لن�صاج  الف�صل  هي  مئوية  درجة   20 حرارة  اأن 

C ولتلوين امثل للق�رشة, بينما يوؤدي الن�صاج على حرارة 25 درجة  الفيتامني  والغذائية وعلى 

مئوية اىل تلوين الق�رشة بال�صفر القل احمراراً واىل طراوة الثمار.

الثمار  الثمار اىل غاز الثيلني بني 24 و72 �صاعة وميكن تكرارها على  ترتاوح فرتة تعري�ض 

املو�صبة اذا احتوت على ثمار ل زالت خ�رشاء واقل منواً. 

Responses to CA ال�صتجابات للجو الهوائي املتحكم به

لعتماد اجلو املتحكم به للتخزين وال�صحن فوائد متو�صطة, وان م�صتوى الوك�صيجني بني 3 و 

5٪  يوؤخر الن�صج وظهور اهرتاءات الق�رشة دون اأن يوؤثر �صلبًا على اجلودة احل�صية بالن�صبة ملعظم 

امل�صتهلكني. ومن املمكن التخزين ملدة 7 ا�صابيع يف جو من 4 ٪ اوك�صيجني و 2 ٪ ثاين اك�صيد 

الكربون و5 ٪ اك�صيد الكربون ومن ال�صائع التخزين يف جو مكون من 3 ٪ اوك�صيجني و �صفر اىل 

3 ٪ ثاين اك�صيد الكربون بهدف احلفاظ على جودة مقبولة ملدة 6 ا�صابيع قبل اكتمال الن�صج. ول 

حتتمل معظم ا�صناف البندورة ن�صبة اك�صيد الكربون اكرث من معدل 3 اىل 5 ٪ ما يحدث ال�رشار.

وان الوك�صيجني اقل من 1 ٪ �صيوؤدي اىل زوال الطعمة ونكهة غري مقبولة وروائح مرفو�صة وتدهور 

يف حالة الثمار العامة ومنها التلون البني الداخلي.

Physiological Disorders االأ�شرار الفيزيولوجية

Chilling Injuries ا�رضار التربيد

حتدث للثمار التي يتم حفظها على حرارة ادنى من 10 درجات مئوية اكرث من ا�صبوعني او على 

حرارة 5 درجات مئوية بني 6 و8 ايام, واهمها عدم الن�صج او التلون وفقدان النكهة الكاملة مع 

ليونة الثمار قبل موعدها وتنقر ال�صطح وتلون البذور بلون بني وزيادة فر�ض ال�صابة بالعفان 

)العفن ال�صود(. ويالحظ ان �رشر التربيد تراكمي وميكن ان يبداأ يف احلقل قبل احل�صاد.

         

Freezing Injuries ا�رضار التجميد

تبداأ ا�رشار التجميد عند حرارة 1 درجة موؤية وتتوقف على ن�صبة املواد ال�صلبة الذائبة يف الثمار 

وت�صمل وجود مناطق م�صلوقة املظهر مع طراوة زائدة للثمار وفقدان املاء للجل املوجود يف غرف 

الثمرة.

Physical Disorders  االأ�شرار الفيزيائية

Field Disorders ا�رضار احلقل

اثناء عمليات الن�صاج  الوراثي وقد تظهر  البيئية والرتكيب  العوامل  التداخل ما بني  تنتج عن 

بعد احل�صاد او خالل عمليات مراقبة اجلودة التي تتاأثر بطرق الت�صميد والري والعوامل املناخية 

واآثار احل�رشات و ال�صابات الفريو�صية وبع�ض العوامل غري املعروفة ومنها عفن الطرف الزهري 

غري  او  ال�صعاعية  الت�صققات  المطار,  ا�رشار  داخلي,  ابي�ض  ن�صيج  تكون   ,  Blossom end rot
املنتظمة او التفريغ او تكوين الكتاف اخل�رشاء او اجلدار الرمادي.

Pathological Disorders اال�شرار الباثولوجية

وعمليات  النتاج  ومنطقة  املو�صم  بح�صب  احل�صاد  بعد  الفاقد  ا�صباب  اهم  من  المرا�ض  تعترب 

التداول. ومن املعروف ان ال�صابات ال�صطحية على الثمار تعود: 

  Alternaria الذي ي�صببه الفطر  Black Mold Rot اما للعفن ال�صود •
  Botrytis وي�صببه فطر Gray Mold Rot  اما للعفن الرمادي •

 Geotrichum وي�صببه Sour Rot اما للعفن احلام�ض •
 Rhizopus وي�صببه Hairy Rot اما للعفن ال�صعري •

Erwinia spp   وت�صببه بكترييا  Bacterial Soft Rot اما للعفن الطري •
التي ميكن ان ت�صكل عائقًاً جديًا خا�صة يف حال �صوء عمليات احل�صاد وفقدان �رشوط النظافة 

يف مراكز التو�صيب.

ان معاجلة الثمار بالهواء ال�صاخن اوغمرها يف املياه ال�صاخنة على حرارة 55 درجة مئوية ملدة 

ن�صف دقيقة اىل دقيقة واحدة قد اثبتت كفاءة عالية يف منع ظهور ال�صابات ال�صطحية رغم انها 

ل ت�صتعمل ب�صكل جتاري كبري.

اإىل  وت�صري  احل�صاد,  عملية  توقيت  يف  امل��زارع  م�صاعدة  اإىل  املعامالت  ه��ذه  تهدف 

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

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

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

املبا�رش. بالتايل, فان اعتماد معامالت ما بعد احل�صاد هو عامل اأ�صا�صي يف حت�صني الدخل الزراعي, 

ويف املحافظة على ال�صالمة الغذائية على امل�صتوى الوطني.

Maturity Indices دالئل اكتمال النمو

البندورة العادية: يحني موعد ال�صالحية للقطاف عند اكتمال منو البذور داخل الثمرة مع عدم 

امكانية قطعها لدى احداث �رشائح عر�صية يف الثمرة, وعند و�صوح اجليل )Gel( يف غرفة واحدة 

على القل وبداية تكوينه يف الغرف الخرى.

