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  :تمهيد

انية لمنتجـات البسـت   بين األسواق المستوردة ل   تحتل األسواق األوربية المكانة األولي      

كل مـن   لمستمر  ال التطوير يرجع ذلك إلى  و. فهي تعد سوقا أساسيا نشطة ذات تنافسية عالية       

 طلـب    وتلبيـة  ،القيمـة المضـافة    حيث أن الموردين ينشدون      ،عرضهاطرق  المنتجات و 

  .بميزة تنافسية والتمتع  ،المستهلك

 وتنميـة  وبهدف االحتفـاظ هذه األسواق  إلى  الموردين  من أهم   منولث  و دول الك  وتعد

تواجدهم بتلك األسواق فانه يتعين علي الصناعات بتلك الدول مواصلة العمليات اإلبتكاريـة             

   .النشطة

ليكـون  فقد تم إعـداده      ،  الدليل تغطية شاملة لكافة األسواق األوربية       هذا يتضمنال  

 يوضح الفرص المتاحة ومتطلبات الحفاظ علي وتنميـة التواجـد فـي بيئـة               مؤشربمثابة  

ـ مكن من خاللهـا ت     ي بعينها والتي ويركز هذا الدليل علي أسواق ومنتجات       . يكيةدينام  حيوض

 فرص تواجد موردين    أوفيما يتعلق بحجم الطلب، معدالت نمو حجم الطلب          المتاحةالفرص  

  .جدد

: منهـا  علي مجموعة من العوامل      ويعتمد الحفاظ علي وتنمية التوريد الجيد لألسواق      

 ،السوقدراسة   ، المحصول نمية ت إلى جانب تجارب   ،بعد الحصاد ا  ومعالجة م اإلنتاج  عملية  

 واالتصـال   اتخـدم الجيد والفعـال لل   تقديم  إمكانية التوصل إلى عروض شحن تنافسية، ال      

  .باألسواق

علي نطـاق    العوامل السابق ذكرها     هذهالمتعلقة ب عملية  المعلومات  الالدليل  هذا   ويقدم

القائمين علي عمليات اإلنتـاج والتصـدير،والمتوقع       تحقيق االستفادة لكال من؛    بهدفواسع  

  .انضمامهم وقيامهم بهذه العمليات
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  مقدمة

 االتحاد األوروبي خمس عشـرة دولـة ، ويصـل عـدد             أعضاءيبلغ عدد الدول    

كما يعد االتحاد األوروبي اكبر سـوق عـالمي         .  مليون مستهلك  ٣٧٠المستهلكين بها إلى    

 حيث وصلت قيمة وارداته من الخضر الطازجة فـي          مستورد للخضر والفاكهة الطازجة،   

 بليون يورو،  بينما وصلت قيمة وارداته من الفواكه الطازجة           ١ إلى اكثر من     ١٩٩٩عام  

 مليـون   ٢٦٠وتحتل صادرات دول الكومنولث حـوالي       .  بليون يورو  ٥,٦إلى اكثر من    

ي قيمة واردات  بليون يورو من الفاكهة الطازجة من إجمال١,٤٤، وتيورو من الخضراوا

  .االتحاد األوروبي من الخضر والفواكه الطازجة

من وجهة النظر اإلحصائية والقانونية تعد دول االتحاد األوروبـي حاليـا سـوقا              

موحداً وذلك بالرغم من أن عملية توحيد القوانين تواجه العديد من العقبات بسبب اختالف              

ا محليا لكل منهـا ثقافتـه عاداتـه         حيث يضم االتحاد خمسة عشر سوق     . أنماط االستهالك 

كما انـه فـي     . وظروفه المناخية واقتصادياته والتي تؤثر مجتمعة على سلوك المستهلك        

 يتضح التنوع في كل من تفضيالت األغذيـة، المتطلبـات   الكبرىنطاق األسواق الوطنية  

  .الموسمية، وسلوكيات الشراء والتي تعكس اختالف الثروات والطبيعة الجغرافية

تجتذب أسواق االتحاد األوروبي المصدرين بشكل ملحوظ حيث تعد سوقا كبيـرا         و

أيضا . يشتمل علي أنماط مختلفة من المستهلكين ويتوافر فيه طلب رئيسي على الواردات           

فان التشريعات والقوانين الموحدة التي تحكم النفاذ إلى األسـواق تعنـي إن اإلجـراءات               

  .حدى األسواق يتم تطبيقها علي كافة األسواقالتنظيمية الخاصة بالتصدير إلى إ

وتتميز تجارة المحاصيل الطازجة باالتحاد األوروبي بصعوبتها حيث يتشبع سوق          

األغذية باالتحاد األوروبي بالكثير من المنتجات التي تتنافس من أجل الفوز بحصة داخل             

جدد تقديم منتجـات    لذلك يتعين علي الموردين ال    . هذا السوق الذي يتسم بمعدل نمو ضئيل      

أخرى للنفاذ إلى تلك األسواق بالرغم من أن ذلك يعرض المصدرين الحاليين إلى مواجهة              

  .منافسة قوية مع انخفاض النسبة السوقية المتبقية

 عامـا السـابقة   العشرة أعوام السابقةعلى مدار بشكل أساسي  التجارة  وقد تغيرت 

لبيع بالتجزئة  اسيطرت سالسل منافذ    نما  حي ثورة   بأوروباهيكل سوق األغذية    واجه   حيث
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علـي عمليـات توزيـع األغذيـة علـي           المراكز التجارية الكبرى، واألسواق      ،الكبرى

  .األسواق األكثر تطوراعلي  عدد قليل من الشركات ويسيطر حاليا. المستهلكين

  

مـن   ينردالموب مباشر طرق اتصالتم إيجاد وإلى جانب دعم وتعزيز السوق فانه     

أسواق الجملة  تتم من خالل التوريد إلى      التوزيع التقليدية التي    وقنوات  إحالل طرق    اشأنه

ـ  آثـار  ولهـذا . والتي بدورها تبيع إلى المتاجر المحلية والتجار        علـى مصـدري     ة هام

 أن يكون قادرا على مواجهة التنافس داخل        ورد علي الم  تعينحيث ي ،  المحاصيل الطازجة 

ضغوط األسعار، تعدد أنماط االستهالك واالهتمامـات       حيث أن لكل من     أسواق المستهلك   

  .المختلفة للمستهلك تأثيرها المباشر علي المورد

. البيئة التشـريعية المتغيـرة    وباإلضافة إلى ذلك فانه يجب على المصدر مواجهة         

 إلى السوق؛   النفاذفمن ناحية أدت عمليات التنسيق والخفض التدريجي للتعريفة إلى تسهيل           

، العنونـة ،  المواصـفات  يتضمنإصدار ثاني من القوانين     نشر   فقد تم  أخرى   ومن ناحية 

  . الخ .....يةالصحواألمور ، التعبئة  الحشرات، مبيداتمضافةالمواد ال

 علي مصدري المحاصيل الطازجـة      تعينومن أجل المنافسة في ظل هذه البيئة، ي       

  :ما يلي

o لسوقباالجيدة والمعرفة  اإللمام.  

o هوسعر المنتج  بين جودةالتوازن.  

o إمكانية التواجد الدائم في السوق.  

لتجارة باالتحاد األوروبي حيث يقوم بعمل دراسة عن عن ا مقدمةهذا الدليل يقدم و

 مشـروعات التصـدير واللـوائح       ذات السوق الواعد، أنشطة   منتجات  ال و ،أسواق االتحاد 

  .ارض التجارية عناوين وأسماء المعوتتضمن الملحقات بهذا الدليل. الخاصة بذلك

ويتمثل الغرض من هذه اإلرشادات مساندة كافـة األطـراف المعنيـة بتوريـد              

حيث تتفـق هـذه   . المحاصيل الطازجة إلى االتحاد األوروبي  ذات منشأ دول الكومنولث       

اإلرشادات مع نظيراتها التي أعدتها سكرتارية دول الكومنولث فـي بدايـة التسـعينات              

انية وأسواق شمال أوروبا، كما انه يقدم مراجعة كاملـة تشـمل            لألسواق البريطانية، األلم  

  .كافة الدول أعضاء االتحاد األوروبي
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  :مرجع يتسم بالتالين من صياغة هذا الدليل إلى وضع وويهدف المؤلف

 حيث يتضمن كافة الموضوعات العملية الهامة المتعلقة بالتجارة الدولية          –عملي   

 .للمحاصيل الطازجة

حيث يقدم المعلومات في صورة مباشرة وسهلة ال تتطلـب           –ليه  سهل التوصل إ   

  .متخصص في مجال المحاصيل الزراعيةأي تدريب 

أخرى للمعلومـات التـي     رشد المستخدم إلى مصادر     حيث ي  – ذو صيغة داللية   

  .تتضمن تفاصيل اكثر أو بيانات اكثر تحديثا
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   نظرة عامة على السوق -الفصل األول 
  ـــــــــــــــــــــــ

  

  االتحاد األوروبي 
  خلفية 

الفحـم  بين إنتـاج     المشاركة بهدف   ١٩٥٠بناء علي اقتراح تم تقديمه خالل عام        

 دولة  ١٥ اقتصاديات   مجدإلى النمو و   االتحاد األوروبي    اتجهوالصلب في فرنسا وألمانيا،     

د تـم   قف ،القضاءوتوحيد هذه الدول المختلفة خاصة في مجال السياسة           ويستمر ،أوروبية

في  إقامة سوق موحدة  بالفعل  تم  و. بالفعل توحيد هذه الدول من الناحية االقتصادية والمالية       

  .١٩٩٣عام 

  :مجموعة الدول األعضاء 

  ):التعداد السكاني( دولة عضو ١٥يتضمن االتحاد األوروبي حاليا 

  

  ) مليون٠,٤(  لوكسمبورج  ) مليون١٠,٢(  بلجيكا

  ) مليون١٥,٨(  هولندا  ) مليون٥,٣(  الدانمارك

  ) مليون٨,١(  أستراليا  ) مليون٨٢(  ألمانيا

  ) مليون١٠(  البرتغال  ) مليون١٠,٥(  اليونان

  ) مليون٥,٢(  فنلندا  ) مليون٣٩,٤(  أسبانيا

  ) مليون٨,٩(  السويد  ) مليون٥٩(  فرنسا

  ) مليون٥٩,٢(  المملكة المتحدة  ) مليون٣,٧(  أيرلندا

      ) مليون٥٧,٦(  إيطاليا

  

النـرويج  إلى االتحاد تقريبا كافة دول غرب أوروبا باستثناء كـل مـن      وانضمت  

  .وسويسرا

تعتبر تركيـا مرشـح     ف: توسيع االتحاد األوروبي  بهدف استمرار    اتمناقشال وتعقد

 كل من قبرص ومالطة وعشر من دول شـرق          امضمانرسمي، وتجري مفاوضات حول     

  .أوروبا
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  التوحيد 

فان السـمات    االتحاد األوروبي    في أسواق ة  فيما يتعلق بتجارة المحاصيل الطازج    

  :األكثر أهمية لتوحيد الدول األعضاء هي كاألتي

o    التعريفـة ( علي الواردات المفروضة   القيود   تنفيذيتم   - توحيد الرسوم الجمركية 

وبعد ،   إلى االتحاد األوروبي   سلع ال نقطة نفاذ  عندفقط   )الخ…فحصال ،الجمركية

  .دول األعضاء دون أية رسوم إضافيةيتم تداول السلع بين ال ذلك

o   ،تأثير جوهري علـى    ذالهو -واألفراد  رأس المال، الخدمات     حرية تداول السلع  

تداول السلع القابلة للتلف بين الدول األوروبية حيث تتم إزالة كافـة            مدي تيسير   

  .القيود

o  ـ     بعيد   اثر) اليورو(عملة الجديدة   ل ول - توحيد العملة اري المدى علي النظـام التج

ويتضمن هذا الدليل أثار تلك العملة الموحدة علي المصدرين إلـى           . داخل أوروبا 

  .السوق األوروبي بالفصل الثالث من الدليل

o   السياسة الزراعية المشتركة) CAP (-      تم تحرير السياسة الزراعية المشـتركة 

على ويتم تطبيق هذه السياسة المشتركة فقط       . ي المحلي ائنتاج الغذ اإلبهدف حماية   

  .منتجات المناطق الزراعية المعتدلة المناخ

o   على سبيل المثـال تجمـع الـدول األفريقيـة ودول            العالقات الخارجية الموحدة 

  .الكاريبي ودول الباسيفيك

o  تتقـدم  ولكن عملية التوافق تلـك       لم يتم استيفائها حتى اآلن،       - توافق التشريعات

د واللوائح القومية ال تميز بـين       أن القواع  فيما يتعلق بالتجارة حيث      بصورة جيدة 

ومن المالحظ انه بـالرغم مـن تنـاقص عوائـق      . المنتجات المحلية والواردات  

 إصدار جديد من اللوائح الخاصة باألغذية والتي تغطى النقـاط          التجارية فقد ظهر  

  :اآلتية

  .المواد المضافة  -        . العنونة-

  .التعبئة  -    .المبيدات والملوثات  -

  .المنتجات العضوية  -        .الصحة  -

  .  الصحة النباتية-    . المواصفات القياسية-
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  : الجغرافيةطبيعةال 

  :يشمل االتحاد األوروبي مناطق جغرافية ومناخية مختلفة

o من مناخ البحر المتوسط شبه االستوائي إلى المناخ البارد في شمال اسكندنافيا.  

o  الحدود الشرقيةلقاري علي  اخالمنامن مناخ الساحل األطلنطي المعتدل إلى.  

o ،وبيرينز ودولوميتر من مستوى البحر إلى مرتفعات جبال األلب.  

  .أدى ذلك إلى تنوع المنتجات الزراعية والمواسم الزراعية داخل السوق الموحد

 ٣٧٠ باالتحاد األوروبي أكثر من      التعداد السكاني  ضم ي ،  ومن الناحية االجتماعية  

ية كبيرة ولذلك يتسم السوق األوروبي انه من اكبر األسواق           ذوي قوة شرائ   مليون مستهلك 

ولذلك يتسم السوق األوروبي انه سـوق اسـتهالكي         . العالمية للمنتجات الغذائية الزراعية   

  :متغير الخواص حيث

o جنوب شرق إنجلترا من ،شمال ألمانيا،  هولندا، بلجيكا،تعتبر كل من شمال فرنسا 

  .عالية، والنشاط الصناعي الكبيرذات الكثافة السكانية الالدول 

o شمال إيطاليا وشمال أسبانيا بثروات هائلة نسبيا،تتمتع كل من جنوب ألمانيا .  

o          يتصـفون  ) الحضـر ( نتتميز اسكندنافيا بقلة التعداد السكاني، أال  أن سكان المد

  .بالثراء

o        قافيـة   الث ، التغيرات التاريخية  نتيجةتغير سلوك المستهلك داخل االتحاد األوروبي

 ولكن ليس هناك سلوك موحد نتيجة للتنوع السكاني في الدول أعضاء            .والمناخية

 .االتحاد

o               وقد أدت الهجرة من المستعمرات السابقة ومن الدول المجـاورة خـالل القـرن

 .العشرين إلى تنوع سلوك المستهلك بأوروبا

 
  :تسويق األغذية داخل االتحاد األوروبي 

 الزراعية باالتحاد األوروبي سـوق أساسـي معقـد          يعد سوق المنتجات الغذائية   

 تحسين نظام التوزيع    إلىي حدث خالل العقدين الماضيين      ت ال ات التطور توقد أد . وموحد

تتعرض عمليـات التوزيـع     و. متباطئليتوافق مع البيئة التنافسية للسوق الذي يشهد نمو         
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لبيـع  الكبـرى ل  منافـذ   لا سـيطرت    حيثوالبيع بالتجزئة لألغذية بأوروبا لتغيرات هائلة       

 وأدي هـذا    ،على حصة كبيرة من السوق    مراكز التجارية الكبرى واألسواق     بالتجزئة وال 

فـي شـمال    ذلـك    ويتضح. البيع بالمتاجر الصغيرة  ) هيكل( نمطإلى التغير الجذري في     

من تجـارة    % ٧٠ مراكز التجارية الكبرى واألسواق علي حوالي      ال تسيطرأوروبا حيث   

  .ئةالبيع بالتجز

 حيث بين كل الدول األوروبية      قدربنفس ال لم يتقدم   نظام التوزيع   وجدير بالذكر أن    

 وسوف تشهد السـنوات     ،تخلفت دول جنوب أوروبا، ولكن خطوات التغير تظهر بوضوح        

 التطور مـن    نماذجوتختلف  .  سالسل البيع بالتجزئة   القليلة القادمة زيادة في حصة توزيع     

 تعتبر المتاجر التـي تبيـع بأسـعار         فعلي سبيل المثال  هلك  سوق ألخر تبعا لسلوك المست    

من ال أنها ليست على نفس هذه الدرجة        إ ، ذات أهمية بالغة   في األسواق األلمانية  مخفضة  

  . المملكة المتحدةبأسواقبالنسبة األهمية 

  حيـث   دول شمال أوروبـا    مستمرة في  التوزيع   نظم التغيرات الخاصة ب   مازالتو

 إلى االندماج واالتحاد، فعلي المستوي القومي توشك        التجزئةيسية للبيع ب  تتجه المراكز الرئ  

توسيع دائرة الـدمج واالتحـاد عبـر         نحو   اتجاه وهناك .عمليات الدمج هذه علي االنتهاء    

لبيـع  األمريكية الكبـرى ل   سلسلة  الوجدير بالذكر أن    .  شمال وجنوب أوروبا  بين   الحدود

السوق األوروبي حيث تقوم بالتعامل مع سالسـل         قد وصلت إلى     )Wal-Mart(بالتجزئة  

 الكبـرى ومن المقترح أن تسيطر خمسة من سالسل البيع         . البيع بألمانيا والمملكة المتحدة   

  .سوق االتحاد األوروبي من% ٤٠ علي ٢٠٠٥ عام بحلول

 حيث.  التوزيع التقليدية  هياكل تأثيرا جذريا علي     تحاد واال الندماج ا لنماذج كانوقد  

مورديها، بخالف ما كان معتادا عليه بين سالسل البيع بالتجزئة ومباشر  اتصالآلن يوجد ا

البضائع والتي بـدورها تبيعهـا إلـى        مراكز البيع بالجملة ب    بإمداد وردينيقوم الم من أن   

وبالرغم مـن االتصـال      . عدد من الوسطاء   ويتم ذلك من خالل   التجار والمتاجر المحلية    

إال انه مازالت الحاجة إلى الوسطاء قائمـة        سل البيع بالتجزئة    سالالمباشر بين الموردين و   

مع تغيير وتطوير دورهم في عملية التوزيع حيث يتعين عليهم تقديم العديد من الخـدمات               

  .بخالف البيع والشراء، وقد تزامن مع ذلك تضائل دور مراكز البيع بالجملة

مواكبة التنـافس داخـل      علي المصدر تفهم طبيعة هذه التغيرات من أجل          تعينوي

فقد أصبحت القضية ليست فقط اختيار مورد قادر علي توريد المنـتج            . السوق األوروبي 
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االهتمام نحو اختيار شريك قادر علـي إدخـال          إلى السوق في شكل شحنات، ولكن اتجه      

المنتج إلى السوق بطريقة مناسبة وتوريد المنتج إلى سالسل البيع األساسية ومنافذ البيـع              

كما يتعين علي المصدر فهـم      . مراكز التجارية للبيع بالتجزئة أو إلى مصنعي األغذية       بال

  .احتياجات سالسل منافذ البيع بالتجزئة ومحاولة اإليفاء بها

  

  :بيع األغذية بالتجزئة 

  :األشكال اآلتيةفي تتم عمليات البيع بالتجزئة 

o  المراكز التجارية الكبرى واألسواق)Hypermarkets and Supermarkets (

المراكـز   ةتصـل مسـاح    حيث   :ها لمساحت طبقا الكبرى يتم تقسيم منافذ البيع      -

مسـاحة  فـي حـين أن      ،  ٢م٣٠٠٠أو   ٢م٢٥٠٠اكثر من   إلى  التجارية الكبرى   

 المراكز التجارية الكبـرى   تشتمل   و .٢م٢٥٠٠  و ٢م١٠٠٠بين   تتراوحاألسواق  

توفر اكثر من    ، ويمكن أن  يةغذائالغذائية وغير   العلي أنواع عديدة من المنتجات      

  . صنف غذائي مختلف٤٠٠٠٠

  الوصول إليهـا   سهل ي والقريالمدن  في المناطق المحيطة ب   عادة   تقع هذه المتاجر  

في ) Superettesويطلق عليها   ( الصغيرة   األسواقجد بعض   اوتت وأيضا. السيارةب

  .المراكز التجارية بالمدينة

بتنفيذ خطط شـاملة لتـرويج المبيعـات         تقومفبشدة  الكبرى  تتنافس هذه المتاجر    و

كما .  إلى جانب إيجاد الطرق الالزمة لجذب العميل       ،ووضع خطط لخفض األسعار   

بهـدف زيـادة     اإلنترنت   من خالل  بيعظهرت خدمة توصيل الطلبات للمنازل وال     

والتي تصـل     االتجاه نحو زيادة عدد ساعات العمل بالمتاجر       حصة السوق وأيضا  

  .المتاجر المجاورةإلى زيادة الضغط علي مما أدى   ساعة يوميا٢٤إلى 

في عدد من دول افتتاح أسواق جديدة هناك العديد من القيود التي يتم فرضها علي 

  . االتحاد األوروبي بهدف الحد من توسيع نطاق هذا الشكل من أشكال البيع

o متاجر البيع بتخفيضات هائلة) Hard Discount Stores (-من  هذا النوع عد  ي

يـتم تقـديم     حيث   )Supermarkets(األسواق   وأبسط من    احجم المتاجر أصغر 
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القليل من الخدمات وتوجه الجهود كافة نحو تخفيض األسعار إلى أقصـى حـد              

  .ممكن

o متاجر البيع بأسعار مخفضة Discount Stores)( -   تسعي إلى تحقيق أسـعار 

ودائمـا مـا    . سـتهالكية تنافسية من خالل المجموعات الشرائية أو الجمعيات اال       

  .المراكز التجارية بالمدينة، كما تشارك في أنشطة ترويج المبيعات في تتواجد

o متاجر بالجوارNeighborhood Stores)  (-   وعادة ما تكون هـذه المتـاجر 

 وتعرض  .مستقلة وأهلية وتتسم هذه المتاجر بصغر مساحتها وقربها من المساكن         

 النظافة بأسعار أعلي من المتاجر      معداتة و غذيهذه المتاجر أنواع مختلفة من األ     

 توصيلالتوفر خدمة   يمكن أن   ال أن موقعها متميز جدا، إلى جانب أنها         إاألخرى  

  .للمنازل

o  محالت البقالة) (Convenience Stores-   تشمل سالسل المراكـز التجاريـة 

ـ   . منافذ البيع الموجودة بمحطات البنزين ومحطات السكك الحديدية       و ذه تتسـم ه

  . وتقتصر المنتجات المعروضة علي المنتجات األساسيةالمتاجر بصغر مساحتها

o  المتاجر المتخصصـة) Specialized Stores (-  تـاجر   وبصـفة خاصـة الم

وهي تقوم فقـط ببيـع      . ومقرها وسط المدينة  .  الخضر والفاكهة  المتخصصة ببيع 

  .المحاصيل الطازجة بالمحالت الموجودة بمناطق البيع الرئيسية

o  األسواق) Markets (–         أسواق مفتوحة وهي مازالت شائعة بين دول أوروبـا  

  .بالرغم من تفاوت أهميتها كمنافذ بيع بالتجزئة

o المطاعم والمؤسسات،الفنادق ) Hotels, Restaurants and institutions (- 

 المكاتـب والوحـدات     ، المستشـفيات  ،بما في ذلك منافذ تقديم الطعام بالمدارس      

وتـتم  بعضها تملكها وتقوم بإداراتها شركة واحدة كسلسـلة تجاريـة           . ةالعسكري

 )ذاتية(مستقلة  في شكل منافذ بيع      تكون والبعض األخر . عمليات الشراء مركزيا  

  . بالشراء من الموزعين أو من أسواق البيع بالجملةمنفردةتقوم و

حيـث  سـريع    بشكل   ) ةغذائي ال اتخدمالقطاع  (  األخير   لقسمهذا ا تواجد   يتزايدو

، ومـن    داخل المملكة المتحدة   طازجة ال نتجاتالممبيعات  من إجمالي   % ٣٠حوالي  يشكل  

  .المتوقع استمرار انتشاره
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البيـع  تـاجر   وممراكز التجارية الكبرى واألسواق     لا منافذ البيع مثل     سالسلتقوم  

سـتقلة  أما المنافذ الم  .  أو مباشرة من الموردين     الموزعين من االشراء مركزي  ب بتخفيضات

  .للبيع بالتجزئة فتقوم بالشراء من  أسواق البيع بالجملة أو عن طريق الموزعين

 تلبية احتياجات المستهلك إلى حدوث تغيرات     محاولة و يةالتنافسالبيئة   ه هذ توقد أد 

 متـاجر البيـع     السلوقد حظيت س  . ة بالتجزئة في أوروبا   غذيألاجوهرية في عمليات بيع     

من خالل فعاليات   أو  الشراء  فيما يتعلق ب   وفورات النطاق من خالل    تنافسية   يزةبالتجزئة بم 

  .إدارة السالسل التجارية الموردة لتلك المتاجر

اء احتياجاته األسبوعية   إلى شر المستهلك  اتجه   حيث أنماط التسوق والتغذية  وتتغير  

مـن  العديد  في   اليومي   سوقمن الت يسهل الوصول إليه بالسيارة بدال       واحد فقط    تجرمن م 

  .المحالت المتخصصة

في المجتمعات الحالية هناك اتجاه نحو استهالك وقت اقل في إعـداد الوجبـات،              

فيشهد سوق منتجات األغذية نموا متباطئ من حيث . واتجاه إلى الوجبات سريعة التحضير

  .الحجم مع زيادة القيمة

  

  :بيع الخضراوات والفاكهة الطازجة بالتجزئة 

ن أهـم العناصـر المدرجـة ضـمن قائمـة منتجـات              الطازجة م  نتجات الم دتع

  .عامل جذب أساسي للعميلاكه الطازجة و وتعتبر الخضراوات والفSupermarketsـال

% ٤٠و% ٢٥يتـراوح بـين     والذي  ( الطازجة بالتجزئة    نتجاتالمبيع  هامش  يعد  

 ومع األخذ في االعتبـار      .خرىاألالبضائع  الخاص ب  المتوسط أعلى من    )لألغذية المجهزة 

 والفاكهة تتراوح بين    تالخسارة الناتجة عن األغذية القابلة للفساد، فان هوامش الخضراوا        

  .وهو اعلي من المتوسط العام% ١٥-%١٠

وقد ساعدت تجارة الخضراوات والفاكهة تجار البيع بالتجزئة علـى أن يأخـذوا             

. تياجاتهوضعهم داخل السوق عن طريق االستجابة الهتمامات وميول المستهلك وتلبية اح          

 الطازجة هي العامل الرئيسي الـذي يقـوم         نتجاتوترى مجموعات شركات البيع أن الم     

وبناء علي ذلك، فان عامل الجودة والسعر تعد مـن          . المستهلك علي أساسه بالحكم عليهم    

 مثل زيادة حجم المنتج مجانا       وكذا العروض المقدمة للمستهلك عند البيع      العوامل الرئيسية 
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عبوة إضافية مجانا مع كل عبوة      و تقديم   أ% ٢٥بنسبة  خفض سعر المنتج    أو  % ٢٥بنسبة  

  .يتم شرائها

 والفاكهة، حيث يعتمد    تويقوم التجار بالقليل من الدعاية واإلعالن للترويج للخضراوا       

تجار البيع بالتجزئة علي جهود الموردين المبذولة للترويج لكافة البضائع، ولكـن يمكـن              

لترويج لمنتج من المنتجات الطازجـة فـي حالـة عـدم معرفـة              االعتماد علي الدعاية ل   

  .المستهلكين بمنشأ المنتج أو عالمته التجارية

  

  :توزيع الخضراوات والفاكهة 

  الخضراوات والفاكهـة   لتوريد مع النظام التقليدي     )Supermarkets(األسواق  تعارض  ت

 عدوي. إلى تجار التجزئة   بداية من المزارع      من خالل عدد من الوسطاء واألسواق      والذي يتم 

 و التجـاوب مـع      األسـعار المرجوة من تنـافس      لتحقيق الفعاليات هذا التعارض هام جدا     

  :المحركات الرئيسية يسوق األغذية والتي تتمثل في

  .سالمة المنتج -  .التوافق مع متطلبات المستهلك -

  . األغذية الجديدة المبتكرة ومنها األغذية العرقية-        .الصحة -

  . القضايا األخالقية-    .القضايا المتعلقة بالبيئة -

  . التوافر علي مدار العام-

 شـروط   فبإمكانها تحديـد   البيع بالتجزئة    تاجر م سلساللومع تزايد القوة الشرائية     

 البيع  تاجر م سلسال وقد استطاعت    .ينمقاييس تقديم الخدمة وتحديد دور الموزع      ،التوريد

 حيث كانـت    هنظام التوريد التقليدي ومن كافة عيوب     ) نالتطور ع ( التخلص من    بالتجزئة

المنتجات تنتقل بين الوسطاء واألسواق، واتباع نظام اكثر مباشرة يوفر اتصاال مباشرا مع             

  .المزارعين

حيـث  . وقد تطور دور الموزعين من كونهم تجار جملة إلى موزعين متطـورين   

  :األتي بتقديم الخضراوات والفاكهةيقوم مستورد   أو موزع 

  .شحن األغذية داخل ثالجات أثناء انتقالها بين البالد -

  .التحكم في جو وسائل التخزين -
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  .تسهيالت ما قبل التعبئة -

  .)flotation systems for sorting( أنظمة التعويم بغرض التصنيف -

  .)ripening facilities (وسائل النضوج -

   .)blast-chilling(اآلفات  التبريد المفاجئ من أجل حماية المنتج من -

  .)pallet storage( ناقالت التخزين -

  .مكانية تتبع خط سير البضائع إ-

 إلـى   التقسيم السابق ألسواق األغذية    محل   المحركات السابق ذكرها  وقد حلت هذه    

  .الخ… ةمجمدسوق أغذية  محاصيل و،لحوم، منتجات ألبانسوق 

ختفاء العديد من تجار    ال نتيجةالفاكهة  عملية توزيع الخضراوات و   هيكل  وقد تغير   

التطور والتكيف   ذين استطاعوا عدد قليل من التجار ال     منذ بداية التسعينات، باستثناء    الجملة

بعـض   اتحاد وانـدماج  وقد نتج عن    . )Supermarkets(مع السيطرة المتزايدة لألسواق     

ممـا أدي إلـى تـدهور         عكسي بين الموزعين،   اندماج واتحاد منافذ البيع بالتجزئة نشأة     

  . مقارنة بالعشرة أعوام السابقةوضعف وضع أسواق البيع بالجملة بشمال أوروبا

يتعين علي الموردين    هوكنتيجة للتقارب القوي بين تجار التجزئة والمزارعين، فان       

ويتضح ذلـك   . تلبية احتياجات المستهلك التي كان يتعين علي تجار البيع بالتجزئة تلبيتها          

األسـواق           مطالبـة    نعكاس حاجة المستهلك واهتمامه بسالمة األغذيـة علـي         ا خاللمن  

)supermarkets(      التأكد من خلو هذه المحاصيل مـن       بالتدريب الجيد للمزارعين بهدف

بداية من الحقول إلى كافة المراحل      سير كافة المنتجات     الجيد ل  تتبعالأية تطبيقات كيميائية و   

  .من خالل زيادة الطلب علي المنتجات العضويةوأيضا يتضح ذلك . اآلتية

 إلى تطور الخضراوات والفاكهـة      الوجبات سريعة التحضير  وقد أدى االتجاه إلى     

 مثل الحبوب المجهزة، السلطات الجـاهزة وسـلطة         إلى منتجات سابقة التجهيز   الطازجة  

 الحصـول   العميل علي استعداد لدفع أسعار أعلي من أجل       يكون   بذلكو. الفواكه المجهزة 

على مثل هذه المنتجات المجهزة مما يؤدى إلى زيادة قيمة المنتجات مع عدم زيادة حجـم                

وبالرغم من ذلك فان زيادة قيمة المبيعات بمتاجر البيع بالتجزئة ال        . المبيعات داخل السوق  

 إلى جانب وتكاليف التعبئة    تعني زيادة العائد علي المنتجين نتيجة إلى زيادة تكاليف الشحن         

  .بمتاجر البيع بالتجزئةارتفاع هامش السعر 



 ١٧

، تقوم وحدات الشراء بسالسل      بين تجار التجزئة والمزارعين    ولتحقيق هذا التقارب  

متاجر البيع بالتجزئة بالتعاقد مع عدد قليل من الموردين، مما يؤدي إلى تحديد مواصفات              

. لموسم أو حتى طوال العـام     المنتج بدقة وإمكانية أن يقوم المورد بتوفير المنتجات طيلة ا         

ولذلك يتعين على الممول التعاقد مع عدد من المزارعين بهدف تغطية كافـة التزاماتـه،               

وكنتيجة لذلك فان نظام تجارة المنتجات الطازجة يتغير تدريجيا من نظام التسـليم علـي               

  .شحنات إلى نظام تعاقدي

مية إال أنها تسيطر علي     وبالرغم من أن هذه االتجاهات تختلف عن نظيراتها العال        

فتصل اآلن نسبة مبيعات تجار التجزئة في المملكـة         . أشكال التوزيع داخل شمال أوروبا    

وبذلك فان مجـال  . من إجمالي مبيعات الخضراوات والفاكهة الطازجة   % ٨٣المتحدة إلى   

 البيع من غير خالل النظام السائد حاليا اصبح محدودا حيث يجد تجار الجملـة التقليـدين               

صعوبة شروط وظروف المتاجرة في تزايد مستمر مما يسمح للموزعين ذوي الخـدمات             

الجيدة إلى تملك زمام أمور التجارة حيث يمتد نطاق عمل هؤالء الموزعين عبر القـارة،               

وبالرغم من عدم تطور أسواق جنوب أوروبا إال أن شركات التوزيـع المندمجـة تقـوم                

  .بإمدادها من مخازنهم الرئيسية

  

  :بإيجاز، يتوقع من المزارعين المصدرين أنو

 يكون لديهم القدرة علي التجاوب مع طلبات المستهلك وعلى تلبية طلبـات تجـار               -  

  .التجزئة

  . يقوموا بالتتبع الجيد لسير المنتج-  

  . يقوموا بتنفيذ إجراءات أو تطبيقات زراعية في شكل جيد-  

 أن يكونوا قادرين علي التميـز مـن         وبذلك يتعين علي المتقدمين الجدد في األسواق      

خالل خلق ظروف احسن داخل األسواق، تقديم منتجات ذات جـودة عاليـة، تخفـيض               

ومع تضاؤل الهامش أمـام المنتجـين       . األسعار أو تقديم المنتجات العضوية في األسواق      

  .يتعين عليهم زيادة حجم اإلنتاج

دها، تخزينها، وربما تعبئتها،    ويقوم الموزعون المستوردون بشراء المحاصيل، استيرا     

ويلتزم المستورد بعقود قانونية خاصة بالمحاصيل ومـن ثـم يوجـد            . تسويقها وتوصيلها 



 ١٨

اهتمام خاص بشأن العمل الجاد مع ممول خارجي ومقابل هذا، فانهم يتوقعـون الـوالء               

  .وااللتزام والدعم

  

  :الخضراوات والفاكهة الطازجة في األسواق األوروبية 

o  تحاد األوروبي من المنتجين الرئيسيين للخضراوات والفاكهة حيث يقوم         يعتبر اال

كل من أسبانيا، اليونان، إيطاليا، البرتغال وبلجيكا بإنتـاج كميـات كبيـرة مـن               

ويمثل هذا اإلنتاج مشاركة مهمـة فـي النـاتج المحلـي            . الخضراوات والفاكهة 

  .اإلجمالي

o       روبي من الخضراوات والفاكهة    وفي منتصف التسعينات، وصل إنتاج االتحاد األو

 مليون طن حيث بلـغ      ٥٠يقدر إنتاج الخضراوات ب   .  مليون طن سنويا   ٨٠إلى  

ويتصدر كل من التفاح والليمـون قائمـة        .  مليون طن سنويا   ١٤إنتاج  الطماطم    

  .  مليون طن سنويا١٠منتجات الفواكه حيث وصل إنتاجهما إلى 

o      كجم سـنويا، أمـا بالنسـبة        ٨٥لي  ويصل استهالك الفرد األوروبي للفاكهة حوا 

وبالرغم من ذلـك    .  كجم سنويا  ١٤٠للخضراوات فيصل استهالك الفرد لها إلى       

  .تختلف أنماط االستهالك بين مختلف األقاليم

o         وتشـهد بعـض منتجـات      . ويتشبع السوق بالمنتجات الغذائيـة تشـبعا واسـعا

ق يتميز بصـفة     والفاكهة زيادة ملحوظة في االستهالك إال أن السو        تالخضراوا

. عامة انه يعتمد علي احتياجات المستهلك يتم توريد معظم المنتجات بشكل جيـد            

ويعتقد المحللون أن استهالك الخضراوات الطازجة يعاني انخفاضـاً متبـاطًئ،           

ويرجع هذا إلى االبتعاد عن الوجبات المعتادة وتحضير األغذية؛ واالتجـاه إلـى             

كما يري المحللون زيـادة     . ة والغداء بالخارج  الوجبات الجاهزة، الوجبات الخفيف   

ويرجع ذلك إلى االتجاه نحو الوجبات الخفيفة واألغذية  . استهالك الفاكهة الطازجة  

ويكون لعملية عرض المنتجات طوال العام تأثيرا ترويجيا حيث تنتفـي           . الصحية

  .الحاجة لتوعية المستهلك في كل موسم جديد

o     الدعاية واإلعالن بكونها محدودة بالرغم من النمو        تتسم الجهود المبذولة في مجال 

فالمستهلك ال يكون على درايـة بالعالمـات        . وكما ذكرنا آنفا    . الضئيل بالسوق 



 ١٩

التجارية ومنشأ منتجات المحاصيل الطازجة لذا تعد الدعاية عن منتج معين أيضا            

  .في صالح المنافسين الذين يقدمون هذا المنتج

o   ة الوحيدة المهمة هي مبادرات حكومية من خـالل القيـام           إن المبادرات التسويقي

بعمل حمالت، على سبيل المثال حمالت بين األطفال بهدف تنمية عادات الغـذاء             

الصحية،   أو من خالل الجهود المبذولة من أجل تشجيع االستهالك اليومي عـن   

 وجدير بالذكر، . طريق العرض اليومي لخمسة أصناف من الخضراوات والفاكهة       

أن الفواكه تعد من الوجبات الخفيفة ومن ثم فان المنتجات المنافسة تكـون مـن               

  .الحلويات مع وجود حمالت دعاية ضخمة داخل سوق األغذية

o               ومن المتوقع أن يقوم الممول بعمل حمالت تشجيعية تتمثـل فـي التخفيضـات 

 يؤدى  منتجات أكثر بأسعار أقل ممامأو تقدي) money off(المقدمة عند الشراء 

 .إلى تحسين صورة المتجر أمام المستهلك

  

  :مميزات سوق واردات الخضراوات والفاكهة الطازجة 

o        ويرجع ذلك  . يقوم االتحاد األوروبي باستيراد الخضراوات والفاكهة بصورة كبيرة

فبعض المنتجات ال يمكن زراعتها في المناخ       : إلى طبيعة مناخ االتحاد األوروبي    

 أو أن هذه الواردات موسمية وتتوافر باألسواق في غيـر           األوروبي، مثل الموز،  

مثـل أنـواع    –موسم إنتاجها باالتحاد األوروبي، ويتم استيراد بعض المنتجـات          

 نظرا الرتفاع قيمة تكلفة العمالة كمـا أن إنتاجهـا داخـل             -الخضراوات الجيدة 

 .أوروبا ال يكون اقتصاديا

 
  

 ضراوات والفاكهة الطازجة واردات االتحاد األوروبي من الخ١-١جدول 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ طن: الوحدات
 ٤٨٩,٠٢٧ ٤٠٤,٧٨٨ ٢٧٧,٢٧٢ ٦٤٩,٨٢٣ ٦٧٦,٠١٧ بطاطس
 ٢١٤,١٢١ ١٩١,٣٤٤ ١٦٠,٨٢١ ٥٠٩,٥٥٢ ٤٨٣,٥٧٤ طماطم

 ٣١٨,٣٧٥ ٣٨٦,٢٠٠ ٢٣٤,٢٤٠ ٣٠٦,٥٨٧ ٣٦١,٩٩٥بصل وثوميات  
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 ضراوات والفاكهة الطازجة واردات االتحاد األوروبي من الخ١-١جدول 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ طن: الوحدات
 .أخرى

كرنب وأنـواع   

 .أخري منه
١٠,٥٤٨ ٩,٢٢٦ ١٠,١٤٨ ١٠,٦٩٣ ٨,٨٣٤ 

 ٢,٠٩٠ ٢,١٦٠ ٢,٦٥٣ ٥,٣٥٢ ٢,٣٣٣ خس
ــزر  جــــ

ــراوات  وخض

 .جذرية

٢٩,٥٦٣ ٢٢,١٠٣ ١٨,٣٨٦ ١٨,٧٠٠ ١٥,٦٨٣ 

خيار وخيـار   

 مخلل
١٨,٣١٨ ٢٢,٢٠١ ١٨,٤٤٤ ٤٤,٠١٦ ٦٤,٥٢٧ 

النباتـا (الخضر

ــة ) ت البقليـ

legumes. 

٩٤,٧٠٤ ٧٧,٧٢٨ ٦٨,٤٦٧ ٦٧,٥٤٥ ٥٩,٣٥٥ 

ــراوات  خضـ

 أخرى
٢١٣,١٢٥ ١٩١,٩٣١ ١٦٣,٩٢٣ ١٥٧,٠٤٩ ١٣٣,٣٣٠ 

١,٨٠٥,٦٠ اإلجمالي

٨ 
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٧ 
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 ٣,٢٢٦,٥٦٢ ٣,٠٣٠,٠٣٨ ٣,١٧٥,٦٧٣ ٣,٩١٥,٦٦٢ ٣,٧٤٥,٣٨٥ موز

فواكه استوائية  

 متنوعة
٦٢٨,٩١٦ ٥٣١,٠٤٣ ٥٤٢,٠٩٦ ٥٣٤,٠٣٤ ٤٧٤,٢٨٩ 

 ١,٧٦٢  ١,٧٥ ١,٩٧٩,٢٢٠ ١,٧٤٨,١٢٨ ليمون
 ٥٥٤,٥١٠ ٥٠٨,٩٣٢ ٤٨٤,٥١٧ ٥١٤,٢٠٢ ٤٦٤,٩٦٩ عنب
 ٢٣٦,٢١٣ ١٩٣,٩٤٩ ١٦٦,٠٨٠ ١٥٨,٩٥٦ ١٥٤,٤٢٤ بطيخ

 ١,٠٩١,١٣٤ ٩٥٨,١٣٨ ١,١٣٤,٧٧٩ ١,٠٩٤,٨٣٤ ١,٠٩٦,٤٠٨ تفاح وكمثرى
ــة ذات   ١٧٢,٧٢٢ ١٥٢,٠١٠ ١٦٢,٦٠٤ ١٣٣,٥٥٣ ١١٣,٥٧٥فاكهـ
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 ضراوات والفاكهة الطازجة واردات االتحاد األوروبي من الخ١-١جدول 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ طن: الوحدات
 النواة

  ٣٠٥,٣٤٨ ٢٧٦,٢٤٦ ٢٦١,٨٢٤ ٢٤٧,٢٦٨ فواكه أخري
٨,٠٤٤,٤٤ اإلجمالي

٦ 
٨,٥٩٢,٣٥

٥ 
٧,٦٩٨,٩٦

٢ 
٧,٤٠٠,٨٦

٧ 
٧,٩٦٠ 

  EUROSTST:   المصدر

  

o   الواردات من خارج االتحاد األوروبي وال يتضمن التجـارة  ١-١يوضح الجدول 

 ١٩٩٩وقد قام االتحاد األوروبي في عـام        . الداخلية بين الدول األعضاء باالتحاد    

يـون يـورو،     بل ١ مليون طن من الخضراوات تصل قيمتها إلـى          ١,٤باستيراد  

  . بليون يورو٥,٦ مليون طن من الفواكه تقدر قيمتها ب ٨وحوالي 

o    بليون  ١,٨٥( مليون طن    ٣الموز حيث تبلغ قيمة وارداته      : أهم واردات  الفاكهة 

، ويـتم   ) بليون يورو  ٠,٩( مليون طن    ١,٨، أما واردات الليمون فتقدر ب       )يورو

أمـا حجـم    . اح والكمثـرى  من التف )  بليون يورو  ٠,٨( مليون طن    ١,١استيراد  

الواردات من الخضراوات فيعتبر أقل ويتصدر كل مـن البطـاطس، الطمـاطم             

وبالرغم من ذلـك يالحـظ      . والبصل المرتبة األولي ضمن واردات الخضراوات     

  . طن٢٠٠,٠٠٠زيادة حجم واردات بعض الخضراوات األخرى إلى أكثر من 

o        وبعض الفواكـه   ) خضرالجزر وال (زيادة حجم واردات بعض الخضراوات مثل

إلى جانب العنب والبطيخ    ) مثل األناناس، األفوكادو والمانجو   (االستوائية المتنوعة   

 .والفواكه ذات النواة

o        يعد سوق االتحاد األوروبي هو أكبر األسواق العالمية المسـتوردة للخضـراوات

ال ومن أهم المستوردين من خارج االتحاد األوروبي من الشم        . والفواكه الطازجة 

  .فرنسا، إنجلترا، ألمانيا وهولندا: الغربي

o             تعد الظروف المناخية بجنوب أفريقيا مناسبة اكثر لزراعة العديد من المحاصـيل

لمواسم أطول، ولكن يفضل المستهلكين المحاصيل التي تمت زراعتها محليا فـي            



 ٢٢

وبالرغم من أن المستهلكين بشمال أوروبـا يتوقعـون تـوافر           . المواسم المناسبة 

لمنتجات طيلة العام، إال أن مستهلكي دول جنوب أوروبا يتجهون إلـى شـراء              ا

  .المنتجات المحلية أثناء الموسم

o             تساهم الدول أعضاء الكومنولث بجزء كبير من واردات االتحاد األوروبي مـن

% ٢٥فتصل نسبة الواردات من الكومنولث إلى حـوالي         . الخضراوات والفاكهة 

 .من إجمالي الواردات

  

 أشكال الواردات من الكومنولث حيث تسيطر الفاكهة علي هذه          ٢-١ضح الجدول   ويو

  .التجارة

  واردات االتحاد األوروبي من دول الكومنولث٢-١جدول 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ طن: الوحدات
 ١١٧,١٤٧ ٩٩,٣٠٦ ٣٧,٧٢٧ ١٩١,٢٧٧ ١٧٩,٥٢٨ بطاطس
 ٢٩٧ ٢٦٠ ٧٧ ١٢ ١٣٥ طماطم

بصل وثوميات  

 أخري
١٦٥,١٢٧ ١٦٤,٦٠٥ ١١٦,٠٤٨ ١١٢,٩٢٥ ١٤١,٥١٤ 

كرنب وأنواع  

 أخري منه
٦٦ ١٦٠ ١٧٣ ١٤١ ٢٣٧ 

 ٧ ٥ ٤٠ ٢٠٦ ١٢٥ خس
جــــــزر 

ــراوات  وخض

 جذرية

٢,٣١٢ ٢,١١٠ ٢,٢٧٠  ٢٦٩ 

خيار وخيـار   

 مخلل
  ٦ ١٠ ٦ 

النباتا(الخضر

ت 

)البقليـــــة

legumes.  

٤١,٣٤٨ ٣١,٠٨٣ ٢٨,٦٤٦ ٢٨,٨٦٤ ٢٤,٧٩٩ 
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  واردات االتحاد األوروبي من دول الكومنولث٢-١جدول 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ طن: الوحدات

خضـــراوات 

 .أخرى
٣٣,٢١٢ ٣٠,٧١٠ ٢٧,٤٠٠ ٢٠,٠٢٠ ٢١,٠٣٥ 

 ٣٥٩,٥٥٨ ٣٢٨,٢٤٩ ٢١٢,٣٨٧ ٣٦١,٧٨٩ ٣٧٠,٠٧٢ اإلجمالي

 
 ٤٠٣,٧٨٥ ٣٧٢,٥٧٨ ٤٢٧,٦٥٩ ٥٠٧,٤٨٢ ٤٨٠,١٢٨ موز

فواكه استوائية  

 متنوعة
٩٩,٢٢٤ ١٠٢,٢٥٣ ٨٥,٢٧٩ ٧٦,٧ ٦٩,٣٧٨ 

 ٥١٠,٢٣٨ ٥١٧,١٣٥ ٤٢٠,١٢٦ ٤٥٩,٢٨ ٣٨٦,٣٧٦ الموالح
 ١٥٣,٥١٦ ١٣١,٤٢٤ ١٢٥,٣٨٥ ١٢٤,٨٧٥ ٩٤,٧٥١ عنب
 ٤,٢٠٦ ٤,٦٥٥ ٨,٣٣٣ ٧,٠٣٤ ٦,٩٤ بطيخ

 ٤٤١,٤٩٦ ٤٠٦,٦٤٠ ٣٨٥,٤٩٣ ٤٤٥,٧٨٩ ٣٧٢,٨٧٨ تفاح وكمثرى
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 EURO STAT:   المصدر

  

o          تعد المملكة المتحدة أكبر الدول المستوردة للخضراوات والفاكهة من الكومنولث .

ويليها كال من بلجيكا وهولندا، ثم يقوم المستوردون بتوزيـع المحاصـيل علـي              

  .األسواق األخرى بأوروبا

o         كومنولث في العديد مـن     وتظهر هذه الزيادة في الواردات من الدول األعضاء بال

 . المنتجات

  



 ٢٤

  

  

  

  . حجم حصة واردات الكومنولث في السوق٣-١ويوضح الجدول 

  

 )بالكمية( حصة واردات دول الكومنولث ٣-١جدول 
 ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ طن: الوحدات
 %٢٤ %٢٥ %١٤ %٢٩ %٢٧ بطاطس

 %٠ %٠ %٠ %٠ %٠ طماطم
 %٥٢ %٤٥ %٥٠ %٣٧ %٣٩بصل وثوميات أخرى

كرنب وأنواع أخري   

 منه
١ %٢ %٢ %١ %٣% 

 %٠ %٠ %٢ %٤ %٥ خس
جزر وخضـراوات   

 جذرية
٨ %١٠ %١٢ %١٢ %١٧% 

 %٠ %٠ %٠ %٠ %٠ .خيار وخيار مخلل
النباتــات (الخضــر 

  .legumes )البقلية

٤٤ %٤٠ %٤٢ %٤٣ %٤٢% 

 %١٦ %١٦ %١٧ %١٧ %١٦ .خضراوات أخرى

 
 %١٣ %١٢ %١٣ %١٣ %١٣ موز

ــه اســ  توائية فواك

 متنوعة
١٦ ١٩٥ %١٦ %١٤ %١٥% 

 %٢٩ %٣٠ %٢٤ %٢٣ %٢٢ ليمون
 %٢٨ %٢٦ %٢٦ %٢٤ %٢٠ عنب
 %٢ %٢ %٤ %٤ %٤ بطيخ
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 %٤٠ %١٢ %٣٤ %٤١ %٣٤ تفاح وكمثرى
 %٢٥ %٢١ %٢١ %١٧ %١٦ فاكهة بنواه
 %٤٣ %٤٢ %٤٥ %٤٢ %٤٣ فواكه أخرى

  EURO STAT:  المصدر

  

 

o     يفرضها السوق، فـان ممـولي الكومنولـث         وبالرغم من صعوبة الشروط التي 

وتزداد مكاسب مصدري البصـل والخضـر       . يحتفظون بوضعهم داخل األسواق   

 .والليمون والعنب والتفاح والكمثري والفاكهة ذات النواة داخل السوق

  

  :واردات األسواق بأوروبا 

ستوردة بل تعتبر كل من ألمانيا،  فرنسا، المملكة المتحدة وإيطاليا من أهم الدول الم

وقد أدت زيادة التعداد السكاني مع زيادة القوة الشرائية         . والمستهلكة للخضراوات والفاكهة  

  .إلى زيادة الطلب علي االستيراد

وبالرغم من  . في حين تعد كل من بلجيكا وهولندا من أهم المستوردين األوروبيين          

ولكـل مـن   . ستهالك المحلي أن التعداد السكاني قليل إال أن الواردات تتجاوز متطلبات اال         

ألمانيا وبلجيكا دورا هاما وأساسي في استيراد وتوزيع البضائع داخل أوروبا ويتم توجيـه              

هذا الدور نحو تجارة المحاصيل الطازجة ويرجع ذلك إلى تزايـد أهميـة التجـارة فـي                 

ت االقتصاديات المتطلعة لألسواق الخارجية إلى جانب المميزات الخاصة بتقـديم تسـهيال           

وقد . ممتازة داخل الموانئ، كما انهما يقعا في قلب المناطق األوروبية األكثر كثافة سكانية            

ازداد هذا الدور بشكل معقد حيث تعد اليوم تجارة ألمانيا وبلجيكا تجارة رئيسـية وهامـة                

  .بالنسبة الستيراد وتوزيع الخضراوات والفواكه داخل أوروبا

منولث من الخضـراوات والفواكـه إلـى        يتم توجيه حوالي نصف صادرات الكو     

وال يعد هذا غريبا نظراً إلى العالقات التاريخيـة والتجاريـة واللغـات             . المملكة المتحدة 

ولكن يتعين علي المصدرين محاولة توسيع نطـاق التسـويق داخـل االتحـاد            . المشتركة



 ٢٦

ك تجارى  وفي حالة اختيار شري   . إليهاألوروبي ومحاولة اغتنام الفرص من أجل الوصول        

  .فمن األهمية محاولة إيجاد موزع قادر على عملية التوزيع داخل االتحاد األوروبي

  :وفيما يلي عرض للمعالم الواضحة الخاصة بأهم األسواق

يتضمن هذا الدليل عرضا ألسواق كل من ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليـا،             

الدول الشـمالية وأسـواق أسـبانيا،       وسيتم عرض كل من       . بلجيكا وهولندا كل على حدة    

  .البرتغال وأوروبا الشرقية مجتمعة

  

  

  :ألمـانيــا •

  .تعد ألمانيا أكبر سوق مستورد للمحاصيل الطازجة باالتحاد األوروبي

 مليون بألمانيا الشرقية سابقا     ١٥ مليون نسمة، منهم     ٨٢يصل التعداد السكاني إلى     

هو ثالث أكبر اقتصاد عالمي، وبالتالي فان الشعب        ويعتبر االقتصاد األلماني    . عقب التوحيد 

  .األلماني يتمتع بمستوي معيشة مرتفع

  :خواص االستيراد

o تعد ألمانيا أكبر سوق الستيراد المحاصيل الطازجة باالتحاد األوروبي.  

o              كما تعد أيضا مستورد أساسي للموز وبعض الفواكه في غير موسمها، وتعتبـر

  .جوس من أعلي واردات أسواق االتحاد األوروبيواردات ألمانيا من االسبارا

o      فبالرغم مـن تصـدر المـوز واردات        . إن السوق متاح لمنتجات الفواكه الغريبة

ألمانيا، فان الطلب علي الفواكه الغريبة اقل مما هو متوقع من القـوة الشـرائية               

 وقد تعرضت ألمانيا في فترة من تاريخها إلى االستعمار مما يبـرر           . للمستهلكين

  .استهالك الفاكهة االستوائية، وأيضا الهجرة اآلتية من دول البحر المتوسط

o             ،في ألمانيا، تستخدم الفواكه الغريبة ألغراض الزينة أكثر من استخدامها كغـذاء

ويعتبر مصممي المؤتمرات، المعارض والعروض التجارية هم أكثـر اسـتهالكا          

  .لهذا النوع من الفواكه الغريبة
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o  بموقعها االستراتيجي على الحـدود الشـمالية الشـرقية لالتحـاد            وتتميز ألمانيا 

األوروبي مما يسهل نفاذ الموزعين إلى أسواق أوروبا الشـرقية ودول االتحـاد             

 .السوفيتي السابق ودول أوروبا الشمالية، استراليا وسويسرا

  

  :موانئ الوصول

كما  . Bremen havenميناء هامبورج وميناء : من أهم الموانئ البحرية بألمانيا

في حين تصـل    . تصل المحاصيل التي يتم شحنها جواً إلى كولونيا، فرانكفورت و ميونخ          

  .واردات إيطاليا إلى ألمانيا الجنوبية

  

  :التـوزيـــع

o            يقوم المستوردون المتخصصون بإدارة كافة شؤون االستيراد ونادرا ما يقوم تجار

 بتوزيع البضائع على كافـة أنحـاء      ويقوم المستوردون . التجزئة بالشراء المباشر  

 .الدولة

  

  :البيع بالتجزئة

o         وتتسـم  . تسيطر المراكز التجارية الكبرى واألسواق على عمليات البيع بالتجزئة

  .العالقات المتبادلة من خالل اإلندماجات بأنها معقدة ومتشابكة

o            لتخفيضات تعد األسعار من أهم القضايا بالسوق األلماني، لذا تعتبر متاجر البيع با

  .الهائلة ذات أهمية خاصة

o            وقد تم وضع القيود السيكولوجية علي أسعار مبيعات الخضراوات والفاكهة وهي

كجم /  مارك ألماني  ٣,٩٩كجم،  /  مارك ألماني  ٢,٩٩كجم،  /  مارك ألماني  ١,٩٩

وتستقر األسعار عنـد    ).  يورو على التوالي   ٧,٨،  ٥,٨٥ ، ٣,٨٩وهو ما يعادل    (

  .ام بالرغم من تغيرات ظروف التوريدهذا الحد طيلة الع

o يتجه التجار نحو مواصفات الجودة بالسوق بعيدا عن األسعار. 
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  :استراتيجية النفاذ 

موزع ذو قدرة علي تغطية كافـة أنحـاء         /يتعين علي المصدرين اختيار مستورد    

ويأمل المصدرون في النفاذ إلى أسواق شرق أوروبـا، دول االتحـاد السـوفيتي              . الدولة

سابق، دول أوروبا الشمالية وأستراليا؛ وقد تجد سويسرا ذلك سهالً عن طريق الموزعين             ال

  .األلمان

وتعتبر المعارض التجارية ذات أهمية خاصة لعملية التسويق بألمانيا ويحضـرها           

  . زائرون دوليون

  

  

  :المملكة المتحدة •
  . الغريبة في أوروباتتصدر المملكة المتحدة قائمة الدول المستوردة للخضراوات والفواكه

 مليون نسمة ويعتبر االقتصـاد      ٦٠يصل تعداد سكان المملكة المتحدة إلى حوالي        

وبالرغم من أن السوق يشهد نمواً متباطًئ إال أن         . البريطاني من أقوي اقتصاديات أوروبا    

وقد أدى الطلب علي المنتجـات سـريعة        . تجار التجزئة ينشدون الزيادة القليلة في القيمة      

حضير، نظم التعبئة عالية الجودة، ودخول بعض المنتجات الغريبة إلى رفع أسعار البيع             الت

خالل خمسة أعـوام، بـالرغم مـن أن حجـم           % ٢٥بالتجزئة للمحاصيل الطازجة بنسبة     

  .فقط% ٢المبيعات قد زاد بنسبة 

  

  :خواص االستيراد

o              ريبـة  تتصدر المملكة المتحـدة واردات االتحـاد األوروبـي مـن الفواكـه الغ

ويستمر إلى اليوم االهتمام بالتجديـد واالبتكـار والخصوصـية          . توالخضراوا

وتعتبر عمليات هجرة السكان هي المسؤولة عـن دخـول          . والمحاصيل العرقية 

  .بعض هذه المنتجات

o            وهـي  (وتتصدر المملكة المتحدة واردات االتحاد األوروبي من الذرة السـكرية

 .الليمون، البطيخ، الباباي والبرقوق, ن األيل، قر)تشمل حبوب قمح لغذاء األطفال
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o             إن الوجبات سريعة التحضير عامل أساسي لجذب المستهلك حيث أن المتسـوقين

 تمستعدون لدفع اكثر في مقابل السلطات المعبئة، الفواكه الطازجة والخضـراوا          

وتتضح أيضا اتجاه المستهلكين نحو الوجبات سريعة التحضير أيضا في    . المجهزة

. يار الفواكه حيث تزداد واردات العنب الخالي من البذور، الليمون المقشـور           اخت

  .ويتصدر الموز واردات الفاكهة

o              ويوجد العديد من العوامل األخرى التي أثرت في الواردات منها سالمة المنـتج

والتي أدت إلى زيادة الطلب علي الخضراوات والفواكه المنتجة عضويا مع األخذ            

ظروف البيئية، القيود التجارية األخالقية، الصحة والرغبـة فـي          في االعتبار ال  

 .التجديد
  

  :نقاط الدخول

  :من أهم الموانئ البحرية المخصصة للمحاصيل الطازجة

، Dover ،Felixstowe ،Portsmouth ،Sheerness ،Southampton مينــــاء 

Tilbury.  

موجودة بلندن  يصل الشحن الجوي من المحاصيل الطازجة عن طريق المطارات ال         

وقد قامت الخطوط الجوية البريطانية بإنشاء . Heathrow  ، Gatwickوخاصة مطاري

  .Heathrowمركز فني لمراقبة المحاصيل القابلة للتلف في مطار 

وقد أدى إتمام حلقة االتصال بين دول القارة األوروبية إلى سهولة الوصول إلـى              

 Heathrowالضوضاء المطبقة داخل مطار     وتمنع أنظمة   . مطارات وموانئ شمال أوروبا   

وصول أية شحنات ليالً، لذلك يكون من األسهل في بعض األحيان بل ومـن األرخـص                

  .الهبوط في مطارات بلجيكا  أو هولندا والقيام بتوزيع البضائع من هناك

  

  :التـوزيـــع

 انـدماج   أدي االندماج واالتحاد بقطاع البيع بالتجزئة والبيئة التنافسية إلى وجـود          

أكبر بين شركات التوزيع حيث تطورت تلك الشركات التي استطاعت تطوير التسـهيالت             

والخدمات المقدمة لتتوافق مع احتياجات تجار التجزئة وذلك علي حساب تجـار التجزئـة              
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ويسيطر عدد قليل من الموزعين المعتمدين لدي دول االتحاد األوروبـي علـي             . التقليدين

  .د بعض المتخصصين األجانبالسوق، إلى جانب وجو

 ,New Covent Garden(وتتمركز األسواق التقليدية للبيع بالجملة فـي لنـدن   
Western International and New Spitalfields (   باإلضافة إلى وجـود مـوزعين

وتقوم اآلن أسواق البيع بالجملة بإمداد التجـار        . باألسواق الواقعة بالمدن والقري الرئيسية    

  .ن وقطاع تجهيز األغذية فقط بالبضائعالمستقلي

  

  :البيع بالتجزئة

o    تسيطر األسواق)Supermarkets (       علي أنشطة متاجر البيع بالتجزئة بالمملكـة

يوجد عدد كبير من األسواق بالمملكة المتحدة أكثر من أي دولة عضـو             . المتحدة

 بالمملكـة األسـواق    وصل حجم مبيعـات      ١٩٩٩باالتحاد األوروبي، وفي عام     

  .من إجمالي مبيعات الخضراوات والفواكه الطازجة% ٨٣المتحدة إلى 

o        وتعتبر من مبيعات األسواق    % ٨٠وتتصدر خمس شركات للبيع بالتجزئة حوالي

أهم بائع للمنتجـات الغذائيـة      ) Tesco(سلسلة محالت البيع بالتجزئة البريطانية      

  .بأوروبا

o      وتنتشر المراكز التجارية الكبرى)Hypermarkets(      بصورة أقل في المملكـة 

المتحدة على عكس كل من فرنسا وألمانيـا وأيضـا ال تحـرز متـاجر البيـع                 

-Wal(وقد دخلت محالت البيع بالتجزئة األمريكيـة    . بالتخفيضات أي تقدم هناك   
Mart (          سوق المملكة المتحدة وذلك من خالل سلسلة محـالت)Asda(   ومـن ،

  . ال تنافس األسعارالمتوقع أن تنتشر ويكون لها تأثير في مج

o   األسواق  وتفضل)supermarket(    الموزعون بإدارة  / فكرة أن يقوم المستوردون

 . سياسة شرائية مباشرلتحقيق وال تسعي معامالت االستيراد

 

  :استراتيجية النفاذ 
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فيوجد زيادة في   . تتوافر الخضراوات والفاكهة الطازجة داخل أسواق المملكة المتحدة       

يتعـين علـي    . توردة، أال أن الزيادة المفرطة تعد مشكلة في حد ذاتها         عدد المنتجات المس  

 حيث أن عمليـة     باألسواقالمصدرين االستعانة ببعض المستوردين ممن لهم عالقات جيدة         

  .طرح المنتج داخل أسواق الجملة فقط قد يعرض البضاعة لخطر الركود

  :فرنســا •

  .ة واالبتكاريشتهر المستهلك الفرنسي بالبحث الدائم عن الجود

ويصل تعداد . تعتبر فرنسا هي رابع أكبر دولة اقتصادية على المستوى العالمي

 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الزيادة البطيئة في ٦٠السكان فيها إلى أقل من 

  .٢٠٥٠النمو السكانى، كما    هو المعتاد باالتحاد االوروبي، حتي عام 

) GDP(غذية من أهم مكونات الناتج المحلي اإلجمالي   وتعتبر الزراعة وتصنيع األ   

وتعد فرنسـا أحـد     . كما يعتبر نظام التوزيع المعمول به في فرنسا من أكفأ النظم العالمية           

 ’Cote dأكبر منتجي الخضراوات والفاكهة حيث فيصل نسبة إنتاج األقاليم، األلـب  و  
Azur روبيمن إجمالي إنتاج االتحاد األو% ٣   إلى حوالي.  

  :خـواص االسـتيـــراد

o         وترتكـز  . يتميز المستهلك الفرنسي باهتمامه بالبحث الدائم عن الجودة واالبتكار

معايير الجودة لديهم علي اهتمامهم بسلعة ما ومواصفات النضج، الطعم، الرائحة           

والمكونات بخالف شكل المنتج الخارجي الذي يـتحكم فـي سـلوك المسـتهلك              

  .البريطاني

o  الك المحاصيل الطازجة في فرنسا استهالكا موسميا عكـس األسـواق           يعد استه

  .ويقل هذا االستهالك في شمال فرنسا. المجاورة

o تتميز فرنسا بنشاط سياحي متميز مما يتطلب وجود العديد من المطاعم والفنادق. 

o              وقد شهدت فرنسا فترة استعمارية طويلة ومازالت تحـتفظ فرنسـا بالتقسـيمات

.  سببها االستعمار، ومن ثم عرفت فرنسا المنتجـات االسـتوائية          الجغرافية التي 

  .ويوجد العديد من المهاجرين الذين يطلبون األغذية العرقية

o            ويستمر المستوردون استغالل هذه االتصاالت المباشرة بين األقاليم السابقة، كمـا

ـ               يم أنهم يفضلون التعامل مع الدول الناطقة باللغة الفرنسية ممـا أدي إلـى تحج
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وبالمثل، فانه يصعب   . التجارة، حيث ال يقوم المستوردون بالتعامل مع كافة الدول        

علي المستوردين من األسواق األخرى التعامل واالستيراد من مـوردي الـدول            

الناطقة بالفرنسية، كما يصعب علي المصدرين الوصول إلى األسواق األخـرى           

  . التالشي واالنقضاءهذه السياسة في طريقها إلى. باالتحاد األوروبي

o تعتبر فرنسا من أكبر مستوردي األفوكادو، الجريب فروت  واللتشيه في أوروبا.  

  

  :نقاط الدخول

يعتبر مطار شارل دى جول هو أحد أهم منافذ دخول المنتجات التـي             : المطارات

   .Rungisيتم شحنها عبر الجو، بالرغم من أن مطار أورلي أقرب إلى أسواق 

 Le Havreتصل الواردات التي تشحن عبر البحار إلى مينـاء  : يةالموانئ البحر

علـى  Antwerp  ، أو مينـاء   Rotterdamالمطل علي المحيط األطلنطي أو إلى ميناء 

كما يعتبر ميناء مارسيليا المطل علي البحر المتوسط من أهـم   . الحدود مع بلجيكا وهولندا   

ويوفر عدد من الموانئ األخرى     . ناناسموانئ دخول المحاصيل األفريقية مثل الموز واأل      

 العديد من التسهيالت في توريد Dunkrik ,Dieppe ,Port Vendres ,St Nazaireمثل

ويتم استيراد العديد من المحاصيل الموجودة بالـدول المجـاورة عـن طريـق              . الفاكهة

  .الشاحنات

  :التـوزيـــع

 من أهم مراكز -ريسالواقع في أقصى جنوب با– الدولي Rungisيعتبر سوق الـ

ويعد أكبر سـوق    . حيث يضم كافة تجار الجملة الرئيسيين     . توزيع الخضراوات والفاكهة  

  .غذائي في العالم

  .وتمتلك فرنسا أكبر شبكة أسواق إقليمية وذلك باعتبارها أكبر منتجي األغذية

  

  :البيع بالتجزئة

o                األسـواق يصل حجم مبيعات كـل مـن سلسـلة محـالت البيـع بالتجزئـة و 

)supermarkets(     والمراكز التجارية الكبرى)hypermarkets (  من % ٦٣إلى

من إجمالي مبيعـات    % ٧٥إجمالي مبيعات التجزئة من الخضراوات والفاكهة و        
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وتتصدر المتاجر العادية والباعة الجائلين النصيب األكبر الثاني بمقـدار          . األغذية

ات األغذيـة والمحـالت     أما النسبة المتبقية فهي من نصيب قطاع خـدم        %. ٢٠

  .المتخصصة

o              وتستمر حصة السوق لسالسل البيع بالتجزئة في الزيادة وذلك من خالل توسـيع

  .مناطق البيع، بالرغم من القيود المفروضة علي إنشاء منافذ بيع جديدة

o               إن اندماج واتحاد قطاع البيع بالتجزئة قد أدي إلى اقتصار التحكم في السوق علي

أكبـر  - Promodes و   Carrefourئات فاندماج كـال مـن       عدد قليل من الهي   

 أدى إلى أن تكونا ثاني أكبر متاجر البيع بالتجزئة في العالم بعد             -شركتين بفرنسا 

)Wal-Mart.(  

o    ــن ــل م ــوم ك ــواق ويق ــز التجاريــ  )supermarkets(األس  ةوالمراك

بالشراء من خالل مراكز الشراء المركزيـة أو عـن          ) (hypermarketsالكبرى

و يوجد اتجاه نحو الشراء المباشر في مجـال         . تجار الجملة / ق المستوردون طري

 .المحاصيل الطازجة

  

  :استراتيجية النفاذ 

o              يتعين علي المصدرين إلى السوق الفرنسي إما االتصال بتجار الجملة في سـوق

Rungis       من مميزات هذا المسـار     .  أو عن طريق التجارة األلمانية أو البلجيكية

غطية الواسعة للسوق الفرنسي إال أن التجارة الفرنسية أصبحت أكثـر            الت األخير

 .اتجاها نحو العالمية

  

  

  إيـطـاليــــا •

  .االيطاليون هم أكبر مستهلكى الخضراوات والفاكهة في أوروبا

 مـن أكبـر     - مليـون نسـمة      ٥٨ ويبلغ تعداد سـكانه      -يعتبر الشعب اإليطالي    

 اقتصادي بـين    -ومع هذا، يوجد تفاوت اجتماعي    . يالمستهلكين لألغذية باالتحاد األوروب   

  .شمال البالد الذي يتسم باالزدهار الصناعي وبين جنوب البالد األقل ازدهاراً
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يعتبر اإليطاليون هم أكبر مستهلكي الخضراوات والفاكهة بأوروبا بـالرغم مـن            

ساسـي  انخفاض معدل واردات إيطاليا من المحاصيل الطازجة حيث تعد إيطاليا منـتج أ            

  :ومن مناطق اإلنتاج الرئيسية باالتحاد األوروبي. للخضراوات والفاكهة

Emiliaomagna, Lazio, Campania, Apulia, Sicily.  

وبالرغم من صعوبة تغيير اإليطاليين لمتطلباتهم وأذواقهم إال أن سـوق األغذيـة             

  .اإليطالي يشهد تطوراً اقل تقليدية

  

  :خواص االستيـراد

o   ة اإلنتاج المحلى، فان الطلب علي الخضراوات والفاكهة أصـبح          بالرغم من وفر

ويشهد السوق المنتجات المتوفرة في غير موسمها مثـل الليمـون،           . أقل موسمية 

  .البطيخ، الكمثرى والكيوي نموا ملحوظا

o تزداد قيمة واردات الحبوب واالسباراجوس.  

o        ه االسـتوائية، إال أنهـا      وبالرغم من عدم الدراية الكافية بالفواكه الغريبة والفواك

 .تحظى باهتمام شديد من قبل اإليطاليين

o   كما أن إيطاليا تعتبر مسـتهلك      .  أهم واردات إيطاليا من الفاكهة     وويعتبر الموز ه

  .أساسي لألناناس

  

  :نقاط الدخول

. يعد ميناء بورتوفادو البحري الواقع بالقرب من سافونا هو أكبر الموانئ اإليطالية           

كمـا  . ن ميناء جينو وميناء ساليرنو تسهيالت لدخول المحاصيل الطازجة        كما يوفر كل م   

يعتبر كل من ميناء رافينا وتريست المطلين علي البحر المتوسط من أهم مـوانئ دخـول              

  .المحاصيل التي تصل عن طريق البحر المتوسط

وتسهل الموانئ الفرنسية المطلة على البحر المتوسط عملية الوصول إلى أسـواق            

  .ليا الشماليةإيطا

  .ويعتبر مطار ميالن هو الميناء الرئيسي للمنتجات التي تصل عبر الجو
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  :التــوزيـــع

ـ   . يتم بيع الواردات عن طريق أسواق الجملـة   Mercatoويعتبـر سـوق الـ
Ortfrutticolo        وقد تم افتتـاح    .  الموجود بميالن هو أهم سوق لبيع المحاصيل المستوردة

 بمركـز األغذيـة     ٢٠٠٠والفاكهـة الطازجـة فـي أبريـل         سوق جديدة للخضراوات    

  .ببولونيا) CAAB(الزراعية

  

  :البيــع بالتجـزئـــة

o    في المرتبة التالية بعد شمال أوروبـا فيمـا          -خاصة جنوب إيطاليا  –تأتي إيطاليا 

 سلسـلة   ٣٠يتعلق باندماج واتحاد متاجر البيع بالتجزئة حيث يوجد أكثـر مـن             

% ٣أو  % ٢ن لم تصل نسبة المبيعات بها إلى أكثر من          محالت بيع بالتجزئة ولك   

  .من مبيعات السوق

o              وتعتبر حصة تجارة المحاصيل الطازجة في إيطاليا أقل مـن شـمال أوروبـا  .

من إجمالي التجارة،   % ٣٠ إلى   )supermarkets(األسواق  وتصل نسبة مبيعات    

لة البيـع   ، أما سلس  %٢٦وتصل نسبة مبيعات البائعون المتخصصون إلى حوالي        

 %.٣٤الرئيسية فتصل نسبة مبيعاتها إلى 

o    وتحتل األسواق)supermarkets (        مكانة أهم في شمال إيطاليا عن نظيرتها في

  .جنوبها

o                في حين أن قطاع البيع بالتجزئة يتبع النظام التقليدي إال أنه يوجد اتجاهات نحـو

.  مع سالسل التوزيـع    استبعاد المتاجر الصغيرة العادية والباعة الجائلين والتعامل      

وتتغير حصة السوق الخاصة بمختلف منافذ البيع كلما زادت مكاسـب األسـواق             

)supermarkets.(  

o      مليون سائح، وبهذا تعتبر الفنادق والمطاعم من        ٣٠ويزور إيطاليا سنويا حوالي 

 .أهم منافذ البيع بالتجزئة
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  :استراتيجية الدخول 

االستيراد بشكل مباشر ولكن تتصل بالمورد من    ب) Supermarkets(ال تقوم األسواق    

ويتعين علي المصدرين االعتماد علـي المسـتوردين بشـمال          . خالل مستورد متخصص  

ـ        وأيضا يستطيع   . Supermarketsإيطاليا ممن لهم اتصاالت بأسواق الجملة ومتاجر ال

  .تجار إيطاليا الشمالية النفاذ إلى بجنوب ألمانيا وسويسرا وأستراليا

  

  

  ـولنــداه •
مليون مستهلك علـي مسـاحة      ١٦٠الواردات التي تصل عن طريق هولندا تخدم حوالي         

  كم٣٠٠

حيـث  –بالرغم من أن هولندا تعتبر من أصغر الدول األعضاء باالتحاد األوروبي  

 إال أنها تعـد ثالـث أكبـر الـدول           - مليون نسمة  ١٦يصل تعداد السكان بها إلى حوالي       

ويتحقق هذا المركز من خالل كثافة وكبر إنتاج        .  في العالم  المصدرة للمحاصيل الزراعية  

وترجع أهمية هولنـدا بالنسـبة      . المزارع إلى جانب العمل كحلقة اتصال للتجارة الدولية       

لتجارة المحاصيل الطازجة بأوروبا إلى موقعها االستراتيجي والتسهيالت داخل المـوانئ           

  .والتطلع إلى التجارة العالمية

  

  :ـرادخواص االستيـ

o          مليون مستهلك علـي     ١٦٠تخدم الواردات التي تصل عن طريق هولندا حوالي 

ويتم استيراد كافة أصناف المحاصيل عن طريق هولندا بهدف         .  كم ٣٠٠مساحة  

  . الوصول إلى أسواق شمال أوروبا وما بعدها

o ويعتبر السوق الهولندي صغير نسبيا بالرغم من وفرة المنتجات به.  
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o    اقتنـاع المسـتهلك    : لتي تؤثر في تجارة المحاصيل الطازجـة      من أهم العوامل ا

  . كما يوجد إقبال علي المحاصيل الغريبة. بالمنتج، التنوع، التخصص

o ويهتم المستهلكون باألسعار، ومع هذا، يطالبون بجودة المنتج.  

  :نقاط الدخول

يتم استيراد البضائع التي يتم شحنها عبر الجـو عـن طريـق أمسـتردام، أمـا                 

  . كفورت وبروكسل فهما قريبين بحيث يمكن االنتفاع منهمافران

وتعتبر كل من روتردام وفليسـينجين مـن أهـم المـوانئ الخاصـة باسـتيراد                

  .الخضراوات والفاكهة

  

  :التــوزيـــع

o يتم تداول الواردات داخل هولندا عن طريق الوسطاء والمستوردين المتخصصين .  

o     ن المستوردين الهولنديين إلى األسواق الشمالية      وتمتد البنية األساسية والعالقات بي

 . وشرق أوروبا واالتحاد السوفيتي السابق

o             وتسعي الصادرات إلى هولندا إلى النفاذ إلى األسواق المختلفة التي يصعب النفاذ

حيث يستطيع الموزعون الهولنديون إعادة تجميع ودمج الشـحنات،      . إليها مباشرة 

ى األسواق التي ال تقبل حاويات أو نـاقالت كاملـة           وتوفير الشحنات المختلطة إل   

  .تحوي منتجا واحدا بدون إغراق السوق

o             وتتم معظم المعامالت التجارية من خالل المزادات التـي يقيمهـا المزارعـون .

حيـث  ) Greenery international(وتندرج هذه المزادات تحت منظمة واحدة 

  .حت مظلة هذه المنظمةمن المحاصيل الهولندية ت% ٧٠يتم بيع حوالي 

  

  :البيــع بالتجـزئـــة

o       األسواق  تصل نسبة البيع بالتجزئة داخل)supermarkets(     ٦٨ إلى حـوالي %

 إحدى شـركات  -Albert Heijnوتصل حصة . من إجمالي مبيعات هذا القطاع

  . من إجمالي حصة السوق% ٢٨ إلى -البيع
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o  ونادرا ما تقوم األسواق)supermarkets (ة بعملية الشراء المباشرالهولندي. 

  

  

  :استراتيجية النفاذ

  .يصل المستوردون والموزعون إلى السوق الهولندي وما وراءه

  

  

  بلجـيكــــا •
  . ساعة سفر من الموزعين البلجيكيين٤٨ مليون مستهلك يقيمون علي مسافة ٣٠٠

ها وبالرغم من أن عدد سكان    .  مليون نسمة  ١٠يصل التعداد السكاني لبلجيكا حوالي      

أقل من هولندا، إال أنها تلعب نفس الدور الهام باالتحاد األوروبي فيمـا يتعلـق بتجـارة                 

ويرجع ذلك الدور الذي تلعبه بلجيكا في نقل وتوزيع الخضـراوات           . المحاصيل الطازجة 

والفاكهة إلى موقعها االستراتيجي المميز، ونظام االنتقال المتميز والتطلع إلـى التجـارة             

  .العالمية

. لرغم من صغر حجم السوق االستهالكي، إال أنه يتسم بـوفرة البضـائع بـه              وبا

وهي ناطقة  –في الجنوب يوجد والونيا     : وتعتبر بلجيكا اتحاد فيدرالي ينقسم لثالث مناطق      

، أما في الشمال فيوجد فالنرز الفلمنكية وهي األكثر كثافة سكانية وأما المنطقة             -بالفرنسية

في وسط الدولة ويتسم سكانها بأنهم من مختلف الجنسيات كمـا            وتقع   لالثالثة فهي بروكس  

  .يقع بها المفوضية األوروبية وبعض المنظمات الدولية األخرى

  

  :خواص االستيــراد

o  يتحكم المستوردون البلجيكيون في كافة أصناف المحاصيل الطازجة أثناء مرورها

ـ  ٤٨ مليون مستهلك علي بعد      ٣٠٠ويقيم حوالي   . إلى أوروبا  اعة سـفر مـن      س

  .الموزعين البلجيكيين

o يعتبر السوق البلجيكي صغير أال  أنه يقبل التجديد واالبتكار والمحاصيل الغريبة.  
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  :مـوانـئ الوصــول

   . Ostend أو Liegeيتم استيراد البضائع التي تصل جواً عن طريق 

 من أهم الموانئ البحرية مع      Zeebrugge و Ghent و Antwerpويعتبر كل من    

خذ في االعتبار أن الموانئ المجاورة بفرنسا وهولندا تعتبر متاحة لوصـول البضـائع              األ

  .إليها

  

  :التــوزيـــع

o  تعتبرSt Katelijne Waver   الواقعة بين بروكسل وأنتورب أحد أهـم مراكـز 

وتكون الموانئ الرئيسية وأسواق الجملة بشمال أوروبا متاحة السـتقبال          . التوزيع

ويقع هذا المركز في قلب منطقة اإلنتـاج        . يئة الطرق لذلك  البضائع وذلك مع ته   

الزراعي البلجيكي وهو يكتظ بالمزادات علي المحاصيل الطازجة، المستوردين،         

  .تجار الجملة، الموزعين و القائمين بالنقل

o المنطقة المركزية ببلجيكالويخدم سوق الجملة ببر وكس  . 

o      توزيع لتجار التجزئة في حالة عدم وجود       وتقوم سالسل البيع بالتجزئة الرئيسية بال

 .األسواق

  :البيــع بالتجـزئـــة

o                 تسيطر علي عملية البيـع بالتجزئـة فـي بلجيكـا سلسـلتين همـا:Gbinno            

  . Delhaizeو

o      المراكز التجارية الكبـرى   يصل حصة كل من) hypermarkets (                   واألسـواق

)supermarkets (  تحصـل  كما  .  إجمالي مبيعات األغذية ببلجيكا    من% ٨٧إلى

  .أيضا متاجر البيع بالتجزئة علي حصة جيدة

o           ويميل المستهلكون إلى التجديد واالبتكار واألغذية الغريبة واألغذيـة الصـحية .