بعد  حياتها  فرتة  طول  يعود  والتي   :ESL Tomatoes احل�صاد  بعد  العمر  طويلة  الثمار 

احل�صاد اىل احتوائها على جينات rin  او nor. ان ان�صاج هذه الثمار خارج النبات يتاأثر كثرياً اذا 

ما مت ح�صادها يف مرحلة MG2 وان احلد الدنى للح�صاد يتحدد على ا�صا�ض مرحلة اكتمال النمو 

 USDA واملق�صود بذلك هو و�صول الثمار اىل مرحلة Pink stage املقابلة ملرحلة التلون الوردي

stage 4 color  يف حوايل 30 ٪ على القل من �صطح الثمرة ولكن ل تزيد عن 60 ٪ من ال�صطح 
وتظهر بلون وردي اىل الحمر.

Quality Indices دالئل اجلودة

تعتمد على جتان�ض �صكل الثمار وخلوها من عيوب النمو والتداول, ويالحظ ان احلجم لي�ض دلياًل 

للجودة رغم انه قد يوؤثر على اجلودة التجارية املتوقعة.

ال�صكل: مطابق لل�صنف )م�صتدير, خمروطي, مب�صط, مطاول(.

اللون: موحد )برتقايل احمر اىل احمر غامق, ا�صفر باهت( خايل من العناق اخل�رشاء.

مع  الزهري  الطرف  او  ال�صاق  عند  ب�صيطة  ت�صققات  بوجود  ويقبل  امل�ض  ثمار مظهرها  املظهر: 

خلوها من ت�صققات النمو ولفحة ال�صم�ض وا�رشار احل�رشات وال�رشار امليكانيكية والكدمات.

ال�صالبة: الثمار �صلبة وت�صتجيب لل�صغط باليد و�صكلها مل يتغري ب�صبب درجة ن�صج زائدة.

وت�صمل درجات اجلودة يف املقيا�ض المريكي US grades  ما يلي: رقم 1, وخليط بني رقم 2 

ورقم 3. كما يعتمد ال�صكل اخلارجي ومدى وجود الكدمات ودرجة ال�صالبة للتمييز بني درجات 

اجلودة.

وت�صنف البندورة املنتجة يف البيوت البال�صتيكية يف الوليات املتحدة المريكية �صمن درجة 

رقم1 ودرجة رقم 2 فقط.

Optimum Temperature درجة احلرارة املثلى

USDA احلرارة )درجة مئوية(      درجة اللون درجة النمو بح�صب اللون  

Mature Green           15 ثمار خ�رشاء مكتملة النمو        12.5 اىل

Light Red -Stage 5 ثمار لونها احمر خفيف         10 اىل 12.5  

Stage 6                        10 ثمار نا�صجة متما�صكة           7 اىل

ميكن تخزين الثمار اخل�رشاء املكتملة التكوين على حرارة 12.5 درجة مئوية ملدة 14 يومًا قبل 

اأن تن�صج وذلك من دون اأن تقل جودتها احل�صية من حيث الطعمة او اللون, ويالحظ تطور العفن اذا 

زادت املدة عن ا�صبوعني. وميكن التربيد على حرارة اقل من ذلك يف حال التخزين او ال�صحن لفرتة 

ق�صرية مع خطر تعري�ض الثمار اىل ا�رشار التربيد اذا طالت املدة لعدة ايام كما ميكن اإطالة فرتة 

التخزين املنا�صب باللجوء اىل تقنية اجلو املتحكم به.

Ripening Temperature  درجات احلرارة املنا�صبة لالن�صاج

ما بني 18 و 20 درجة مئوية لالن�صاج التقليدي ورطوبة ن�صبية 90-95 ٪, وما بني 14 و 16 

درجة مئوية يف حال الرغبة يف ابطاء الن�صاج )اثناء ال�صحن مثاًل(. 

Optimum relative Humidity الرطوبة الن�صبية املثلى

ما بني 90 و 95 ٪: وهي �رشورية للحفاظ على جودة الثمار واحلد من فقدان الثمرة للماء ومنع 

الكرم�صة. ول يجب اأن متتد فرتات الرطوبة العالية او حدوث تكثيف للماء ما يوؤدي اىل ت�صجيع منو 

الفطريات على ق�رشة الثمار او على عنق الثمرة.

Rates of Respiration CO2 معدلت التنف�ش

25            20       15   10  5 درجة احلرارة )مئوية(  

26-18       20-14    14-8  9-6  3 الثمار اخل�رشاء املكتملة النمو 

26-15       22-12    15-12      8-7  4 الثمار اثناء الن�صج  

معدل التنف�ض )مل CO2 / كلغ x �صاعة(

 Rate of Ethylene Production معدل اإنتاج الثيلني

1.2 اىل 1.5 ميكروليرت / كجم x �صاعة على حرارة 10 درجات مئوية.

4.3 اىل 4.9 ميكروليرت / كجم x �صاعة على حرارة 20 درجة مئوية.



Market Information معلومات الأ�سواق

Marketing Standards for Tomatoموا�صفات الت�صويق اخلا�صة بالبندورة

نعر�ض فيما يلي املوا�صفات الأوروبية اخلا�صة بت�صويق ومراقبة جودة ثمار البندورة املعدة للتداول يف 

الأ�صواق, ذات الرقم  FFV 36 ال�صادرة �صنة 1961 واملعدلة �صنة  1997 , و2000 وجتدر الإ�صارة اإىل وجود 

موا�صفة لبنانية خا�صة بالبندورة �صادرة مبوجب قرار وزير الزراعة رقم 1/358 تاريخ 1997/10/24, 

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

 Lycopersicum اأوًل : تعود املوا�صفات وال�رشوط الواردة فيما يلي اىل اأ�صناف البندورة املنتمية اىل جن�ض

 Esculentum Mill املعدة لال�صترياد والت�صدير وال�صتهالك الطازجة با�صتثناء ال�صناف املعدة للت�صنيع.
فيها  مبا  كرزية-  م�صتطيلة,  م�صلعة,  )كروية,  ل�صكلها  وفقا  ارب��ع  ان��واع  اىل  البندورة  ت�صنيف  ميكن 

الكوكتيل(

ثانيًا:  تهدف موا�صفات و�رشوط البندورة هذه اإىل حتديد املوا�صفات الواجب توفرها يف ثمار البندورة 

عند تقدميها للمراقبة بعد اإمتام عمليات التو�صيب والتعبئة اأو النقل.

اأ- احلد الأدنى للموا�صفات: 

الأخذ بعني العتبار ال�رشوط واملوا�صفات اخلا�صة وال�صتثناءات املو�صوعة لكل �صنف ونخب.

�صاحلة  غري  جتعلها  اإ�صابة  اأو  اهرتاء  باأي  م�صابة  غري  �صليمة,  كاملة,   البندورة  ثمار  تكون  ان  يجب 

لال�صتهالك, نظيفة, خالية من اأية مادة غريبة ظاهرة او ح�رشات واأمرا�ض اأو من اآثارها, طازجة املظهر, 

عمليات  اأعباء  تتحمل  واأن  غريبني,  رائحة  اأو  طعم  اأي  من  خالية  زائدة,  خارجية  رطوبة  اأية  من  خالية 

التحميل وال�صحن والتفريغ للو�صول بحالة جيدة اىل مكان املق�صد.

ويف حال البندورة العنقودية )trusses( على العنق ان يكون طازج بحالة جيدة نظيف وخايل من اي 

اوراق واية مادة غريبة.

ب - الت�صنيف:  تفرز ثمار البندورة اىل اأنخاب ثالثة كما هو وارد اأدناه

1- النخب املمتاز »اك�صرتا« :

على  النخب  ه��ذا  يف  البندورة  تكون  اأن  يجب 

وان  متما�صك  لبها  اجل����ودة,  م��ن  عالية  درج���ة 

جلهة  وال�صنف  اجلن�ض  �صفات  بكامل  تتحلى 

الطبيعي. واللون  النمو  واكتمال  اخلارجي   املظهر 

من  غريها  اأو  اخل�رشاء  البقع  من  خالية  تكون  ان 

على  طفيفة  �صطحية  �صوائب  عيوب  با�صتثناء 

ق�رشتها �رشط ان ل يوؤثر ذلك على املظهر اخلارجي 

اوالنوعية وجودة حفظها وتقدميها يف العبوة.

2- النخب الأول: 

على  النخب  ه��ذا  يف  البندورة  تكون  اأن  يجب 

تتحلى  ال��ل��ب  ج��ام��دة  اجل���ودة.  م��ن  ح�صنة  درج���ة 

التجعدات  من  خالية  لل�صنف.  الدنيا  بال�صفات 

�صوائب  ان حتمل  الظاهرة. وميكن  والبقع اخل�رشاء 

املظهر  على  �صلبا  ذلك  يوؤثر  ل  ان  �رشط  خارجية 

مثل:  حفظها  ح�صن  او  ج��ودت��ه��ا  على  او  ال��ع��ام 

عيوب  اللون,  اأو  النمو  اأو  ال�صكل  جلهة  طفيف  عيب 

خفيفة. ور�صو�ض  كدمات  او  ق�رشتها  على   طفيفة 

اأما بالن�صبة للبندورة “امل�صلعة” فيمكن ان حتمل: 

الكرث,  على  واحد  �صنتمرت  بطول  ملتئمة  جتعدات 

بع�ض النتوءات الب�صيطة,  “�رشة” غري متخ�صبة يف 

قعر الثمرة, اآثار جروح ملتئمة متخ�صبة عند العنق �رشط ان ل تزيد م�صاحتها عن ال�صنتمرت املربع الواحد, 

اأثر جرح ملتئم طويل على �رشط ان ل يزيد طوله عن ثلثي القطر الكرب للثمرة .

3- النخب الثاين:

ي�����ص��ن��ف يف ه����ذا ال��ن��خ��ب ث��م��ار ال���ب���ن���دورة ال���ت���ي ل مي��ك��ن ت�����ص��ن��ي��ف��ه��ا يف ال��ن��خ��ب امل��م��ت��از 

اأع����اله. م�������رشوط  ك��م��ا ه���و  ل��ل�����ص��ن��ف  ال��دن��ي��ا  ب��ال�����ص��ف��ات  ت��ت��ح��ل��ى  ان��ه��ا  الول غ���ري  ال��ن��خ��ب   او 

يجب ان تكون ثمار هذا النخب جامدة ن�صبيا, اأقل من ثمار النخب الول, خالية من اأي فجوات غري ملتئمة, 

كما ي�صمح �صمن هذا النخب بع�ض العيوب �رشط ان تبقى الثمار حمافظة على جودتها وح�صن حفظها وعلى 

الق�رشة  على  كدمات  او  طفيفة  جروح  وجود  واللون,  والنمو  ال�صكل  يف  عيوب  وجود  مثل:  العام  مظهرها 

ان ل تتعدى ثالثة  امللتئمة �رشط  الفجوات  لها, ووجود بع�ض  بالغًا  ت�صبب �رشراً  اأن  الثمار دون  لبع�ض 

�صنتمرتات طول. 

على  الول  النخب  لثمار  م�صموح  هو  ما  من  حدة  اأكرث  نتوءات  “امل�صلعة”  البندورة  حتمل  ان  ميكن 

عند  متخ�صبة  ملتئمة  ج��روح  واآث��ار  الثمرة  اأ�صفل  عند  “�رشة”  وج��ود  وميكن  م�صوهة,  غري  تكون  اأن 

العنق. على  طويل  ملتئم  جرح  واأث��ر  اثنني  املربعني  ال�صنتمرتين  عن  م�صاحتها  تزيد  ل  ان  �رشط   العنق 

 ثالثا: �رضوط عائدة للتحجيم

على  ادناه  الواردة  ال�رشوط  تطبق  للثمرة ول  الأفقي  الق�صى  القطر  البندورة  لتحجيم  مقيا�صًا     يعتمد 

�صنف البندورة الكرزية.