وتعد قيمة المال عامل مهم في اتخاذ قرارات الشراء وذلك مـع عـدم االهتمـام                

 .ودةبالسعر فقط والتحيز والميل نحو الج
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  :استراتيجية النفاذ

بالشراء من خـالل تجـار الجملـة        ) supermarkets(يقوم اكبر اثنين من األسواق      

المستوردين وعن طريق مباشر والذي يتطلب نطاق واسع من التوريد وهو غيـر متـاح               

موزعي بلجيكا النفاذ إلى أسواق فرنسـا وألمانيـا         / ويحاول مستوردي . للمصدرين الجدد 

  .أيضا

  

  

  : البرتغال-بانياأس •

  في أسبانيا، يحتفظون بطعم األغذية التقليدي ولكن يوجد اتجاه نحو التجديد

تؤدى . يتم اختراق األسواق األسبانية والبرتغالية من خالل موزعي شمال أوروبا         

  .الحاجة إلى التسليم في الوقت المحدد والمشاركة التجارية إلى تعقيد عمليات البيع المباشر

. انيا أحد المنتجين الرئيسيين للخضراوات والفاكهة باالتحاد األوروبـي        وتعتبر أسب 

ويقوم اآلن المزارعون األسبان بزراعة عدد من أنواع الفواكه الجديـدة مثـل المـانجو،               

ــادو،  ــذهبي cherimoyaاألفوك ــال ال         kumquats( ،Litchi ،carambola(، البرتق

   . إال أن اإلنتاج مازال محدوداpitahayaو

وتعتبر كـل مـن مدريـد       . يعد ميناء فيجو وتاراجونا من أهم الموانئ في أسبانيا        

  . سوق آخر٢٢وبرشلونة من أهم األسواق الرئيسية مع وجود 

من األغذية الطازجـة    % ٣٦ويتم شراء   . يتم اندماج قطاع البيع بالتجزئة بأسبانيا     

ويعـد  . ت الجافـة  من المنتجا % ٧٠وأكثر من   ) Supermarkets(من خالل األسواق        

وبالتالي، فان  . قطاع السياحة ذو أهمية كبري بأسبانيا حيث تعتبر أحد أهم الدول السياحية           

  .الفنادق والمطاعم ذات أهمية كبري

  .إن مذاق األغذية بأسبانيا تقليدي وغير متغير إال أن هناك اتجاه نحو التجديد
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غال ولكن االتحادات مع     أقل انتشارا في البرت    )supermarkets(األسواق  وتعتبر  

يمتلك المستوردون وتجار الجملـة     . التجار الفرنسيين واأللمان تساعد على توحيد السوق      

ويزداد عدد الموزعين الدوليين مع زيادة حجـم        . فروع بجميع أنحاء الدولة وجزر مدريد     

  . الواردات

  . وبورتو من أهم الموانئ األسبانية) Setubal(تعتبر كل من ميناء ليسبون 

  

  

  :أسواق دول شمال أوروبا •
  

 ٨ والتي تتضمن اكثر من      قإن األسواق الشمالية تتيح فرصة النفاذ إلى أسواق دول البلطي         

  . مليون مستهلك

إن أسواق الغذاء الدانمركية، الفنلندية، النرويجية، السويدية تتسم بدرجـة كبيـرة            

من المبيعـات   % ٨٠ إلى   %٧٠باالتحاد،  التكامل واالندماج حيث يتم تداول حوالي من          

وهناك عالقة أفقيـة  . الغذائية  في كل سوق من خالل المراكز التجارية الكبرى واألسواق      

ولكـن غالبيـة    . و راسية بين تجار التجزئة في المجموعات الشرائية وبين المـوزعين          

  . الواردات تصل من موزعي دول االتحاد األوروبي

وبالرغم مـن أن النـرويج ليسـت        . مة مليون نس  ٢٥ويصل التعداد السكاني إلى     

عضوا في دول االتحاد األوروبي إال أن سكانها تتسم باختالف العادات الغذائيـة، ولكـن               

لكـن أسـواق دول     . تكلفة توزيع المنتج في األسواق النرويجية يزيد من تكلفة الواردات         

طيق والتـي   الشمال وعلى وجه الخصوص الفنلندية تتيح فرصة النفاذ إلى أسواق دول البل           

  . مليون مستهلك٨تتضمن اكثر من 

وعلى المصدرين التوصل إلى تلك األسواق عن طريق الموزعين األلمـان، البلجيكيـين             

  .والهولنديين
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  :أوروبا الشرقية •

على الرغم من إن هناك طلب على المنتج االستوائي إال أن تلك األسواق ال تستطيع قبول                

  .األسعار المرتفعة

وقـد آدت   .  أوروبا الشرقية  فرص أخري لتصدير الخضر والفاكهة        توفر أسواق 

زيادة الدخل، والصعوبات التي تواجه اإلنتاج المحلى والرغبة في تحسين الجودة والتجديد            

  .إلى زيادة الطلب علي االستيراد في أوروبا الشرقية

  . ر األسواقوقد استفاد مصدري ألمانيا، أسبانيا، إيطاليا واليونان من تنمية وتطوي   

وبالرغم من ذلك فان الشروط التجارية ليست باألمر السهل حيث أن هناك عجـز              

وتظل القـوى الشـرائية     . في راس المال وضعف البنية األساسية وكذلك االقتصاد الهش        

وقد تقدمت العديد من هذه الدول لطلب       .ضعيفة إلى جانب ضعف الهيكل التنظيمي للسوق      

  .عضوية االتحاد األوروبي

وعلى الرغم من الطلب على المنتجات االستوائية الطازجة إال أن تلك األسواق ال             

يمكنها تحمل كميات كبيرة من هذه المنتجات أو األسعار الباهظة، وبالتالي فان مثل تلـك               

المنتجات يتم إرسالها كجزء من شحنات مختلطة تتمثل في سلع رئيسية مثـل الطمـاطم،               

جنب المخاطر فان افضل الطرق للنفاذ إلى تلك األسواق هي          ولت. البصل، الليمون والموز  

ويتواجد موزعي ألمانيا وهولندا في عدد من       . التي تكون من خالل موزعي شمال أوروبا      

  .أسواق شرق أوروبا
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   دراسات المنتجات–الفصل الثاني 

  ــــــــــــــــــــــــ
  

 المنتجات التي قد يتم تصديرها يتضمن هذا الفصل السمات التي تميز  كل نوع من

  .عن طريق موردي دول الكومنولث

  

  المجال

  .مجموعات المنتج/ يتضمن هذا الدليل وصفا ألربعة عشر منتج 

وهناك العديد من األسباب التي تقتضي استثناء تلك المنتجات من هذا الدليل والتي             

وكذلك ) ، التفاح، الكمثرى  الكيوى، العنب (إلى بعد تنافسي    ) الموز(تتراوح من بعد سياسي     

  ).االفوكادو، األناناس والليمون(انخفاض معدل نمو السوق 

وأيضا هناك الفواكه الغريبة والتي لها قيمة في موطنها األصلي ولها تأثير علـى              

  :ويتم استيراد التالي من تلك الفواكه الغريبة. األسواق األوروبية

  .أنواع خاصة من الموز والتفاح األحمر* 

 .الكمثرى اآلسيوية* 

 *Annona spp ، custard apples وcherimoya.  

 *Kiwano.  

  . والتين الشوكيpitahayaثمار الصبار، * 

  .الجوافة* 

 *Sapodilla.  

  .البرتقال الذهبي* 
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 *Mangosteen.  

  .الكاكي* 

 *Physalis.  

 *Carambola.  

ات جواً ألسباب   حيث يجب نقل هذه المنتج    . ومن الصعب تنمية مثل هذه األسواق     

وتتسبب تكاليف الشحن فـي     . فسيولوجية أو نظراً لصغر الكميات المستوردة لتكون شحنة       

  .رفع سعر البيع بالتجزئة مما ال يؤهلها للمنافسة

أيضا تقلب  األسعار في مثل تلك األسواق جعلها ال تميل الن يكون فيها العـرض        

  .اكثر من الطلب

ليس معتـاداً علـى تلـك المنتجـات وكيفيـة           علي الجانب األخر فان المستهلك      

  .ولذلك فان حجم مبيعاتها ضئيل ال يبرر المجهودات المبذولة لترويج المبيعات. استخدامها

أيضا يمكن أن يكون لهذه المنتجات مواصفات غير مستحبة كـأن تكـون كثيـرة         

 ).التين الشوكي(البذور أو ذات قشرة صعبة مثل 

لب أن يتبع السوبر ماركت برنامج توريدي لمـدة         هذه المنتجات موسمية مما يتط    

 .اثني عشر شهراً 

وعلى النقيض من ذلك فان هناك بعض النقاط اإليجابيـة التـي تحسـب لتلـك                

المنتجات، منها أنها تالئم اتجاهات السوق األوروبي نحو التجديد واالبتكار، والرغبة فـي             

واقرب مثـال علـى     . ك الفواكه شراء المنتجات الغريبة وكذلك الشكل الجمالي لبعض تل       

والتي تتبع إنجازات سـوق  ثمـر الببـو          ) Litchis(التنمية الناجحة للسوق هي اللتشية      

  . عاما٢٠ًولم يكن أي من تلك المنتجات معروفاً في أوروبا منذ . والمانجو

  

  :موجز تفصيلي

. يقدم الوصف األولي  لكل أنواع ومجموعات المنتجات بيانات عن أهم األنـواع            

يعد االختيار من األنواع المختلفة بهدف التصدير غاية في األهمية، ويعتبر السـوق هـو               
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ويتعين على المصدر أن يعمل على خدمة المستهلك        . المرشد والدليل لكافة رجال األعمال    

  .وان يفي بمتطلباته وال يعتمد على تقارير مبيعات المنافسين

ات تحت ثالثة عنـاوين وهـي السـوق،         ويتم مناقشة البيانات الخاصة بأنواع المنتج     

  .النواحي العملية واإلجرائية واإلمكانيات والفرص

  

 : السوق 
  

  :العرض •

  .يتم مناقشة منشا ونطاق الطلب بناءا على االحصائيات التجارية لسوق االتحاد االوروبى

  :الطلب •

  .يتم مراجعة األبعاد األساسية واالتجاهات الحالية لألسواق 

  :تفضيالت السوق •

ذا اتضح من أحوال السوق أفضلية ألحد أنواع المنتجات فيتم تدوين ذلك تحت هذا              إ

  . البند ويتم كذلك اإلشارة إلى األنواع القومية المفضلة 

  :الموسمية •

ترغب في  )  supermarkets(يتم طلب جميع المنتجات طوال العام الن األسواق         

ك هناك مواسم لطلبات االسـتيراد      وبالرغم من ذل  . أن تكون المنتجات متوفرة طوال العام     

إذا توفرت التوريدات األوروبية أو إذا سيطر منشأ أو اصل محدد للمنتج علـى موسـم                

  .بعينه

  :األسعار •

يتم حساب القيم التقريبية للتكلفة ومصاريف الشحن المقدمة هنا على أسـاس قيمـة              

إن هذا اإلجـراء     . الوحدة المستوردة من خالل السجالت التجارية الخاصة بالكم والقيمة        

المتبع لتقييم المنتج تم اختياره على أساس انه ذو عالقة بالمصدر ومن غير المحتمـل أن                

مع مالحظة انه بينما تبدو     . يكون اقل دقة من أسعار البيع بالجملة في العديد من األسواق          

ومي، وقد  أسعار متاجر الجملة اكثر واقعية، إال أنها تعتمد على معدل تداول المنتجات الي            

يعكس هذا عدم توازن مؤقت في األسواق ولذلك يجب أن يتم حسابه على أساس التكاليف               
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والعامـل  . ومصاريف الشحن حتى تكون ذات صلة عن طريق تقدير تكـاليف التسـويق            

الحاسم في اختيار المعايير المناسبة هو سيطرة السوبر ماركت علـى تجـارة المنتجـات       

  .نظيمي لسوق الجملةالطازجة وتجنبهم للهيكل الت

  

  ):اإلجرائية(النواحي العملية  

ان هذا الفصل  من الدليل ال يعد إرشادات عن اإلنتاج أو المعالجة أو البيع،  ولكنه 

ويتضمن عرض للمتطلبـات    . يعرض ملخص عام لتلك النواحي في جزء آخر من الدليل         

  :االتية الخاصة واالمور التي تتعلق بكل منتج وهي مدرجة تحت العناوين 

  نظرة عامة علي اإلنتاج  •

  المواد الزراعية  •

  الحصاد  •

  التصنيف والتجميع  •

  التخزين البارد •

  التعبئة •

  

  :اإلمكانيات والفرص 

وسوف تعتمد فرص . يتضمن هذا الفصل القضايا االساسية ونطاق الفرص المتاحة

ية التي تتم في المصدر على عوامل التنمية المحلية كما ستتأثر حتماً نتيجة لعمليات التنم

  . دول االتحاد االوروبى

  

  

  

   اآلسيوية واألجنبيةتالخضراوا 

يشمل هذا الفصل العديد من المنتجات ومنها بعض النباتـات والفواكـه وجـذور              

  .المحاصيل التي يتم شراؤها من قبل دول االتحاد األوروبي

  



 ٤٧

 السوق 
  الطلب   •

اق مثل المملكة المتحـدة     لقد تم توطيد األسس التجارية بشكل جيد في بعض األسو         

وعلى الرغم من زيادة االهتمام بـالمطبخ األجنبـي         . حيث توجد الهجرة المتزايدة للسكان    

وقد  . على مدار الخمسة عشرة عاما الماضية أال انه قد تمت تنمية األسواق نتيجة للهجرة             

نحـو  تركزت  التنمية على تجارة األغذية وصناعة الوجبات الجاهزة ولكن هناك اتجـاه              

  ).supermarkets(الشراء من األسواق 

وعلى هذا فان سوق تلك المنتجات يمثل اهتماما بشكل خاص رغم أن هذا السوق              

لقد كان حجم التجارة الدولية في      . محدوداً جدا في أوروبا الشرقية بخالف المملكة المتحدة         

لكن هناك فـرص    هذه المنتجات محدود للغاية حتى يتم إحصاؤه في الدراسات التجارية  و           

  .متاحة للموردين المتخصصين

  

  : أهم تلك المنتجات

  

النباتات (الخضر النباتات الجذرية البامية

 )البقلية
 القرع الباذنجان

 البطاطـــا - 

  .الحلوة

- Taro.  

 المنيهــوت  -

)Cassava.(  

 البطاطـــا   -

)Yam.( 

- Chora.  

- Gwar.  

- Valore.  

- Yardlong. 

 - Karela.  

- Dudhi.  

- Tinda.  

- Tindori. 

يتم زراعة الخضراوات الورقية  في مناخ معتدل أو في مناخ البحر المتوسط ومن 

  .الصعب وجود فرص إلطالة فترة عرضها

  

  العرض •
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يقدم مصدري شرق وغرب أفريقيا معظم التوريدات لألسواق األوروبية مستغلين             

بينمـا يـتم شـحن      . لسعر نسبياً معدالت النقل الجوى التنافسية لتلك المنتجات منخفضة ا       

البطاطا وبعض النباتات الجذرية األخرى عبر البحار عن طريق البحر الكاريبي وغـرب             

ومن الممكن أيضا إنتاجها داخل أوروبا عن طريق الزراعات المحميـة أو مـن              . أفريقيا

  .خالل زراعتها في مناخ البحر المتوسط

  

 المسائل العملية 
  

١. Karela  

اللون األخضر هو (ألنواع ذات القشرة المختلفة واأللوان المختلفة هناك العديد من ا

  ).اللون األكثر استخداماً

ويعتبر اللوف األسطواني أطول وارفع ولونه يميل إلى اللون الداكن وكذلك هو ذو             

  .طبيعة ليفية اكثر من األنواع األخرى

  نقاط أساسية خاصة باإلنتاج  •

ـ  ولها جذر صغير وقد تضعف فـي أوقـات          ليست شديدة الخشونة     Karelaإن ال

  .الجفاف

ويـتم  .  درجـة مئويـة    ٣٨ إلى   ٢٥وغالباً ما تنمو في درجة حرارة تتراوح بين         

زراعتها عن طريق البذور وهي متوفرة ومتاحة ولكن غالبا ما تتم زراعتها من البـذور               

  .المخزنة

  . وهي غير ناضجة ويكتمل نضجها أثناء النقلKarelaويتم حصاد الـ

  

  قاط أساسية خاصة بفترة ما بعد الحصاد ن •

وإذا كانت األحوال المناخية سيئة أو      . إن ما يتم جنيه من ثمار قابل للتلف بسهولة        

  .تم تخزينها لفترة طويلة فان لونها سوف يتحول إلى اللون األصفر أو األخضر الشاحب
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٢  .Dudhi   

 الكثير من األنـواع     هناك ثمرة صغيرة من قرع التزيين أو القرع الشمعي وهناك         

التي يتم زراعتها من البذور التي يمتلكها المزارعون والتي ينتج عنها العديد من األحجام              

ويمكن أن يزداد حجم الثمرة بقدر كبير ولكن السوق يفضل الثمرة ذات الحجـم              . واأللوان

  .المتوسط

  

٣  .Turia  

  .يشبه الخيارهو نوع متوسط من القرع  معروف باسم  اللوف المالئكي وهو 

  

  البامية .  ٤

وهي المفضلة في األسواق األجنبيـة               ) Puas Sewani: (هناك نوعين من البامية

والتي تنتج لألسواق األمريكية وهناك العديد من أنواع البذور ) (Clemson Spinlessو

  .التي توفرها الشركات

  نقاط أساسية خاصة باإلنتاج  •

البذرة ويتميز باستقامته نسبياً وتصـل معـدالت إنبـات          يتم إنبات المحصول من     

 سم على   ٦٠ سم و  ١٥هكتار وعادةً ما تزرع في شكل صفوف كل         /  كجم ١٥البذور إلى   

 االستوائية ويحتاج إلى قدر من الحرارة، ويمكن أن         تويعتبر المنتج من الخضراوا   . حدة  

 الزراعية والتلف، ولكن  يوم من الزراعة  وهو أيضا عرضة لآلفات٥٥تنضج الثمار بعد 

المزيد من التلقيح للنبات سوف يؤدى إلى إضعاف الثمرة ألنها هشة للغاية ولهذا فيجب أن               

وكذلك يمكن عند حصادها ارتداء القفـازات       . تعامل بعناية مع تجنب جنيها أثناء األمطار      

فـت فإنهـا    الن بعض األنواع تحتوى على أشواك وتعد البامية شديدة التأثر بالماء وإذا ج            

تصبح ليفية ولزجة  ومن ثم يجب أن يتم الحصاد كل يوم أو يومين ويكون عن طريـق                  

وكذلك يجب اسـتبعاد التـالف منهـا        .  سم ٩ إلى   ٤قطع عنق الثمرة بما يبعد حوالي من        

  .إلتاحة الفرصة لإلنبات الجديد

  

  : نقاط أساسية لفترة ما بعد الحصاد •
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ويـتم  لتلف وعلى هذا فانه يجب جنيها في أقفاص         وتعد البامية من النباتات القابلة ل     

ويتم تصنيف الثمرة تبعا للحجم ويجب التخلص من الثمـار          .  بعد الحصاد مباشرةً   تبريدها

 درجة مئوية   ١٢ إلى   ١٠ويعتبر المناخ المالئم لها من      ). التي اسودت من الجوانب   (التالفة  

هذا فانه إذا لـم تتـوفر لهـا         وعلى  . وإذا تعرضت للبخار فان لونها سوف يتغير وتتعفن       

والبامية شديدة الحساسـية  . البرودة المطلوبة فانه يجب إعطائها الوقت لتجف من الرطوبة  

ويجب أن يصل المنتج إلى المكان المطلوب وهو بحالة جيـدة           . لاليثيلين والتقلبات الجوية  

  .ويعبأ بالطريقة المناسبة تجنبا لحدوث أي إتالف

  

  :البطاطا الحلوة.  ٥

تزايد الطلب على البطاطا الحلوة خالل العامين الماضيين مما يدل على الحاجة إلى             ي

التوسع في زراعتها كما أن واردات دول االتحاد األوروبـي وخاصـةً واردات فرنسـا               

وهناك العديد من األنواع التـي      . ١٩٩٩ طن في عام     ١١,٠٠٠والمملكة المتحدة قد بلغت     

ويطالب المستوردون بالنوع الذي تغطيه قشرة      .  شيوعا يتم شحنها عبر البحر وهي األكثر     

حمراء والتي يكون لونها من الداخل ابيض أو برتقالي وان تكون قشـرتها سـليمة مـن                 

  .الخارج

  نقاط أساسية عن اإلنتاج •

يتم انتشار وتكاثر النبات عن طريق نمو الدرنة أو عن طريق قطع عنق النبات في               

بعد حوالي شهرين وهي تتطلب حرارة استوائية للنمـو         وتنضج بعض األنواع    . آخر العام 

وهي تنمو عادةً على التالل أو في اتجاه مجرى المياه لتجنب تشبع األرض بالمياه              . السليم

ويتم تقييم النضج من خالل قطع الدرنة فإذا ظلت عصارة النبات           . وأيضا لتسهيل الحصاد  

 اسودت عصارة النبات فمعنى ذلـك       بلونها الكريمى فذلك يعنى أن الثمرة قد نضجت وإذا        

  .أن الثمرة لم تنضج بعد

  

   نقاط أساسية عن فترة ما بعد الحصاد •

يعتبر فساد الدرنة من المخاطر التي تهدد المحصول والسبب الرئيسي في ذلك هو             

وتعتبـر  . الحصاد اآللي وفي الظروف المثلى يمكن تخزين البطاطا حتى ثالثـة اشـهر            
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. زين المحصول الن األكياس سوف تضر بالنبـات وتتلفـه         األقفاص هي افضل طرق تخ    

  .ويجب تطهير التربة وفي بعض األحوال رش الدرنات بالمبيدات المضادة للفطريات

 درجة مئوية  وقد     ١٣ إلى   ١٢ويجب أن يكون النقل البحري في درجة حرارة من          

رارة عن ذلـك    و إذا زادت الح   . تحدث إصابات من التبريد إذا كانت الحرارة اقل من ذلك         

ويتم االعتماد على الحجم والوزن في تصـنيف        . فسوف يؤدى ذلك إلى فقد المياه والتحلل      

  .البطاطا الحلوة ويتم تعبئة كل حجم ووزن واحد في كرتونة واحدة

  

٦  .Cassava, Taro & Yams    

. تعتبر هذه النباتات ذات أفضلية في المجتمعات ذات األصل الكاريبي في أوروبـا       

 فان حجم استيراد تلك المنتجات ال يعد كبيرا حيث تعتبر تلك المنتجات من األنواع               وكذلك

محدودة النطاق  وبما أن المنيهوت يستخدم في العلف الحيواني فانه يتم استيراده بشـكل               

  .أساسي

  

٧  .Ravaya:   

هو أحد أنواع الباذنجان وهو ذو ثمرة مستديرة الشكل ويـتم زراعتـه خصيصـاً          

  .كة المتحدة ويتم استيراد نوع آخر طويل الشكل نسبيا للسوق األلمانيلسوق الممل

  

٨ .Valor:  

وهي من البقوليات التي تشبه  الفاصوليا اإلنجليزية والتي تحتاج زراعتهـا إلـى              

  .عناية خاصة

  

  :االسباراجوس.  ٩

يعتبر االسباراجوس من المحاصيل المزدهرة في أوروبا حيث يبلغ حجم المتداول           

 طن سنويا  ويغطى اإلنتاج المحلى احتياج السوق في موسم الزراعة            ٢٣,٠٠٠الي  منه حو 
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القصير من فبراير إلى  يوليو وتوفر العديد من المواطن األصلية لهـذا النبـات البيئـة                 

  .ويتزايد إقبال المستهلكين على هذا النبات. المالئمة  للمحصول طوال العام

  :األنواع •

خدم في المبيعات الطازجة وهناك أيضا الباذنجـان        هناك اللون األخضر الذي يست    

 و  Atlas, Jersey Giant, Jersy Kingاألبيض اللون و األرجواني  وتسيطر كل من 
Jersey Supremeويعتبر اللون األخضر من األنـواع  .  على  المنتج ذو اللون األخضر

 وحالة  -اللون—ساق طول ال  -الطازج(األكثر طلباً، ويبحث المستوردون عن المنتج الجيد        

  . وكذلك التواجد الدائم لذلك النبات)  أوراق النبات

  

  السوق 

  العرض •

وتعتبـر اليونـان    . يقوم اإلنتاج المحلى بإمداد السوق األوروبي باالسـباراجوس       

وأسبانيا من أكبر الدول المصدرة لذلك المنتج حيث تصدر كل منهمـا مـا يزيـد علـى                  

ويقـوم  . وكذلك األمر بالنسبة لصناعة المعلبات     طن من االسباراجوس الطازج      ٢٠,٠٠٠

موردي الدول المجاورة، خاصةً موردي شرق أوروبا وشـمال أفريقيـا، بمـد الموسـم                

بينما يقوم مصدرو الجنـوب     . األوروبي بالمزيد من صادرات الواليات المتحدة األمريكية      

  .وق على مدار العامجنوب أفريقيا، شيلى واألرجنتين بتوفير احتياجات الس, وخاصةً بيرو

 ٥,٠٠٠وقد زادت واردات دول االتحاد األوروبي من االسباراجوس من حـوالي            

  .١٩٩٩ طن تقريبا في عام  ١٢,٠٠٠طن سنويا في التسعينات لتصل إلى 

  :الطلب •

تعتبر ألمانيا اكبر مستوردي االسباراجوس في أوروبا حيث يتجاوز حجم الطلـب            

فيره غالبا المنتجون األوروبيـون لالسـباراجوس        طن والذي يقوم بتو    ٣٥,٠٠٠السنوي  

  .  األبيض

وتمثل أسبانيا ونيوزيلندا الدول األقل طلبا لالسباراجوس حيث تصل وارداتهما من           

  .١٩٩٩ طن لكل منهما في عام ٢,٣٠٠الباذنجان إلى حوالي 

  : الموسمية •
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 يعتبر الطلب على االسباراجوس موسمي للغاية ويقدم المسـتهلكون علـى طلـب            

االسباراجوس من األسواق الرئيسية في فرنسا وألمانيا في فصلي الربيع والصيف، وعادة            

ولكن هذا المنتج ال يتوافر موسـميا فـي         . ما يكون الطلب مقصورا على هذين الفصلين      

المملكة المتحدة ولكن نظرا الرتفاع سعره على مدار العام فان ذلك يؤدي إلى انخفـاض               

  .الطلب عليه

 ١,٥٠٠ باستيراد  مـن      - على أساس ربع سنوى      -تحاد األوروبي   تقوم دول اال  

 ٤،٠٠٠ طن إلى    ٣،٥٠٠ طن في الموسم األول والثالث، وما يقرب من          ٢,٠٠٠طن إلى   

  .طن في الموسم الثاني والرابع

ويستمر موسم اإلنتاج األوروبي حتى بداية الصيف ويقوم موردي شرق أوروبـا            

وتقوم بيـرو بتـوفير احتياجـات       . فير المنتج لباقي العام   والواليات المتحدة األمريكية بتو   

السوق في الفصل الثالث، بمفردها تقريبا، قبل أن يقوم المصدرين اآلخرين مـن شـيلى               

وتقـوم المغـرب    . واألرجنتين وجنوب أفريقيا بتوفير احتياجات السوق في الفصل الرابع        

وتقوم تايالند بتـوفير كميـات      . اموالواليات المتحدة بتوفير احتياجات السوق في بداية الع       

  .ضئيلة من المنتج بأسعار باهظة خالل العام

  

  :تفضيالت السوق •

ويبقى الطلب على االسباراجوس األبيض واألرجواني عبر القارة األوروبية هـو           

 مل، بينما   ١٦ حجما عن األنواع األخرى حيث يشترط أن يكون الحد األدنى للقطر             األكثر

خضر في المملكة المتحـدة، فرنسـا وإيطاليـا حيـث يحظـى             يفضل االسباراجوس األ  

  .االسباراجوس األخضر بشعبية كبيرة في األسواق العادية

  

  :األسعار •

وتشير حسابات التكاليف ومصاريف الشحن الخاصة باستيراد االسباراجوس إلـى          

كجم في غير   /  دوالر ٣,٥كجم إلى   /  دوالر ٣,٢أن سعر الباذنجان يصل  إلى حوالي من         

  .كجم/  دوالر١,٩وفي الفصل الثاني تنخفض قيمة االستيراد ألقل من . لموسم األوروبيا
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 ٧,٥وتوضح حسابات التكاليف ومصاريف الشحن في تايالند انخفاض السعر من           

  .١٩٩٩كجم في عام /  دوالر ٥,٧ إلى ١٩٩٨كجم في عام / دوالر

كية وال تعبـر   ويجب مالحظة أن تلك الحسابات تمت على أساس التصاريح الجمر         

  .بالضرورة عن المستوى التجاري الحقيقي

  :التعريفة الجمركية •

 % ١٠,٢تقدر الرسوم الجمركية الكاملة المطبقة على واردات االسباراجوس بـ          

الدول النامية األقل بينما تدخل  % ٨,٦ بدفع GSPوهي مضافة على قيمة الفواتير  وتقوم      

  .ة لالتحاد األوروبي في المنطقة الحرة التابع) LDDC(نموا 

   

 ) اإلجرائية(النواحي العملية  
  :نظرة عامة  على اإلنتاج •

فيجب أن تكون الحقول جيـدة      . تتطلب زراعة االسباراجوس مناخ وموقع خاص     

الصرف لتجنب الفطر المغزلي وفطر العفن المدمر الذي يمكـن أن يـؤدى إلـى تعفـن                 

ل النمو ولكن بعض األنـواع لـديها   وقد يهاجم الصدأ السرخسيات في أحد مراح  . الجذور

  .القدرة على مقاومة الصدأ

  :المناخ •

 درجة مئـوي،   ٢٩ درجة مئوية إلى ١٨يتراوح المناخ المثالي لزراعة النبات من   

فيما يتعلق بالري فان الموقع الجاف سوف يؤدى إلى إنتاج افضل وإذا أمكن اإلعـداد الن    

  .ذلك سوف يقلل من إصابة النباتتتزامن فترة الجفاف مع نمو السرخسيات فان 

 :المواد الزراعية •

  ).عمرها عام (أو شجيرة ) عمرها ثالثة اشهر(إما أن تكون بذرة أو نبتة 

  :المشاتل والزراعة/ البذور/ معدالت اإلنبات  •

الطريقة العملية المتبعة هي غرس البذور في المشتل و يمكن أن تختلف المعدالت             

  .     شتلة لكل هكتار٣٠,٠٠٠ و ١٦,٠٠٠الزراعية ما بين 

  :الفترة اإلنتاجية •

  . سنوات٨تصل إلى 
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  :علم الزراعة •

يعتبر النبات من العشبيات المعمرة وهو ينتج فسائل يتم حصادها على أنها نبـات              

يجب زراعة النبات جيدا ويجب أن ينمو له أوراق قوية قبل حصاد النبـات              . يمكن تناوله 

ويحتاج النبات إلى عملية تجديد بعـد قطـع         . لبذوروقد يستغرق ذلك عامين من زراعة ا      

من أوراق   % ٧٥النبات حتى يمكن للفسائل أن تنمو بشكل طبيعي و يمكن قياسه بتساقط             

ويجب إعطاء الوقت الكافي لنمو السرخس للحفاظ على المحصـول          .  سم ١النبات  بقطر    

  .التالي الذي سوف يعتمد على نفس المكان

الماء بشكل جيد ومثالي من خالل أنابيب مياه الن الميـاه           ويحتاج المحصول لتوفير    

  .الزائدة تؤدي إلى الصدأ كما قد يتسبب الري غير الدقيق في إصابة الجذور

  :الحصاد •

يتم قطع السرخس حتى مستوى سطح الحقول و يمكن حصاد النبات بعـد ذلـك               

 واحدة فـي اليـوم      بثالثة أيام ويتطلب النمو السريع للنبات سرعة حصاده على األقل مرة          

  .للتأكد من أن النبات في حالة جيدة وذلك لتجنب تليف النبات ونمو األوراق بشكل كبير

 ٢٥ويمكن تحديد موعد الحصاد بناءا على طول النبات والذي يكون غالبا حوالي             

سم ويتم تصنيف النبات حسب القطر في مرحلة الحقة كما يتم قطـع النبـات األخضـر                 

ويجب قطع النبات األبيض قبل أن يظهر       .  سم ٥وى التربة بحوالي    بسكين حاد تحت مست   

فوق التربة، وذلك يحتاج إلى سكين أطول، وبمجرد قطع النبات األبيض فانه يجب أن يتم               

  .حفظه بعيدا عن الشمس

  :المحصول المتوقع •

  . هكتار في العام/  طن٨ إلى ٦يصل اإلنتاج إلى حوالي من 

 
  :التصنيف والمعالجة •

ة المعالجة التي تلي الحصاد مرحلة دقيقة للغاية الن نبات االسباراجوس           إن مرحل 

فمن المالحظ أن جودة النبـات      . قابل للتلف ويحتاج إلى المناخ المناسب ليظل بحالة جيدة        

 ١٤ درجة مئوية ما يساوى ما يتم فقـده فـي            ٢٧تفقد في ساعة واحدة في درجة حرارة        

ويتعرض المنتج للعديد من مخـاطر مـا بعـد          .  درجة مئوية  ٢ساعة  في درجة حرارة      
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الحصاد فهو عرضة للذبول واالصفرار واللزوجة والتقوس باإلضافة إلى األضرار الناتجة 

ويتم التصنيف على أساس الخصائص المطلوبة، وعلى هـذا فـان           . عن استخدام اآلالت  

ـ            تبعادها مـن   النباتات المنحنية وذات الساق المزدوج أو ذات األوراق المفتوحة سيتم اس

ويتم تجميـع   ).  باينت لكل متر   ١٥٠(وعادة ما يتم غسل النبات بالماء والكلور        . التصنيف

  . النبات وفقا للطول المطلوب في صورة حزم ذات رباط مطاطي

  :المواصفات العامة •

 ١٠يجب أن تكون قمة النبات وبراعمه بيضاء وقطرها من          :   االسباراجوس األبيض  -١

  . مل١٦إلى 

يجب أن تكون قمة النبات وجزء من البراعم خضراء اللون          :  باراجوس األخضر  االس -٢

  . مل١٢ إلى ٦وقطرها من 

يجب أن تكون قمة النبات وجزء من البراعم ملونه باللون          :   االسباراجوس األرجواني  -٣

  . الوردي أو األرجواني

  : الحجم •

  . سم٢٢ إلى ١٧من .…………………الطويل 

  . سم١٧  إلى١٢من .…………………القصير 

  . سم١٢تصل إلى  . ………………قمة النبات 

  

  :التغليف •

 ١٠ كجم من البولي ايثيلين أو الكرتون المجعد في صندوق سعة ٥عادة ما يستخدم 

ويجب تغليف الحزم بشكل جيد بلبادة مبطنة .  جم٥٠٠حزم من النبات وزن الواحد 

  .ورطبة لتمنع جفاف النبات

  :التخزين البارد •

 درجه مئوية واألكثر فاعلية هـو أن        ١بأسرع وقت ممكن إلى     يجب تبريد النبات    

 درجـة حـرارة مئويـة       ٥ إلى   ١يتم ذلك في المياه الباردة  ويجب أن تظل الحرارة من            

  .ويجب أن يتم تخزينه بعيدا عن االيثيلين

  :اإلمكانيات والفرص •
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د بينما يشتد الطلب على االسباراجوس في أوروبا فإن السوق في غير الموسم يشه            

ومع هذا فهناك فرص لزيادة التصدير  وخاصةً بالنسبة للنوع األخضر           . طلب ضئيل نسبياً  

  . منه

  

  

  الخضراوات الصغيرة 

 ما  ة تم حصادها في مرحلة أصغر أو مرحل       ت الصغيرة هي خضراوا   تالخضراوا

قبل النضج ويرجع ظهور مثل هذا النوع إلى تشجيع المطبخ األوروبـي الحـديث علـى                

 الصغيرة سوقا له    تأنها األصغر واألسهل وأقل حجما ويعد سوق الخضراوا       إنتاجها حيث   

  . المنتجين على اإلنتاج محدد المواصفات خصوصيته حيث يركز اغلب

 
  :السوق  

 الصغيرة ألنـه ال توجـد       تمن الصعب تقدير حجم السوق فيما يتعلق بالخضراوا       

ورة عن حجـم واردات     إحصائيات رسمية بذلك  ولكن بدراسة المنتجات يمكن تكوين ص         

  الصغيرة ، حيث أن اإلنتاج في دول االتحاد األوروبـي لـيس              تأوروبا من الخضراوا  

اقتصاديا حيث أن المنتج يتطلب إنتاجه عمالة كثيفة ، وعلى هذا فان قيمة الواردات يجب               

أن تزيد عن كميتها المعتادة  حيث تصل قيمة  الـذرة الصـغيرة داخـل دول االتحـاد                   

 ١كجم ، بينما يتم استيراد الذرة السكرية بأقل مـن          /  دوالر ٣لى ما يزيد على     األوروبي إ 

 الصغيرة يتم إرسالها عادة كجـزء مـن         تويجب مالحظة أن الخضراوا   . كجم  / دوالر

  .شحنه نظرا لصغر حجمها فال يتم تسجيل استيرادها 

ـ             ذه ويعتبر سوق هذه المنتجات محدود للغاية  وتسيطر الطماطم الصغيرة على ه

وعلى أي حال فان تصدير الطماطم للمناطق البعيدة لم يعد          . الفئة من الخضراوات بنجاح     

ممكنا نظرا الن معوقات التصدير تحمى إنتاج دول االتحاد األوروبي ويزيد الطلب علـى              

  . الصغيرة األخرى في المملكة المتحدة تالخضراوا

ألوروبية بنجاح  حيـث      فقط  الذرة الصغيرة هي التي استطاعت غزو األسواق ا         

 ٣٠٠٠ طن ، منها ما تزيد قيمته عن         ٣٨٠٠تقدر واردات دول االتحاد األوروبي بحوالي       
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وتقدر باقي الواردات من المنتجات المذكورة بأقـل    . طن يتم إرسالها إلى المملكة المتحدة       

  . طن ١٠٠من 

 نصف سوق  تقوم تايالند بتوريد معظم الواردات من  الذرة الصغيرة بما زيد على

ود دخلت واردات تايالند إلى     . دول االتحاد األوروبي وتصل بذلك إلى أعلى قيمة ممكنة          

 ٣,٦٤ بحسابات تكاليف وشـحنات تصـل إلـى          ١٩٩٩دول االتحاد األوروبي في عام      

كجم وكذلك تكـاليف    /  دوالر ٣,٣٣كجم مقارنةً بتكاليف زيمبابوي التي تصل إلى        /دوالر

كجم وتنضم كال من كينيا وغامبيـا إلـى المـوردين           /  دوالر ٢,٦زامبيا التي تصل إلى     

  .اآلخرين

  

  ):اإلجرائية(النواحي العملية 

لـذا  .  الصغيرة هامة جدا للطلب عليها     ت     تعد المواصفات الخاصة بالخضراوا   

فعلـى  . فال يجب التعامل مع األمر ببساطه كأنه حصاد لقدر صغير مـن الخضـراوات            

ظة إال  أن الحصة اإلنتاجية ضئيلة جدا ويحتاج األمر للتوصـية            الرغم من أن أسعاره باه    

  .للعديد من األنظمة الزراعية لكي تزيد من موسمها القصير

  

   الخضراوات المثمرة.  ١

يقدم زارعي النباتات التوصيات الخاصة بالعديد من األنواع التي تناسـب إنتـاج             

. يد من اإلزهار ومن ثم زيادة اإلنتـاج فاإلزالة المستمرة للفواكه تشجع على المز    . البراعم

. وتعتبر احتياجات المحصول وكثافة الزراعة ذات أهمية بالغة مقارنة بالمحاصيل العادية          

الحصاد والتصنيف والتكاليف اهتمام شديد حيث أنه البد مـن           بإجراءات ويجب االهتمام 

  . حصاد المزيد من الفواكه حتى يكون الوزن مناسبا

ويتوافر اآلن العديـد    .  بتنمية زراعة الطماطم الصغيرة والفلفل     ويقوم المزارعون 

  .من األنواع التي سوف تؤدى إلى نمو المحصول ووفرة الثمار الصغيرة

  

  الخضراوات المزهرة .٢
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وكما هو الحال في األصناف األخرى، فان هناك تنوع في إنتاج األغذيـة الصـغيرة               