اأ- احلجم الدنى:

 يحدد احلجم الأدنى املقبول لالنخاب املمتاز والأول والثاين كما يلي:

35 ملم مرت للبندورة الكروية وامل�صلعة.

30 ملم للبندورة البي�صاوية اأو امل�صتطيلة.

ب - �صلم الحجام: 

 يعتمد عند حتجيم البندورة ال�صلم التايل, وتطبق املقا�صات ادناه ب�صكل اجباري بالن�صبة للنخبني املمتاز 

والأول ول تطبق على البندورة العنقودية.

 اأخبار التنمية الزراعية العدد 16، حزيران  2008   -   5   

)1( - فقط للبندورة املطاولة.

رابعا: ال�صتثناءات )الت�صامح): ي�صمح داخل كل عبوة با�صتثناءات بالن�صبة للجودة واحلجم وهي:

اأ- ال�صتثناءات جلهة اجلودة

1- النخب«ممتاز« »اك�صرتا«: ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 5٪ وزنًا اأو عدداً من الثمار ل ت�صتجيب 

اىل �صفات هذا النخب �رشط اأن تتحلى مبوا�صفات النخب الول على القل او ان تتما�صى مع ال�صتثناءات 

امل�صموح بها لهذا النخب.

الثمار ل ي�صتجيب اىل �صفات  اوعدداً من  الأول: ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 10٪ وزنًا  النخب   -2

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

الثمار  من  عدداً  او  وزنًا   ٪5 بوجود  في�صمح  العنقودية  للبندورة  بالن�صبة  اما  النخب.  لهذا  بها  امل�صموح 

املف�صولة عن عنقها.

الثمار ل ت�صتجيب ل�صفات  اأو عدداً من  الثاين:  ي�صمح بوجود داخل كل عبوة 10٪ وزنًا  النخب   -  3

اأعاله �رشط  املحددة  الدنيا  لل�صفات  او  النخب  هذا 

ان ل حتوي اأي ثمار مهرتئة او ذابلة او خالفها من 

عيوب جتعلها غري �صاحلة لال�صتهالك. اما بالن�صبة 

او  وزنًا   ٪10 بوجود  في�صمح  العنقودية  للبندورة 

عدداً من الثمار املف�صولة عن عنقها.

ب - جتاوزات جلهة التحجيم 

)ع�رشة   ٪10 ن�صبته  مبا  الأنخاب  جلميع  ي�صمح 

تكون  البندورة  ثمار  من  وزنا  اأو  عددا  املائة(  يف 

مطابقة للحجم الدنى او العلى مبا�رشة عن احلجم 

اأن ل يقل احلجم عن 33  العبوة على  املذكور على 

ملم للبندورة الكروية اأو امل�صلعة و28 ملم للبندورة 

البي�صاوية اأو امل�صتطيلة. 

خام�صًا: �رضوط املظهر العام

اأ- يف التجان�ش

يجب اأن يكون حمتوى كل عبوة موؤلفا من ثمار 

نوع  او  و�صنف  من�صاأ  من  املتجان�صة  البندورة 

جتاري وجودة وحجم واحد )يف حال التحجيم(.

يفر�ض جتان�ض يف درجة الن�صج واللون الكامل 

الأول وان  “اك�صرتا” والنخب  النخب املمتاز  لثمار 

يكون طول ثمار البندورة البي�صاوية اأو امل�صتطيلة 

العبوة  البندورة داخل  اأن تكون ثمار  موحداً. يجب 

الطبقة  يف  للثمار  مماثلة  اأ�صفلها  ويف  ال��واح��دة 

الظاهرة.

ب - يف التو�صيب

واأ�صلوب  البندورة بطريقة  ثمار  اأن تو�صب  يجب 

 يوؤمنان �صالمة كافية للثمار مدة عمليات الت�صويق.

والنظيفة  اجلديدة  العبوات  با�صتعمال  فقط  ي�صمح 

اأي �رشر بالثمار من  امل�صنوعة من مواد ل تلحق 

خارجها اأو داخلها.

والال�صقات  املطبوع  الورق  با�صتعمال  وي�صمح 

التجارية اأو خالفها من مواد التعبئة �رشط ان يكون 

اأو �صار,  او ال�صمغ امل�صتعمل لذلك غري �صام  احلرب 

ول ي�صمح بوجود اأي مادة غريبة داخل العبوات.

تطلب املوا�صفة اللبنانية اأن ل يزيد الوزن القائم للعبوة عن 11 كلغ. 

ت - يف املظهر

يجب اأن تقدم ثمار البندورة اىل امل�صتهلك على ال�صكل التايل:

.)without calyx and short stalk( ثمار مفردة , مع او من دون اوراقها وعنق ق�صري

تو�صيبها  اذا مت   2( ثمار  القل على 3  او جزء من عنقود حتوي على  �صكل عنقود  ثمار جمموعة على 

م�صبقًاً( اأو 6 )4 اذا مت تو�صيبها م�صبقًاً( يف حال عناقيد البندولرة الكرزية.

�صاد�صًا: التمريك

 

   يجب اأن يحمل خارج كل عبوة وب�صكل وا�صح وجلي غري قابل للزوال اأو النحالل, الي�صاحات الواردة 

فيما يلي جممعة على جهة واحدة على الأقل من كل عبوة:

اأ - التعريف

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

ب - و�صف حمتوى العبوة

»بندورة« او »عناقيد بندورة« وال�صنف التجاري اذا مل يكن حمتوى العبوة ظاهرا من اخلارج . على اأن 

تظهر هذه املعلومات دائمًا يف حال “البندورة الكرزية” )او الكوكتيل( �صواء كانت يف عناقيد اأم ل.

ال�صنف )اختياريًا(

 ت - من�صاأ البندورة

 - بلد املن�صاأ واختياريًا منطقة الإنتاج.

 ث - الت�صنيف التجاري

  - النخب

- احلجم معرباً عنه بالقطر الأدنى والأق�صى للثمرة )يف حال التحجيم( او عبارة غري حمجم حيث 

املنا�صب.

ج- عالمة املراقبة ) اختياريًا).

بني 82 ملم ودون 102 ملم بني 57 ملم ودون 67 ملم  بني 40 ملم ودون 47 ملم   بني 30 ملم ودون 35 ملم )1( 

102 ملم وما فوق. بني 67 ملم ودون 82 ملم  بني 47 ملم ودون 57 ملم  بني 35 ملم ودون 40 ملم 
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Trade Statisticsاإحــ�صــاءات الــتـجــارة الــخــارجــيـــة 

Local Markets

Lebanon’s exports of tomatoes during 2007 amounted to 17,472 tons. Sources of 
import were as such: Jordan (9,230 tons), Syria (7,754 tons) and Egypt (23 tons). The 
import period extend between December and March during which local production is 
confined to greenhouses. 

On the other hand, the country’s exports of tomatoes, also during 2007 (and mainly 
between July and August) reached around 7,706 tons, and were destined to Kuwait 
(1,558 tons), Saudi Arabia (889 tons), UAE (203 tons), Oman (193 tons) and Qatar (161 
tons).

ال�صهر حيث و�صل  اأ�صعارها خالل هذا  الأ�صواق وتراجعت  البندورة يف خمتلف  العر�ض على  ارتفع 

معدل �صعر كيلو البندورة املحلية يف �صوق بريوت حوايل 883 ل.ل. يف حني كان قد جتاوز 1.650 

مو�صم  ال�صهر  هذا  خالل  وبداأ   ,٪47 بن�صبة  انخفا�صًا  بذلك  م�صجلًة  املا�صي,  ني�صان  �صهر  خالل  ل.ل. 

البندورة البلدية واملعروفة اأي�صًا بالبندورة اجلبلية وو�صل معدل �صعرها يف �صوق �صيدا اجلنوب حوايل 

1.422 ل.ل.. 

اإىل حوايل 478  البلدي الذي و�صل �صعره  اأنواع اخل�صار ومنها اخليار  اأ�صعار باقي  كذلك تراجعت 

ل.ل. يف �صوق بريوت اأي برتاجع ن�صبته 49٪, واخل�ّض بن�صبة 41٪, والب�صل بن�صبة ٪29. 

توقف  فقد  الفاكهة,  اأما 

الكلمنتني  على  العر�ض 

الأ�صواق  خمتلف  يف  والأفندي 

اللبنانية يف حني تابعت اأ�صعار 

احلم�صيات  اأ�صناف  باقي 

�صعر  وو�صل  ارتفاعها, 

اإىل  ال�صموطي  الليمون  كيلو 

ارتفاعًا  م�صجاًل  ل.ل.   1.642

ني�صان,  �صهر  عن   ٪48 بن�صبة 

لأ�صعار  بالن�صبة  الأمر  كذلك 

والليمون   )٪18( �رّشة  الأبو 

هذه  وتعود   .)٪20( احلام�ض 

موا�صم  انتهاء  اإىل  الزيادة 

العر�ض  وتراجع  احلم�صيات 

عليها وارتفاع حجم �صادرات 

الليمون احلام�ض والربتقال.

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

ا�صتورد لبنان خالل العام 2007 حوايل 17.472 طن من البندورة م�صدرها الأردن )9.230 طن(, 

�صوريا )7.754 طن( وم�رش )23 طن(. واأهم فرتة لال�صترياد كانت بني �صهر كانون الأول واآذار حيث 

يقت�رش اإنتاج البندورة خالل هذه الفرتة يف لبنان على الزراعات املحمية )حتت البيوت البال�صتيكية(. 

ومت ت�صدير حوايل 7.706 طن من البندورة غالبيتها خالل اأ�صهر متوز, اآب واأيلول 2007 اإىل كل من 

الكويت )1.558 طن(, وال�صعودية )889 طن(, الإمارات العربية )203 طن(, �صلطنة عمان )193 طن( 

وقطر )161 طن(.

اأهم الدول امل�صتوردة وامل�صدرة للبندورة اإىل لبنان

Prices of local tomatoes plunged by around 47% from their April level of 1,650LBP/
Kg to around 883 LBP/Kg due to the surge in supply in local wholesale markets. 
Furthermore, this period marks the start of the production season of tomatoes of the 
Baladiyeh variety (average price around 1,422 LBP/Kg in Sidon wholesale market). 
Prices of other vegetables also plummeted as such: cucumbers by 49%, lettuce by 
41% and onions by 29%.

On the other hand, and in light of the conclusion of the production season and 
also of the increase in exports of lemon and oranges, supply of citrus fruits in general 
decreased (e.g. Clementine and mandarin) in local markets. This led to an overall surge 
in citrus fruits as such: 48% for Shammouti oranges (reached 1,642 LBP/Kg), 20% for 
lemons and 18% for Navelina oranges.

تطور �شادرات وواردات لبنان من البندورة خالل العام 2004-2007 )طن(

تطور �شادرات وواردات لبنان من البندورة خالل اأ�شهر ال�شنة - 2007 )طن(
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اأ�صواق الت�صدير

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

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

 Main Agricultural Exhibitionsاأهم املعار�ض الزراعية

Export Markets

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

الزراعة  وزارة   – الزراعية  التنمية  م�رضوع  ت�صدر عن  التي  والفاكهة  للخ�صار  اليومية  الأ�صعار  ن�رضة  امل�صدر: 

واحتاد غرف التجارة وال�صناعة والزراعة يف لبنان. الأ�صعار اليومية املف�صلة جلميع اخل�صار والفاكهة ويف جميع 

الأ�صواق الأوروبية متوفرة عند الطلب.
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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 

بني ت�رشين الثاين 2008 و�صباط 2009. 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 November 2008 and February 2009. 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.