 الحديثة قد ساعدت على زيـادة حجـم         وحجمها وكذلك فان استخدام تقنيات علم الزراعة      

  .   الصغيرةتالمحصول الذي تتوافر فيه متطلبات الخضراوا

وتتم زراعة محصول القرنبيط في كثافة عالية لتشجيع التنافس بين المحاصيل مما            

  .يؤدي إلى ازدهار التنمية

  

  الخضراوات الجذرية والورقية.  ٣

وهناك .  الصغيرةتنتاج الخضراوايوصى موردو البذور باستخدام أنواع معينة إل

. تأكيد على الزراعة المكثفة وبعض العوامل األخرى للوصول إلى الخصائص المطلوبة

وفي جميع األحوال، فان المحصول ينمو بكثافة اكبر، األمر الذي يتطلب الدقة في 

ذور الزراعة واستخدام المعدات الحديثة للوصول إلى زراعة متناسقة وقد زاد استخدام الب

بشكل كبير حيث اصبح عنصر هام من عناصر التكاليف أصبحت األنواع األقل سعرا 

  .مفضلة

ويتم جمع المحصول عادةً باستخدام الماكينات ويؤكد التناسق على أن العدد األكبر 

من النباتات مطابق للخصائص المطلوبة وأي تغيير في وضع النبات أو كثافته في الحقل 

لزمني للوصول إلى الحجم المطلوب وقد يؤدى إلى اختالف سوف يكون له تأثيره ا

ويمكن حصاد المحصول عن طريق اختيار المنتج ذو الخصائص المطلوبة إال . الحصاد

  .أن ذلك قد يزيد من تكلفة العمالة

  

   الذرة الصغيرة.  ٤
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يعتبر محصول الذرة من المحاصيل غير الناضجة ويتم استخدام متنوعات الذرة 

وتتحمل الذرة المناخ بشكل جيد وكذلك األمطار ولكنها تحتاج . لذرة المتخصصةالعادية وا

هكتار  ويمكن /  نبات ١٠٠٠٠٠والخطة المستهدفة هي الوصول إلي . بشدة للري الجيد

 أسبوع ويستمر الحصاد من أسبوعين ١١ إلى ٨حصاد المحصول بعد مرور فترة من 

  . يتم حصادهإلي ثالثة أسابيع علي حسب حجم النبات الذي

 الذرة ولكنها غالبا ما تترك وذلـك  de-tasselويقوم بعض المنتجين بإزالة شرابة      

وتكون الذرة ناضجة عند ظهور الشرابة من الذرة ويختلف ذلـك           . على أساس نوع الذرة   

  .من نوع آلخر

 وتتمثل قيمة محصول الذرة الصغيرة في انه يوفر فترة راحة محصولية بعيدا عن

د من المحاصيل المربحة بحيث يشكل ذلك جزءا قيما من التعاقب زراعة المزي

  .rotationالزراعي

ويتم حصاد محصول الذرة في طبقة أو طبقتين للتغليف لحمايتها أثناء المعالجة ثم 

يتم إزالة هاتين الطبقتين في مرحلة التصنيف ويتم تعريض الذرة غير الناضجة وغالبا ما 

  . كون معبأة  مع منتجات أخرى في  عبوات مختلطةيتم تعبئتها في أكياس أو  ت

  

  :اإلمكانيات والفرص 

.  الصغيرة محدود للغاية ولكن هناك احتماالت لتطويرهتيعتبر تسويق الخضراوا

وفي مثل هذه الحالة فانه يمكن زيادة هذا التسويق المحدود زيادة تدريجية وذلك بالتعاون 

وقد . ون على زيادة الطلب وتخفيض األسعارمع المستوردين أو الموردين الذين سيعمل

 ٢٠٠زادت الواردات من الذرة الصغيرة بشكل كبير خالل التسعينات زيادة سنوية قدرها 

وحتى يتمكن موردي الذرة الصغيرة من منافسة المصدرين التايالنديين . طن سنويا تقريبا

  .صدرينفإن عليهم الوصول إلى المعايير القياسية التي وضعها هؤالء الم
  

  

  

  

  الفاصوليا الفرنسية المتسلقة 
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ويتم . لقد زادت تجارة واردات  الفاصوليا الفرنسية لتصبح متوفرة على مدار العام

كما تتم زراعة . اآلن استيراد الخضراوات عن طريق شحنها جويا لدول االتحاد األوروبي

حدودة في موسم الفاصوليا المتسلقة في أوروبا في فصل الصيف ولكن فرص االستيراد م

  .زراعته نتيجة لتوافر المعروض منه في غير مواسم زراعته

وهناك ) الفاصوليا الصغيرة(ويتم زراعة أحجام كبيرة من الفاصوليا في أوروبا 

  .طلب على مدار العام على األنواع الجيدة من  الفاصوليا

ا إال  انه وعلى الرغم من أن الفاصوليا الفرنسية منتج تصديري يلقى إقباال واسع

غير مرتفع الثمن ، ويمكن زراعته في أي مناخ مالئم وأيضا يمكن زراعته في أجواء 

ويتميز إنتاجها بالسرعة مما يؤثر باإليجاب على االستثمار،  ويقوم . وأقاليم مختلفة 

  .صغار وكبار المزارعين بزراعته بنجاح

  

   :األنواع •

 ثالثة أنواع وفقا للحجم ولقد تم يقوم المشترون بتصنيف الفاصوليا الفرنسية إلى

  .تطوير متنوعات لتتالءم والمواصفات

١( bobby beans 

 سم وتنتمي ١٦ إلى ١٢ مم وطولها من ١٢ إلى ٨قطر الفاصوليا الصغيرة من 

  .نيرينا وبرونكو وبوليستا وجميعها متماثلة: لهذه الفصيلة األنواع التالية

  

 ):fine beans(الفاصوليا الجيدة  )٢

.  سم١٣ سم إلى ١٠ مم وطولها من ٩ مم إلى ٦،٥طر الفاصوليا من  يبلغ  ق

مونل و جارونل وامى و ماسيا لونجيو وبوليستا : وتنتمي لهذه الفصيلة األنواع التالية

  .وجميعها يتم استخدامها

  

 ):Extra fine beans(الفاصوليا فائقة الجودة  )٣
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  . سم١٢  إلى٨ مم وطولها من ٥, إلى٦ويبلغ  قطر الفاصوليا من 

ومن الطبيعي أن يصبح النبات ليفي وتظهر البذور إذا تم حصاده بعد أن يصل إلى 

ويمكن لبعض األنواع أن يتم حصادها مبكرا وبحجم اصغر كالقطر  . القطر المحدد

  .األصغر
  

إن النوع األفضل للفاصوليا هو الوايت اميرجو بينما تعتبر : الفاصوليا المتسلقة

  . النوع األساسيالفاصوليا األكبر هي

أما بالنسبة لسوق المملكة المتحدة فانه من المالحظ أن الفاصوليا الجيدة ال تكون 

وعلى هذا فان الفاصوليا الجيدة .  مم٧،٥ إلى ٧مقبولة إال إذا كان قطرها بحد أقصى من 

 مم وتكون الفاصوليا الصغيرة على ٧,٥ إلى ٦في تلك األسواق يكون قطرها ما بين 

  . مم٨,٥ إلى ٧,٥ولهذا فانه يصعب بيع اإلنتاج الذي يتراوح من .  مم٨,٥طر األقل بق

  

  السوق  

  العرض •

فاإلنتاج المحلى محدد بالنسبة . يعتبر السوق األوروبي محدد بتكاليف الحصاد 

وتعتبر إيطاليا و . للفاصوليا المتسلقة والفاصوليا الفرنسية والتي تسمى الفاصوليا الصغيرة

وتأتى .  الدول المنتجة للنبات ويكون موسم إنتاجها من مايو إلى أكتوبرأسبانيا من أهم

لكن . ولكن اإلحصائيات التجارية ال تشمل كل أنواع الفاصوليا. الواردات غالبا من أفريقيا

غالبية الصادرات التي تأتى من أفريقيا تكون غالبا إما فاصوليا فرنسية أو متسلقة وعادةً 

وقد زادت واردات . من أي جهات أخرى باهظة لمثل ذلك المنتجما تكون تكاليف الشحن 

 والتي تقدر ١٩٩٩ طن في عام ٧٥٠٠٠ إلى ١٩٩٠ طن في عام ٣٥٠٠٠أفريقيا من 

ويعتبر موردو المغرب، مصر وكينيا من أهم الموردين .  مليون دوالر١٢٥بأكثر من 

رى ومنهم بوركينا ويدعمهم بعض المصدريين المعروفين من بعض الدول األفريقية األخ

  .يفاسو، السنغال، جامبيا، أثيوبيا، زامبيا و زيمبابو

  :الطلب •

فرنسا :  من أهم األسواق األساسية في دول االتحاد األوروبي  لشحن الفاصوليا

وتستورد فرنسا .  طن في العام ٢٠٠٠٠والمملكة المتحدة فكل منهما تستورد ما يزيد عن 
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. ينما تستورد المملكة المتحدة من الدول الناطقة باإلنجليزية غالبا من الدول الفرانكفونية  ب

  .وتعتبر نيوزيلندا أيضا من أهم المستوردين ثم تعيد توزيعه في شمال أوروبا

  : الموسمية •

تقل الواردات بصورة كبيرة في الفصل الثالث من العام حيث يزيد اإلنتاج األوروبي 

بينما تظل العروض . ى المنافسة متاحةمن الفاصوليا وكذلك تكون الخضراوات األخر

  .الكينية قائمة طوال العام
  

  

  

  

  

  

  

  

 تفضيالت السوق •

بالنسبة للفاصوليا الفرنسية فان بائعي تجزئة المملكة المتحدة يفضلون األنواع األكبر 

ولهذا فان الطلب على األنواع فائقة الجودة يكون ضئيال . من الفاصوليا الصغيرة الجيدة

طالب به أصحاب المطاعم  ولكن السوق الفرنسي يقبل اكثر على األنواع فائقة وغالبا ما ي

  . الجودة، بينما تتصدر المملكة المتحدة الطلب على الفاصوليا المتسلقة

  :األسعار •

طبقا لقيمة حسابات االستيراد للوحدة  فان صادرات كينيا تتصدر القائمة حيث تصل 

 ومن بين إحصائيات المناطق ١٩٩٩ إلى ١٩٩٦كجم خالل الفترة من /  دوالر٢,٦٧إلى 

 ١,٨٥ إلى ١,٨٠ كان إحصاء اإلنتاج المصري الذي بلغ  حوالي من ١٩٩٩األخرى لعام 

كجم لمصدري غرب أفريقيا ويدل اختالف األسعار على اختالف قيمة المنتج / دوالر 

  .طبقا لنوع الفاصوليا وكذلك طبقا العتبارات الجودة
  

  

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية 
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  نظرة عامة على اإلنتاج  •

تنمو الفاصوليا بشكل سليم ولكن يجب مراقبتها بانتظام لتجنب التعرض لألمراض و 

وهي تتطلب الري الجيد وكذلك استخدام السماد الجيد ويجب أن تكون هناك . األوبئة

ري مناوبة بين المحاصيل غير البقوليات يعتبر محصول الفاصوليا هش و يحتاج إلى ال

ويعد النبات قابل للتلف بسهولة ولذلك فان . وإلى الحماية من الرياح لتجنب الضغط

الطريق إلى اإلنتاج الجيد الناجح ال يكون إال بالتحكم  في الوباء واألمراض مع توخي 

إن األنواع المختلفة تختلف في احتياجاتها للوصول إلى اإلنتاج . الحرص عند الحصاد

لضروري تفهم األنواع التي يتم اختيارها قبل البدء في اإلنتاج ولذلك فمن ا. المثالي

 التجاري كما تحتاج الفاصوليا المتسلقة إلى استثمار مبدئي لتوفير احتياجات الحقول 

  .  ساعة يوميا١٥إضاءة لمدة تصل إلى  وتحتاج الفاصوليا أيضا إلى 
  

  

  

  المناخ •

 درجة حرارة ٢٥ إلى ١٥من ال تتحمل الفاصوليا التجمد وتنمو في درجة حرارة 

مئوية ويساعد المناخ الدافئ ليال على اإلنتاج  وقد يساعد المطر الشديد على ظهور  

  .الصدأ  واألمراض

  المواد الزراعية •

تحتفظ غالبية شركات البذور الكبيرة بالعديد من أنواع بذور الفاصوليا الفرنسية 

  .والمتسلقة

  الزراعة •
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 إلى ٤٤٠٠٠م الزراعة  وتتطلب زراعة  من يختلف حجم البذور باختالف حج

 كجم من ٩٠ كجم إلى ٥٠هكتار،  لحوالي من /  نبات من الفاصوليا المتسلقة ٦٦٠٠٠

 نبات من الفاصوليا ٣٠٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠٠هكتار  وكذلك فان زراعة من / البذور 

ع  كجم من البذور وعادةً ما تزر٦٠ كجم إلى ٣٠هكتار تتطلب حوالي من / الفرنسية 

  .الفاصوليا المتسلقة في صفين مع وجود خط للمياه اسفل المنتصف

. وتكون البذور عرضة للهجوم من قبل الحشرات الطائرة ولذلك يجب تغطيتها

وكذلك فان بذور الفاصوليا التي تمت زراعتها في التربة تحتاج إلى العناية و إلى التحكم 

النسبة للفاصوليا المتسلقة فمما يساعد وب. المبكر في األعشاب الضارة وكذلك الري الجيد

 سم  وان تكون البذور في موضعها ٢على نمو المحصول وعدم إعاقة النمو حتى طول 

الصحيح حتى يبدأ نمو النبات ويمكن أن تكون المساعدة عن طريق شق القنوات والتقسيم 

عتبر ضرورية وكذلك فان اإلضاءة المطلوبة للنبات ت. بالخيزران أو عمل الخطوط المتاحة

  . ساعة١٥لمد فترة النهار لتصل إلى 
  

  

 علم الزراعة •

 الفاصوليا عرضه لتلف األوراق  والصدأ وحشرة التربس التي تمتص تيعتبر نبا

ونتيجة للمناخ . عصارة النبات ويرقات الفراشات والحشرات التي تحدث ثقوبا باألوراق

 يوم للحصاد من تاريخ ٧٠إلى  ٤٢ونوع المحصول فان الفاصوليا الفرنسية تتطلب من 

وتختلف فترة . يوم للحصاد ٨٤ إلى ٥٦بينما تحتاج الفاصوليا المتسلقة من . الزراعة

الحصاد باختالف المحصول حيث تتراوح فترة حصاد الفاصوليا الفرنسية من أسبوعين 

  .عإلى ستة أسابيع بينما تحتاج الفاصوليا المتسلقة من ثالثة أسابيع إلى ثمانية أسابي
  الحصاد •

يجب أن يتم حصاد الفاصوليا يدويا وبشكل منتظم  ويتم حصاد الفاصوليا الفرنسية 

قبل نمو البذور بشكل ملحوظ وبينما يمكن حصاد . حسب الطول الذي يرغبه المستهلك

الفاصوليا المتسلقة عندما تصل البراعم إلى أقصى طول ممكن ولكن قبل أن تصبح ليفية 

وتوضع الفاصوليا في أقفاص لتحميها من .  سم٣٠ و ٢٠ا بين وغالبا ما يكون ذلك م
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وكجزء من عملية الحصاد فانه . الشمس وتوضع في أماكن مظلله أو يتم تبريدها بسرعة

  .يجب إزالة التالف من النبات أو الذي أصابته اآلفات من المحصول أثناء الحصاد

  المحصول المتوقع •

 ١٢هكتار إلى حوالي /  طن٤ن حوالي تنتج الفاصوليا الفرنسية حسب النوع  م

  .هكتار/  طن٤٠ إلى ١٥هكتار بينما يتراوح معدل إنتاج الفاصوليا المتسلقة ما بين / طن

  التصنيف والمعالجة •

تتوقف جودة المنتج على تبريد المنتج بشكل مستمر في المناخ المناسب  وقد اصبح 

ج التصنيف قد تكون كبيرة مما وحدة التصنيف عالمة على الجودة ولكن نسبة النبات خار

  .     يصعب معه تصدير المحصول

يمكن تصنيف النبات تبعا للحجم أثناء الحصاد أو الحقا على سطح خارجي  وكذلك 

فيجب أن (والمظهر ) فيجب جمع النبات عند انحناؤه(يمكن التصنيف طبقا للمنتج الطازج 

ويجب إزالة النبات التالف ) اهرةيكون خاليا من اآلفات، مستقيم، أال  تكون البذور ظ

  .ويجب تقليل ساق النبات للحد األدنى

  التخزين البارد •

 درجة مئوية فإنها سوف تظل ٨ إلى ٦إذا تم حفظ الفاصوليا في درجة حرارة من 

  .بحالة جيدة لمدة  سبعة أيام

  اإلمكانيات والفرص •

لكة المتحدة يتزايد الطلب على الفاصوليا الفرنسية على وجه الخصوص في المم

وفرنسا وتالقى الفاصوليا المتسلقة إقباال  كبيرا في سوق المملكة المتحدة وهناك فرصة 

لزيادة احتماالت اإلنتاج  كما يجب أن يالحظ المصدرون أن الفرص التنافسية تؤدى إلى 

تخفيض تكاليف العمالة وكذلك تخفيض أسعار الشحن الجوى، األمر الذي يمكن تكراره 

  .اإلنتاج األخرى، ومن ثم سيظل السوق في حالة تنافس مستمرفي مراحل 

  

  الفلفل الحار 

إن الفلفل الحار هو اكثر المنتجات شعبية في العالم كما أن للثمرة نفسها العديد من 

االستخدامات عن طريق التجفيف، الطحن ولم يكن المنتج معروفا في أوروبا بصورته 
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استخدامه في إضافة نكهة للطعام لمن  يفضلون المنتج وغالبا ما يتم . الجديدة إال  مؤخرا

ولكن مع تزايد الطلب . المجفف  أو كنوع من التوابل المجففة التي تستخدم في المنزل

على األغذية األجنبية وزيادة اإلقبال على السلطات المتنوعة واستخدام المكونات الجديدة 

ل الحار الطازج  ولكن يبقى حجم السوق في األغذية الجاهزة زاد االهتمام باستيراد الفلف

  .صغيرا ومتخصص للغاية وهو متمركز بصورة خاصة في المملكة المتحدة

  األنواع  •

  : األنواع الطازجة تشمل 

 سم طول وهو اخضر     ٢٠والذي يصل فيه الحجم الكبير إلى       : النوع المكسيكي . ١

  . اللون ورفيع

 سم وهـو رفيـع      ٣ إلى   ٢من   سم طول وبقطر     ٧وهو يصل إلى    : الجاالبينو. ٢

الشكل ممتلئ وحار وغالبا ما يكون هش القشرة وغالبا ما يستخدم الفلفل الحار بصورة 

  .كبيرة في الواليات المتحدة

وهو رفيع ممتلئ منه .  سم٣ سم وبقطر ٥ويصل طوله إلى    : سانتافي/ فرزنو. ٣

  .الحار وغير الحار

 سم وهو كبيـر الحجـم       ٤ إلى   ٣وله شكل المشكاة وهو بطول من       : الهبنيرو. ٤

  .  وشديد الحرارة وهو يشبه المنتج اإلسكتلندي

 سم  ٥ سم إلى    ٣وهو من   . وهو أسطواني الشكل ذو نهاية مستديرة     : السيرانو. ٥

  . سم عرض٢ إلى ١طول وبقطر من 

  .يسمى بعين العصفور وهو نوع صغير الحجم وحار المذاق: التاى/ التيبن. ٦

ل حار طويل ورفيع الشكل وهو النوع المفضل فـي أسـواق            وهو فلف : الكايين. ٧

  .آسيا

كما أن هناك العديد من األنواع األخرى الحارة والملونة والتي اصبح للفلفل الحار             

  .المجفف شعبية من بينها

  

  السوق 
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  العرض •

يعد تصنيف الفلفل الحار أمراً محيراً بالنسبة لإلحصـائيات التجاريـة الخاصـة             

، والذي تعمل اإلحصـائيات علـى       )أحد أنواع الفلفل  (يسمى الكابسيكم   بأوروبا فهو منتج    

التفريق فيه بين الفلفل الحار وغير الحار الذي يتم استيراده على وجه الخصوص للونـه               

 .وهناك العديد من األنواع األخرى التي تشمل النوع الذي يسمى بابريكا

تكون الغالبية من الفلفل غير     في أوروبا و  ) أحد أنواع الفلفل  (يتم زراعة الكابسيكم    

وبصورة عامة فان الفلفل الحار يتطلب الكثير من العمالة للحصول على اإلنتـاج             . الحار

  .االقتصادي في أوروبا

بلغت واردات دول االتحاد األوروبي من الفلفل الحار باستثناء غير الحـار إلـى              

  .١٩٩٥ طن في عام ١٢٠٠٠ لتنخفض إلى ١٩٩٩ طن  في عام ٢١٠٠٠

بقا لإلحصائيات فان المورد الرئيسي لدول االتحاد األوروبي هي تركيـا ، فقـد              ط

ومـن  .  طـن  ٤٨٠٠، وتليها المغرب تصدر     ١٩٩٩ طن في عام     ١٠٠٠٠قامت بتصدير   

غير المحتمل أن تقوم هاتين الدولتين بتوفير الفلفل الحار بشكل محـدد ولكـنهم سـوف                

  .يصدرون النوع ذو نكهة الكابسكم

 ١٥٠٠ طن، تقوم كينيا وأوغندا مجتمعتين بتصـدير         ٧٠٠انا  بينما تصدر غ  

  . طن١٠٠٠طن وتصدر دول الكاريبي حوالي 

  :الطلب •

تعتبر المملكة المتحدة المستورد الرئيسي للفلفل الحار من غانا، شرق أفريقيا ودول       

  . فهذا هو تسويق الفلفل الحار على المستوى المحدد. الكاريبي

الحـار  ) الكابسيكم  (  طن من الفلفل     ٥٠٠٠استيراد حوالي   تقوم ألمانيا واستراليا ب   

  . طن من المغرب٤٠٠٠من تركيا، بينما تقوم فرنسا باستيراد 

  :الموسمية  •

تعتبر واردات المملكة المتحدة متساوية تقريبا على مـدار العـام مـع مالحظـة               

  .انخفاض في مستوى الواردات في الفصل الثالث من العام

  :تفضيالت السوق •
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 بيع الفلفل الحار الطازج وتقييمه على أساس لون القشرة و المظهر الخـارجي              يتم

للنبات ونظافته ومدى مطابقته للمواصفات، وعلى هذا فان القشرة الجيدة الالمعة تدل على             

  .مدى جودة اإلنتاج

  :األسعار •

تختلف األسعار تبعاً الختالف مصدر النبات ونوعه ، وطبقا لحسابات اإلحصائيات           

تظـل  ) St Lucia(التكاليف ومصاريف الشحن الخاصة بسانتا لوتشيا  ارية فان قيمةالتج

 ن، بينما كانت صادرات جمهورية الـدومينيكا      ١٩٩٩كجم في عام    /  دوالر ٠,٩٠اقل من   

  .كجم/  دوالر١,٢ دوالر إلى ١,١٠بحالة افضل حيث ظلت بسعر من 

لماضـيين بحـوالي   وفي حين انخفضت قيمة صادرات شرق الهند خالل العامين ا   

وقد استمرت قيم التكلفة والشحن ثابتة تقريباً        . فقد ارتفقت قيمة الصادرات األفغانية    % ٢٥

/  دوالر ١,٧٥١,٩٥، بينما ارتفعت لتصل إلى      ١٩٩٧للكيلوجرام عام   /  دوالر ١,٢بمعدل  

  .١٩٩٩كجم عام 

 ٢,٥ الواردات الكينية تقلبـاً حيـث انخفضـت مـن حـوالي               أسعار د شهدت قو

  .١٩٩٨كجم  في أواخر عام / دوالر٢ كيلو لتصل إلى أقل من/ردوال

  :التعريفة •

التـي منشـأها     ، إال أن الـواردات      %٦,٤يتم فرض رسوم استيراد يه بمعـدل        

ي ما تعرف باسـم     وه ")ACP(مجموعة الدول األفريقية ودول الكاريبي ودول الباسيفيك        

أو في إطـار النظـام المعمـم         ،   )LDDC( أو الدول النامية األقل نموا       ،"اتفاقية كوتونو 

  .معفاة من الرسومتكون  للتفضيالت التجارية

  
  )اإلجرائية(النواحي العملية  

 نظرة عامة علي اإلنتاج •

ويمتاز بانخفـاض معـدل إصـابته       ر بصورة مباشرة نسبياً     اتم إنتاج الفلفل الح   

ولكـل   ة، علي الرغم من أنه أحياناً قد تشكل الفيروسات مشـكل          باألمراض واآلفات 

  .نوع من أنواعه متطلبات خاصة للنمو

  المناخ •
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ي الشمس الساطعة، وبصورة أساسية     فيتم زراعة أغلب أنواعه في مناخ حار، و       

  .في مناخ جاف

  مصادر المواد الزراعية •

نتيجة لزراعة أعدد كبيرة من النبات وأنواعه المختلفة إلى جانب أعمال التربيـة               

 أدي ذلك إلى زيادة كبيرة في حجم إنتاج الفلفل الحريف           التي تقوم بها شركات البذور فقد     

عالي الجودة، والي تحسين خطوط إنتاجه، ولكن يجب أن تكون هذه األنـواع المختلفـة               

  .والمختارة مطلوبة في األسواق

لذا يتعين أن يـتم التعامـل مـع مصـدر     . عادة ما تقوم البذور بنقل الفيروسات      

  .سمعة طيبةيتمتع بمضمون  للبذور 

  ةيمشاتل الزراعال/ البذور/ اإلنباتمعدالت •

هكتار من نباتات الفلفل الحريف كبيرة الحجم، بينما يتم          / نبتة ٢٧٠٠٠يتم زراعة   

تتم  و )مثل عين العصفورة الخ   (هكتار من األنواع صغيرة الحجم       / نبتة ٤٠٠٠٠زراعة  

  .تلعملية نثر البذور في المشاتل، ثم ينقل الغرس ليتم زراعته خارج المش

  دورة الحياة الزراعية •

غلب األنواع عام تقريباً، إال  أن هنـاك بعـض           تستغرق دورة الحياة الزراعية أل    

  .شجيرات عين العصفور التي قد تستمر أكثر من عام

  الفترة من الزراعة وحتى الحصاد •

 يومـاً، بينمـا     ٦٥يستغرق زراعة الفلفل الحريف صغير الحجم حتى الحصـاد            

  . يوما١١٠ًفل الحريف كبير الحجم ما يصل إلى تستغرق أنواع الفل

  

  المحصول •

  .المناسبينيتم جني محصول الثمار فقط التي وصلت إلى الحجم واللون   

  المتوقعالمحصول •

بالنسبة للثمار صغيرة الحجم مثـل عـين   (هكتار   /طن   ٢يتراوح اإلنتاج ما بين       

  .هكتار ويعتمد ذلك علي تنوع المحصول / طن٧و ) العصفورة

  التصنيف والمعالجة •
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 أسابيع بعد الحصاد إذا ما تم       ٤ إلى   ٣يمكن االحتفاظ بالفلفل الحريف لحوالي من         

ويجب أن يتم توجيه كافة الجهود للحفاظ علي اللون الجيـد للثمـرة              .رعايته رعاية جيدة  

يمكن أن يتم حفظ الفلفل الحريف في حاويات مبردة عند الشحن البحري            . وتماسك قشرتها 

يتعين أن يتم تصنيف الفلفل الحريف والتخلص مـن          و الة ما إذا كان قد سبق  تبريده       في ح 

بقايا الثمرة عن طريق الفرك وفي حالة عدم استخدام وسائل التبريد فيجب أن يـتم نقـل                 

  .الفلفل الحريف عن طريق  الشحن الجوي خالل يوم أو يومين من الحصاد إلى األسواق

  مواصفات عامة •

 ( المـع ة الخارجية للثمرة طازجة، وأن يكون لونـه المفتـرض           أن تكون القشر    

، وخالي من العطب أو التشققات وأن يكون عنق الثمرة          )أو األصفر، أو األحمر    األخضر،

  .األخضر سليماً وليس ذابالً أو متحلالً

  التعبئة •

ويـتم  .  كجـم  ٨ إلى   ٣تتراوح سعة صناديق التعبئة للتداول في األسواق ما بين            

  .عض األنواع قبل ذلك في شكل أزواج لبيعها للسوبر ماركتتعبئة ب

  التخزين البارد للثمار •

تطيل عملية الحفظ البارد للثمار قبل طرحها في األسواق من عمر الثمـرة فـي                 

وهناك .  درجة مئوية١٣ إلى ١٢ فيجب أن يتم حفظها في درجة حرارة من  محالت البيع

 ٥ ما تم حفظه في درجة حرارة أقـل مـن            خطورة من حدوث عطب للفلفل الحريف إذا      

  .درجة مئوية حيث انه حساس لالثيلين

  

  

  اإلمكانيات والفرص •

 تسويقية عالية وخاصة تلك التـي يـتم         بطاقة بعض أنواع الفلفل الحريف      تحظى  

ويتعين أن يتم دراسة أنواع الفلفل التـي تحتاجهـا األسـواق            . توجيهها لألسواق المناسبة  

فهناك مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الفلفل الحريف، ومسـتويات          المستهدفة بالفعل،   

الحرافة وعلي الرغم من أن هناك العديد من مستويات األسعار، فان الجودة العالية للمنتج              
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الذي يتم تصديره إلى المملكة المتحدة قد تكون مبرراً جيداً لتحمل التكلفة العالية للشـحن               

  .مصدرةالجوي للمنتج من بعض الدول ال

  

  الزنجبيل 

الزنجبيل هو عبارة عن ساق جذمارية يتم استعمالها في الوصفات العالجية التـي               

وفـي  . يتم تحضيرها من الفصائل الزنجبيلية والنباتات االستوائية من جنوب شرق آسـيا           

الوقت الحالي يتم زراعة الزنجبيل في العديد من المناطق االستوائية، كما أنة يظهر فـي               

ويستخدم الزنجبيل المجفف   .  الدولية في صورته الطازجة، المحفوظة، أو المجففة       التجارة

  .كأحد التوابل، كما يتم استخدام خالصته في صناعة المشروبات والحلوى

وقد استفاد سوق االتحاد األوروبي للزنجبيل الطازج من الوعي واالهتمام المتزايد             

بيل باعتباره أحد النكهات المحببة، وبالطبع فقد   باألطعمة اآلسيوية والتي يستخدم فيها الزنج     

  .هساعدت خواص هذا النبات وما لها من فوائد صحية علي تزايد الطلب علي

إال أنه  كان يتم تصدير الزنجبيل الطازج إلى أوروبا عن طريق الشحن الجوي،            فيما سبق   

  . عن طريق الشحن البحرييتم منذ التسعينيات أصبح ذلك 

  األنواع •

  .ف أنواع الزنجبيل من حيث النكهة والمكونات الزيتية واألليافوتختل  

  

  السوق 

  العرض •

 طن من الزنجبيـل عـام       ١١٠٠٠قامت دول االتحاد األوروبي باستيراد حوالي          

يتم زراعة الزنجبيل فـي العديـد مـن المنـاطق           .  طن ٧٠٠٠ حوالي، وفي عام    ١٩٩٩

ى دول االتحاد األوروبي هـي تايالنـد        له إل  االستوائية، إال أن من أهم المصادر الموردة      

وتعد نيجريا وجنوب إفريقيا من أهم الدول المصدرة فـي          ) ٢٧٠٠(، والبرازيل   )٣٩٠٠(

إفريقيا، وقد كانت كوستاريكا تعتبر أحد أهم دول الكاريبي المصدرة، حيـث انخفضـت              

  .وارداتها خالل التسعينات

  الطلب •
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 فلقـد   األوروبـي كة للزنجبيل باالتحاد    تعد المملكة المتحدة من أهم الدول المستهل        

بينما تحتل هولندا المرتبة الثانية بعد المملكة       .  طن ٥٦٠٠ باستيراد   ١٩٩٩قامت في عام    

  .ألمانياثم المتحدة، تليها فرنسا 

  الموسمية •

تقوم العديد من الدول بتصدير الزنجبيل في المواسم الزراعية المختلفة إلى أوروبا              

عالوة علي ذلك، فان عملية التخزين الجيد من شـأنه          . لي مدار العام  مما يجعله متوافراً ع   

ومن بين أهم الدول    . أن يطيل من عمر الثمرة مما يسمح بطرحها في األسواق عند الطلب           

الموردة للزنجبيل تأتي تايالند لتشغل الربع األول والثاني من العام، بينما تأتي البرازيـل              

  . ما إلى أقصي معدالته في الربع الثالث من العاموجنوب إفريقيا والذي يصل إنتاجه

  سوقال تفضيالت •

  السـميكة وذات العـروق أو األليـاف          Rhizomesتعد السـاق الجذماريـة            

الصغيرة، وقليلة الفروع، وذات القشرة الملساء، فاتحة اللون من الداخل من أفضل أنواع             

  .والبرازيل من المنتج المعنياصفات علي واردات تايالند ووتنطبق هذه الم. الزنجبيل

  األسعار •

 ١,٨و  , ٩أظهرت قيم الواردات للوحدة المحسوبة أن األسعار قد تراوحت ما بين              

في حين انخفضت واردات الزنجبيـل مـن        . كجم للزنجبيل التايالندي والبرازيلي   /دوالر

  .كجم /١,٣ دوالر إلى ٢جنوب إفريقيا من حوالي 

  

  

  

  

  )ةاإلجرائي(النواحي العملية 

  نظرة عامة علي اإلنتاج •

 ويفضل المستوردون   .بعد االنتظام فضال عن صغره     إنتاج صغار المنتجين     يتسم    

  .اإلنتاج الكبير والذي يتوفر نتيجة للعناية الجيدة والري المنظم عند زراعة النبات
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يحتاج الزنجبيل إلى تربة عميقة جيدة الصرف وخالية من الصخور، ونظراً ألنة              

ويـتم  .  واألمراض والحشرات  ي فهو يحتاج إلى تربة خالية من الدود الخيط        نبات جذري 

اتخاذ بعض اإلجراءات الصحية فيما يتعلق بالحقول وخاصة للوقاية من الفطر المغزلـي             

  .والذبول البكتيري

  المناخ •

 درجة مئوية في المنـاطق المطيـرة        ٢٥٣٢ينمو الزنجبيل في درجة حرارة من         

  .ووفيرة األمطار

   المواد الزراعيةمصادر •

  .)الفسائل (Rhizomesيتم زراعة النبات باستخدام أجزاء من الجذمارية   

  مشاتل الزراعة/بذور/ معدالت •

نتاج ، إل Rhizomes جرام من أجزاء الجذمارية        ٢٢٠ إلى   ١٢٠ يتم استخدام من    

يتم غرس الفسائل في شكل صفوف وتبعد عن بعضـها          . هكتار/ كجم ٢٣٠٠ما يصل إلى    

 ٢٠٠٠٠ إلـى    ١٣٠٠٠٠ سم لتنـتج مـن       ١٥٣٠ سم، وبمسافات من     ٢٥٥٠من  البعض  

وجدير بالذكر فان عملية الزراعة المكثفة للنبات سوف تؤدي إلى إنتاج جذمارية            . هكتار/

  .متشابكة

  دورة الحياة الزراعية •

تم جني محصول الزنجبيل     وي تستغرق دورة الحياة الزراعية للمحصول عام تقريباً        

  .بعة إلى تسعة أشهر من الزراعةبعد حوالي من س

  الحصاد •

يمكن أن يتم تأخير عملية اإلزهار والتـي تسـبب لزوجـة نبـات الجذماريـة                  

Rhizomes              وذلك بقطع األطراف العليا للنبات وبمجرد موت األوراق فان هذا يعني أنة  

ويعد جني المحصول في المرحلة الصـحيحة       . Rhizomesيتعين أن يتم جني الجذمارية      

  .طالة عمر التخزين لهذا المنتجإرياً للحصول علي منتج عالي الجودة، وضرو

  بسـهولة خـالل عمليـة        Rhizomesويمكن أن يصـاب نبـات الجذماريـة           

 الحصاد فـي    إن. حيث يجب أن يتم تقطيعها إلى أجزاء أو مقاسات صغيرة         ) الجني(الرفع
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 تكون التربة رطبة حتى يـتم       األجواء الرطبة من شأنه أن يعيق هذه العملية، لذا يتعين أن          

   .Rhizomesفصلها بسهولة عن نبات الجذمارية 

 يجب أن يتم وضع أو تعبئة الزنجبيل في أقفاص بالحقل، وليس فـي أكيـاس أو                 

  .حقائب، وتحفظ بعيداً عن الشمس

   المتوقعالمحصول •

  .هكتار/ طن٤٥يقدر اإلنتاج ألغراض تجارية ب   

  : والمعالجةالتصنيف  •

 النبات إلى معاملة خاصة فبمجرد أن يتم جني المحصول يجب أن يتم           يحتاج هذا     

 ما يعلق به من التربة، ثم يـتم تقليبـه           إلزالة  بالماء    Rhizomesغسل نبات الجذمارية    

ـ أو المكسـورة ق    ويجب أن يتم فحص المحصول للتخلص من الثمـرات المعطوبـة           ل ب

ة للقضاء علي البكتيريـا شـائعة       ولم تعد مقاومة الفطريات والوسائل المستخدم     . التخزين

 لمدة خمسـة أيـام أمـرا        حامل عملية الغسل بالماء والتجفيف علي       تاالستخدام، وأصبح 

  .  يجب أن يتم وضعة في المخازنRhizomesمألوفاً وعندما يجف نبات الجذمارية   

  مواصفات عامة •

قليلـة،    كبيراً وفي حالة جيدة، وذو فروع Rhizomesأن يكون نبات الجذمارية      

  .وأبيض اللون، وذو قشرة ناعمة ملساء ونظيفة ويفضل أن يكون فاتح اللون من الداخل

 سم علي األقل من حيث      ١٢ سم من حيث السمك،      ٣كون عنق الثمرة    يويتعين أن     

  .وأن تكون خالية من العفن البكتيري، واإلصابات الناتجة عن الفطريات .الطول

  التعبئة •

ة الزنجبيل في حاويات غير محكمة الغلق وفي شكل طبقات، والتي     في العادة يتم تعبئ        

 أن تتبخر عقب نقلها     ةالمتكاثفوعند الشحن، يجب أن يتم السماح للمواد          كجم ٣٠تستوعب  

ومعبئة فـي صـناديق     ( من المخازن، وأن يتم حفظها عند الشحن في مكان جيد التهوية            

  ).مضلعة أو مزودة بجوانب من األسالك

  الباردالتخزين  •
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 درجة مئوية، وفي درجة رطوبـة منخفضـة         ١٢ في حالة تخزين الزنجبيل في      

 في درجة حرارة أقل من      هوإذا ما تم حفظ   .  أشهر ٦فانه يمكن االحتفاظ به لمدة      %) ٦٥(

  . درجة مئوية فسوف يتعرض المنتج للتلف١٢

  اإلمكانيات والفرص •

دة، ولكن ليس من المحتمل     يتزايد الطلب علي الزنجبيل الطازج في المملكة المتح         

  رواجـا  ال يلقـي     هنأ كما     فهو يستخدم بصورة غير منتظمة فقط      أن يصبح منتجاً رئيسياً   

  . المستهلك األوروبيعندكبيراً 

  

  

 Mangetout  

وهـو  (ليشمل كافة أنواع البسلة ذات القرنة أو السنف Mangetout يستخدم لفظ   

 أية  Mangetout ـ تحمل القرنة المحيطة بال    ال. الصالحة لألكل ) الغالف المحيط بالبسلة  

. ألياف أو تعرجات علي النقيض من البسلة التي تم نزع السنف أو الغالف الخارجي عنها              

 في فرنسا عادة ما تسـتخدم لإلشـارة إلـى           Mangetoutيجب أن يتم مالحظة أن كلمة       

  .الفاصوليا الصغيرة أكثر منة لإلشارة إلى البسلة ذات القرنة أو السنف

رضاء المستهلك وهي أن    إل يتعين أن تتوفر     Mangetout ـهناك معايير جودة لل     

تكون طازجة، بدون عروق، ذات سطح المع، ومتناسقة من حيث الحجـم واللـون، وأن               

  .تكون متوفرة لموسم طويل

  األنواع •

  المعتادة والتي    Mangetoutالبسلة الثلجية أو    : هناك شكالن من أشكال القرنيات      

يها عندما تصبح القرنات أو االسناف مسطحة قبل أن تبدأ البسلة في االمتالء، أمـا               تيم جن 

  .اللوبيا السكرية فيتم جنيها عندما تمتلئ االسناف، بينما ال تزال البسلة صغيرة وطرية

. تأتي أغلب المحاصيل من األنواع المختلفة التي يتم زراعتها في الواليات المتحدة  

 ذات االسناف المسطحة أو البسلة الثلجية مغطاة مجموعـة          Mangetoutوعادة ما تكون    

وفي الوقت الحالي بدأت بعض األنواع الجديدة       . متنوعة من االسناف السكرية االوريغون    

 والتـي  Cascadia  ،Sugar Gemومن بين أنواع اللوبيا السكرية الشائعة .في الظهور
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 عادة مـا تكـون ذات   Cascadia، علي الرغم من أن Sugar Daddyتعرف أيضاً ب 

  .عروق كثيرة

  

  السوق 

  العرض •

لألغراض التجارية تقريباً في أوروبا نظـراً  Mangetout ال يوجد أي إنتاج من    

لذا فان الـواردات    .  يجب أن يتم جني محصول القرنيات يدوياً وارتفاع تكلفة إنتاجه          ألنه

  .تقوم بتغطية الطلب

بي بصورة كبيرة حيـث ارتفعـت مـن         وقد زادت الواردات إلى االتحاد األورو       

وتعـد كينيـا المـورد       .١٩٩٩ عام   ١٦,٥٠٠ إلى ما يزيد عن      ١٩٩٠ طن عام    ٤,٧٠٠

كمـا تعـد زامبيـا، وزيمبـابوي،         ١٩٩٩طن عام    ٧,٨٠٠الرئيسي حيث تقوم بتوريد     

ويقوم عدد قليل من الدول اإلفريقية األخرى بتصـدير         .  أهم الدول الموردة   نوجواتيماال م 

  .لة من المنتج المعنيكميات قلي

  الطلب •

تعد المملكة المتحدة من أكبر الدول المستوردة للبسـلة ذات االسـناف الصـالحة          

ثم تليها هولندا فـي المرتبـة        ١٩٩٩ طن عام    ١١,٠٠٠لألكل، حيث تجاوزت وارداتها     

وبلغـت  . ،والذي يتم إعادة تصدير الكثير منة     ١٩٩٩ طن عام    ٣٠٠٠الثانية حيث تستورد    

  .١٩٩٩ طن عام ١,٣٧٠ إلى فرنسا الواردات

  الموسمية •

تقـوم  . يتم توريد المنتج المعني إلى سوق االتحاد األوروبي علي مـدار العـام              

  بالتصدير بكميات كبيرة في الربع الرابع  وحتى الربع الثاني من العام لتصـل                جواتيماال

ن بجنوب أفريقيا   يقوم المصدرو . صادراتها إلى أقصي معدالتها في الربع األول من العام        

مثل زيمبابوي وزامبيا بالتصدير من الربع الثاني إلى الربع الرابع، وتقل معـدالتها فـي               

وتقوم كينيا بالتصدير بنسب متساوية تقريباً علي مدار العام إال أن           . الربع األول من العام   

  .معدالت وارداتها ترتفع في الربع الرابع واألول من العام

  تفضيالت السوق •
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  كبيراً من اللوبيا السكرية،      إقباال ذات االسناف المسطحة تلقي      Mangetout تظل  

  .علي الرغم من األخيرة قد القت بعض اإلقبال مؤخراً

  األسعار •

 ١٩٩٩وقد حقق المصدرون بكينيا وزيمبابوي أسعاراً كبيرة لصـادراتهم عـام              

 ٣,١٧حدة لهذا العـام     فقد بلغ متوسط سعر الواردات للو     . بالمقارنة بغيرهم من الموردين   

  . دوالر٢,٨١  للوحدة جواتيماالفي حين بلغت أسعار واردات .  كجم٣,٣٢/دوالر

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية  

  نظرة عامة علي اإلنتاج •

 ، اللوبيا السكرية غير مكلفة نسبياً عند زراعتها في المواسـم            Mangetoutتعد    

ها بل وأنها تموت بسرعة نتيجة لألمراض       الجافة، أما في األجواء الرطبة فيصعب زراعت      

عادة ما تسبب اآلفات واألمراض والظروف البيئية       . التي تصيب النبات في تلك الظروف     

  . الصعبة تشوهات االسناف مما يستلزم ضرورة السيطرة عليها

  المناخ •

وتعـد  .  درجة مئوية في منـاخ جـاف       ٢٥ إلى   ١٥ تزرع في درجة حرارة من      

 والـذي يتسـبب فـي تلـف         ascochytae ـلمستمرة مناخاً جيداً ل   األمطار الغزيرة وا  

المحصول، وعفن الزرع والذي يؤدي إلى انخفاض جودة االسناف ويجب أن يتم اآلخـذ              

في االعتبار التوقيت الذي تتم فيه عملية الزراعة بحيث ال يكون فيه المناخ رطباً لفتـرة                

  .طويلة

  المواد الزراعية •

                   واللوبيـا السـكرية فـي الصـوبات        Mangetoutواع  يتم زراعة العديد من أن      

  . الزراعية الرئيسية، إال أن اللوبيا السكرية يتم زراعتها علي نطاق أضيق٠

  

  الزراعة •
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وعادة مـا   . تتم عملية البذر بصورة مباشرة في شكل صفوف فردية أو مزدوجة            

 ٥٠هكتار، مما يتطلب حوالي مـن      / بذرة   ٣٠٠,٠٠٠ إلى   ٢٠٠,٠٠٠يتم زراعة ما بين     

  .هكتار/  كجم٧٠إلى 

  دورة الحياة الزراعية •

 أسبوعاً بعد الزراعة، ويمكن أن يتم       ١٢ إلى   ٨يستغرق نمو كال المحصولين من        

ي بعض األحيان ينقسم    وف. جنية بداً من األسبوع الثامن، ويتوقف ذلك علي المناخ والنوع         

مـن  % ٦٠المحصول إلى قطفتين األولى وهي األفضل من حيث الجودة، وتمثل حوالي            

  .وتعد منخفضة الجودة% ٤٠المحصول النهائي، والثانية تمثل 

  علم الزراعة •

 بـالنمو مـن     لألصنافعادة ما يتم مساعدة النبات علي النمو، حيث يتم السماح             

وفـي  . تسهيل عملية وصول القائم بالجني إلى المحصـول       خالل التوزيع الجيد للهواء و    

حالة ما إذا كان توقيت جني المحصول خالل فترة مطيرة فينصح بتغطيـة المحصـول               

وتعد عملية المراقبة الجيدة للمحصول وبرامج الرش المكثف لمكافحة الحرشف القنفـذي            

، ) بالنبـات  وهي حشرات صـغيرة تفتـك     (، والتريبس   )وهي حشرة من الفصيلة القزية    (

ascochytae    ًويسمح الري بالتقطير باستخدام المياه وفـي       . ، عفن الزرع أمرا ضروريا

  .نفس الوقت يقلل من ترطيب أوراق الشجر األمر الذي ينشأ عنة حدوث األمراض

  الحصاد •

ويجـب أن   . يتم جني القرنيات يدوياً بعناية شديدة ووضعها في األقفاص بالحقل           

  .تحفظ بعيداً عن الشمس

  المحصول المتوقع •

هكتار، وتوقف ذلك علي المنـاخ  وإتقـان عمليـة    / طن١٢ إلى   ٤يتم إنتاج من      

  .الزراعة

   والمعالجةالتصنيف •

يـتم تصـنيف    .يجب أن يتم تبريد البسلة بسرعة بقدر المستطاع بعـد الحصـاد              

القرنيات علي أساس الحجم، ومن حيث الشكل علي أساس درجة الطزاجة ويجب أن يتم              

 السنف في حالة الثني، وبالنسبة للشكل الخارجي فيجب أن تكون كافـة االسـناف               قطع

وال يجـب أن تظهـر       خالية من أي عفن أو عطب نتيجة الحشرات، وان تكون مستقيمة          
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وتتجمع البسلة في نفس االتجـاه، ويقـوم        البسلة من ثمرة البسلة ذات االسناف المسطحة      

ا بتقطيع الجـزء العلـوي والسـفلي للبسـلة          مربي البسلة والقائمون بحصاده    /زارعيم

  .رضاء المستهلكإل

  مواصفات عامة •

تختلف وتتنوع مواصفات الجودة لدي المستهلك بصورة أساسية، وتنطبق علـي              

يجب أن تكون االسناف متماسـكة، وذات عصـارة          النوع المناسب من أنواع القرنيات    

لعطب النـاتج عـن الحشـرات،       ة، ويمكن كسرها أو تقشيرها بسهولة، وخالية من ا        فكثي

ويجـب أن يـتم     . واألمراض، والعفن، وأية خدوش في الثمرة، ومن أية عيوب أخـري          

عـادة مـا يـتم جنـي          أو تجاعيد أو حتى ثقوب بالثمرة        التحقق من عدم وجود تيبس    

 سم، وبالنسبة للوبيا السـكرية      ٩ إلى   ٦,٥  عندما يصل طوله من       Mangetoutمحصول

  . سم٨ إلى ٥من 

  عبئةالت •

ويمكن أن يتم تعبئة البسـلة فـي        .  كجم ٥ أو   ٢,٥تتم التعبئة في كراتين سعتها        

 ٢٥٠عبوات مفتوحة أو توضع قبل التعبئة في سالل أو أكياس صغيرة مثقوبـة سـعتها         

  .ويجب أن يتم تعبئة البسلة المجهزة. جرام

  التخزين البارد •

  .مدة سبعة أيام درجة مئوية ل٢٤ في درجة حرارة من Mangetoutيتم حفظ   

  اإلمكانيات والفرص •

 نمواً جيداً خالل العقد الماضي، إال أن الواردات قـد           Mangetoutاظهر سوق     

ويتعـين علـي كـل      . سايرت ذلك لتستمر في الزيادة والتوسع وتظل الظروف التنافسية        

مصدر جديد أن يقوم بالمنافسة بصورة مباشرة كبديل لمعايير الجودة الصـارمة التـي              

  . الموردون الحاليين، وعرض أسعار جذابةيضعها

  

  

  )ياالستانبول(والقرع ) يالخرشوف(القرع  
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يـتم  عدداً من الخضراوات والتـي      ) القرعيات(تنتج نباتات من الفصيلة القرعية        

  :وهناك العديد من األنواع التي يمكن تقسيمها إلى.  للحصول علي ثمارهازرعها

لي ثمارها الناضجة حيث يمكن أكـل       القرعيات التي يتم زراعتها للحصول ع      

   .قلب الثمرة البرتقالي، مثل القرع الشتوي والقرع االستانبولي

القرع الذي يتم زراعته للحصول علي ثمار غير ناضجة والمعروفة بـالقرع             

، قـرع   ) وهو نوع من صغار القرع    (  الصيفي، ويضم النوع األخير الكوسة    

 . الجوز الزيتي

علي األنواع التي   قد تم   أن يتأكدوا من أن تركيز اإلنتاج       ويتعين علي المصدرين      

 ويعد تناسق الشكل والنضج ولون قشرة الثمرة وقلبها هي المؤشـرات            ،تحتاجها األسواق 

  .األساسية للجودة

  األنواع •

 والذي يتم جني محصوله واكلة قبل أن يكتمل نضـجه، ويـتم             القرع الصيفي .  ١

وهـو  (طيخ، والكوسة، الكوساة، والقريـع  ويشمل أنواع الب. توريده وهو مجمد  

والقـرع    patti pans ،)، ويستخدم في الزينـة بالكوسةمعروف  قرع صغير

  . الخرشوفي ذو العنق الطويلة

 إلـى  والذي يتم زراعته وحصاده بعد اكتمال النضج، ويحتاج          القرع الشتوي .  ٢

  .وسائل تخزين جيدة

  .قرع الجوز الزيتي:  moschataأنواع .  ٣

 .Kabocha ، الحوذان االمريكاني، قرع  Hubbardsقرع : األنواع الكبرى  .٤
  

  السوق 

  العرض •

 محصول ينمو في مناخ معتدل دافئ، فـان محاصـيل القـرع              القرع   نظراً ألن   

لي الرغم من   عو. الخرشوفي والقرع االستانبولي متوفرة خالل موسم الصيف في أوروبا        

ت السوبر ماركت وخاصة في المملكة المتحدة تقدم        أن االستهالك يعد موسمياً، فان محال     

  .أنواعاً مختارة علي مدار العام
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 خاصة بالعمليات التجارية فيمل يتعلـق بمجموعـة هـذا           إحصائيات وال يوجد   

  .المنتج

  :الطلب •

هناك أنواع مختلفة مفضلة علي المستوي اإلقليمي بصورة كبيرة، ويجب أن يتم              

  .مستقبالالتصدير ينوي النسبة لمن هذا  األمر في االعتبار بأخذ 

  يةالموسم •

وتقتصر فرص االستيراد   . يختلف موسم اإلنتاج في أنحاء أوروبا باختالف النوع         

  . علي الشهور التي يتوقف فيها إنتاج القرع

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية 

  نظرة عامة علي اإلنتاج •

القرعيـات معرضـة    . اشـرة يتم زراعة نبات القرع باستخدام البذور لتنمو بصورة مب        

  . باألمراض والحشرات وخاصة في المناخ االستوائيلإلصابة

  المناخ •

  .تتأقلم القرعيات مع العديد من الظروف المناخية  

  مصادر المواد الزراعية •

تقوم الكثير من شركات البذور بإدارة برامج تربية متقدمة والتـي تركـز علـي              

  .األسواق األوروبية

  معدالت الزراعة •

 كجم  ٤هكتار مما يعادل    / نبتة ٢٨,٠٠٠ادة ما يتم زراعة القرع الصيفي بمعدل        ع  

هكتار يتم زراعتها في المشـاتل ثـم تنقـل          / نبتة ١٤,٢٠٠بذرة يتم زراعتها مباشرة أو      

  ). كجم٢,٠٥مما يعادل (خارجها 

وتعد معدالت زراعة القرع الشتوي متقاربة مع معدالت القرع الصـيفي حيـث               

هكتـار يـتم    / نبتـة  ٤,٥٠٠ كجم بذرة يتم زراعتها بصورة مباشرة أو         ٣,٧٥تحتاج إلى   

  .زراعتها في المشاتل ثم تنقل خارجها

  دورة الحياة الزراعية •
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 ٤٠تعد القرعيات محصول سنوي، حيث أن عادة ما يحتاج القرع الصيفي مـن                

  إلـى  ٨٥ يوماً من عملية البذر إلى الحصاد، في حين يحتاج القرع الشتوي من              ٥٠إلى  

  . يوما١١٠ً

  علم الزراعة •

يعد القرع الخرشوفي سريع التأثر أو معرضة لإلصابة بالفيروسات، وتحتاج إلى             

  .بذور نظيفة، ومراقبة ناقالت الجراثيم

  

  الحصاد •

يتم جني محصول القرع الشتوي عندما يكتمل نضج الثمرة تماماً، ويتم التأكد من               

كما يؤكد موت الجزء الخلفي من      . لظاهري لها ذلك عندما تفقد الثمرة لمعانها أو الرونق ا       

  . اكتمال نضج الثمرة) وهو الخيط الرفيع الذي يلتف علي نبات مثل الكرم(أقرب محالق 

، وعندها يصبح   هغالباً ما  يتم جني محصول القرع الصيفي قبل أن يكتمل نضج             

 عندما تصـل    يتم قطع الثمرة من النبات بسكينة     . النبات أكثر عرضة للتلف عند تجهيزه     

  .إلى الحجم المطلوب، وتوضع في حاويات الحقل

   المتوقعالمحصول •

هكتار، بينما يصل محصول القـرع      /طن   ٥٠يصل محصول القرع الشتوي إلى        

  .هكتار/ طن٣٥الصيفي إلى 

  المعالجةالتصنيف و •

بالنسبة للقرع الشتوي، في حالة ما إذا تم جني المحصـول وتجهيـزه وحفظـه                 

أما القـرع   . مكن أن يتم االحتفاظ بالثمار في حالة جيدة لمدة شهرين         بصورة صحيحة، ي  

وتنشأ . الصيفي فهو يتم تسويقه طازجاً وهو يحتاج إلى مجموعة من وسائل التبريد الجيدة

  .غالبية الخسائر في كال المحصولين نتيجة لألعطال الميكانيكية

.  لتصبح أكثر صالبة   يسهل التعامل مع القرع الشتوي الذي نمت قشرته الخارجية          

ويجب أن يتم قطع العديد من الثمار إلجراء تقييم داخلي لمـدي تناسـق قلـب الثمـرة                  

ويتعين أن يتم إجراء التصنيف الالزم الثمار مـن         .  اللون البرتقالي المعتاد   ىلإ اووصوله

  .حيث الحجم والشكل للبيع في األسواق، واستبعاد الثمار التالفة أو المريضة
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م التحقق من ثمار القرع الصيفي والتأكد من تناسق الثمرة، وتبريـدها            يجب أن يت    

  .في الحال

  :المواصفات العامة •

  الحالة

أن تكون الثمرة خالية من العطب، وأال  يكون سطحها غامق اللـون، وال              ال بد      

  .يكون بها تلفاً نتيجة الحشرات أو األمراض

  النضج 

الية اللون، وقلب الثمـرة ذات لـون        برتق/صفراء/أن تكون قشرة الثمرة خضراء      

  .أحمر غامق/أصفر

  التعبئة •

يتم تعبئة القرع الصيفي الطازج في سالل أو أوعية التسويق، أو عادة مـا يـتم                  

  . قبل عملية التعبئة النهائيةpatti pansتعبئة األنواع صغيرة الحجم مثل 

  . في األسواقويتم تعبئة القرع الشتوي في أجوله بها فتحات أو صناديق للبيع  

  الحفظ البارد •

 درجة مئوية لتستمر في حالـة       ١٠ يتم حفظ القرع الصيفي في درجة حرارة من         

  . من خالل الشحن الجويهويتعين أن يتم نقل. جيدة لمدة أسبوع بمحال البيع

ـ و.  أشهر٣يمكن أن يتم حفظ القرع الصيفي لمدة تصل إلى          ي حالـة الشـحن   ف

 شأنها إطالة عمر الثمار بعد الحصاد ويوصي بـأن يـتم            البحري فان عملية التبريد من    

 درجة مئوية، وفي حالة الحفظ في درجة حرارة أقل          ١٠١٣حفظة في درجة حرارة من      

ومن المتوقع أن تفقد الثمرة جزءاً مـن        . من ذلك فهناك خطورة من تعرض الثمار للتلف       

  .وزنها

  

  اإلمكانيات والفرص •

وروبية بالتوريد لها خالل الموسم، والتي مـن        هناك أسواق مناسبة تقوم الدول األ       

  .الممكن أن يتم االعتماد عليها في الموسم الذي ال يتم فيه زراعة النبات
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لقي الثمار العنبية والتوت األرضي أو اإلفرنجي، والتوت الشـوكي األحمـر،            ت  

لي كبيـر     كبيراً في أنحاء دول االتحاد األوروبي، وهناك إنتاج مح          إقباالًوالتوت البري   

من هذه الثمار وقد نجح المزارعون والقائمون بتربية هذه الثمار في توسيع موسم اإلنتاج              

ال أن هناك مواسم يتوقف فيها اإلنتاج عندما ترتفع تكلفته بصورة كبيـرة فـي               إالمحلي،  

  .دول االتحاد األوروبي

بية صـغيراً   وتعد تجارة الواردات في المواسم التي يتوقف فيها إنتاج الثمار العن            

. للغاية وتعمل االتحادات الموسمية القوية وأيضاً األسعار المرتفعة علي الحد من الطلب           

 العنبية من المحاصيل التي يصعب التحكم فيها والسيطرة عليها سـواء فـي              روتعد الثما 

اإلنتاج أو تقنيات ما بعد الحصاد، فيجب أن يتم تسويق هذه الثمار الهشـة فـي أحسـن                  

  .اغبين في الشراءحالتها للر

 من المهجنات التي تأتي من مناطق       هاوال يتم تناول واردات التوت البري وغير        

) الزعـرور (وهو نوع من ثمر الكبـاث       (يتم استيراد اآلس البري     . لضآلتهابعيدة نظراً   

 بكميات كبيرة، كمـا أنهـا       الضئيلةوعدداً من الثمار العنبية األخرى      ) األحمر الحامض 

ردين من الدول المجاورة مثل دول أوروبا الشرقية واالتحاد         ومن خالل الم  تتوافر سواء   

لذا سـيتم تنـاول التـوت       . األوروبي سابقاً أو من خالل كبار المنتجين بأمريكا الشمالية        

  .األرضي أو اإلفرنجي، والتوت الشوكي األحمر فقط

  

  التوت األرضي أو اإلفرنجي 

  األنواع •

  :إلفرنجي تبعاً الستجابته علي مدار اليوم يمكن تصنيف التوت األرضي أو ا  

 PAJERO, CAMEROSA, SWEETأنـواع اليـوم القصـير وتشـمل       
CHARLIE, ELSATA.  

 , SELVAاألنواع التي يمكن االحتفاظ بها في حالة جيدة علي مـدار اليـوم     
FERN .  

  

  :السوق 
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  العرض •

. أو اإلفرنجي  رضيتقوم كافة الدول األعضاء باالتحاد األوروبي بإنتاج التوت األ          

وتسمح عملية تجارة الواردات ذات المنشأ في الدول األعضاء المجـاورة، والتغيـرات             

وعلي الرغم مـن ذلـك،      . نتاج طويل إالمناخية في أنحاء دول االتحاد األوروبي بموسم        

فخالل الفترة من نوفمبر إلى فبراير يقتصر اإلنتاج المحلـي علـي إنتـاج الصـوبات                

المربون األسبان بإطالة الموسم من خالل      /  يقوم المزارعون   كما التكلفةالزراعية باهظة   

استخدام أنفاق كثيرة ومتعددة، كما تضمن الواردات من المغرب في الوقت الحـالي أن               

  .يكون التوت األرضي متوافراً من بداية العام

 من العام علي الواردات من العديد مـن الـدول المنتجـة،             األخيرويعتمد الربع     

وقد زادت  . ويشمل ذلك المغرب، وإسرائيل، وأمريكا الشمالية، وأفريقيا، وحتى استراليا        

 إلـى   ١٩٩٦ طـن عـام      ١,٦٠٠الواردات إلى االتحاد األوروبي في الربع الرابع من         

  .١٩٩٩ طن عام ٣,٣٠٠

  الطلب •

وقد أصبحت كافة واردات التوت األرضي إلى أسواق دول االتحـاد األوروبـي               

  كبيراً، ويتوقع المستهلكون أن يتـوافر        إقباالًمن العام ال تلقي     األخير  لربع  الرئيسية في ا  

المنتج علي مدار العام وتعتبر فرنسا من أكبر الدول المستوردة للمنـتج المعنـي تليهـا                

  .المملكة المتحدة

  األسعار •

 ارتفعـت القيمـة     ١٩٩٦ مرتفعة ومنذ عام     األخيرتعتبر قيم الواردات في الربع        

  .كجم/  دوالر٤,٤كجم إلى / دوالر٣ة للتكلفة والشحن من حوالي المحسوب

  

  

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية  

  نظرة عامة علي اإلنتاج •
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يعتمد التوت األرضي علي مجموعة من الظروف الجوية خـالل عمليـة نمـو                 

النبات، حيث تؤدي درجات الحرارة المنخفضة أو الطقس البارد إلى ترعـرع النبـات              

، ويحافظ الطقس الدافئ علي النمو الجيد للنبات ونمو ثماره، وتعد ) فصل الشتاءعادة في(

 مناخـه الخـاص،     هوكل نوع من أنواعه ل    . الفترة المثالية للحصاد خالل الطقس الجاف     

وقبـل أن يـتم     . ويشمل ذلك الفترة الكاملة علي مدار اليوم والتي سيترعرع فيها النبات          

تجربة العديد من األنواع، وإرسال عينة منها إلى العمالء         التخطيط لإلنتاج فيجب أن يتم      

  .في المستقبل، حيث يعد اختيار النوع أهم خطوة في عملية زرع التوت األرضي

  :المناخ •

 درجة مئوية، حيث يتم التخطيط بان يـتم         ٢٥ إلى   ١٥يتراوح المناخ المثالي من       

. الحصاد فـي طقـس جـاف      النمو خالل الطقس البارد والرطب، وتتم عملية األزهار و        

ويمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة أو األمطار الغزيرة إلى تجاوز الثمرة عملية             

  . النضج المطلوبة

  

  مصادر المواد الزراعية •

يتم زراعة التوت األرضي باستخدام خامات طازجة، سواء باستخدام ساق النبات             

رد أو باستخدام نباتات صغيرة تم      الذي يتم زراعته وهو طازج أو بعد حفظة في مكان با          

وهناك الكثير من المزارعين الذين يحظون بجزء كبير من         . زراعتها في وحدات زراعية   

ونظراً ألنهـا ثمـار     . األنواع إلى تم زراعتها من خالل برامج التربية الخاصة والقومية         

رجـات  سريعة التلف، فيجب أن يتم العناية بها ومعاملتها بحرص شديد، وحفظها فـي د             

  .الحرارة المناسبة وتعد النباتات ذات األحجام الكبيرة باهظة التكلفة

  دورة الحياة الزراعية •

 وقد يستغرق انتظار نبتة ذات الطبقـات أو       .ويعتمد ذلك علي الخامات المستخدمة       

وهي تلك النبتة التي نمت وارتفعت ثم تم حفظها مع األزهار التي نمـت فـي                 اللفائف،

يمكن أن يتم إنتـاج أنـواع       .  يوماً من الزراعة   ٦٠فترة قصيرة تقدر ب     داخلها بالفعل،   

النباتات الدائمة أو التي  يمكن االحتفاظ بها في حالة جيدة علي مدار اليوم لمـدة ثالثـة                  

 shortوبالنسـبة للنباتـات   .  أشهر من الزراعة إذا ما تم تهيئة الظروف المالئمة للنمو
day      بها في حالة جيدة لفترة طويلة، فهي تحتاج إلى فترة             وهي التي ال يمكن االحتفاظ 



 ٨٨

زمنية تتم فيها عملية اإلزهار قبل أن تتم عملية اإلنتاج، وهو ما يعتمد علي طول اليـوم                 

 يتم جني المحصول علي مدار ثالثة فصول        ن يمكن أ   كما والفصل الذي تتم فيه الزراعة    

علي ثمار عالية الجـودة وذلـك       متتالية، علي الرغم من أن هناك اتجاه سائد للحصول          

  .بالزراعة عاماً واحداً ثم يتم بعد ذلك إعادة عملية الزراعة

  لزراعةاعلم  •

وعلي الرغم من أن النبات هش، يمكن أن ينمو بصورة جيدة إذا ما تـم تهيئـة                   

فيجب أن يتم إعداد التربة بصورة جيدة، و عادة ما يشمل ذلك            . الظروف المالئمة لنموه  

وينمو النبات علي لفائف، حيث تنمو صفين أو ثالثة         .  التربة عند الضرورة   عملية تطهير 

  .يتم الري بالتنقيط. أو أربعة صفوف للفافة الواحدة

وتتعرض الثمار في الظروف الجوية الرطبة لإلصابة بدود القز أو عفن الزرع،              

  ).  صغيرةأنفاق( و األمر الذي يمكن منعه من خالل الرش أو استخدام أغطية المطر هو

  الحصاد •

ونظراً الن التوت األرضي نبات هش للغاية       . يتم جني المحصول يدوياً في سالل       

م إجراء العديد من العمليات     تفيجب أن يتم جني المحصول والتعامل معه بعناية كبيرة وي         

لتصنيف الثمار عند الجني حتى ال يتم تناول  والتعامل مع الثمار أكثر من مرة بل مـرة               

  .ويتم تبريد الثمار التي تم جنيها بسرعة بقدر المستطاع. قطواحدة ف

   المتوقعالمحصول •

يعتمد اإلنتاج علي مستوي ومقدار الخبرة في مجال التربية الزراعية والظـروف              

 ٦٠هكتار، بل ويمكن أيضاً إنتاج مـن        / طن ٣٠ إلى   ٢٠المناخية يمكن أن يتم إنتاج من       

  .هكتار/ طن٧٠إلى 

   والمعالجةالتصنيف •

في حالة ما إذا تم التعامل مع المحصول بصورة جيدة في الحقل فسوف يقلل ذلك                 

 يجب أن يتم تبريد التوت األرضي بسرعة لضـمان           و من احتماالت حدوث تلف للثمار    

االحتفاظ به في محال البيع في حالة جيدة لفترة طويلة، ويعد استخدام المبردات بالحقل أو 

  .أمراً شائعاًالمبردات قبل عملية التسويق 
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وعلي الرغم من أن عملية التصنيف قد تم القيام بها في الحقل، فـيمكن أن يـتم                   

  .تصنيف أو مراجعة التصنيف في خط التعبئة

  مواصفات عامة •

يجب أن تكون الثمار ذات بريق، وفي صورة جيدة، خالية مـن العيـوب واألمـراض                

 مليمتر، أما الثمار عالية     ٢٠و   ه ١درجة  وأن يكون الحد األدنى لحجم الصنف       .  والعفن

  . مليمتر٣٠الجودة والموجهة للتصدير فيمكن أن تصل إلى 

  التعبئة •

 ٣,٥ جرام لتشكل عبـوات سـعتها        ٥٠٠ جرام،   ٢٥٠يتم بيعها في سالل سعتها        

  .ويمكن أن يتم تغطية السالل أو تغليفها من الخارج. كجم

  التخزين البارد •

 درجة ٥اإلفرنجي في درجة حرارة أقل من يجب أن يتم حفظ التوت األرضي أو   

 درجـة   ١٠ إلى   ٥مئوية بسرعة بقدر اإلمكان، وشحنها في درجات حرارة تتراوح بين           

  .مئوية

  اإلمكانيات والفرص •

 ففـي هـذا      تقتصر فرصة التصدير إلى بلدان بعيدة علي ثمانية أسابيع من العام            

ق الجودة يمثل أهميـة خاصـة،       الوقت تغطي األسعار تكلفة الشحن الجوي، إال أن تحقي        

نيات النقل في حاويات مبردة مـن أهـم         تقوتعد المعاملة المثالية للثمار بعد الحصاد، و        

  .العوامل الرئيسية لنجاح التصدير

  

  

  التوت الشوكي األحمر 

  األنواع •

عادة ما يثمر التوت الشوكي األحمر في القصب الذي تم إنتاجه العام السابق، مما                

وعلي الرغم من ذلك    . منية باردة علي مدار الشتاء حتى تتم عملية اإلزهار        يتطلب فترة ز  

ففي الوقت الحالي يتم جني محصول الثمار من األنواع الجديدة في نفس العام الذي نمت               

  .  فيه
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وحالياً هناك أنواع كثيرة متاحة ، والتي تتميز ببعض الخصائص التي تتطلبهـا               

  .، المجمدة، أو المعصورةبعض األسواق مثل الثمار الطازجة

    

  

  السوق 

  العرض •

 علي نفس   تداولها  كبيراً، إال أنه ال يتم        إقباالوعلي الرغم من أن هذه الثمار تلقي           

وحالياً يعد موسم اإلنتاج األوروبي طويالً مع       . النطاق مثل التوت األرضي أو اإلفرنجي     

يـتم  . نتاج التقليدية أو المعتـادة    وجود أنواع جديدة مما أدي إلى مد بداية ونهاية فترة اإل          

.  أو المربين  في دول أوروبا الشرقية المجاورة والبلقان          استكمال اإلنتاج من المزارعين   

من العام، تضطر دول االتحاد األوروبي إلى االستيراد مـن د     واألخير  وفي الربع األول    

لتـوت الشـوكي    وتتراوح واردات ا  . ول بعيدة مثل تشيلي، وأمريكا الشمالية والوسطي      

 ٨٠٠ إلـى    ٦٠٠األحمر إلى دول االتحاد األوروبي في الشتاء علي مدي ستة أشهر من             

  .طن سنوياً

  الطلب •

توجه  حوالي نصف واردات دول االتحاد األوروبي من التوت الشوكي األحمر                    

  .في فصل الشتاء إلى المملكة المتحدة حيث أن هناك ارتفاعاً طفيفا في الواردات

سم للثمار في األسواق كما يجب أن يتم مالحظـة أن ثمـار             ام األسعار واتحاد المو   تتحك

التوت الشوكي يتم تجميدها بصورة جيدة، وأن هذا المنتج المجمد متوافر بتكلفة منخفضة             

  .علي مدار العام

  األسعار •

 فمنذ عـام     لوحدة من الواردات إلى اضطراب السوق     لشير المتوسط المحسوب           ي

كجم علـي مـدار     / دوالر ١٠تجاوز سعر الواردات الشتوية من التوت الشوكي         ١٩٩٦

كجم خالل فترة واحدة وهذا يشير إلـى        / دوالر ٤فترتين، ثم انخفض ليصل إلى أقل من        

  .كن تغطيته بسهولة من الممالذي وضعف الطلب أو انخفاضه 
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  )اإلجرائية(النواحي العملية  

  نظرة عامة علي اإلنتاج •

 الصعب هو الذي يمكن أن يصاب بسهولة باآلفـات واألمـراض             المحصول إن   

  .والظروف البيئية الصعبة مثل التلف الناتج عن الرياح

  المناخ •

  .     تحتاج ثمار التوت الشوكي األحمر إلى مناخ الصيف البارد والشتاء المعتدل  

  الزراعية  الموادمصادر •

 تقطع من الشـجرة   التي   و العقالت عن طريق يتم زراعة التوت الشوكي األحمر        

  .تم االحتفاظ بها في مكان بارد حتى يتم زراعتهايو

  مشاتل الزراعة/بذور/معدالت •

 إلـى  ٣,٥٠٠ويعتمد ذلك علي نظام زراعة المحاصيل، ويـتم اسـتخدام مـن               

  .   هكتار/٩,٠٠٠نبتة

  دورة الحياة الزراعية •

  .يمكن أن تستمر في حالة جيدة لمدة ثمانية أعوام  

  الزراعةعلم  •

تحتاج زراعة التوت الشوكي األحمر إلى تهوية التربة وتغذيتها بصورة جيـدة،                   

ويتعين أن يتم وضع تعريشـة لتـدعيم        . وال يتحمل النبات أن تكون التربة مشبعة بالماء       

القصب مما يتطلب عمالة كثيرة لربط القصب، والقيام باألعمال الدورية من المباعدة بين             

  . النباتالفسائل وعملية تقليم

  الحصاد •

وتعد التقنية المستخدمة، ونضـج الثمـار،       . يتم جني المحصول يدوياً في سالل           

يتم القيام بالعديد من العمليات     . ووقت الجني أمراً هاماً للحصول علي منتج عالي الجودة        

ويتعـين أن   . بهدف التصنيف أثناء الجني لتجنب التعامل مع الثمار أكثر من مرة واحدة           

  .بريد الثمار التي تم جنيها بسرعة بقدر اإلمكانيتم ت

  المتوقعالمحصول  •

  .هكتار/ طن١٠ إلى ٦هكتار، إال أنة عادة ما يتم إنتاج من / طن٢٠أحياناً يتم إنتاج 



 ٩٢

  التصنيف والمعالجة  •

ن عملية التجهيز أو المعالجة الجيدة في الحقل من شأنها تقليل احتماالت تعرض             إ       

ب أن يتم تبريد التوت الشوكي  بسرعة بقدر اإلمكان حتى تستمر الثمار             الثمار للتلف فيج  

 في حالة جيدة لفترة طويلة بمحال البيع، ويعد استخدام المبردات أو مبردات الحقل شائعاً             

وعلي الرغم من أن عملية التصنيف قد تمت في الحقل، فيجـوز أن يـتم التصـنيف أو                  

  .مراجعة التصنيف في خط التعبئة

  :ت عامةمواصفا •

، واألمراض، وفي صورة جيدة، وخالية من العيوب،        المعةيجب أن تكون الثمار          

  .والعفن

  :التعبئة •

 جرام لتشكل ٥٠٠ جرام، ٢٥٠في حين يتم بيع المنتج األوروبي في سالل سعتها   

 إلـى أوروبـا فـي       توريده كجم، فعادة ما يتم تعبئة المنتج الذي يتم          ٣,٥عبوات سعتها   

ويمكن أن يـتم    .  كجم ١ جرام ويتم وضعها في عبوة خارجية سعتها         ١٢٥ا  عبوات سعته 

  .تغطية العبوات أو تغليفها

  التخزين البارد •

 درجة مئوية بسرعة بقـدر      ٥يجب أن يتم حفظ الثمار في درجة حرارة أقل من                   

يحتـاج  .  درجة مئوية  ١٠ إلى   ٥اإلمكان، وأن يتم شحنها في درجة حرارة تتراوح بين          

 أيام علي األقل كعمر افتراضي للثمار في محال البيع، لذا يجب أن             ٣عي التجزئة إلى    بائ

  . بسرعة دائماتتم عملية التصدير

  

  

  

  اإلمكانيات والفرص 

فهـو  . هناك احتماالت محدودة فقط لتصدير التوت الشوكي األحمر إلى بالد بعيدة                

عملية في رو تشيلي فقط    مصد يستمرو.  محصول صعب والطلب علية ضعيف باألسواق     
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 طـن كـل موسـم       ٤٠٠الشحن الجوي للمنتج في الوقت الحالي، حيث يقومون بإرسال          

  . مصدر بديل للمنتجوجود إلىشتوي وقد يؤدي ظهور مصدر أخر منافس 

  

   

  Litchi  ) ثمرة شجر صيني ذات لب هالمي حلو (لتشية 

ردات لتشـية إلـى     ، وقد زادت وا   ةي ثمار شجرة شبة استوائية دائمة الخضر      هو  

وقد أدت الزراعات األخيرة في جنـوب       . أوروبا بصورة كبيرة علي مدار العقد الماضي      

أوروبا وإسرائيل إلى زيادة العرض في فصل الصيف، وأصبح لتشية أحد أهـم الثمـار               

 تزال الفرصة متاحة أمام الموردين في نصف الكرة الجنوبي في الموسـم             وال.االستوائية

 هن الشحن الجوي للمنتج إلى أوروبا من شأنأو خاصة   نوفمبر إلى مارس  المقابل، أي من    

  والشحن البارد بان CAوحالياً تسمح حاويات .  بعد الحصادالمعالجةاإلسراع في عملية  

  .يتم نقل لتشية من خالل الشحن البحري

  

  األنواع •

 إال أن   هذا المنتج هناك العديد بل والكثير من المزارعين الذين  يقومون بزراعة             

وينقسم المزارعون إلـى ثالثـة      . غراض تجارية ألنتاج  اإلعدداً محدوداً منهم يقومون ب    

  : مجموعات كما يلي

MauritiusHlh Mauritius, Muzafarpur, Late Large Red 

ChineseHaak Yip, Shang Shou Hauai, Three Months, Wai Chee 

Madras Kafri, Shorts Seedless, Emmerson, Mooragusha And Red 
Mclean  

  

  السوق 

  العرض •
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 قامـت مدغشـقر     ١٩٩٩لتشية إلى أوروبا وفي عام      لمورد     أهم   تعد مدغشقر      

والمورد الثاني هو   . ١٩٩٠ طن عام    ٤,٠٠٠ طن وذلك بالمقارنة ب      ١٢,٠٠٠٠بتوريد  

وقد شهدت الواردات مـن     . ١٩٩٩ طن عام    ٤,٠٠٠جنوب إفريقيا حيث قامت بتصدير      

 تقلبات خالل التسعينات وقد ارتفع معدل الواردات من إسرائيل حيث قامت            جنوب إفريقيا 

كمـا  . ، ومع ذلك فهي ال تمثل دوراً كبيراً في هذا المجال          ١٩٩٩ طن عام    ٧٠٠بتوريد  

تشهد الـواردات    في حين يقوم بعض المزارعين بجنوب أوروبا بتجربة زراعة اللتشية،         

  .األسبانية من هذا المنتج زيادة ملحوظة

  الطلب •

 ١٩,٠٠٠زادت واردات دول االتحاد األوروبي من اللتشية لتصل إلـى حـوالي               

 طن فقط علي مدار العشـرة أعـوام         ٧,٠٠٠، فقد وصلت وارداتها إلى      ١٩٩٩طن عام   

ويعد فرنسا هي المستورد الرئيسي للتشية، حيث تستوعب كافة اإلنتاج تقريبـاً             . الماضية

  .من الواردات% ٢٥ تصدير ةعادإتم الذي تقوم مدغشقر بتصديره،  وقد ي

  يةالموسم •

ومن بين الموردين   .  ديسمبر، ويناير، وفبراير   :األشهر التالية ينخفض اإلنتاج في      

الرئيسين تحتل صادرات مدغشقر في الربع الرابع وتستمر إلى بداية العام عندما تصبح             

اني والثالث من العـام     ويحتل المنتج التايالندي الربع الث    . صادرات جنوب إفريقيا متوفرة   

  .وتشاركها في الربع الثالث المنتج اإلسرائيلي

  :السوقتفضيالت  •

  .يمثل اللون دوراً هاماً في الطلب األوروبي أو مدي اإلقبال علي اللتشية  

  األسعار •

توضح قيم الواردات للوحدة تقلبات جوهرية حيث انخفضت لتصل إلـى حـوالي                    

كجـم  / دوالر ٥,٠٠ أكثر مـن     إلىشحن، وارتفعت لتصل    كجم للتكلفة وال  / دوالر ١,٨٠

والسوق معرضة الن يكون هناك زيادة في العرض ، وقد تسجل مزيداً من الزيادة نتيجة               

الطلب يتزايد في الكريسماس بصـفة       إال  أن     لزيادة اإلنتاج في بعض المناطق الزراعية     

  .خاصة

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية  
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  نظرة عامة علي اإلنتاج •

 ها ومعمرة حيث تعيش لفترات طويلة وتنمو ثمارةيعد اللتشية شجرة دائمة الخضر       

 المنـاطق االسـتوائية      بينما تضعف في     بصورة ناجحة في المناطق االستوائية الدافئة،       

 علـي ارتفـاع     ٣٢،  ١٧الحارة الرطبة وعادة ما يتم زراعة اللتشية بين خطي العرض           

  .منخفض

لي النبت الجديد، ويجب أن تتركز تقنيات اإلدارة علي توسيع إنتـاج            تنمو الثمار ع       

الثمار وذلك من خالل التحكم في نمو النبات، وتعد درجة الحـرارة والـري  عـامالن                 

ويمكن أن يحدث سقوط للثمار مـن المحصـول فـي بعـض             . رئيسيان في هذا الصدد   

  .الفصول

  الزراعية  الموادمصادر •

ع، والتطعيم البرعمي للفسـيلة الجذريـة       عمليات القط ل  تتكاثر النباتات من خال       