بلغ النتاج العاملي للبندورة عام 2006 حوايل 125.5 مليون طن وت�صدرت ال�صني املرتبة الوىل 

)32.5 مليون طن(, تلتها الوليات املتحدة المريكية )11.25 مليون طن( وتركيا )9.85 مليون طن(. 

ايطاليا املرتبة الوىل )6.35 مليون طن(  انتج 16.5 مليون طن واحتلت  الوروبي فقد  اما الحتاد 

تلتها ا�صبانيا )3.7 مليون طن( واليونان )1.7 مليون طن(.

بلغت الكميات امل�صدرة عامليًا 5.6 مليون طن �صدرت منها الوليات املتحدة المركية 1.3 مليون 

طن واملانيا 980 الف طن واململكة املتحدة 676 الف طن, وبلغت الكميات امل�صتوردة 5.4 مليون طن 

وكانت ح�صة هولندا 1.33 مليون طن وا�صبانيا 1.18 مليون طن واملك�صيك 1.1 مليون طن. 

�صوق نيو كوفنت غاردن – انكلرتا

البندورة العادية املو�صبة يف كرتونة �صعة 5 كلغ او قف�ض �صعة 6 كلغ: �صجلت معدلت �صعر البندورة 

كالتايل: ال�صنف املحلي )2.31 د.اأ./كلغ - بني اواخر اآذار ونهاية ايار( ,  البندروة البلجيكية )2.36 

بداية  د.اأ./كلغ - بني  الكاناري )1.24  امل�صتوردة من جزر  البندورة  ني�صان وايار(,  د.اأ./كلغ - بني 

العام وبداية ايار(, البندورة املغربية )1.65 د.اأ/كلغ - بني اواخر كانون الثاين وبداية اآذار(, البندورة 

الهولندية )2.70 د.اأ./كلغ - مو�صبة يف كرتونة �صعة 5 كلغ-على ال�صتلة و2.25 د.اأ./كلغ - مو�صبة 

د.اأ./كلغ - مو�صبة يف كرتونة �صعة 5 كلغ-على  يف قف�ض �صعة 6 كلغ(,البندورة ال�صبانية )1.87 

ال�صتلة و1.33 د.اأ./كلغ - مو�صبة يف قف�ض �صعة 6 كلغ(.

�صوق هامبورغ – املانيا 

البندورة العادية املو�صبة يف كرتونة �صعة 5 كلغ او قف�ض �صعة 6 كلغ او 7 كلغ: وا�صل معدل �صعر 

البندورة من م�صدر تركي بالرتفاع من2.51 د.اأ/كلغ يف ك2 وتوقف العر�ض على �صعر 3.35 د.اأ/كلغ 

اوائل اآذار. انخف�صت معدلت ا�صعار البندورة ال�صبانية خالل �صهر �صباط ملختلف العبوات ثم ارتفعت 

يف اآذار ومعاودة انخفا�صها لترتاوح بني 1.60 و1.82 د.اأ./كلغ )بح�صب العبوة( نهاية �صهر ايار حيث 

و�صل �صعر البندورة الع�صوية اىل 3.61 د.اأ./كلغ.

�صوق رينجي�ش – فرن�صا

 1.57-1.40 كالتايل:  ايار(  و�صهر  ال�صنة  اول  )بني  الكيلو  �صعر  معدل  تراوح  العادية:  البندورة 

للبندورة املحلية  د.اأ./كلغ  للبندورة املغربية, و 2.40  د.اأ.  ال�صبانية, و2.10 - 1.47  للبندورة  د.اأ. 

)ني�صان-ايار(.

�صوق �صوفيا – بلغاريا: 

د.اأ./كلغ  الكيلو 1.28  كالتايل:  الكيلو  ا�صعار  بلغت معدلت  املتو�صط:  العادية من احلجم  البندورة 

للبندورة اليونانية )تواجدت منذ اول ال�صنة(, و1.45 - 1.64د.اأ.  للبندورة الرتكية  و1.55 د.اأ./كلغ 

وحملي  اآذار  �صهر  خالل  د.اأ./كلغ(   1.25( اردين  م�صدر  من  البندورة  وتواجدت  ال�صبانية.  للبندورة 

وايطايل يف ني�صان وايار.

�صوق وار�صو–  بولندا: 

البندورة العادية: ارتفع �صعر البندورة امل�صتوردة من 1.94 د.اأ./كلغ اول ال�صنة اىل 2.03 د.اأ/كلغ 

وانخف�ض معدل �صعر البندورة املحلية من 5.61 د.اأ/كلغ يف �صباط اىل 2.31 د.اأ./كلغ يف ايار. 

In 2006, World production of tomatoes reached 125.5 million tons, with an EU share 
of 16.5 million tons. Top producing countries were: China (32.5 million tons), the USA 
(11.25 million tons) and Turkey (9.85 million tons). On the EU level, leading producers 
were Italy (6.35 million tons), Spain (3.7 million tons) and Greece (1.7 million tons).

World exports of tomatoes for that year were valued at 5.6 million ton while world 
imports were valued at 5.4 million tons. Top exporters were the USA (1.3 million tons), 
Germany (980 thousand tons) and the UK (676 thousand tons). Top importers were 
Holland (1.33 million tons), Spain (1.18 million tons) and Mexico (1.1 million tons).

 Exhibition  املعر�ض Address  العنوان Date & Place  الزمان واملكان Domain املجال

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

5-9 ت�رضين2، 2008 

بوخاري�صت، رومانيا
املنتجات الزراعية، التقنيات الزراعية،امل�صتلزمات الزراعية

ELMA - Food and Agriculture Show Fax: +358-9-142358
http:// www.finnexpo.fi

7-9 ت�رضين2، 2008 

هل�صينكي، فنلندا

املنتجات الزراعية، الآلت واملعدات الزراعية، امل�صتلزمات 

الزراعية، تفنيات ال�صناعات الغذائية، �صناعة النبيذ

EIMA INTERNATIONAL Fax: +39-06-4402722
http:// www.eima.it

12-16 ت�رضين2، 2008 

بولونيا، ايطاليا

املنتجات الزراعية،  هند�صة احلرجيات، اآلت ومعدات لالعمال 

احلرجية، التقنيات الزراعية، �صناعة اللبان والجبان

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

27-30 ت�رضين2، 2008 

انطاليا، تركيا
هند�صة احلرجيات، اآلت ومعدات لالعمال احلرجية

VINITECH Fax: +33-5-56119999
http://www.bordeaux-expo.com

2-4 كانون1، 2008 

بوردو، فرن�صا

املنتجات الزراعية، التقنيات الزراعية، امل�صتلزمات الزراعية، 

البيوت البال�صتيكية، تقنيات التو�صيب

AgroVak Fax: +31-20-646-4469
http:// www.agrovak.nl

9-12 كانون1، 2008 

Bosch Den، هولندا
اآلت وتقنيات �صناعة النبيذ، التو�صيب

International Green Week Berlin Fax: +49 030-3038-2019
http:// www.gruenewoche.de

16-25 كانون2، 2009 

برلني، املانيا

املنتجات الزراعية، التقنيات الزراعية،امل�صتلزمات الزراعية، 

التقنيات الزراعية، جتهيزات للحدائق

AGRO + MASHEXPO Fax: +36-1-2636098
http:// www.agromashexpo.hu

28-31 كانون2، 2009 

بودابي�صت، هنغاريا

التقنيات الزراعية،امل�صتلزمات الزراعية، زراعة الفواكه 

واخل�صار والزهار، التقنيات الزراعية، تقنيات احلفظ 

والتو�صيب، البذار وال�صمدة

IPM Essen - International Fair for Plants, 
Technology, Floristry, Sales Promotion

Fax: +0201-7244-513
http:// www.ipm-messe.de

29 كانون2-1 �صباط 2009

Essen، املانيا
امل�صتلزمات الزراعية ، زراعة الفواكه واخل�صار والزهار، البيوت 

البال�صتيكية وال�صمدة، حماية النبات
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للح�صول على اأعداد الن�رشة واإر�صال املقالت والأ�صئلة واملقرتحات, تدعو “اأخبار التنمية الزراعية” القراء الكرام لالت�صال على العناوين التالية:

م�رشوع التنمية الزراعية

Agriculture Development Project
ADP

MED/2003//5715

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

ت�لف�ون: 849646 / 01 -  فاك�ض: 849648 / 01

joumana.karame@adplb.com :الربيد اللكرتوين

ghada.itani@adplb.com

مقر غرفة التجارة وال�صناعة والزراعة يف بريوت وجبل لبنان

ال�صنائع, �صارع جو�صتينيان, الطابق 12, بريوت - لبنان

تلفون: 353390/01  مق�صم303 و304 - فاك�ض: 349614/01

agriculture@ccib.org.lb :الربيد اللكرتوين

Conferences and Workshops ندوات وور�ض عمل

Farmers’ Groups: ID جتمعات املزارعني: بطاقة تعريف

تاأ�ص�صت  اجلمعية التعاونية الزراعية يف را�صيا الفخار يف قرية را�صيا الفخار عام 1993 من 12 

ع�صواً وهي ت�صم حاليًا 72 ع�صواً  يهتمون بزراعة وتطوير قطاع الزيتون يف منطقة را�صيا ومزرعة 

اخلريبة حيث يوجد قرابة 45000 �صجرة اكرثمن ثلثها مل يدخل يف النتاج الفعلي بعد.

م�رشوع التنمية الزراعية:

تعاقدت اجلمعية التعاونية مع وزارة الزراعة �صمن م�رشوع التنمية الزراعية, 

بهدف تنظيم النتاج وخف�ض كلفته وحت�صني نوعيته وت�صويقه بعد تاأمني املواد 

الولية �صمن املو�صم وخارجه و�صمان جودة و�صالمة املنتجات امل�صنعة التي 

تزيد من القيمة امل�صافة على املنتجات وبالتايل مدخول الأع�صاء وذلك عرب 

جرار  �رشاء  اجلمعية  وامتت  الزيتون.  وت�صنيع  لنتاج  متطورة  معدات  تاأمني 

زراعي وفرامة ومر�صة وح�صادة ثمار وهي يف �صدد  اإمتام املناق�صات اخلا�صة 

مبكب�ض الزيتون وبيك اآب ومكنة ر�ض الع�صب وجرار زراعي اآخر.

كما يقدم امل�رشوع امل�صاندة التقنية والإر�صاد لأع�صاء التعاونية يف جمالت 

عدة اأهمها التدريب يف جمال تطبيق نظم اجلودة و�صمان �صحة الغذاء واأعمال 

الت�صويق امل�صرتك ملنتجات الأع�صاء والدارة اجليدة للتعاونيات.

ومن النتائج املتوقعة واخلدمات التي توؤمنها التعاونية لالأع�صاء ما يلي:

- التقليل من الهجرة اىل املدينة.

- توزيع ن�صوب ا�صجار مثمرة, ا�صمدة, وادوية با�صعار ت�صجيعية.

- امل�صاركة يف احلمالت اجلماعية ملكافحة ذبابة الزيتون عرب ن�رش م�صائد 

فرمونية وغذائية ملنع تعري�ض البيئة خلطر ال�صتعمال املفرط لل�صموم.

املعار�ض  يف  وامل�صاركة  الر�صادية  واملن�صورات  الزراعية  الندوات   -

واحلمالت الدعائية عن ال�صفات الغذائية ومميزات الزيتون.

طرق  تعزيز  اجل  من  م�صرتك  ب�صكل  النتاج  لت�صويق  عديدة  حماولت   -

الت�صويق احلديث والتوزيع.

من  وال�صتفادة  البلدة  انتاج  كامل  وت�رشيف  حت�صني  اىل  اجلمعية  تتطلع 

�رشر  باي  الت�صبب  دون  وورق(  خ�صب,  جفت,  )زبار,  الزيتون  زراعة  خملفات 

للبيئة.