  .للنبتة

  معدالت الزراعة •

وحاليـا   عادة ما تتم زراعة أشجار النبات مع ترك مسافة بين كل شجرة وأخري                 

  .هكتار/ شجرة٢٥٦في إسرائيل يتم زراعة ما يصل إلى 

  

  الفترة من الزراعة إلى الحصاد •

بعة أعوام من الزراعة ويعد اإلنتاج سنوياً، ويـتم         تبدأ باكورة إنتاج الثمار بعد أر       

 ٦ إلى ٢ يوما من اإلزهار وقد تستغرق عملية الحصاد من          ١٠٠جني الثمار بعد حوالي     

  .أسابيع

   المتوقعالمحصول •

ال  أن الزراعـة المكثفـة       إهكتـار،   / طن ٥ إلى   ١ويعد المحصول المتوقع من       

  .هكتار/ طن١٠للزراعة في إسرائيل تسجل 

  

  ادالحص •
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 ال تنضج الثمار بعد الحصاد لذا يتعين أن يتم جني المحصول عندما يصل إلـى                     

يتم جني ثمار اللتشية    . مرحلة النضج المطلوبة، عندما ال يكون هناك أثرا للون األخضر         

كل ثمرة علي حدي، أو بقطع كافة العناقيد، ثم يتم فصل الثار من الساق مـع االحتفـاظ           

  .بجزء صغير من العنق

   والمعالجةالتصنيف •

ويبدأ اللون  . يتعين أن يتم تجهيز الثمار الناضجة بعناية كبيرة لتجنب حدوث تلف الثمار            

البني الفسيولوجي في الظهور لذا يتعين أن يتم البدء في التبريد السريع من خالل البريد               

بريد بسـرعة   وفي حالة عدم القيام بالت    . المائي أو دفع الهواء لوقف أو إبطاء هذه العملية        

 ةفسوف يؤدي ذلك إلى خفض مرتبة الثمرة، وجودتها بصورة كبيرة، كما تفقـد الثمـر              

  ثاني أكسيد الكبريت  كما يمكن استخدام    . لونها األحمر ، وفي هذه الحالة ال يمكن تسويقها        

ال  أن هناك قواعد صارمة لبقايا الكبريت بالنسبة للواردات         إللحد من انتشار اللون البني،      

  ).١٠/٢/٩١الالئحة ( االتحاد األوروبي إلى

  .وقد تحتاج الثمار إلى التقليم والتصنيف

  مواصفات عامة •

يجب أن يكون قلب الثمرة متماسكاً وكثير  كما  الثمرة سهلة التقشيرتكونيجب أن   

وتعـد أهـم    . العصارة ، وذات لب أبيض مثل لون اللؤلؤ ورائحة مثل رائحة الزهـور            

  . أن تكون ثمرة جيدة ومتماسكةخصائص جودة الثمرة هي

 مليمتر، وقشرتها الخارجية ذات لون أحمر وأال         ٢٥والحجم المناسب للثمرة هو       

  .   تكون مجعدة أو بنية اللون

  التعبئة •

 ١٥٠ كيلو جرام و التي تستوعب عدد يتراوح بين          ٢عادة ما تستخدم الكرتونة ذات سعة       

 من مادة البولي ايثيلين ذات مسـام دقيقـة   كما تستخدم أكياس بالستيكية   .  ثمرة ٢٠٠إلى  

  .تقوم بحفظ الثمرات لمدة أطول ولذلك فهي تستخدم بشكل أكثر

  

  

  التخزين البارد •
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التخزين لمدة تتراوح من أسبوعان إلى ثالثة أسابيع تبرد الثمرات عنـد درجـة                

 درجات مئوية وللتخزين لمدة خمس أسابيع يكـون عنـد           ١٠ إلى   ٧حرارة تتراوح من    

  . درجة مئوية١,٥جة حرارة من صفر إلى در

  اإلمكانيات والفرص •

. تتركز واردات اللتشيه بشكل كبير في فترة الكريسماس وباألخص إلى فرنسـا                 

كما أن هناك فرص للتوسع خارج نطاق هذه الفترة وإلى أسواق أخرى، وتتزايد أهميـة               

  .استخدام الشحن البحري في حالة المنتجات المعدة للمنافسة

  

  

  المانجو 

وقـد  . تعد المانجو من الثمرات االستوائية التي تالقى إقبال في السوق األوروبية            

  فكان عمليـة     ١٩٩٠ظل مصدري الدول األوروبية يستخدمون الشحن الجوى حتى عام          

ولكن الطلب على تلك المنتجات قد زاد  مـن          . الشراء مقيدة بسبب السعر وكفاءة التسليم     

وجدير بالمالحظة أن كـل مـن       . بحري الذي قلل بدوره التكاليف    خالل تحسين الشحن ال   

خاصة الكنت والكايت قد القت إعجابا لـدى المسـتهلك   , المانجو الحمراء و فاتحة اللون   

  .عن المانجو الطازجة خضراء اللون

  

  األنواع •

 نوع مختلف من ساللة المانجو و لكـن ال تتعامـل التجـارة              ١٠٠٠      تم توثيق أكثر من     

و أغلب األنواع التي يتم استيرادها هي نوع فلوريدا         . المية إال مع عدد بسيط من تلك األنواع       الع

  .كالتيفارز

  

  

  

  السوق 

  العرض •
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ويقتصر اإلنتاج األوروبي على التطورات الحديثة في جنوب أسبانيا وذلك على    

نى أن هذا يع. الرغم من توقع زيادة حجم اإلنتاج الذي يبلغ بضع المئات من األطنان

  .أسبانيا ستظل المورد الرئيسي وسيظل السوق األوروبي معتمدا على الواردات

 ٢٥٠٠٠ بينما كان ١٩٩٩ طن عام ١١٦٠٠٠وقد بلغ حجم الواردات إلى أوروبا    

و تعد قائمة الدول التي تورد إلى أوروبا كبيرة حيث تحتوى  . ١٩٨٠طن أواخر عام 

و تعد البرازيل .  طن سنويا١٠٠رسال أقل من  مشارك وأكثرهم يقوم بإ٩٠على أكثر من 

وتأتى . ١٩٩٩ طن عام ٣٨٠٠٠المورد الرئيسي على مدار السنة حيث قامت بإرسال 

  .١٩٩٩ طن عام ١٠٣٠٠ في المركز الثاني حيث تبلغ صادراتها إلى أوروبا ركوتديفوا

  الطلب •

ت باستيراد تعد نيوزيلندا من أكبر الدول من خارج االتحاد األوروبي التي قام   

و تأتى .  طن٢١٠٠٠ وتتبعها فرنسا حيث بلغت وارداتها ١٩٩٩ طن عام ٥٩٠٠٠

  . طن١٨٠٠٠المملكة المتحدة في المركز الثالث حيث تبلغ وارداتها 

  الموسمية •

تتوافر ثمار المانجو في السوق األوروبي طوال العام وتنمو تلك الثمرات في نطاق 

م من ذلك فإن المصدرين مقيدين بموسم الحصاد واسع في المناطق االستوائية وبالرغ

لذلك فإن المستوردين يتعاملون مع عدد من . القصير وقدرة اإلنتاج التصديرية الضئيلة

  . الموردين ليتغلبوا على هذه العقبة طوال العام

  تفضيالت السوق •

يعتمد السوق األوروبي للمانجو على نوع فلوريدا كما أن المستوردين يفضلون    

 ثمرات وعلى ذلك فإن سعر ١٠ أو ٨ كجم و تحتوى على ٤يراد الكرتونة التي تزن است

  .التجزئة يرتفع كلما زاد حجم الثمرة

وفي فرنسا يعد الشكل الخارجي للثمرة أقل أهمية وزادت الواردات بزيادة التوريد    

متحدة ذات المذاق عالي الجودة و في المملكة ال "Amelie"من النوع األخضر األفريقي 

فهناك أفضلية لألنواع ذات اللونين وذات اللون األحمر كما أن الطلب على األنواع 

وبالرغم من أن هذه األسواق . الخضراء والسالالت الهندية مقتصر على الوحدات األجنبية

  .هامة فهي صغيرة نسبيا
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جم وفي ألمانيا يدخل الشكل في منافسة مع السعر أمام المستهلك وعلى ذلك فإن الح

  .ذو أهمية ويفضل السوق الحجم األكبر

  األسعار •

تشير اإلحصاءات التجارية إلى انخفاض في القيمة االستيرادية للوحدة كما أن زيادة 

كجم /١,٠ أدت إلى خفض قيمة الشحن والتكاليف بمقدار ١٩٩٩التوريدات في أواخر عام 

/ ١,٣٠انت تبلغ أكثر من دوالر حيث كانت تلك القيمة ثابتة لمدة ثالثة أعوام سابقة وك

  .كجم دوالر

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية 

  :نظرة عامة على اإلنتاج •

تتبع مزارع المانجو  نوعين من األنظمة إما األشجار الضخمة القديمة ذات 

المستلزمات المنخفضة أو النظام الحديث الذي يعتمد على تكثيف النباتات ويتيح النظام 

  .ة وتحسين اإلنتاجاألخير الفرصة أمام زياد

  المناخ •

تتم زراعة المانجو في المناطق االستوائية وشبه االستوائية وتعد أفضل المناطق 

لإلنتاج هي التي تتمتع بفترة مناخ باردة و جافة سابقة لمرحلة اإلزهار والماء الغزير 

، غير أن تلك الثمرات تستطيع تحمل ) درجة مئوية٣٠٣٣(ودرجة الحرارة المرتفعة 

 ١٠ درجة مئوية ولكن درجات الحرارة أقل من ٤٨ات حرارة عالية تصل إلى درج

  . درجة مئوية٣٠ إلى ٢٤درجات مئوية ال تصلح، ودرجة الحرارة المثلى تتراوح بين 

  المواد الزراعية •

    تتم عملية التكاثر الخاصة بالمانجو من خالل التطعيم البرعمي من أجل 

  .االحصول على جذر أكثر غلظة ونشاط

  الشتالت والزراعة/ البذور/ معدالت اإلنبات •

  . شجرة لكل هيكتار١٠٠ حوالي 

  .الزراعة إلى الحصاد/ الحياة اإلنتاجية االقتصادية
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 إنتاج جيد بعد خمس إلىويتم التوصل , يبدأ الحصاد بعد أربع سنوات من النقل

  .سنوات

  علم الزراعة •

تم تقليمها لتصبح أصغر حجما كما تستخدم التقنيات كثافة عالية من األشجار التي ي

كما أن برنامج رش الحقل المنتظم منذ . يتم عمل تعريشة لحفظ المحصول و زيادة اإلنتاج

وبما أن . وقت اإلزهار إلى وقت الحصاد سوف يقلل من الخسائر التي تحدث بعد الحصاد

  .يةالمانجو ثمرة تحتاج إلى رعاية خاصة فيجب أن يتم تقديم كل إمكانات الحما

  المحصول المتوقع •

  .هكتار وغالباً ما تكون المحاصيل غير متساوية/ طن٣٣ و١٥   تتراوح ما بين 

  الحصاد •

تنضج الثمرة على األشجار خالل بضع أسابيع لذلك يجب فحص الثمرة للتأكد من 

. نضجها ويمكن حصاد الثمار في مرحلة االخضرار الكامل حيث تكون الثمرة ناضجة

الخاصة بالمرحلة المناسبة للحصاد بين مواقع الزراعة وأنواع النبات وتختلف المؤشرات 

ويغوص الجذع بنمو األفرع  ويكتمل تغير اللون من الفاتح إلى الخضار الشديد وتكتمل 

  .استدارة الثمرة

ويفضل المستهلك الفاكهة الطازجة ولذلك فإن المنتجين يسعون إلى تأخير مرحلة 

  .ثر عند القطف والمعالجة وكذلك التعبئةالحصاد وهذا يتطلب عناية أك

ويقضي تجنب الحصاد في وقت مبكر من الصباح على المشاكل الخاصة بالعصارة  

والفواكه التي ال .  سم من الساق١,٥كما يتم قطع ساق الفاكهة بواسطة مقص التقليم لترك 

يجب توخى يتم الوصول إليها باليد نستخدم معها أعمدة تصلح لقطع أوراق النباتات و

 أو عشرة أيام من ٨الحذر عند القيام بأي شئ لتجنب الكدمات وتنضج المانجو خالل 

  .مرحلة االخضرار الشديد

  التصنيف والمعالجة •

 يمكن عمل تصنيف مبدئي في الحقل بإزالة الفاكهة الغير ناضجة والصغيرة 

في أقفاص بدال والمصابة  أو التي أوشكت على التلف بسبب شدة النضج و يفضل التعبئة 

من األكياس أو الصناديق الذي تؤدى إلى إصابة الفاكهة بكدمات كما أن السواد واإلصابة 
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الناتجة عن التبريد من أهم األسباب التي تؤدى إلى خسائر ما بعد الحصاد باإلضافة إلى 

ويتم االستفادة من بعض األسطح الشمعية كما أن . حشرة الفاكهة التي تحدث مشاكل

ين لديهم القدرة على توفير الظروف المناسبة للفاكهة عند وصولها  كما يمكن المورد

 سم والذي يحتوى على مبيد للفطريات ٥٥تجنب التفحم باستخدام الماء الساخن على عمق 

  .مسموح به

  : ويتم تصنيف المانجو حسب الحجم والرقم الكودي كما يلي

   جرام٢٠٠٣٥٠...... أ

   جرام٣٥١٥٥٠..... ب

   جرام٥٥١٨٠٠. ....ج

  مواصفات المنتج •

عدم وجود أصباغ أو تلف في الثمرات أثناء الحصاد وبالنسبة لدرجة النضج فيجب 

أن تكون الفاكهة ذات قشرة طرية غير صفراء أو ليفية كما أن رائحتها يجب أن تكون 

 فواحة وبالنسبة للشكل واللون فيجب أن تكون بيضاوية الشكل  أما اللون فهو يعتمد على

  .النوع إال أن  بعض األسواق تفضل النوع أحمر اللون

  التعبئة •

تتم التعبئة في كرتونة مكونة من طبقة واحدة عبارة عن قطعة أو اثنين من الكرتون 

  .المقوى أو الفيبر، و يعتمد وزن الكرتونة على نوع المانجو

  التخزين البارد •

ن مثال عند درجة حرارة يفضل استخدام طريقة التبريد بأسرع ما يمكن عند التخزي

 تسبب اإلصابة كما أن ١٢ درجة مئوية و التبريد عند درجة حرارة أقل من ١٤ إلى ١٢

التخزين يكون من أسبوعين إلى ثالثة وفي حالة أربعة أسابيع تستخدم األوعية التي تتحكم 

 ٢٥ إلى ٢٠في درجة الحرارة كما أن المستوردين يستخدمون غرف درجة حرارتها من 

  .ة مئويةدرج

  

  

  اإلمكانيات والفرص •
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زادت أسواق المانجو في أوروبا في العقد األخير ولكن يدل ضغط األسعار على أن 

وتظهر توقعات بنمو السوق على الرغم من أن المستهلك األوروبي . العرض يسبق الطلب

أصبح أكثر اعتيادا على تلك الفاكهة ومما يشجع المستهلك على الشراء وجود 

  .في أفضل مراحل النضج) سلمهات(الفاكهة

   

  

  الشمام و البطيخ 

يتم تصدير البطيخ إلى أوروبا و يطلب المستوردون الجودة لتتوافق مع متطلبات 

  .السوق األوروبي الصيفي وتعتمد الكفاءة على نسبة السكر في الفاكهة

  

  األنواع •

  الشمام.  ١

صفرار ولب ذو نكهة هناك نوعان هما جاليا و أوجن لهما قشرة خضراء مائلة لال

وطعم، والشمام األبيض بيضاوي الشكل له قشرة ناعمة خضراء مصفرة وكثير العصارة 

والكنتالوب مستدير الشكل له قشرة خضراء فاتحة . و هو النوع الرئيسي الذي يتم استيراده

  .اللون وقلب الثمرة برتقالي كما أنها كثيرة العصارة ولها مذاق رائع

  البطيخ.  ٢

ويوجد نوع خالي . بيرة الحجم لها قلب أحمر اللون تحتوى على بذور بداخلهاثمرة ك

  .من البذور أصبح أكثر تداوال

  

  السوق 

  العرض •

وتمد فرنسا التوريدات الصيفية . تصدر أسبانيا لمعظم بالد أوروبا الشمام األبيض

ريد وترسل تركيا نوع الجاليا وتستحوذ البرازيل على واردات الشمام حيث قامت بتو

 ٢١٠٠٠وزادت واردات كوستاريكا إلى السوق األوروبية من . ١٩٩٩ طن عام ٦٠٠٠٠

وتعتبر كل من إسرائيل والمغرب من . ١٩٩٩ طن عام ٤٩٠٠٠ إلى ١٩٩٦طن عام 
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الدول المصدرة له وتسيطر المجر اآلن على توريد وقد حلت محل تركيا خالل األربع 

 .يراد من أمريكا الوسطىالسنوات األخيرة وأثناء الشتاء يتم االست
  الطلب •

زاد الطلب على البطيخ بشكل سريع في أوروبا أواخر التسعينات حيث زاد من 

وقد بلغت كمية الواردات إلى . ١٩٩٩ طن عام ١٧٠٠٠٠ إلى ١٩٩٦ طن عام ١٠٨٠٠٠

وتم .  طن٣٦٠٠٠ ١٩٩٦ بينما عام ١٩٩٩ طن عام ٥٥٠٠٠المملكة المتحدة ونيوزيلندا 

  .إعادة تصدير كثير من تجارة ألمانيا

 طن عام ٥٢٠٠٠ إلى ١٩٩٦ طن عام ٤٢٠٠٠دت واردات البطيخ من في حين زا

  . وتعد استراليا المورد الرئيسي بجانب المجر ويليهما ألمانيا ونيوزيلندا١٩٩٩

  الموسمية •

تستمر صادرات أسبانيا في السوق األوروبية من مارس إلى ديسمبر بينما تبدأ كل 

يتم استيراد الشمام من خارج أوروبا من فرنسا وإيطاليا في وقت متأخر وتنتهي بسرعة و

ويعد كل من مارس وأبريل وديسمبر أكثر أشهر السنة التي يتم فيها . في فصل الصيف

ويتم االستيراد من البرازيل من سبتمبر إلى مارس وإسرائيل من أكتوبر إلى . االستيراد

  .أما كوستاريكا من فبراير إلى مايو والمغرب من أبريل إلى يونيو. ديسمبر

وتتم معظم صادرات البطيخ إلى أوروبا في الصيف بالرغم من أنها متاحة طوال 

ومن خارج أوروبا . العام فيتم االستيراد من المجر وتركيا خالل يونيو، يوليو وأغسطس

ومن كوستاريكا في . يتم االستيراد من أمريكا الوسطى وجواتيماال من أكتوبر إلى مارس

  .الفترة من فبراير إلى أبريل

  تفضيالت  السوق •

يعد الشمام األبيض من األنواع األساسية التي يتم استيرادها ومطلوبة فـي شـمال              

أوروبا ويتميز ذلك النوع بقابليته لطول فترة التخزين أثناء الشحن البحري مـن أمريكـا               

وعلى ذلك فإن تكلفته أقل نتيجة لسهولة حفظه بسبب كبـر           . الوسطى إلى أمريكا الجنوبية   

ثمرة بالمقارنة مع أنواع أخرى من الشمام أقل حجما وسمكا ولكنها تتميز بطعـم              وسمك ال 

كما توجد أسواق مخصصة لبعض األنـواع       . أفضل ويتم نقلها عن طريق الشحن الجوى      

  .األخرى من الشمام

  األسعار •
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 حيث انخفضـت قيمـة الوحـدة        ١٩٩٦انخفضت أسعار البطيخ و الشمام منذ عام        

 ٠,٦٤ازيلية و التي يكون معظمها مـن الشـمام األبـيض مـن              المستوردة للفاكهة البر  

كجم بينما انخفض الكنتالوب المستورد من كوستاريكا مـن         / دوالر ٠,٥٥كجم  إلى    /دوالر

كجم كما انخفضت قيمة الوحدة المستوردة لفاكهـة        /  دوالر ٠,٨٥كجم إلى   /  دوالر ١,٠٥

 ١٩٩٦نخفضت األسعار عـام      أما بالنسبة لكوستاريكا فقد ا     ١٩٩٩ إلى   ١٩٩٦البطيخ من   

  .١٩٩٩كجم عام /  دوالر٠,٥٣كجم إلى /  دوالر٠,٩٣من 

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية 

  نظرة عامة على اإلنتاج •

تعد فاكهة البطيخ والشمام من الفواكه غير مكلفة في زراعتها و لكن كبر حجمهـا             

غالبا في ممرات بالسـتيكية     يؤدى إلى ارتفاع تكلفتها أثناء النقل وتتم زراعة تلك الفاكهة           

 عفن كما تسـتخدم     بلتحفظها ناضجة وبعيدة عن األرض التي ربما تضر بالقشرة أو تسب          

  .تلك الممرات البالستيكية للمحاصيل المتميزة

 ٣٠ إلـى    ١٥وال يحتمل البطيخ البرودة بينما ينمو في درجة حرارة تتراوح بين            

باستخدام مجرى مائي للحفـاظ علـى       ويجب اتباع طريقة الري الصحيحة      . درجة مئوية 

درجة النضج السليمة ولزيادة نسبة السكر وتقليل التشققات في الثمرة يجب أن يتم نضـج               

  .المحصول خالل فترة الجفاف أو أن يتم حمايته

بعض أنواع الشمام األبيض يلقح بطريقة التلقيح المفتوح لذلك يجب أن يتم عزلـه                    

وتوجـد  .  إلى ملقحات مناسـبة    هتاج البطيخ الذي ال بذور ل     بعيد عن األنواع األخرى ويح    

بعض األنواع الحساسة لحرارة الشمس وتحتاج األنواع الحساسة لبعض األمـراض إلـى             

  .نظام رش جيد

  المواد الزراعية •

اصبح من الضروري مع التنوع الكبير الذي تشهده األسواق  البحث عن األنـواع              

. باشرة عن طريق وضع البذور في التربة أو غرسها        وتتم زراعة المحاصيل إما م    .الجيدة

وتشهد خطط زراعة كافة أنواع البطيخ تقدما ملحوظا و بالرغم من تكلفة هـذه األنـواع                

  .فإنها تتواجد في السوق األوروبي

  الفترة ما  بين من الزراعة وحتى الحصاد •
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لفصـل و    يوما ويتوقف تحديد الفترة على  ا       ١١٠ إلى   ٨٥تستغرق هذه  الفترة من      

النوع و يستمر الحصاد ألكثر من أربعة أسابيع و يعد البرنامج المعنـي بالنفـاذ للسـوق           

  .ضروريا  ويمكن تنفيذه وفقا لمواقيت الزرع

  الحصاد •

تتوقف جودة المحصول على درجة نضجه عند الحصاد وبعـد الحصـاد وأثنـاء              

  أثناء الليل أوفـي      ويفضل الحصاد . التخزين والحفاظ على نسبة السكريات وشكل الثمرة      

ويتكون أكثر  . وقت مبكر من الصباح إذا أمكن الحفاظ على السكريات وبرودة المحصول          

من نصف نسبة السكريات في تلك الفاكهة في السبعة أيام األخيرة من النضج ولذلك يجب               

مراقبة المحصول بانتظام وعناية ويتوقف الحصاد على الدرجة المثلى لمحتوى السكر وال            

  .حصاد النباتات المنتهية أو الجافةيصح 

 يتم تقليمه بصفة أولية من يومين إلى ثالثة أيام قبل التقليم            –للتصدير  : الكنتالوب -

  . الكامل وذلك للتصدير لألسواق البعيدة

من الصعب توصيفه و لكن لونه أبيض يميـل إلـى الخضـرة             : الشمام األبيض  -

 .يتم الحصاد باستخدام سكين أو مقص التقليمويمكن إنضاجه صناعيا بواسطة االيثيلين و

والوقت األمثـل   .  سم من الكرمة   ٣الحصاد باستخدام سكينة حادة لقطع      : البطيخ -

للحصاد هو عندما يكون الجزء المالمس لألرض مائل للصفرة ويكون الصوت رناناً عند             

ذلك نتيجـة   الطرق عليها وعندما يموت الجزء الرفيع من النبتة وتحدث الخسائر ويكون            

  .النضج الزائد أو لوجود تلف أو تشققات بالثمرة

  المحصول المتوقع •

 ٣٠هكتـار و  / طـن  ١٥يختلف باختالف العدد ودرجة التنوع ولكنه تتراوح ما بين          

  .هكتار/ طن

  التصنيف والمعالجة •

يعد البطيخ من النباتات الهشة العرضة للتلف بسهولة لذلك يجب العناية به والمشكلة             

ليست فقط في اإلصابة ولكن أيضا فيما يتبعها من ضرر بسبب بعض األمراض             الرئيسية  

مثل التفحم أو أمراض الساق أو التعفن وفي مثل هذه الحالة يجب نقل المحصـول مـن                 
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الحقل مباشرة ووضعه في أقفاص للتخلص من حرارة الحقل على أن يتم ذلك بأسرع مـا                

  .يمكن

  مواصفات عامة •

  :وتشمل التالي

  .فأعلى% ١٠  نسبة السكر عن  أال تقل-

  . أن تكون ناضجة وحادة وموحدة  الشكل-

  . أن تكون خالية من حروق الشمس والتشققات وغير متعفنة-

  التعبئة •

 كجم واألنواع األخرى تباع في      ١٠يباع في وحدات تزن كل منها       : الشمام األبيض 

  .وحدات أخرى

  .يوضع طبقة واحدة أو اثنتانعادة ما يتم جمعه في أقفاص خشبية ومواد للحشو ثم 

ويجب أن تتم عمليـة     . درجة أولى و درجة ثانية    : ويصنف عند البيع إلى درجتين    

  .التعبئة في بيئة جيدة التهوية لتجنب تراكم رائحة االيثيلين

  التخزين البارد •

  .لتجنب الجفاف % ٩٥ إلى ٩٠يحفظ المخزون عند درجة حرارة من 

  . درجة مئوية٤ إلى ٢ ساعتين بعد الحصاد عند درجة تحتاج للتبريد لمدة:  الجاليا-

  . ساعة٢٤ مئوية لفترة مقدارها ٦يبرد عند درجة :  الكنتالوب-

 ٧ يومـا وتزيـد إلـى        ٢١ درجة مئوية لمدة أكثر من       ٥يخزن عند   :  الشمام األبيض  -

درجات مئوية ليساعد ذلك على النضج في حالة الشحن البحري كما أنه عرضة للتلف إذا               

  . درجات مئوية٤نخفضت درجة الحرارة عن ا

 إلى  ١٠ ساعة والتخزين عند     ٢٤ درجات مئوية خالل     ١٠يجب أن يبرد عند     :  البطيخ -

 أسابيع بعد الحصاد ويتوقف على درجة النضـج وتحفـظ       ٣ إلى   ٢ درجة مئوية لمدة     ١٢

 ١٢نـد    درجة مئوية بينما تحفظ الثمار مكتملة النضـج ع         ١٦الفاكهة الناضجة نسبيا عند     

 درجات مئوية فإن ذلـك      ١٠وإذا ما انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من         . درجة مئوية 

  .يشكل خطورة تتمثل في تلف الفاكهة
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وعادة ما يتم حصاد البطيخ عند تمام  نضجه للحفاظ على نكهته ويتم شحن األنواع               

  .األخرى جويا

  النضج

صبح قلـب الثمـرة أكثـر       ال تزيد نسبة السكر بعد الحصاد ولكن تتحسن النكهة وي         

  .ويساعد وجود االيثيلين على النضج وتحسين النكهة والرائحة.    نعومة

  اإلمكانيات والفرص •

تشهد واردات السوق األوروبي من البطيخ والشمام تزايدا مستمرا وهو ما ينتج عنه             

ويتوقع المستهلك وجود تلك الفاكهة على مدار العام لـذا يتركـز            . انخفاض في األسعار  

  .االهتمام على الجودة 

 خاصة في الموسم األخير – ١٩٩٧ وقد زاد سوق البطيخ في غير موسمه منذ عام       

 إال انه حتى مع هذه الزيادة فإنه يعد صغير نسبيا وغيـر كـاف السـتيعاب                 –من السنة   

  .الشحنات الكبيرة بسهولة

  

  

  فاكهة الببايا 

سيا على رأس قائمة المـوردين      تأتى الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك وإندوني     

وتتطلب األسواق النوع الجيد منها كما تفضل الحجم الوسط منهـا والنـوع             . لهذه الفاكهة 

ومن المتوقـع أن    . عند الوصول % ٧٠إلى  % ٥٠الخنثوى، مع ظهور لون الثمرة بنسبة       

  .يزيد حجم سوق هذه الفاكهة

  األنواع •

 البابايا.  ١

من اإلنتاج العالمي ويصدر أنواع كثيرة               % ٧٠سيا   يغطى إنتاج أمريكا الجنوبية وآ    

  .ومختلفة
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 البباكو.  ٢

من فصيلة الببايا ويقبل عليها السوق بشكل متزايد وهي خماسية الشكل وتزن أكثر               

 كجم ويتسبب شكل وهشاشة الثمرة في مشاكل أثناء الشحن وتأتى نيوزيلنـدا علـى       ٢من  

  .رأس الدول المصدرة لهذه الفاكهة

 الببايوال.  ٣

 مشابهة للبباكو لونها أصفر وشكلها مستدير وتحتوى على كمية أكبر من محتـوى             

  .البباين التي تجعلها مناسبة أكثر لعملية الطهي

  

  السوق 

  العرض •

تعد البرازيل المورد الرئيسي لدول االتحاد األوروبي حيث صـدرت أكثـر مـن              

اني حيث قامـت بتصـدير حـوالي        وتأتى غانا في المركز الث    . ١٩٩٩ طن عام    ١٠٠٠٠

  . كما توجد دول أخرى تقوم بتصدير كميات أقل١٩٩٩ طن عام ١٨٠٠

  الطلب •

 ١٩٩٩ طن عـام     ١٤٠٠٠تصل جملة واردات دول االتحاد األوروبي إلى حوالي         

 طن و تستورد أكثر الدول اسـتهالكا مـن دول االتحـاد             ٨٠٠٠ ١٩٩٥بينما كانت عام    

د كل من ألمانيا والبرتغال وفرنسـا مـن الـبالد            وتع ١٩٩٩ طن عام    ٣٥٠٠األوروبي  

  .المستوردة

  الموسمية •

  .يتم طلب الببايا طوال العام وتصدر كل من البرازيل وغانا كميات منتظمة

  تفضيالت السوق •

  . Soloتفضل دول االتحاد األوروبي أنواع السولو

  األسعار •

 ١٩٩٨ و ١٩٩٧كجم في عامي    /  دوالر ٢,١٥انخفضت قيمة الوحدة المستوردة من      

 كما انخفضت قيمة الوحدة المستوردة في الربـع         ١٩٩٩كجم في  عام     /  دوالر ٢,٠٠إلى  

  .كجم وذلك لزيادة حجم الواردات/  دوالر١,٧٥األخير في البرازيل إلى 
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  ) اإلجرائية(النواحي العملية  

  نظرة عامة على اإلنتاج •

 الري في عملية النمـو      تتميز فاكهة الببايا بسرعة وسهولة زراعتها ونموها ويساعد       

السريعة      وتتسبب الفيروسات في إعاقة نمو تلك الفاكهة لذلك يجب التأكد من عمليـة                   

  . المعديةتتطهير النباتات من المزروعا

وتعد معاملة المحصول بعد الحصاد أهم خطوة للحفاظ على هذه الفاكهة الهشة كما             

اد باستخدام برنامج إلبادة الفطريات     يجب الحفاظ على تطهير القشرة الخارجية بعد الحص       

  .يستهدف القضاء على فطر العفن الشديد الذي يصيب الساق في أثناء النقل

  المناخ •

  . درجة مئوية٣٣ إلى ٢١يتم الزرع في درجة حرارة تتراوح ما بين 

  المواد الزراعية •

 النـوع   تتم زراعة معظم هذه الفاكهة من البذور الخنثوية بينما تنتج األشجار أحادية           

  . فاكهة أكبر حجما وأكثر استدارة

  معدالت الزراعة •

  . شجرة لكل هكتار٢٠٠٠يتم زراعة أكثر من 

  المزايا االقتصادية للنبات •

  . سنة وتكون االستفادة من النبات في العامين األولين٢٠يعيش نبات الببايا أكثر من 

  الحصاد •

وعندما تخرج  % ١٠ى  إل% ٥يتم الحصاد عندما يزول لون الثمرة األخضر بنسبة         

 سم من الساق ليتم     ٠,٥عصارة الشجر من القشرة يتم قطع الثمرة بواسطة سكين مع ترك            

ويجب االعتناء بالفاكهة بعد الحصاد إلتمام عملية       . زراعة ثمرات أخرى في نفس المكان     

  .النضج

 المحصول المتوقع •

  .هكتار/  طن ٧٠ إلى ٦٠تتراوح بين 
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  طريقة التصنيف •

م بتلك الفاكهة ألنها فاكهة سهلة اإلصابة بـأي عـدوى فطريـة بعـد     يجب االهتما 

. الحصاد مثل فطر التفحم أو فطر العفن الشديد كما أن القشرة سهلة اإلصابة بـأي تلـف                

و هذه المشاكل تظهر خصيصا عنـد       . لذلك يمكن استخدام مبيدات للفطريات مسموح بها      

  .ملة النضج في األسواقالنقل البحري و يمكن إتمام نضج الفاكهة غير مكت

  مواصفات عامة •

كما %.٧٠إلى  % ٥٠حجم الثمرة صغير أو متوسط وتتراوح نسبة اللون فيها  من            

. يجب أن تكون الثمرة خالية من أي تلف يصيب القشرة أو أن يكون الساق به عصـارة                

كما يجب أن تكون خالية من أي تلف يصيبها عند عملية الحصاد أيضا يجـب أن يكـون                 

لثمرة الناضجة ناعما كالزبد وتكون قشرة الثمرة خضراء أو صفراء اللـون بينمـا              قلب ا 

  .يكون قلب الثمرة برتقالي أو أحمر اللون

  التغليف والتعبئة •

ويـتم  . توضع في طبقتين مع وجود مادة ناعمة بينهما للحماية مثل ورقة صـوف            

 ثمرة  ١٢ أو   ١٠تغليف الثمرات بنسيج رقيق و توضع بشكل مائل في صندوق سعته  أو              

  .ج. ك٤ إلى ٣,٥ليزن من 

  التخزين البارد •

  . درجة مئوية للفاكهة الخضراء١٢ درجات مئوية للفاكهة الناضجة و٧ويكون عند 

  اإلمكانيات والفرص •

تعد فاكهة الببايا من الفواكه غير المعروفة إال أن لديها الفرصة للتوسع في السـوق               

  .د لعملية توفر تلك الفاكهة في األسواقبينما يبقى السعر هو المقي. األوروبية

  

  

  passion fruitثمرة  

تتواجد هذه الثمرة في أوروبا لبعض الوقت إال  أن حجم وارداتها قليل وذلك بسبب               

و تمثل صالبة تلك الحبوب عائقـا       . القشرة الجلدية المجعدة التي تجعلها غير ملفتة للنظر       
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 passionجد أنواع كثيرة في األسـواق مثـل   أمام تذوقها واالستمتاع بطعمها اللذيذ وتو
fruit و)  غراناديال( الزرقاءpassion fruitالبنفسجية وأنواع أخرى هجين .  

  األنواع •

  .يمكن تقسيم أنواع هذه الفاكهة إلى مجموعتين وفقا للمواسم المناخية

  :المناطق االستوائية الحارة أو الباردة أو المناطق المرتفعة. ١

 األرجوانية أو الغراناديال passion fruit البنفسجية وpassion fruit  تسيطر -

 ٥٠ إلى   ٤٠وهذه الثمرات مستديرة الشكل ويبلغ قطرها من        . علي سوق الفواكه الطازجة   

  .مليمتر ولونها الداخلي اصفر أو برتقالي

  ثمرة الغراناديال تأتى من أمريكا الجنوبية وهي من أقل األنواع شهرة ولونهـا               -

حموضة أقل وتحتوى الثمرة على سوائل أكثر مـن         / ويتسم لب الثمرة بمذاق الحلو     ذهبي  

passion fruit.  