عام  بعقلني  مدينة  يف  ومركزها  ال�صوف  ق�صاء  يف  الزيتون  ملزارعي  التعاونية  اجلمعية  تاأ�ص�صت 

2001 وهي ت�صم حاليًا 535 ع�صواً يتعاطون زراعة الزيتون وانتاج الزيت وال�صابون وبع�ض ا�صناف 

الفاكهة.

م�رشوع التنمية الزراعية:

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

حتويل  خالل  من  الزيتون  زيت  من  ال�صابون  اأنتاج  بهدف  الزراعية, 

جديد  بغالف  �صابون  مكعبات  اىل  لالأكل  ال�صالح  غري  الزيتون  زيت 

ال�صابون مب�صاحة 400  البناء املخ�ص�ض لت�صنيع  وجذاب وقد امتت 

وقدره  الأوروبية  املنحة  قيمة  من  الأول  اجلزء  على  وح�صلت  م2 

63.943 يورو, وهي ب�صدد اإمتام املناق�صات اخلا�صة ب�رشاء وتركيب 

معدات لت�صنيع زيت الزيتون وانتاج مكعبات ال�صابون والتغليف.

التعاونية  لأع�صاء  والإر�صاد  التقنية  امل�صاندة  امل�رشوع  يقدم  كما 

يف جمالت عدة اأهمها التدريب يف جمال تطبيق نظم اجلودة واأعمال 

الت�صويق امل�صرتك ملنتجات الأع�صاء والدارة اجليدة للتعاونيات.

ومن الهداف واخلدمات التي توؤمنها التعاونية لالأع�صاء ما يلي:

الزيت  ت�صويق  ثم  ومن  والتخزين  والع�رش  القطاف  خدمات   -

وال�صابون

- حمالت ار�صادية لتوعية املزارعني على الطرق الزراعية احلديثة 

والن�صب للبيئة.

الزراعة  متطلبات  وتاأمني  الرتبة  واجنراف  الت�صحر  منع   -

امل�صتدامة.

مبا�رشة  بعد  لالع�صاء  العائدة  الت�صويق  وايرادات  حجم  تطوير   -

اعمال الت�صنيع وت�صويق النتاج

وتعمل التعاونية على اجناز م�رشوع حتويل خملفات ع�رش الزيتون 

ال�صجار  من  املقلمة  والجزاء  احلرجية  املناطق  ونواجت  ال�صلبة 

الب�صتانية اىل حطب. 

اجلمعية التعاونية الزراعية يف را�شيا الفخار- حا�شبيا

The ADP/ Ministry of Agriculture 
organized, in cooperation with 
the Federation of Lebanese 
Chambers, a training workshop 
on HACCP in regional Chambers 
& Batroun Maritime Center 
during May 2008. HACCP 
expert, engineer Youssef el 
Khoury conducted the three-
day-workshop and elaborated 
on the following issues:
• Food safety 
• HACCP system: scope of implementation, strengths and weaknesses.
• ISO 22000: scope of implementation and components
• Food related risks.
• How to implement HACCP.
• HACCP principles.
• Good production practices.
• Traceability in the food supply chain.
At the conclusion of the workshop, participants made a field visit to BioCoop 
Liban to check its quality and traceability systems.

ADP organizes a training workshop on HACCP

اجلمعية التعاونية ملزارعي الزيتون يف ق�شاء ال�شوف

ور�ض عمل حول نظام حتليل املخاطر و حتديد نقاط التحكم احلرجة

نظم م�رشوع التنميةالزراعية – وزارة الزراعة ور�ض عمل تدريبية حول نظام حتليل املخاطر و حتديد 

نقاط التحكم احلرجة خالل �صهر ايار 2008 بالتعاون مع غرف التجارة وال�صناعة والزراعة  يف لبنان 

ومركز علوم البحار يف البرتون, وذلك بح�صور اخلرباء العاملني �صمن امل�رشوع ووزارة الزراعة واحتاد 

الزراعيني.  املهند�صني  من  وعدد  امل�رشوع  مع  املتعاقدة  املزارعني  جتمعات  واع�صاء  ومدراء  الغرف 

امتدت الور�ض على ثالث مراحل ملدة ثالث ايام كل مرحلة قدم خاللها املهند�ض يو�صف اخلوري اخلبري 

يف التدقيق عرو�صًا �صاملة عن املو�صوع ت�صمنت املعلومات ال�صا�صية التالية:

- تعريف عن نظام ال�صالمة الغذائية

- مقدمة عن نظام الها�صب:

• نطاق وجمالت تطبيقه
• نقاط ال�صعف ونقاط القوة

- تعريف عن نظام اليزو 22000

• عائلة اليزو 22000
• متطلبات وجمال تطبيق اليزو 22000

- تعريفات الها�صب وانواع املخاطر املتعلقة بالغذاء

- كيفية تطبيق النظام:

• ت�صكيل فريق الها�صب
• و�صف املنتج وحتديد ال�صتعمالت املحتملة

• و�صع الر�صم الن�صيابي لعملية الت�صنيع
• التحقق من مطابقة الر�صم البياين للواقع يف امل�صنع

- مبادئ الها�صب ومنها:

• حتليل املخاطر وتقييمها
• حتديد نقاط التحكم احلرجة وحتديد حدودها احلرجة

• اجراءات التحكم
الت�صحيحية  العمال  نظام  و�صع   •

الواجب اتخاذها

- املمار�صات الت�صنيعية اجليدة

الغذائية  ال�صل�صلة  يف  التتبع  نظام   -

وامكانات امل�صادقة والتوثيق والتطبيق.

زيارة  العمل  ور�صة  نهاية  يف  مت 

الزراعية  التعاونية  اجلمعية  موقع  اىل 

“بيوكووب لبنان” حيث جال امل�صاركون 
على  التطالع  ومت  اجلمعية  من�صاآت  على 

ونظام  املنتجات  وحفظ  حت�صري  طرق 

العمل والتتبع ومدى تطبيق دليل اجلودة 

ع�صام  املهند�ض  مديرها  قبل  من  لديها 

غربيل.