 يتم استيراد الثمرات البنفسجية الذهبية المهجنة والثمرات البنفسجية الغرانـاديال           -

 .المهجنة وأنواع أخرى مهجنه من جنوب أفريقيا

  المناطق المنخفضة االستوائية. ٢

 الصفراء الذهبية  في هاواي و فيجى والبرازيل وكولومبيـا  passion fruitتنمو 

وتمد هذه الفاكهة أسواق العالم بالعصير وهذه الثمرات أكبر حجما مـن األنـواع              . وبيرو

 ١٠البنفسجية األخرى ولكنها ال تعادل حالوة مذاقها كما أن قشرتها أسمك حيـث تبلـغ                

  . مليمتر ولونها من الداخل أصفر أو برتقالي

راناديال مشهورة في فنزويال وهي ثمرة كبيرة الحجم ولكنها ليست حلوة المـذاق           الغ

  .الغراناديال الصفراء نوع من البطيخ و من الفصيلة الخمانية في جامايكا

 
  السوق 

يتسبب العجز في وضع إحصائيات لتلك الفاكهة في صعوبة تقدير حجم السوق، وقد             

حة البيانات الخاصة بحجم الصادرات والسبب      أدى عدم دقة بيانات االستيراد إلى عدم ص       
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في ذلك يرجع إلى أن شحنات هذه الفاكهة يتم التعامل معها على أنها شحنات تكميلية تحل                

  .محل المنتجات األخرى

  العرض •

تأتي كينيا وزيمبابوي على رأس الدول الموردة للنوع الصغير البنفسجي ذي القشرة            

ويـدرس منتجـو    . رى من زامبيا وأفريقيا الجنوبية    وتأتى بعض المنتجات األخ   . الجلدية  

وترسل أمريكـا الجنوبيـة     . أوغندا إمكانية إنتاج أحجام مهجنة أكبر وتصديرها لألسواق       

  .كميات أقل من النوع األصفر الكبير

  الطلب •

 طن سنويا مـن النـوع البنفسـجي         ٤٠٠٠تستورد دول االتحاد األوروبي حوالي      

ولم تزد حجم الواردات زيادة  . ن النوع األصفر الكبير    طن م  ٢٠٠٠الصغير      وحوالي        

و تعد نيوزيلندا المستورد الرئيسي ولكن يـتم إعـادة          . كبيرة في الخمس سنوات األخيرة    

وغالبية المستهلكين هم ألمانيا والمملكة المتحدة و فرنسا و         .   تصدير معظم هذه الواردات   

  . الدول االسكندنافية

  الموسمية •

  .عاممتوفرة طوال ال

  تفضيالت السوق •

  .يعد النوع البنفسجي من أكثر األنواع شهرة إال انه يجب تصديره قبل تجعد قشرته

  األسعار •

 األفريقية في عـام  passion fruitتتراوح قيمة المنتجات المستوردة بالوحدة من 

وقد ظل هذا المعدل ثابتا فـي       . كجم/  دوالر ٢,٩٧كجم إلى   /  دوالر ٢,٤٤ ما بين    ١٩٩٩

  .ث سنوات السابقةالثال

  

  )اإلجرائية(النواحي العملية 

  نظرة عامة على اإلنتاج •

وتختلف األنواع على حسـب بعـدها عـن     . يتوقف اختيار نوع المنتج على المناخ     

وإذا لم يتم زراعـة     .  متر ٣٢٠٠المناطق االستوائية وارتفاع سطح البحر الذي يصل إلى         
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 البنفسجية هي أهـم األنـواع التـي         المنتجات التي تحتوى على عصير فستكون األنواع      

  .تتطلبها األسواق

passion fruit سـنده ( من النوع الذي لديه كرمة ويحتاج إلى تعريشه لتدعيمـه (

وتوجد أنظمة كثيرة للتعريشة منها التعريشة األفقية والتي تتم باستخدام سلك يبلغ طوله من      

وتعد عملية التقلـيم    . لى اسفل  أمتار حيث تنمو عليه الكرمة   وتتدلى الثمرات إ          ٣ إلى   ٢

  .هامة جدا لتنظيم الكرمة في شكل مناسب لعملية الحصاد

وتتوقف الجودة على نمو الورق الذي ينمو بواسطة التلقـيح ونـوع معـين مـن                

وعن طريق االستخدام العلمي السليم و كذلك برنـامج الـرش        . النتروجين والري المنتظم  

وتصاب النباتات بالضـعف وتمـوت بسـبب    . دسوف يتم الحد من مشاكل ما بعد الحصا       

  .أمراض التربة الزراعية لذا يجب استخدام المعالجة الكيميائية للحفاظ على سالمة الجذر

  المواد الزراعية •

يتم زراعة تلك الفاكهة باستخدام البذور، القطع الجزئي من النبات وتسـتخدم هـذه              

صول وبالتالي تحسين الجودة ومن     الطريقة األخيرة لمقاومة األمراض وإلطالة عمر المح      

اشهر األمراض مرض الكوالر الذي يصيب الجذر ويقتل النبات وينتقل هـذا الفيـروس              

وهو مـا يوجـب العنايـة بمـواد         . بسهولة في المواد الزراعية فيجعل النبات غير منتج       

  .الزراعة

ـ    . هكتار/  نبتة ١٦٥٠تحتاج زراعة هذه الثمار إلى أكثر من         واع كما تتم زراعة أن

  .أخرى مهجنه

  الفترة ما بين الزراعة والحصاد •

يزدهر المحصول بعد فترة تستغرق من خمسة إلى  سبعة أشهر من الزراعة و يتم               

وتبلغ درجـة الحـرارة     . الحصاد بعد فترة مقدارها من ثالثة إلى أربعة أشهر بعد التلقيح          

إنتاج محصـول   يالحظ انه من الصعب     .  درجة مئوية  ٢٥ إلى   ١٣القصوى لالزدهار من    

  .حيث يجب أن تحتفظ النباتات بإنتاجيتها ألكثر من ثالث أعوام. ثابت طوال العام

  الحصاد •

تتلون الفاكهة عندما تنضج ويتم جمعها من األرض أو قطعها من الكرمة بواسـطة              

  .وعادة ما يتم الحصاد أثناء الليل ويتبعه التعبئة. سكين أو مقص التقليم
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 المحصول المتوقع •

 هيكتار وبالنسـبة للنـوع األصـفر        ١١ إلى   ٥ة للنوع البنفسجي يتراوح بين      بالنسب

  . هيكتار٥٦ إلى ٢٨يتراوح ما بين 

  التصنيف والمعالجة •

كما يجب االعتنـاء جيـدا      . إذا تم قطعها من الكرمة فيجب التأكد من درجة النضج         

كما أن تطهيـر    . بالقشرة التي أتلفتها اآلفات وبإتباع طرق علم الصحة والمبيدات الفطرية         

ويجب إحاطة الثمرة بحلقة لحفظ الثمرة كما يجـب         . وغسل  وفحص الثمرة خطوة هامة     

بدون تجاعيد أو بقـع     % ٩٠التأكد من أن لون الثمرة البنفسجي عند الشحن قد وصل إلى            

وينبغي أن يكون قلب الثمرة برتقالي مائـل لالصـفرار وأن           .  بنية اللون أو تلف بالقشرة    

  .  مليمتر٤ إلى ٢الساق من يتراوح طول 

  مواصفات عامة •

  :الظروف

يجب أن يتم تطهير الثمرة من أي تلوث كما يجب أن تكون الثمرة سليمة من الداخل  

  . والخارج لذلك يجب أن تبقى في ظروف جيدة خالل مرحلة نقلها

  :درجة النضج

لقشـرة  يجب أن تكون الثمرة ناضجة وغير ذابلة أو زائدة في النضج ، كما تكون ا              

الخارجية صلبة  وغير هشة، ويكون قلب الثمرة حلو المذاق وغير جاف أو يحتوى على               

كمية زائدة من األحماض  وأن يكون خاليا من أي تلوث ويجب أن تكون كروية الشـكل                 

واللون الخارجي للقشرة يجب أن يكون بنفسجي مائل لالخضرار ولون قلب الثمرة أصفر             

  .ن تميل إلى السوادبرتقالي والحبوب بنية اللو

  التعبئة والتغليف •

يتم تغليفه من الخارج بورق مقوى و توضع الثمرات بحيث يفصل بينها ورق مقوية          

 ثمرة  وذلك للتوزيع     ٤٨ كجم على    ٢وغالبا ما يحتوى الصندوق الذي يزن       . أو بالستيك 

حيث تحتـوى    جم ب  ٤٥ جم إلى    ٣٠ويصنف بعض الموردين األوزان من      . المباشر للبيع 

 ثمرة لكل كرتونة ويتم تعبئة الغراناديال في صناديق تزن الواحدة منهـا             ٤٨ إلى   ٤٠على  

  . كجم٣,٥



 ١١٥

  

  التخزين البارد •

 أسابيع   ولكـن      ٥ إلى   ٤ درجة مئوية لمدة تتراوح من       ٧تحفظ عند درجة حرارة     

حفـظ  بعد وضعها في صناديق جيدة التهوية تفاديا لحدوث تلف بسبب البـرودة وال يـتم               

  .المنتجات التي تحتوى على نسبة كبيرة من االيثيلين في درجة حرارة منخفضة

  :اإلمكانيات والفرص •

ويرجع عدم شهرة هذه الفاكهـة      . يظل اإلنتاج ضئيل بينما األسعار مازالت مرتفعة      

  .إلى شكلها غير الجذاب باإلضافة لصعوبة أكلها لوجود القشرة السميكة التي تغطيها

  .ر المتوقع أن تفلح جهود التسويق مع هذا المنتج الصغيركما انه من غي
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  موضوعات متخصصة  -  ثالثالفصل ال
  ــــــــــــــــــــــــــ

  

  التسويق 

 الطازجة بدول االتحاد األوروبي سـوق       تيعد السوق الخاص بالفواكه والخضراوا    

  .متطور ديناميكي عالي التنافسية

  :ع التصديري على عاملين رئيسين ويعتمد تطوير المشرو

 الطازجة عامرة بالمنتجات ودائما     تدائما ما تكون أسواق الفواكه والخضراوا     .  ١

ما يحد الطلب الثابت والمنافسة مع المنتجات األخرى توسـع السـوق، وتتـاح الفواكـه                

 نتيجة لوجود بلدان كثيرة واختالف الفصول ولذلك نجد صعوبة في إيجـاد             توالخضر وا 

ايا للمنافسة التي أصبحت أكثر صعوبة كما أن الفرص أصبحت نـادرة ولكـي تظـل                مز

  .المنافسة قائمة يجب أن يتم تقييم المنتجات باستمرار كما يجب التنوع في المنتجات

بصفة عامة يحتل  تجار التجزئة وشركات األغذية سوق األغذية والمنتجـات            .  ٢

شرة بين المنتج والمستهلك تلك العالقة التـي        الطازجة ويقوم المستوردون بعمل عالقة مبا     

لم تكن موجودة من قبل، وعلى ذلك يبنى المستورد البنية التحتية بمقدرته على إمداد تجار               

التجزئة ومتعهدي األغذية وتجار الجملة بالمنتجات وبالطبع كـل مـنهم لـه متطلباتـه               

يجب عليهم التأكـد مـن      ومواصفاته، ولكي يلبي المستوردون تلك االحتياجات المتنوعة        

جودة تلك المنتجات والحفاظ على مستواها ومطابقتها لمواصفات العلمية والصحية ويجب           

  .أن يستجيب المصدرون لتلك األسس

  

  الروابط الوثيقة 

تعد إدارة سلسلة التوريدات العامل األساسي لنجاح المنافسة بـين تجـار التجزئـة              

ة التوريدات و توزيعها في حفظ التكاليف كمـا         والشركات الكبيرة الموزعة وتشارك فاعلي    

  .أن تلك اإلدارة ساعدت على سرعة االستجابة لمتطلبات المستهلك
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وال يمكن االعتماد على أسواق الجملة التقليديـة اآلخـذة فـي التراجـع كأسـاس                

إلستراتيجية التصدير ويعد سوق المنتجات الطازجة كبير وكذلك العائد من تجارة أسواق            

 ولكن  يجب النظر إ ليها اآلن  كهدف ثانوي، وعلـى ذلـك يجـب أن يتعامـل                    الجملة  

  .المصدرون مع المستورد القادر على خدمة كل المستويات التجارية

األحكـام  :ويقدم المستوردون بيانات عن المنتجات التي يطلبها المستهلك وتشـمل           

تخدام المبيـدات الحشـرية     القانونية التي تناقش قوانين حماية األغذية والتي تتحكم في اس         

ومبيدات األعشاب كما تناقش هذه القوانين الجداول الخاصـة بصـيانة أمـاكن التعبئـة               

كما يجب علـى    .والمزارع ونظام المحاصيل ومتطلبات التعبئة والتغليف وظروف الشحن       

  . المصدرين أن يتعهدوا بتنفيذ هذه األحكام

عين والمنتجين كمـا يفضـلون      وعلى ذلك، يفضل المستوردون التعامل مع المزار      

التدخل في كل مراحل اإلنتاج ، غير أنهم بحاجة إلى فحص خطط اإلنتـاج والمحاصـيل                

  .باستمرار وهذا ما يطلبه العمالء كجزء من شروط االستيراد

وقد ساعد هذا الترابط على زيادة عملية اإلنتاج ويتعاقد بعـض المسـتوردين مـع               

متنوعة لإلنتاج وتختلف من يوم إلى اآلخر تبعا لطلب         العمالء     ويقومون بعمل برامج         

. وعلى ذلك فإن العالقة بين المنتجين هامة جدا لتتوافق مع طلبات المسـتهلك            . المستهلك

  .ولذلك يجب أن يتمتع الموردون بالمرونة والقدرة على زيادة أو خفض اإلنتاج بسرعة

  وجه االختالف 

ت غير محكمة التعبئة فإن االتجاه نحـو        بالرغم من أن غالبية المنتجات هي منتجا      

إعادة تعبئة المنتج قد زاد بسرعة كبيرة وكذلك االتجاه نحو العنايـة الفائقـة بالمنتجـات                   

  .وهذا يعطى المنتجين الفرصة لتحسين قيمة المنتجات وجعلها أكثر جودة من منافسيهم

ليـة حاسـمة    ويعد التخطيط لإلنتاج بهدف الطلب على األنواع قصيرة األجـل عم          

وال تقبل أي تقلبـات     . وتحتاج المنتجات األكثر تعقيدا إلى درجة حرارة منخفضة لحفظها        

في درجة الحرارة أثناء عملية التوريد وتزداد أهمية العربات المزودة بمبردات أثناء نقـل              

المنتجات سابقة التبريد إلى المطارات   ومن هنا تكتسب الساحات المبردة في المطـارات    

  .تهاأهمي
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وفي أواخر التسعينيات  تزايد الطلب على المنتجات العضـوية  رغـم محدوديـة               

وجودها في أماكن قليلة ويتم بيع المنتجات العضوية بأسعار مغرية ويحتاج المسـتوردون             

إلى التأكد من تصديق الجهات المعنية على المنتجات العضوية وتحـد التوريـدات غيـر               

ن معدالت السوق إال  أن المحللين التجاريين لـم يتفقـوا            الكافية من المنتجات العضوية م    

على الحصة المتوقعة وأهمية هذا القطاع وكلما زاد اإلنتاج كلما انخفض السعر المغـري              

  .وقد يختفي تماماً

  

  التعاون 

يتعاون كل من تجار التجزئة وشركات األغذية مع المستوردين ويقوم الفريق الفني            

، وفي فرنسا يميل تجار التجزئة إلى التعامـل المباشـر مـع             والمشترون بزيارة المزارع  

المزارع وذلك ألنهم يفضلون متابعة ظروف األراضي الزراعية والمسـتأجرة ومتابعـة            

  .مستواها المطلوب

ويتبع تجار التجزئة المواصفات البيئية وكنتيجة لذلك فإنهم يعتنون برفاهية العمـال            

ئة وتبعا لذلك فقـد زادت أهميـة مراجعـة األجـور            وبتأثير العمليات الزراعية على البي    

وساعات العمل وظروف العمالة وكذلك االستخدامات  الكيميائيـة والـتحكم فـي الفاقـد               

  .واستخدام الطاقة

وتعد المنافسة بين تجار التجزئة وشركات األغذية شديدة فكل منهم يبحث باستمرار            

السوق وهذا يمكن تحقيقه فقط فـي       عن منتجات جديدة وذلك لغرض التنويع والتجديد في         

  .حالة وجود تعاون بينهم وبين المنتجين

  

  
   new product formulationsعمليات إعداد المنتج الجديد  

مما ال شك فيه أن كل بلد أوروبي لديها ثقافتها الخاصة بها وكذلك عاداتها في شراء 

 يتم بيعها للمستهلك داخـل      المنتجات الطازجة، فمثال في المملكة المتحدة معظم المنتجات       

أكياس محددة الكمية و ذلك أكثر من بيعها داخل صناديق أو أقفاص وهذه الطريقة أسـهل    

  .للمستهلك وتدفعه لشراء كميات أكبر
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وعلى العكس من ذلك ففي فرنسا يفضل المستهلك شراء المنتجات المعروضة فـي             

ية االختيار وتعبئة المنتجـات     أطباق أو صناديق عن المعبأة في أكياس وذلك لتسهيل عمل         

وتقسيمها إلى كميات صغيرة يزيد من تكلفة كل من التعبئة والتغليف وبالتالي  يكون العائد               

  .من سعر الوحدة أعلى من مثيله في حالة المنتجات غير محكمة التعبئة

  مرحلة ما قبل التعبئة 

الطازجة وتتميز بما    تشير كلمة ما قبل التعبئة إلى تعبئة كمية محددة من المنتجات            

  :يلي

  .تتيح عرض المنتج بشكل أفضل لجذب المستهلك  

طريقة أسهل وأكثر فاعلية  لشراء وتوزيع المنتج خاصة ما إذا كان المنتج صغير               

  .الحجم

حماية المنتج من عملية الهدرجة وإطالة عمر المنتج كما أن بعض المواد تحـافظ             

 .على المناخ المناسب للمنتج داخل الكيس

وتزيد بطاقات العنونة التي توضع على األكياس من جذب المستهلك نحو السـلعة              

 :حيث توضح اآلتي

 . اسم المنتج-

 . الوزن-

 . اسم بلد المنشأ والجهة المستوردة-

 . كيفية االستخدام والتحضير لألكل وطريقة الحفظ-

 . مدة الحفظ-

 . المكونات-

 . الرقم الكودي-

وجيا التعبئة والتغليف في تلبيـة طلبـات المسـتهلكين              وقد ساعد التطور في تكنول    

مما أدى للنهوض بصناعة المنتجات الطازجة حيث يتطلب إعداد المنتج المـرور بعـدة              

  .مراحل لإلعداد تشمل التقطيع والتجهيز والخلط
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  المنتجات المختلطة 

  :حيث يتم بيع عدد من المنتجات المتشابهة معاً

 ٣٠٠على سـبيل المثـال      : كمية أو ثالث أضعاف   العبوات التي تحوى ضعف ال     

 جرام من الذرة الصـغيرة و       ١٥٠جرام من منتج المانجتوت يبدل بكمية مقدارها        

 جرام من المانجتوت أي نفس الوزن و لكن في شكل جديد يجـذب انتبـاه                ١٥٠

المستهلك   وبنفس الطريقة من الممكن تقسيم تلك العبوة إلى ثالث منتجات يـزن               

  . جرام١٠٠ها المنتج من

تزيد العبوات التي تتضمن طريقة الطهي والتقديم من قيمة المنتج فعلـى سـبيل               

المثال غصن النعناع مع البازالء أو مجموعة من المنتجات تعرض معـا لعمـل              

 مثـل البصـل     توجبة معينة مثل الحساء الذي يحوى مجموعة من الخضـر وا          

  .والجزر والكزبرة

   المعدةتالمنتجا 

  :ق التحضير كاآلتي يتم وصف طر

  .الخ)...األناناس(إزالة األجزاء غير الصالحة لألكل مثل القشرة والبذور  

 .تقطيع المنتج إلى شرائح ليكون جاهز لالستعمال 

  

  المنتجات المختلطة والمعدة 

 الورقية يتم   تالعبوات التي تحوى منتجات مختلطة مثل مجموعة من الخضر وا          

  .طة على سبيل المثالوصف طريقة تحضيرها معا لعمل سل

عبارة عن مجموعة من الفاكهة تم تنظيفها ووضعها فـي وعـاء            : سلطة الفاكهة  

  .صلب داخل العصير وتكون جاهزة للتناول

هنا يتم وصف طرق وجبات يمكن عملها من        : العبوات التي تحوى طريقة الطهي     

 .ذلك المنتج
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  الوجبات الجاهزة 

وبالرغم مـن   . تهلك إال  أنها باهظة الثمن     توفر المنتجات سابقة الطهي الوقت للمس     

  .ذلك يشهد الطلب عليها تزايدا

  النتيجة 

يمكن أن يعوق التغليف تقنيات عمليات التبريد لذلك يجب تطوير أنظمـة مناسـبة              

ويجب أن تتوافر المواد الخام بسهولة حتى يتمكن المصـنعين مـن            . تواجه تلك المشكلة  

 عملية مترابطة فبغياب أي عامـل مـن العوامـل           وعلى ذلك فإن عملية التصنيع    . عملهم

ستتعطل عملية اإلنتاج و بالتالي بيع المنتج وعلى ذلك يتم وضع قيمة إضافية للمنتج عند               

  .بيعه في خط إنتاج منفرد

وتتطلب كثير من تلك المنتجات استثمار معين وعناية خاصة أثناء جميع المراحـل             

  .حتى تتم االستفادة من المنتج

  

  

  الجوىالشحن  

 والفاكهة الطازجة بقابليتها للتلف وعلى ذلك فإن عملية الشـحن           تتتسم الخضر وا  

وتعد عملية الشحن من أكثر العمليـات       . هامة للحفاظ عليها وإتمام عملية التصدير بنجاح      

  .المكلفة للمنتج والتي من المكن أن تتسبب في إعاقة المشروع

بحري حيث أنه أقل تكلفة من الشـحن        ومن أهم وسائل نقل تلك المنتجات  الشحن ال        

وكل التوسعات التي حدثت في السوق األوروبي لمعظم خطوط . الجوى وينقل كميات أكبر

فعلى سبيل المثـال أسـواق المـانجو        . اإلنتاج نتجت عن تطوير عمليات الشحن البحري      

  .والليتشى والببايا توسعت بسبب قلة التكلفة عن طريق الشحن البحري

  

  حن الجوىمميزات الش 

سرعة وصول المنتج عبر مسافات كبيرة مما يحفظ المنتجات القابلة للتلف مثـل              

  .  التي تتلف بسرعة بعد حصادها إذا تم نقلها بأي وسيلة أخرىتبعض الخضر وا
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المحافظة على جودة المنتج حيث أن فترة الترانزيـت القصـيرة بـين المنـتج                

كن أن يكتمل نضج المنتج في الحقل        والمستهلك تحافظ على جودة المنتج ومن المم      

 . ساعة من الحصاد٤٨ثم يباع إلى المستهلك خالل 

 . تنظيم عملية النقل وجعلها أسهل 

ضمان سرعة وصول المنتج إلى السوق مثل العنب الذي يستورد مـن جنـوب               

  .أفريقيا

سهولة التعامل مع المنتجات الكبيرة بخالف وسائل النقل األخرى كالنقل البحري            

 قدم للحاويات وهذا صعب مع بعـض        ٢٠ث أن أقل وحدة للنقل البحري هي        حي

 .passion fruitالمنتجات الكبيرة مثل 
  التكاليف 

منتجات الفاكهة والخضر الطازجة التي يتم بيعها في أوروبا          ل  يعد الشحن الجوي   

  . أعلى طرق النقل تكلفة

وروبا  إلـى ثالثـة      تم تقسيم معدالت الشحن الجوي إلى أ      , وبشكل أكثر تفصيال    

  : اقتسام هي 

   ,كيلو جرام /  واحد دوالر أمريكي  أقل من -

للكيلـو  /   دوالر أمريكـي   ١,٥٠ إلىللكيلو جرام   /  دوالر أمريكي  ١,٢٠   من  -

  .جرام

  .للكيلوجرام/  دوالر أمريكي ١,٥٠كثر من   أ-

 إلـى   ١,٢٥ كما تتراوح معظم المنتجات الطازجة التي تصدر إلى أوروبا ما بين            

  . للكيلوجرام/  دوالر أمريكي ١,٥٠

  . ة أو المنتجات الستثنائية أن تبرر هذه التكاليفمرتفع يمكن فقط للقيمة ال 

 دوالر  ١  معدالت تتراوح بـين       يعتبر المصدر منافسا إذا كان قادرا على تحقيق         

 .للكيلوجرام أو اقل للمنتجات التي يتم نقلها عبر الشحن الجوي/ أمريكي
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لذا فان وزن التعبئـة     ،  لى الوزن ع معدالت الشحن الجوي للخضر والفاكهة       دعتمت 

 لهذالتكلفة وحدة النقل    % ١٠لكل كيلوجرام من المنتج يكون كبيرا وذلك بإضافة         

  . دون وزن إضافيبفانه من المهم أن تتم حماية المنتجات التي يتم نقلها 

لطلب وعادة فانـه    لميزان العرض وا  و معدالت الشحن الجوي للتفاوض      تخضع  

  . معدل تنافسيللوصول إلى كيلو جرام كحد أدنى ١,٠٠٠يجب أن يتم تحقيق  

 
   قضايا هامة 

 القيمة لتبرير ارتفاع تكلفة الشحن الجوي كمـا أن          مرتفع يجب أن يكون المنتج      

مخاطر النقل قليل التكلفة تعد  كبيرة حيث يفتقر إلى التسهيالت والخدمات الالزمة      

بصفة  متوافرة   الباردزين المنتجات  حيث أن هذه التسهيالت كالتخزين         لتسليم وتخ 

  .   في المطاراتأساسية

جدول رحالت الطيران صعوبات عند استخدام  برنامج التصدير الجديد يواجه قد   

 شركة الطيران هـي      ، لهذا فإن      حجم المنتجات المراد شحنها صغير     إذا ما كان  

الن النقل عن طريق مطارا ثالثـا       ,  المصدر تحدد سوق  جهة الوصول ال     سالتي  

  . مخاطر كبيرةب محفوفاً أو  مكلفاًيكون أمراًس

 ألنه يوفر على األقل رحلتـين أو ثالثـة           هاماً جدول الخدمات أمراً  استخدام   يعد   

تخزين ال دون الحاجة إلى      منتظماً أسبوعيا خالل موسم التصدير مما يتيح حصاداً      

 لرحلة طيران أو لجدول ثابت من اجل توريد سـلعة           بصورة غير مالئمة انتظاراً   

  . إلى السوق

 تقوم الخطوط الجوية الخاصة بنقل المسافرين بالفصل بين المسافرين والشحنات           

 استخدام  الفراغ غير المستغل في طريق  باإلضافة إللغاءوذلك لتضارب المصالح

  . المسافرين

ن بعض المنتجات التي تحتاج      وتعد الرحالت المختلطة ذات أهمية كبرى حيث أ        

لعناية كبيرة لن تكون قابلة للنقل ما لم يتم وضعها بشكل متزن على منصة النقل               

وعادة ما يدفع   . أو الحاوية مع شحنات غير معبأة ال تحتاج لعناية كبيرة في نقلها           
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وانه من   , الشاحن رسم عن منصة النقل أو الحاوية بدال من رسم عن وزن الوحدة            

  . ديد الحد األقصى للوزن على منصة النقلالصعب تح

حدد حجم وقيمة النقل الداخلي رسوم الشحن وأي تغيير هنا يعـرض المصـدر             ي  

  . للخطر

طيـران  ال والتعاون مع المصدرين اآلخرين استخدام رحالت        شحنات ال دمجيتيح   

 . الخاصة بالمواسممعدالت التحسينالمخصصة لنقل الشحنات و

  

  
            Assured Produce اآلمن اإلنتاج 

 
  من خالل أنظمة إدارية وقواعداآلمن  اإلنتاج 

ممارسـات  ب المزارع أو المصدر     حيث يلتزم فيها   اآلمن   اإلنتاجيمكن تقسيم جدول    

تطوعية كما تهدف كافـة     وأخرى   إلزاميةبرامج  باإلضافة إلى   اجتماعية وزراعية محددة    

بالطريقة المنصوص  تمت زراعته ومعالجته    أن المنتج قد    " أن تضمن للعميل  "البرامج إلى   

  . عليها 

  

  برامج السوق المطلوبة 

تشكل برامج المحاصيل الثابتة  جزء من التشريع القومي أو مواصفات المشـتري             

كما على المصدرين والمزارعين االستجابة من اجل البيع في األسواق كما تركـز هـذه               

 أن  ويتوقع من أوروبا    ةء كبير اجزأفي   معمول به كما هو   , البرامج على  مصلحة العميل    

سوف تعتمد برامج المحاصيل الثابتة على      ة و يتم تطبيقه في مواقع ودول إنتاج غير معتاد       

 الالزمـة األنظمة اإلدارية والقواعد التي توضح  كافة الخطوات المعقولة واالحتياطـات            

  :  ما يليتحقيقلضمان 

ـ       –سالمة الغذاء    • صـالحة  ات طازجـة و      يجب أن يتم توضيح أن المنتج

  . لألكل
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 يجب أن يتم توضيح أن كافة العمال المشـتركين فـي            – العمال   رفاهية  •

  . عملية اإلنتاج يتقاضون أجورا مجزية وفقا لظروف عمل مقبولة

  يجب أن يتم توضيح أن عملية اإلنتاج ال ينجم عنها ضررا– األثر البيئي    •

  . أو تلويثا للبيئة بأي شكل من األشكال

  .  يجب أن يتم تناولها هناالمزارعين العديد من حقوق وهناك

  

  سالمة الغذاء  

o يةمبيدات الحشرمخلفات ال  

المركبـات الكيمائيـة    تمتلك أوروبا حاليا برنامجا  لتحديد الحد األدنى لمسـتويات           

 واسعة النطاق وتعمل هذه المستويات كعنصر أمان للمستهلكين وال تتجاوزهـا            الزراعية

 يجب على المصدرين أن يكونوا على دراية تامـة بالحـد             اعية السليمة الممارسات الزر 

األدنى لمستويات المخلفات المحددة للمحاصيل  التي يقومون بإنتاجها كما يجـب أن يـتم               

 (انظـر ملحـق    للمزيد من التفاصيل  . تحديد أنواع المواد الكيماوية التي يمكن استخدامها      

  . )ج٢

o الملوثات الكيماوية  

 محتويات المعادن الثقيلة الخاصة      من استخدام   منفردة بوضع تشريع يحد    لدوالتقوم  

  . باإلنتاج مثل الكادميوم والرصاص والزئبق وهناك اقتراحات بتحديد مستويات النترات

o مبيدات الفطريات  

ـ  و Aflatoxins باستخدام األفالتوكسين   مستويات السماح   لهناك حد أقصى     نص ي

  . اكه التالفة من العينة على إزالة الخضر والفوالدليل

o أخرىموضوعات   

استخدام المواد الكيماويـة    ب للسماح هناك برامج تسجيل محلية      –استخدام المبيدات   

, على نوعيات معينة مـن المحاصـيل      و استخدامها   تعليمات بكيفية لمحاصيل مما يعطى      ل

 ام الدقيق كما  بشأن االستخد فاصيل  تمعدالت المطبقة و  والالحصاد  ما قبل   فترة  وأيضاً بشأن   

ـ  الخاصة بدولهم ولكن في كل حالـة         اتيجب على الدول المصدرة استخدام  اإلرشاد       تم ي
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 عما يمكنـه اسـتخدامه مـن مـواد          مع العميل على قائمة المواد الكيماوية     مسبقاً   االتفاق

  : كيماوية

   .تطبيق التشريع القومي 

  .اعيةتطبيق التشريع الخاص بالحد األدنى لمستويات المخلفات الزر 

   .عدم االبتعاد بصورة جذرية عن تشريع الدولة المستوردة 

  .  عدم حظر منتجات  الدول المصدرة والمستوردة ودول االتحاد األوروبي 

  

   والصحة العامةسالمةال 

  :  المستوردون بما يلييقتنعيجب أن 

 توفير كافة التسهيالت الالزمة كالمغاسل لتوفير مستوى النظافة المطلوب لكافـة            

هذا باإلضافة إلى توفير مالبس نظيفـة مخصصـة         , العاملين  في مجال اإلنتاج    

  . للعمال الرتدائها أثناء العمل

   .عدم التدخين في أثناء عمليات اإلنتاج وعمليات ما قبل الحصاد  

 وضع نصوص كافية لتنظيف والحفاظ على نظافة أية منطقة يـتم فيهـا إنتـاج                

  .  على نظافة أية أداة يمكن استخدامهاوتحزين وشحن المنتج كذلك الحفاظ

   . التحكم في الطفيليات 

اتخاذ اإلجراءات لتجنب أية أجسام غريبة قد تدخل المنتج الحتواء الحـوادث أو              

   .لمنع المنتج النهائي من التلوث

مـع    للعمال والمشرفين على أسس التعامل الصـحي       متخصص وهناك تدريب    

 .األغذية المخصصة للتصدير

  

  ة العمالرفاهي 

مـل فيهـا    ععر بحساسية بصورة متزايدة تجاه الظروف التي ي       شصبح المستهلك ي  أ

  : ويجب أن تشمل الشروط األساسية ما يلي. الغذاءنتاج العمال إل
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  . ال لعمالة األطفال 

  .باإلجبار ال للعمالة  

  .تمييزيةالممارسات ال لل  

 . أوضاع العمالة حرية منظمات العمل وإجراء مفاوضات بشان  

  

 أن يـتم تـوفير      يجـب إذا ما تم تسكين العمال في المزرعة أو موقع اإلنتاج فانه            

  . مناسبة مستويات إقامة ورعاية صحية

 عـدة   -بما تشمله من مبيدات كيماويـة     -يحكم استخدام العمال للمبيدات الزراعية      

  :معايير هي

مالبس يجب أن يتم تدريب العمالة على استخدامها باإلضـافة إلـى التـزود بـال               

قفازات عازلة و زي خاص بالعمل وتوفير حمايـة         (المناسبة لتوفير الحماية  لهم      

كما يجب  ). للعيون وكمامات وأحذية مطاطية طويلة وقبعة أو غطاء واقي للرأس         

أن تبقى المالبس الواقية في الموقع بعد انتهاء العمل حيث ال ينتقل أي تلوث إلى               

  . منازل العمال

م المواد الكيماوية على النحو المنصوص عليـه واالسـتعانة          يجب أن يتم استخدا    

  .بطاقة العنونةبالتعليمات المكتوبة على 

  .  يجب أن يتم توفير المنظفات 

  .منع التدخين أو تناول الطعام أثناء العمل 

 . يجب تجنب كافة المنتجات الكيماوية 

 . إذا اقتضت الظروف  البخاخات يمكن  استخدام 
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  لقضايا المتعلقة بالبيئةا ١-٣الجدول  

  

المصدر الذي تم إعادة  القضية

 .توجيهه
 نهاية المخلفات

o مرفوضة أو غير مستخدمة  

o  ،عادة من مخلفات المنتج

  لتعبئةمصانع ا

   اكثر استخداماإنتاج منتج

 المنتج كليا قبل أخذه     تصنيفيتم  

 ومن ثـم يـتم      لتعبئةمكان ا  إلى

منع المواد غير المرغوب فيهـا   

  .التعبئةمكان من دخول 

o سماد عضوي.  

o أعالف للماشية.  

o نثرها في الحقول.  

  إعادة تدوير o  أقل استخداما  مخلفات التغليف

o سماد  

مخلفات كيماوية زراعية 

  مركزة

  

  

  

  

  

  

  

  التعريف بالبدائل

  

استخدام اقل مبني على تطبيقات     

تكنولوجيــة يســتهدف افضــل 

مهاجمة لآلفات التي تم التعرف     

  .عليها

  

  

  

  

  

ثقافية وحيوية  تحكمات   هناك   -

ــة ــواد الكيماوي  الســتخدام الم

األكثر أمنا على البيئة سواء عند      

 .استخدامها أو عند التخلص منها

  .تدريب العمالة -

إعــادة ) تــأمين(ضــمان 

ــر  ــزة غي ــات المرك الكيماوي

المرغوب فيها أو التخلص منها     

  .محددةبطريقة 

  

ــب   تسهيالت لتوفير تخزين  oسكب / مواد كيماوية زراعية ــارة الخش ــوفير نش  ت
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المصدر الذي تم إعادة  القضية

 .توجيهه
 نهاية المخلفات

  .الغلقمحكم   األسمدة

o  تسهيالت لضمان تسليم جيد

  .تدريب العمالة/ 

      . الرمالأو

مخلفات مواد كيماوية مخففة 

مثل  المواد المتسربة 

   الكيماوية المعدة لالستعمال

  الها بعد استعمتبقتأو التي 

o  صنع الكيماويات المطلوبة

  .فقط

o الرش الجيد للمعايير. 
o تدريب العاملين.  

لكيماويـة  االتخلص من المواد    

ة محددمناطق  بطرية خاصة و  

                  . لمزرعةفي ا

 المواد الكيماويـة    تقليل استخدام   مخلفات تعبئة المواد الكيماوية

اكبـر فـي     واستخدام حاويات 

المزرعة                         

لكيماويـة  االتخلص من المواد    

ة محـدد مناطق  بطرية خاصة و  

                     لمزرعةفي ا

إحراق المخلفات بطريقة   أن يتم     المخلفاتمحارق   

  صحيحة

عدم اإلفـراط فـي اسـتخدام         استخدام األسمدة

ــع  ــق م ــا يتف ــمدة بم األس

/ حاجة التربة وتحليـل النبـات     

استخدامها علـى نحـو يمنـع 

  ها  أو سيولته             تسرب

  ال يوجد

 تفادي –ضمان دقة االستخدام استخدام المواد الكيماوية 

التجريف من خالل استخدام 

  الرش في أثناء وجود الرياح

  ال يوجد

ضمان استخدام الميـاه بكفـاءة        مياه الري

اعتمادا على تربة ومياه جيـدة      

التحكم في المقـاييس و إعـادة       

  تدوير المياه

  ن أي  تدفق للمخلفاتضما

قبـل   وضمان نظافة الفـائض   

   للبيئةإدخالهإعادة 

ــات المراجعــة وتجنــب   استخدام الطاقة   ال يوجدعملي
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المصدر الذي تم إعادة  القضية

 .توجيهه
 نهاية المخلفات

اإلهدار وتحديد إجراءات بديلـة     

لتحقيق نفس الفائدة مع مدخالت     

  طاقة اقل

وسائل تحكم مناسـبة وتمهيـد        عوامل التعرية

ــا  عاألرض الزرا ــة وحرثه ي

 الخشب  ووضع طبقة من نشارة   

أو التبن لتفرش علـى األرض      

  لوقاية جذور النبات

  ال يوجد

 تحذير اآلخرين من رش األرض وتوجيه النصيحة في وقت مبكر قدر اإلمكـان              

  ). اتخاصة في الصوب(قبل موعد الدخول 

 عن طريق توفير عيادات ورعايـة طبيـة وأمـاكن           االهتمام بالعمالة يتم تعزيز    

 .ومقاصفلالستجمام 

  

  البيئة 

يجب أن يتم تحديد العديد من البرامج واألنشطة التي تعمل على تقليل األثر البيئـي               

حيث أصبحت أنظمة اإلدارة البيئية وسياسة التحكم في المخلفات هـي           والحد من التلوث    

وبشكل . القاعدة في مجال األعمال في أوروبا ويتوقع من الموردين اتباع سياسات مماثلة           

 وان  مسـتمرة إلى أن يتأكد من أن عملية اإلنتاج هـي عمليـة            سوف يحتاج العميل    , عام

  .            على تلبية احتياجاتهملقادمةجيال ااألالطلب الحالي لن يؤثر على قدرة 

لحصـول علـى   ا من حكمة تتمثل فـي   المعايير األوروبية  تطبيق وال تخلو عملية  

  . لتسويق استخدامها كأداة من أدوات اوالتي يمكنعملية إنتاج نظيفة 

  : لومات الخاصة بالنظام وهماعن لإلدارة لتبسيط الماوهناك مفهوم

o "  التلوث عن طريـق    /  وكيفية تقليل النفايات   "الذي تم إعادة توجيهه   المصدر

  . اختيار المواد التي يتم إدخالها في عملية اإلنتاج
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o " كيف يمكن التخلص منها بأكثر الطرق التـي ال تسـبب           و "نهاية المخلفات

  .  بالبيئةضررا

 هـي   الذي تم إعادة توجيهه   وبما أن الوقاية خير من العالج فان إجراءات المصدر          

إغـراق  ,  فعلى سبيل المثال   التي يتبعها المنتج أو المزارع      جراءات  اإلاألكثر تفضيال من    

وان تم ذلك فيجب أن يتم      أو إحراق المخلفات هي آخر االختيارات التي يجب اللجوء إليها           

  . مخصصة لهذا الغرضالع مواقال في

 الهامـة فـي احتـواء األثـر البيئـي           موضـوعات  بعض ال  ١-٣يوضح الجدول   

  . واإلجراءات التي يمكن تطبيقها من اجل التحكم في هذا األثر

  : وهناك قضايا أخرى تتعلق بالمزارع ولها أثرا على البيئة

ذا مـن شـانه أن       والتي ال تتم زراعتها لهذا الغرض وه       البيئيةاالستعانة بالمواد    

 لوقاية جذور النبات حسب كـل  لدعامات الخشبية الزراعية وا  اتيدعم بناء الصوب  

مـن   موارد الطبيعة الحالية يعد تهديدا للبيئة لذا فانـه           اذويتضح  أن استنف   , حالة

  .  إيجاد مصادر أخرى بديلة متجددة للطاقةالضروري

 الجوية  التي    المسافاتديد من   هناك الع : ثاني أكسيد الكربون    /  الجوية   المسافات  

يتعين أن يجتازها المنتج من اجل الوصول إلى المستهلك وترى بعض مجموعات            

من المستهلكين أنه من األفضل أن يكون المنتج محليا ليقطع مسافات اقل حتـى              

يصل إلى المكان النهائي خاصة إذا ما تم شحنه جوا مما يستلزم كمية اكبر مـن                

زيد من ثاني أكسيد الكربون في هذه الحالة يكون النقل البحري الوقود و إطالق الم

  . افضل

ال  والتـي ستخدم في المخازن الباردة     من تلك التي ت   بردات  م أنواع من ال   استخدام 

   .تلحق ضررا بطبقة األوزون

 استخدام غاز بروميد الميثيل حيث من الضروري أن يتم وضع           يعارضهناك اتجاه   

تم وضع بروتوكول   . اد بدائل  تحل محله أو تحول دون استخدامه        استراتيجيات فعالة إليج  

مونتريال لحماية طبقة األوزون من التآكل وتم تصنيف غـاز بروميـد الميثيـل كأحـد                

لحد من اإلضرار   ل خطط تم وضع     وقد المكونات األساسية المسئولة عن عملية التآكل هذه      

  . عن استخدامهلنهائي اللتوقف للتقليل من أو  سنة ١٥بطبقة األوزون لمدة 
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  تم حمايتهاياألصناف المختلفة التي  

الخاصة باألصناف الملكية رائب تحصيل ض النباتات أن يضمنوا يتعين على زارعي  

أصبح من الشائع أن تكون مصادر إنتاج المواد الزراعية والبـذور           التي يقومون بإنتاجها    

رد فـي قـانون السـلوك الخـاص         مقننة بتشريعات وأن يتم دفع ضريبة الملكية كمـا و         

  . بالمنتجين

  المراجعة 

 مما يتـيح    ببرامج اإلنتاج الثابتة  صبح من المعتاد أن يتم تسجيل أي إجراء خاص          أ

للبرامج  أن تحظى بالمزيد من المصداقية بحيث يتمكن العمالء من مراجعة اإلجـراءات              

تاجية بإعداد اسـتمارات    كما يقوم كل من العمالء والمؤسسات اإلن      . ومدى تطبيقها بانتظام  

يتم مألها لتقديم  السجالت المطلوبة  لضمان تطبيق كافة القوانين والتشريعات المطلوبـة              

  . على الوجه األكمل

 يجب أن يتم إعداد السجالت على نحو يسمح          و تعد عملية التتبع ذات أهمية قصوى     

, يمه إلى المستورد وهكـذا    بعملية تتبع كاملة للمنتج ابتداء من الحقل والتعبئة حتى يتم تسل          

  .  المحصولأفأي مشاكل تتعلق بالمنتج يمكن إعادتها إلى منش

  

  تعبئة والتغليف المخلفاتب الخاصة األوروبية الالئحة 

 المصدر  فيورغبة في تقليل آثار التعبئة على البيئة من خالل تقليل استخدام التعبئة             

الجة المخلفات إلى أقصى معـدالتها    يؤدي إلى القضاء على المواد الضارة ونصل بمع       مما  

  .تدويرهامن خالل  إعادة 

  برامج تطوعية 

 من اجل أغراض بيئية أو اجتماعية ولتمييز    بطاقات العنونة يقوم المنتجون باستخدام    

  .المنتجات المنافسةالمنتج بطريقة إيجابية  عن بقية 

كما يمكن  . ختلفاا م ج يعد هذا المنتج منت    لماذا شعار يوضح    بطاقة عنونة عليها  وكل  

ويمكن لهـذه   , " العضوي نتجالم"تسويقي للمنافسين ومن اشهرها      ألنظمة اإلنتاج وضع حد   

 اآلمـن علـى سـبيل       المنتجالملصقات أن تشرح الخطوط العامة لعامل معين من برامج          
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, والتي توضح المصدر الذي تم شراء المنتج منه       "  التجارية العادية  بطاقات العنونة ", المثال

  . عر المدفوع وبعض األمور األساسية التي يقوم المنتج بتوضيحهاوالس

 تبني  أحد هذه البرامج وتعد        أهمية    توضيح :أيضا يندرج ضمن البرامج التطوعية    

البرامج التي تم تبنيها تدريجيا بشكل كبير هي األكثر طلبا في ساحة السوق والتي يبـذل                

اإلنتاج والتنمية ومن اجل الوفاء أو اللحاق       المزارع من خاللها المزيد من الجهد  من اجل          

 ،بالحد األدنى من معايير سالمة األغذية وحماية الصحة  والبيئة والرخـاء االجتمـاعي             

تصبح فرص السوق مقيدة اكثر واكثر ويبدو بشـكل خـاص أن   , ودون تبني هذه البرامج   

 إذا  قام البائع بتبنـي  لكترونية أمر قابل للتطبيق فقط في حالة مااإلسوق الالبيع من خالل   

  . برنامجا مقبوالً

  أوروبا في  التجزئة لتجارةمجموعة العمل الخاصة  

 عن طريق اختيـار تجـار بيـع         ١٩٩٧تشكلت مجموعة العمل األوروبية في عام       

األغذية بالتجزئة  لرئاستها بهدف رفع مستويات إنتاج الخضر والفاكهة الطازجـة لتقـوم              

ويعـد  , جزئة القائمين على بيع المحاصيل الطازجة في األسواق       بمنح القوة لكبار تجار الت    

  . بالمنتجات الزراعيةهذا البرنامج من أهم البرامج الخاصة 

تم وضع هذا البروتوكول ليحدد إطار عمل الممارسات الزراعيـة السـليمة فـي              

  كمـا  بالمنتجات الزراعية فضل الممارسات الخاصة    المزارع لتحديد العوامل األساسية أل    

  و يحدد الحد األدنى من المستويات المقبولة ألعضاء مجموعة تجار التجزئة األوروبيـين           

  : لألسباب التاليةيجب على كافة المزارعين أن يكونوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم

o لحفاظ على ثقة المستهلك في جودة وسالمة األغذيةا.  

o و الحياةعة الحد من اآلثار الضارة على البيئة حفاظا على الطبي. 

o ال الزراعةجالحد من استخدام المواد الكيماوية المستخدمة في م.  

o تنمية كفاءة استخدام المصادر الطبيعية.  

o  تجاه صحة وسالمة العمالالجديةضمان  .  

تلقى المزارعون الموافقة الخاصة بالممارسات الزراعية السليمة ألوروبا عـن          كما  

  . قق الذي تعتمده أوروباتحقق مستقل من جهاز التحعملية طريق 
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: للمزيد من المعلومات برجاء الرجـوع إلـى الموقـع التـالي علـى اإلنترنـت               

WWW.eurep.org   

  القوانين الداخلية الخاصة بالممارسات 

 القانون الخاص بالممارسات والذي يتطلب      تتبنىيمكن للدول أو المناطق المنتجة أن       

لمزارعين المعتمدين تحقيق مستويات مقبولة والمحافظة على تلك المستويات والتـي           من ا 

يستفيد المزارعـون مـن تطبيـق القـانون الخـاص           . يقوم بمراقبتها مراجعين مستقلين   

 والقوانين التي تم وضعها في كينيا  وزامبيا وزيمبابوي على سبيل المثـال            . بالممارسات

  .أوغندا وموريشيوس ضمن دول أخرى من ظروف كالتم وضعها لتالئم والتي 

 وقد تختلف تفاصيل هذا القانون من دولة ألخرى ولكن قانون زيمبابوي هو نفـس               

قانون العمل والعمالة وقضايا اجتماعية أخرى واالستخدام اآلمن للمواد الكيماوية والعوامل           

ـ         سـالمة التي تؤثر على البيئة والتصـنيع وال       تج مـن    والصـحة العامـة  وتتبـع المن

: وللحصول على مزيد من التفاصيل برجاء الرجوع إلى البريد اإللكتروني التـالي           .المنشأ

hpc@cfu.co.zw   

  

  بطاقات عنونة التجارة العادلة 

 و إعطائهـا األولويـة    العوامل االجتماعية   بهدف االهتمام ب  لبرامج  هذه ا تطبيق  يتم  

.  العمـال  وقضايا رفاهية  مناسبة من أسعار التجزئة كعائد للمزارعين         لضمان نسبة  وذلك

 والشكوالته والقهوة   الكاكاووتطبق هذه البرامج على المنتجات الزراعية والتي من ضمنها          

التي تم تطبيق هذه البرامج عليها من قبـل وللحصـول           ووالشاي والعسل والسكر والموز     

 www.maxhavelaar.nl مواقع اإلنترنت لىيرجى الرجوع إعلى مزيد من المعلومات 

, www.transfair.org , www.fairtrade.org.uk    

  

  بطاقات العنونة البيئية 

التي  في االتحاد األوروبي على فئات معينة من المنتجات يتم تطبيق العالمات البيئية

 توجـد   كماهذا البرنامج   ضمن  األغذية والمشروبات   ال تدخل    المعايير البيئية و   تتوافق مع 

غير انـه مـن     . عالمات طبيعية ولكن تأثيرها ضعيف على الخضر والفاكهة المستوردة        



 ١٣٥

 من التفاصيل انظر مواقع اإلنترنت      وللحصول على مزيد  ،   البيئة   يةهمتزايد أ المحتمل أن ت  

  : التالية

  

http://www.europa.eu.int/com/dg١١/ecolabelindex.htm the EU 
site for ecolabels; 

www.gen.gr.jptheglobalecolabellingnetwork; 

www.milieukeur.nlenglish a Dutch ecolabelling organization; 

www.skal.com/english holder of the EKO hallmark    

www.ecolabel.no/ecolabel/english holder for Nordic Swan label  

 
  العضويةالعالمات  

ات التي تتعلق بعمليات البيع بالتجزئـة       موضوعمن أهم ال  " عضوي"لح   مصط ويعد

األهـداف  من أهـم    تدعيم وتقوية العمليات البيولوجية     كما تعتبر عملية     ة األوروبي يةغذألل

دون االستعانة بالمعالجات الفنية مثل األسمدة الصناعية ومبيدات        وذلك  الزراعية العضوية   

 الحفاظ على التوازن ما يجبالمحلية المتاحة بشكل كبير كويعتمد هذا على الموارد  اآلفات

  . الحيوي من خالل تطوير العمليات الحيوية ألقصى درجة

شـغل حيـزا    إال أنها مؤخرا بـدأت ت      ةجديد المصطلحات والمناهج تلك   تبروال تع 

 الئحة االتحاد األوروبي رقم     تضح، أو ١٩٩١في عام   و. طلب المستهلك من  صغيرا جدا   

   .يفية إنتاج الغذاء وتصنيعه وتعبئته ليحمل صفة الغذاء العضوي ك٢٠٩٢/٩١

  

  نقاط أساسية  

 اهتمـام   وذلك بسـبب   عضوي على سوق المحصول ال    التسعينات إقبال شديد   تشهد

 ١٩٩٥منذ عام   و ، البيئية واثر العلم على سالمة الغذاء      موضوعاتالمستهلكين المتزايد بال  

 % ١٠بنسـبة   عضـوية   ال اواتخضرالفاكهة و ل زراعة السوق األوروبي ل    ارتفعت حصة 

  .  سنويا



 ١٣٦

  عضـوية الالمنتجـات    سـوق    صغر نطاق  معدالت النمو المذهلة     خفيال يجب أن ت   

ـ ، ويجب م  الطلب على المحصول الطازج   إجمالي  من   % ٢,٥والذي قدر بحوالي      ةالحظ

  : ما يلي

تعـد  يختلف اإلقبال على المنتجات العضوية بشكل قوي جدا بين الدول حيـث              -

  .  النمسا األكثر استهالكا في أوروبا

 اواتالمملكة المتحدة في قطاع الخضـر     ب تتمالتي  آلراء  ا توضح استطالعات     -

لمحاصـيل  الطلب علي ا  يزداد  حيث  المستهلكين على المحاصيل العضوية     إقبال  والفواكه  

  .exoticالغريبة الرئيسية مثل البطاطس والجزر اكثر من واردات السلطات والمحاصيل 

بالرغم من تطبيق بعض    السوق األوروبي في النمو لفترة      أن يستمر   توقع  الم  ومن -

  لى حجم السوقع القيود البيئية ؤثرالقيود الحالية غير انه من المحتمل أن ت

مـن  و نتجات العضـوية  تهتم التجارة بتطوير المعايير الخاصة بالم     يجب أن   كما   

مـدخالت هـذه    واعد  صارمة علـى      المحتمل أن يقوم التشريع الجديد بفرض ق      

  .المنتجات

كمـا أن    معـايير الجـودة      ه ال يمكن التساهل في    ظ المزارعون أن  حيجب أن يال   

,  مكلفا إذا ما تطلب فترة انتقالية طويلة وفي الوقت الحاليالتصديق عليها قد يكون  

  . ة الطازجة العضوينتجات المعلى جودةيتم اإلبقاء 

 ربما بسبب عدم    ،سبية فيما يتعلق باإلنتاج العضوي    تتمتع بعض المناطق بمزايا ن     

 والمخصبات أو بسبب عدم وجـود آفـات أو بسـبب            الحشريةمبيدات  الاستخدام  

  . الظروف المناخية المواتية

 فقط  الزراعية   للهيئاتدرالي العالمي   يالتحاد الف التابعة ل المنظمات  ب االستعانة   يتعين 

www.foam.org   

لمـزارع  ل   الذي تم التصـديق عليـه يقـدم         اإلنتاج العضوي  أن ومما ال شك فيه   

الذي يتسم بزيادة المعروض فـي سـوق         في ظل المناخ الحالي       خاصة امتيازات تسويقية 

 لذا فـإن مثـل هـذا      , ة العضوي المنتجاتض من   وعرم وقلة ال  المنتجات الطازجة التقليدي  

 شديدة التعقيد حتى بالنسبة     وتعد هذه الموضوعات  . كثر جذباً أ سوف يكون    المعتمدالمنتج  



 ١٣٧

قام المركز التجاري الدولي بنشر مراجعة تفصيلية عن سـوق األغذيـة            لذا  . لهذا الدليل 

  .)www.intracen.org(العضوية األوروبية 

للحصول على المزيد من المعلومـات   www.tradeorganex.com انظر كذلك 

  . بشان فرص التجارة في القطاع العضوي

    ١٤٠٠٠  فئات شهادة األيزو  

العالمات الخاصة بالبيئة المذكورة على منتجات فردية كما أنها تشـير إلـى             تطبق  

 توضح أنها تعمل    جهات هناك   ج و اإلنتامعايير معينة لحماية البيئة والتي يتم تطبيقها على         

تضع هـذه   و ١٤٠٠٠وتتقدم للحصول على شهادة األيزو فئة       بأسلوب يهتم بسالمة البيئة     

وضع العالمات وتقيـيم  البيئية كذلك مراجعة الدارة و اإلمعايير األداء الخاصة بمجال     فئة  ال

 األيـزو  و ١٤٠٠١ األيـزو    تغطي كل مـن     .  دورة الحياة  حديداألداء الخاص بالبيئة وت   

بالمراجعة الخاصـة    ١٤٠١٥ والفئة   ١٤٠١٠الفئة  نظم اإلدارة البيئية كما تتعلق       ١٤٠٠٤

فإنها تشير إلى وضع العالمات البيئية أما كافة  ١٤٠٢٤ و ١٤٠٢٠ لفئةبالبيئة أما بالنسبة ل

  .  دورة الحياةما يتعلق بمحددات تغطي فإنها ١٤٠٠٠ فئةالمعايير األخرى الخاصة بال

  

  HACCPتحكم الحرجة لتحليل المخاطر نقطة ال 

ـ  فان نظام    ةعامالدارة  اإلبرنامج   ب ١٤٠٠٠تتعلق األيزو    في حين  كم الحـرج   تحال

كما يعد هذا النظام    .  من اجل صناعة األغذية    خصيصاً مصمم   HACCP المخاطر   لتحليل

عـن  ة  لطبيعي يتناول المخاطر البيولوجية والكيميائية وا     وقائيمتعارف عليه دوليا ومنهج     

 وهو المنهج الموصى باتباعه لتـامين       نهائيفحص المنتج ال  التنبؤ والوقاية بدالً من     طريق  

) EC/٩٣/٤٣ (   بسالمة الغذاء  ة االتحاد األوروبي الخاص   الئحةغذاء آمن ويشتمل عليه     

 مرحلة لتحديد المخاطر المصاحبة لكل مرحلة مـن         ١٢وهو يتألف من سلسلة مكونة من       

 فقـط   هذه الالئحـة  بينما تطبق   . اجية وتقوم بوضع إجراءات المراقبة    مراحل العملية اإلنت  

يشـترطون علـى    تجار  ال و نورديستمفإن ال , االتحاد األوروبي في  على شركات األغذية    

مما يمكنهم مـن    , الالئحة األوروبية  الموردين من خارج االتحاد األوروبي تطبيق أحكام        

  .الوفاء بالمعايير نفسها

عمليـات  قـوم ب  ت  التي    في المملكة المتحدة اتحاد تجار التجزئة      الهيئاتتضمن  تكما  

مبادرة القواعد األخالقيـة      كما تضع     سالمة الغذاء  الطرف الثالث بهدف تحسين   مراجعة  



 ١٣٨

معـايير  الالمسـاعدات المسـيحية     هيئـة   ووالتي تضم االتحادات والمجموعات التجارية      

   .خالقية للتجارةاأل

  

 Pack Housesأماكن التعبئة  

المهام التي يجب    يجب األخذ في االعتبار      ئة،لتعبانع  اعند القيام بتصميم وإدارة مص    

 التعبئة المنتج من الحقل على هيئة مـادة خـام      كانحيث يتلقى م  .  أثناء التخطيط  القيام بها 

تنظيفه أو معالجته كيميائيا وفحصه وتعبئته قبـل التعبئـة          وويتم تبريد المنتج    , غير نظيفة 

  . شحنها باالت أو حاويات الشحن إما بغرض تخزينها أو النهائية في

نع التعبئة  امهام مص من   التصدير و  اتلعملي رئيسية   كزامركنع التعبئة   امصوتستخدم  

اإلدارية تلقي الطلبات وإسداء النصح للمستهلكين وتسجيل الحسابات والفواتير والمعلومات          

  . التي تتعلق باإلنتاج والمستهلكين

  

  التخطيط 

الحصول على موافقة على التصميم من      يجب   التعبئة فانه    مكانالبدء في إنشاء    قبل  

ن لديهم مواصفات واضحة خاصـة بمصـانع        يحيث أن المستوردين األوروبي   العميل  قبل  

  . نمورديالتابعة لل ئةتعبال

حيـث أن الهـدف     , يجب وضع العوامل التالية في االعتبار عند القيام بالتصـميم         

 المنتج من الحقل إلى نقطـة التصـدير بصـورة           زيادة كميات ء على   األساسي هو اإلبقا  

قوم بخفض وقت وتكلفة    ت أن   ةالفعالزيادة  كما يمكن لل  سرع وقت ممكن    بأومباشرة وبسيطة   

التسليم مما يسمح بعملية تصنيع وتجميع أسرع للمنتج  والحفاظ على إبقاء المنتج طازجـا           

  . ستهلكقصى درجة والحفاظ على جودته من اجل المأل

   عموق ال-١

ـ المزرعة داخل التعبئة مكان  يجب أن يتم إنشاء ومن الناحية العملية،  تم وذلك كي ت

قد يكـون    و  تبريد هذا المنتج    األمر معالجة المنتج بأسرع وقت ممكن خاصة إذا ما استلزم        

من األنسب أن يتم إجراء بعض مراحل عملية التصدير مثل تجميـع وتعبئـة الحاويـات                

 مع مالحظة انه من األنسب أن يتم وضـع التجهيـزات            . في المطار أو الميناء    والباالت



 ١٣٩

الخاصة بالتعبئة بالقرب من المطار خاصة عندما يكون هناك العديد من المـزارع التـي               

في هذه  حيث انه     مختلطة  عبوات يحفظ ف الفائقة أو   الناية  وذلك من أجل الع   تقوم بالتوريد   

  . نتجات في مناطق مناخية مختلفة يمكن  أن تتم زراعة المةالحال

يجب وضع الخطط التي تهدف إلى توسيع المزارع في االعتبار لذا فيكون االختيار             

 إنشاء الرغبة في    على انحدار الموقع    يتغلبقد   و ند اكتمال الخطط  عمصانع التعبئة   لاألمثل  

طقة اقـل   التعبئة في من  مكان  موقع مركزي حيث انه في المواقع المنحدرة يجب أن يكون           

  .       انحدارا من المنطقة المزروعة بالمنتجات ليسهل نقلها

والمـاء وكافـة الخـدمات      ,  الكهرباء ات إمداد ويتم تحديد مكان التعبئة بناء على       

  .األخرى

  الحجم  -٢

 للمزرعة وإجمـالي كميـة اإلنتـاج المـراد          ة النهائي المساحة يعتمد الحجم على     

  . تصنيعه

  . ضافية تضاف في المستقبل لتوسيع المزرعة السماح ببناء مبان إ 

 أما األماكن المنحدرة يجب أن تكون فسيحة للسماح بحرية حركة المنتجات داخل             

  .مكان التعبئة

  . توفير التجهيزات الخاصة بالعمالة والمكاتب 

  التصميم  -٣

ال يوجد تصميم عالمي مناسب لكافة مزارع المنتجات الطازجة والمواد الخام كمـا             

  :كن أن يتنوع التصميم ليالئم الميزانية غير أن هناك بعض المبادئ األساسية وهييم

 لخلق بيئة باردة وظليلة مع منح المحصول حرية وسهولة          هيأ أن يكون التصميم م    

  . الحركة

  . أن يكون خال من اآلفات 

أن يكون من السهل تنظيف أجزاؤه الداخلية والحوائط والطـاوالت واألرضـيات       

  . نهاية اليومفي … الخ

  . عداد األغذية التعبئة نظيفا وصحيا كذلك المعدات المخصصة إلمكان يجب إبقاء  



 ١٤٠

  ". للمحصول الطازج"يجب أن يتم الحفاظ على الشكل السليم  

  الخدمات  -٤

  : التعبئة بكافة الخدمات الضرورية بشكل جيد مثلمكان ن يحظى أيجب 

  . دات لإلضاءة والتبريد وكافة المع– الكهرباء  

معالجـات   وال  يتم استخدام الماء النظيف في كافة عمليات ما بعد الحصاد          – الماء   

 من كافة األحجام الكافية لتخزين      غسيلوتنظيف كافة الصهاريج القابلة لل    بالمحاليل  

  . المحاليل

 والمحاليـل   التخلص من ميـاه الصـرف      –صرف المياه والتخلص من النفايات       

  . د الحصادالمستخدمة في مرحلة ما بع

المعدات التي تستخدم في التخلص من نفايات المزروعات والمنتجات التي ليست            

  . على درجة الجودة المطلوبة

  .  أن تكون مناسبة لكافة أحوال الطقس لدخول وخروج الشحنات–الطرق  

  . تليفونالخطوط توافر  

  درجة الحرارة -٥

 ال تتجاوز درجة حرارة المكان      يجب أن ,  للمنتجات التي تتطلب عناية فائقة     بالنسبة

 ١٥درجة مئوية أما بالنسبة للعمليات العادية فتعتبر درجـة الحـرارة             ١٢الموجودة فيه   

مئوية هي األنسب ولكن اكثر درجات الحرارة المعتادة هي التي تستخدم عادة مع التركيز              

ميم التـي    وهناك عدد من الجوانب الخاصة بالتص      مكان التعبئة على جودة المنتجات لدى     

  : تساعد على تبريد المكان وهي

  .   درجة حرارة تقلل زيادة االرتفاع –األسقف المرتفعة 

 تمنع ارتفاع درجة الحرارة المباشر حيث يقوم السقف بتسـخين           –األسقف المعلقة   

  . الهواء تحته

  .  األسقف في الجو الحاررش –ر االبخبالتبريد 

  .  األبيض األسقف باللونطالء –انعكاس الحرارة 



 ١٤١

  اإلضاءة  -٦

 مباشـرة ويفضل أن تكون اإلضاءة      ،   تعد اإلضاءة داخل مصانع التعبئة أمرا هاما      

 أو وذات جودة عالية كي تسمح بفحص المحصول والتأكد من خلوه من اآلفات الزراعيـة             

وتساعد األسقف والحوائط ذات اللون األبيض على عكس الضـوء فـي            .  في اللون  رتغي

  .بئةمكان التعأرجاء 

  المعدات   -٧

  . عداد المنتج والتحكم في جودتهتوفير كافة المعدات الضرورية إل

  . بصفة دورية) الموازين(يجب أن يتم فحص كافة معدات القياس  

ومراقبـة دورة   . يجب أن تكون معامل التحكم في الجودة  على مستوى مناسـب            

 . حياة المحصول

  . جة الجودة والقدرة على التحكم فيهاتقليل درفي  المعدات غير المالئمة تتسبب  

  مواد التعبئة  -٨

 أماكن التخزين الخاصة بصناديق الكرتون وكافة المواد الالزمة للتعبئة باإلضافة           

  . إلى منطقة لعمل صناديق الكرتون المفرودة وتخزينها

 أماكن وأدوات خاصة بوضع المنتج في باالت أو حاويات إذا ما تطلـب األمـر                

  . ذلك

  عمال الخاصة بالالخدماتالمكاتب و -٩

  .  تخصيص منطقة جانبية من اجل اإلدارة واألعمال الكتابية  والقيام باإلشراف 

دورات المياه الخاصـة بـالموظفين وأمـاكن االغتسـال          الخدمات مثل    توفير   

  .  والثياب الواقية المناسبةائنالمخصصة لهم والخز

  التبريد  -١٠

 مصممة على النحو    المبردات فيجب أن تكون هذه      دات،المبر وجود   إذا تطلب األمر  

   :التالي

  .  إمكانية التحكم في درجة الحرارة والرطوبة 
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  .  أن تكون ذات حجم مناسب وكافي 

  . آلية مناسبة لصرف المياه وجود  

  .  وجود رفوف من اجل استغالل كافة األماكن والفراغات 

  .  إمكانية تنظيفها بصورة دورية 

  ملخص 

 التعبئة هو المكان الذي تتم فيه عمليات ما بعد الحصاد التصنيعية لمنتج ما             مكان   

   :التعبئة البيئة الصحية والسليمة للمنتج وهيمكان يجب أن يوفر تصميم و

   التبريد             

   النظافة  

   اإلضاءة  

  . أثناء عملية التعبئةلمنتج جودة العالية للاالتعبئة مكان  يوفريجب أن 

  ةاإلدار 

 حيث أن عملية تصنيع وتعبئة مـا         ؛ ذات الخبرة أمرا أساسيا   المتمرسة  تعد اإلدارة   

ائف بعد الحصاد  غير السليمة  يمكن أن تؤدي إلى رفض المستهلك للمنتج  وتتضمن وظ               

  : التعبئة ما يليمكان إدارة 

    التصـدير  ة التـالف ونسـب    ة تسجيل وزن المنتج من الحقل ونسب      – المنتج   تبع ت 

  . شحنه اختبارات دورة الحياة المنتج بعد  وكذلكدة ومعاييرهاوالجو

 كفـاءة مـدى    المنتج النهائي الذي يتم شحنه على        تماسك تعتمد جودة و   – عمال ال 

 لخـدمات ا(والحـافز   تدريب  المستوى   ؛   وبصورة أساسية على  . لعمالوإشراف ا 

والعالوات تاج  أو باإلن  العمل بالقطعة أو بالساعة   المتاحة و سهولة العمل وشروط      

على سبيل المثال كم عدد العمليات التي يقوم        ,  ويجب تحليل مهام العمال      )…الخ

 لتحديـد افضـل     العمالالحركات المتكررة التي يقوم بها      / بتنفيذها شخص واحد    

  . إجراءات التشغيل

مان مراقبة العمليات الروتينيـة     ضو,  التكاليف المتفق عليها   – عمليات  التشغيل     

تم تنسيقها ابتداء من    يدات التي   لتورياو) درجات حرارة التبريد  , يل المثال على سب (
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بالمركبات للوفاء بالكمية والتوقيت الزمني المحـدد للطلبيـات         نقلها  الحقل وحتى   

 ترتيـب  ، والتخلص من النفايات والمخلفات    لعمال ا مالبسمين نظافة األدوات و   أت

بطاقـة  ثة البيانات المكتوبة علـى       التأكد من صحة وحدا    ، التعبئة أعمالومراقبة  

  .  بالمنتجالعنونة الخاصة 

 من خالل السجالت ضمان صحة عمالء يطلب العديد من ال – االحتفاظ بالسجالت    

كذلك توضيح الجهد المبذول حيث انه عادة ما يقوم       العمليات وضمان جودة المنتج   

فحص معـدات   مراجعة هذه السجالت على سبيل المثال       ب وأطراف ثالثة    عمالءال

  .  حرارة المنتج عند وصوله ومغادرتهةالوزن أو مضادات اآلفات ودرج

 مذكرات التسليم ومخزون المنتج ومخزون التعبئة وسـجالت الحقـل            – اإلدارة   

  . عمالوالسجالت الخاصة بال

                

  فائقةالعناية ال 

جـاهز  " أو  "جاهز" بطاقة عنونة مدون عليها عبارة    تم تعريف المنتجات التي تحمل      

على أنها المنتجات التي يمكن استهالكها مباشرة دون غسـيل أو تحضـير مـن               " لألكل

ن اإلجراءات المشددة الخاصة بوسائل العنايـة الفائقـة تعـد أمـرا             إف,وبالتالي المستهلك

  .ضروريا

  : تختلف وسائل العناية الفائقة عن مصانع التعبئة العادية في النواحي التالية

  ة للعمالبالنسب 

غطاء  يجب استبدال كافة المالبس واألحذية بزي كامل عادة ما يكون ابيض اللون            

  .  على الشعرغطاء شبكيس عبارة عن أر

لبكتيريـا و   مضاد ل صابون  ,  تعمل بالقدم  مفاتيح ، أماكن متطورة معدة لالغتسال    

 رذاذ كحولي يتم رشه على األيدي قبل الدخول وغسل األيدي بصفة دورية طوال            

  . اليوم

 تتضمن نتائج تحليل العينات للتأكد من خلو العـاملين مـن            لعمال سجالت طبية ل   

  . األمراض المعدية
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  التسهيالت 

  .  زي العمل في مكان مغلق بصورة منفصلة تماما عن غرفة التعبئةوضع يتم  

وجـود  ويتم غلق غرفة التعبئة بإحكام تام من الخارج وتكون هذه الغرفة مكيفـة               

 عنـد يجب إبقاء هذه الغرفـة      . اه يسمح بتنظيف األرض والمعدات    مصرف للمي 

  .  مئوية١٢درجة حرارة 

يجب أن تغمر في محلول كلور أو عادة ما يتم غمسـها            " مثل السكاكين " المعدات   

  . فيه أثناء االستخدام

  . االستانلس ستيل معدات وطاوالت مصنوعة من  

  . غريبة الموجودة بالمحصول أدوات مخصصة للتفتيش عن األجسام المعدنية ال 

  المحصول  

 لقتـل الجـراثيم     يتم التحكم فيهـا    يتم وضعه في حمام كلور  ذو درجة حرارة           

  . والتبريد قبل التصنيع  أو التعبئة

  ل والمنتجور المحصيتطومحاوالت  

  . يركز هذا الفصل على العوامل المؤثرة على الناتج االقتصادي ورواج المحصول

وروبية تجديدا مستمرا وأنواع جديدة ونكهات مختلفـة وأفكـارا          تتطلب األسواق األ  

متفقاً مع متطلبات السوق المنتجات يطرأ على  أي تطور يكونيجب أن   العرض  جديدة في   

ن جاهدين لتحقيق افضل الظروف لتصبح منتجاتهم اكثر رواجـا ويـتم            و المزارع ويسعى

  .  اعتبارها محصوال اقتصاديا

ة لتحديد مدى مالئمة المحصول الجديد للتطور حيث أنهـا          متابعة الحقول هي طريق   

تعطي مؤشرا عن المحاصيل األكثر رواجا كما يمكن تطوير تكلفة اإلنتاج و اختبار مدى              

لومات حيوية وهامـة    ع ألسعار السوق حيث تعد هذه الم      مما يعد مرشداً  رواج المحصول   

 يجب أن تكون متابعة تطور      ا   كم لتحديد مدى إمكانية استثمار التطور التجاري للمحصول      

  . لمزرعةامن ال يتجزأ األنواع المختلفة من المحاصيل أو المنتجات جزء 
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  المنتج أو المحصول 

يمكن طرح العديد من األسئلة األساسية بعدما يتم تحديد فرصة السوق وقبل البـدء              

  : فعلى سبيل المثال, تبعالت في عملية المراقبة أو

ما هي القضـايا التـي      , محليا؟ إذا كانت اإلجابة بنعم     هل يتم زراعة المحصول      

  تتعلق به وهل يمكن أن يتم تطوير جودة المحصول؟ 

 بسبب عدم تأقلم هذا النوع      فيجب بحث إذا ما كان ذلك     ,  أما إذا كانت اإلجابة بال     

من المحصول مع المناخ المحلي أو التربة أو انه بسبب عدم القيام بتجربة زراعة              

   من قبل؟  هذا المحصول

 هل ينمو هذا المحصول في ظروف مناخية مشابهة في مكان آخر من العالم؟ وما  

  هي اوجه الشبه واالختالف وهل هذا يؤثر على نمو المحصول؟ 

       الحقـل  – هل ستتالءم هذه األنواع الجديدة مع  وسائل اإلنتاج المتاحـة حاليـا               

   .ع درجات الحرارة ليال ونهار ارتفا، نوع التربة، الري،أو الزراعة المحمية

      

  الشتالت أنواع 

 على أساس جودة المنتج المطلوبـة       جربتها يجب أن يتم اختيار األنواع التي يتم ت        

  . في السوق

ها سواء من خالل برنـامج شـركات        جربتيمكن أن يتم اختيار األنواع التي يتم ت        

ا والتي  جربته التي يتم ت   زراعة النبات استنادا إلى مواصفاتها أو من خالل األنواع        

يجب أن يتم اختيار األنـواع مـن        , وفي الواقع . تباع حاليا في السوق المستهدف    

  .   خالل الجمع بين األمرين

موجود في المزارع أو أصبحت بديلة لألنـواع        مكملة لمنتج ال   األنواع   تعتبر هل   

 أو التـي  لمعقدةا أو إمكانية اختيار أنواع جديدة لتحل محل األنواع ضعيفة اإلنتاج 

 .  لإلصابة بالفطرياتعرضةقد تكون 
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  علم الزراعة 

 النظام الزراعـي    للتجارب فإنه يمكن البحث في      أنواع المحاصيل   ومتى تم تحديد    

  :  ومن ضمن هذه األنواع ما يلي ظروف المزارع المحلية عن وسيلة للتكيف مع

   . المحصولتباعد وكثافة  

   . تاريخ الزراعة 

  . نظم الدعم 

   . نظم الري 

  . نظم التخصيب 

 .  المحصول)معالجة( نظم تقليم وتخفيف  

  

  التصميم 

              ان تفاعل التغيرات الزراعيـة    كأما إذا    .بشكل كبير  التجربةالتصميم قيمة    حددي  

 للحصول  جاربللتتبني منهج منظم     فانه من المهم     ،أو الخصائص المتباينة معقدا   

  . على ظروف افضل

 محلية حيث انه من المهم السعي بصفة مسـتمرة          طريقةفضل   أ ستخدمت  ،  مبدئيا 

  .   من اجل تطوير جودة المحاصيل

قابلية النتائج للقياس والتكرار توفر أسس      :  تكرار النتائج قضية رئيسية    عملية تعد   

  .  لتعزيز الخطط المستقبليةقوية

العائد (جدوى   و أهداف التسويق بشأن   إلى أسباب منطقية     التجاربيجب أن تستند     

   .زراعة هذا النوع وبهذه الطريقة) المالي

 المحصول فيما بين أو صفوف إما في مجموعات تكون التجارب بسيطة يجب أن  

يمكن أن تـتم زراعـة هـذه        فأما إذا لم يكن هذا الحل عمليا        . التجاري الموجود 

العينات التجريبية في مناطق مصممة ذات ظروف مشـابهة لنمـو المحصـول             

 كجزء من   في ذلك الوقت  ويتم ذلك عن طريق اختيار األنواع التي تنمو         , تجاريال

  . التحكم في المحصول التجريبي
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   .تتم كافة المعالجات في أراضي متشابهةيجب أن  

علـى أن  .  األساسية لضمان التكرار  المتغيرات هي الوسيلة   المعالجات أو    إعادةعد  ت

  . تجربةمن األرض لكل  قطعتين متشابهتين يتضمن ذلك على األقل

  

  االحتفاظ بالسجالت 

تسجيل كما أن . تركز على متطلبات السوقأن يجب أن تكون السجالت شاملة و

لمنتج ا تحديد و للتصدير والتوزيع    اً يتيح وقت   حالة المنتج بعد دورة الحياة المحتملة له      

  . الذي يتلقاه العميل ال الذي يتم نقله من الحقل

جيل البيانات الخاصة بالمناخ والتي تتعلق بالمدة الزمنيـة         يجب أن يتم تس   أيضا  

  . للمحصول التجريبي

  

  تفسير ال 

يجب أن تكون التجارب التي يتم إجراؤها في المزرعة بسيطة ويسهل التعرف            

على التطورات الحادثة فيها وهذه هي الطريقة المثلى لتقييم التطورات الجديدة حتـى             

أما بالنسبة لألبحاث التي تـتم خـارج        . ون ما يناسبهم  يختار منها المزارعون التجاري   

  :المزرعة فهي بعيدة بعض الشيء عن الواقع التجاري وتقوم هذه األبحاث على التالي

  . اختبار استجابة السوق 

  . ر السوقعتقييم س 

  .    تقييم تكلفة ومدى توافر المواد الزراعية 

  . متر مربعمتوقع  لكل تقدير العائد ال 

  . ة مع األنواع األخرىعقد مقارن 

  

  التطبيق 

 األفكـار   تقـديم التحرك بحرص إذا ما كانت نتائج المحصول التجريبي مواتية و          

 .  ببطءة االقتصاديتلمجاالالجديدة ل
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  . مراقبته كتجربة تجاريةتتم  إلى أنتوسيع المحصول التجريبي لمساحة اكبر كما يجب 

  

  

  قضايا رئيسية مرتبطة بالبدء 
   الوضع التنافسي 

   :حيث ال بد من اإلجابة على التساؤالت التالية

 واإلجابة على هذا التسـاؤل سـوف توضـح مـدى             ما هو الوضع التنافسي؟      

  . االستمرارية االقتصاديةً

 ة؟ رالمزايا مستمستظل  هل  
  اختيار الموقع 

 سوف تصبح جودة المنتج افضل واإلنتاج اقل تكلفة حينمـا تكـون الظـروف               

توفير ظروف زراعية مختلفة عن الصوبات الزراعية       ا يجب   كم. المناخية افضل 

  . التي تعد مكلفة

تعد إتاحة وسائل نقل كافية وإمدادات مياه مناسبة أمرا ضـروريا           ,  وفرة العمالة  

  .  المشروعراريةعلى المدى البعيد لتحقيق استم

  .  إدخال الكهرباء بصورة مناسبة 

وذلـك   سـاعات بالشـاحنة      ٤مطار  يجب أن يبعد الحقل عن ال     ,  وبصورة مثالية  

  .بغرض التصدير

  الشحن 

  ؟ اتمقارنيشجع على عمل  هل التكلفة منخفضة بشكل كاف  

   هل يمكن إبقاء  السعر على نفس المستوى؟  

   سفن منتظمة ؟ /رحالت طيرانتوافر الخدمات وهل تيمكن االعتماد على  هل  

   الحالي وفي المستقبل؟  كافية للصادرات في الوقتطاقة اإلنتاجية هل تعتبر ال 

   هل تعتبر وسائل التخزين والتسليم في المطارات والموانئ على مستوى المنتج؟  
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هل يمكن االحتفاظ بالمنتج مبردا من المزرعـة        , إذا كانت عملية التبريد اختيارية     

   .حتى وصوله إلى الطائرة أو السفينة

عـادة مـا    : ر على جودته   هل لوسيلة المواصالت التي تقوم بنقل المنتج أي تأثي         

  .يؤثر الشحن على سبيل المثال على الجودة

  تمويلال 

 قبـل   لصرف االعتمادات الماليـة    محددهل يمكن تنظيم عملية التمويل في وقت         

البدء بتنفيذ المشروع؟ يؤدي التأخر في الزراعة أو عدم كفاية المـواد أو عـدم               

  . إلى عدم تقدم المشروع… وجود مبردات الخ

 أثناء تأسيس المشروع؟    المتوقعةلتمويل كافيا لتغطية كافة المشاكل غير       هل يعد ا   

الجدد بعض الصعوبات عند بدء المشروع بحيث ال        يواجه العديد من المستثمرين     

 "الحقول الخضراء " األولى خاصة في مواقع      ة في السن  األهداف المالية  تحقيق     يتم

  .   إلى إعادة التمويللجوءحتى ال يتم ال السنة األولى عوائديفضل تقليل و 

مـن اجـل تقليـل      الرئيسي   الدخل   عملةهل يمكن تنظيم عملية االقتراض بنفس        

  مخاطر تغيير العملة؟ 

  التسويق 

حيث انه مـن المهـم      . أهم عامل من شأنه أن يؤثر على الربحية هو سعر البيع          

  .  تحديد قنوات التسويق وهذا من شانه أن يعطي افضل النتائجالتريث عند

  اإلدارة 

 من  والعديد,  واإلدارة الفنية كذلك إدارة الموارد المالية     , اإلدارة البشرية : وتشمل

   . القدرات

 يشـير  أمرا حيويـا لنجـاح المشـروعات الزراعيـة و          لجودةتعتبر إدارة ا  كما  

تقريبا من المشـروعات     % ٧٠أن  إلى   في الدول النامية     المستثمرون في مجال الصرافة   

  . مليون دوالر أمريكي مرتبطة بكفاءة اإلدارة٢ التي تقل عن الزراعية الناجحة
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  الموضوعات المتعلقة بالتنافسية 

إذا ما أراد منتج أو مصدر أن يحتفظ بقدرته على التنافس فانه يتعـين عليـه أن                 

يبذل أقصى جهد ليستمر في التطوير ودون السعي من اجل تطوير جـودة المحصـول               

المصدر ربحيته ال محالة في حالة ما إذا مـا قامـت شـركات             سوف يفقد هذا المنتج أو      

 أن تقوم بعمليـة تقيـيم مسـتمرة         شركاتعلى كافة ال   و أخرى بتطوير وضعها التنافسي   

  . للوضع التنافسي والتطلع إلى تطويره

  اإلدارة 

نجاح العملية التنافسية حيث انه دون إدارة جيدة     إلالعامل األساسي   هي   اإلدارة   تعد

 الجيد للسـوق    لتوريدمشروع الفاكهة والخضر في القدرة على التنافس اليوم وا        فلن ينجح   

مزايـا  ال لزيادةحيث يتعين على اإلدارة أن تكون قادرة على العمل االستراتيجي والحاسم            

  . التي أسهمت في إقامة هذه الشركةتنافسية ال

ويـتم  اتخاذ قـرارات صـائبة      بيحتاج المديرون إلى معلومات دقيقة وذات صلة        

 لتركز على اإلجراءات    – التكاليف والمنافسون    ،مناقشة العوامل الثالثة األساسية التسويق    

  . التنافسيةاالستراتيجية للحفاظ على القدرة 

فالذي أدى إلى نجـاح     : خرآل القضايا والحلول من مشروع      هذا ويالحظ اختالف  

 المانجتوت ية بمصدر المانجو في جنوب أمريكا ليس بالضرورة أن يكون له عالقنتجيم

ن تطوير وضـعهم    ين والمالك والمساهم  ي يجب على كل من المدير      كما في شرق أفريقيا  

  . جل القدرة على االستمرار أمام منافسيهم وتطوير استراتيجية للقيام بذلكأوهذا من 

 االعتماد على المزايـا     إلى الفشل في القيام بدور إيجابي وفعال في التنافس          يرجع

نقلها وتحسينها من قبل اآلخرين على سبيل المثال معدالت أو تقنيات الشـحن             التي يمكن   

  . ويتحدد الوضع في السوق بالمنافسة ال بالمشروع في حد ذاته

  التسويق 

أساس الربحية هو سعر البيع باإلضافة إلي تركيز اسـتراتيجية التسـويق علـى              

فضل أل الوصوليل وكيفية   كما تدور األسئلة ذات الصلة حول فهم العم       . هوامش التطوير 

   .سعر



 ١٥١

  : تنقسم العوامل التي تؤثر في سعر البيع إلى قسمين

فيمـا يتعلـق    مواسم الزراعـة    بشكل رئيسي باختالف    العرض والطلب     يختلف   

  .  الوقتهذا في السوق في  المتواجدين الموردينبالطلب وعدد

ومـدة   والمـذاق  المظهـر الخـارجي      منها هي مجموعة من العوامل      الجودة   

  .  وتنوع المنتج وسمعة المنتج وما إلى ذلكالصالحية

المناخ و التربة والـري واإلدارة      :  ما هي العوامل التي تؤدي إلى أسعار افضل          

وعملية التعبئة وتدريب القوى العاملة وما إلى ذلك؟ كيف يمكن تعديل أو اتخـاذ              

  هذه العوامل من اجل تحقيق أسعار افضل؟ 

هل يمكن أن يتم تقسيم السوق؟ على سـبيل         هي احتياجاتهم؟     من هم العمالء وما    

 هي أنسب أنـواع     وماما هو السوق المستهدف الذي يوفر افضل الفرص         , المثال

للتنبـؤ  ق المرتبطة بكل قسـم      يسوتتكاليف ال يجب تحديد     كما منافذ البيع بالتجزئة  

  . الهوامشها على  تأثيربمدى

تجات  واألسعار ومستوى الخدمات؟ وكيـف        ما الذي يحتاجه العميل لتحديد المن      

  هذه العوامل؟ لموارد المشروع تحديد أهداف يمكن 

  التكاليف 

يجب أن يتم حساب وتقييم التكاليف بدقة من أجل إدارتها كما يجب أ ن يتم تحليل                

  .التكاليف بالنسبة للمنافسين اآلخرين في السوق من اجل اتخاذ قرارات تنافسية

يعد توافر وسائل النقل من     , صادرات زراعية عالية القيمة   من اجل الحصول على      

حيث انه بدون توافر معـدالت  , اكثر األمور أهمية حيث أنها تعد أكبر تكلفة ثابتة        

نقل منافسة لن تتمكن الشركة من االستمرار وهذا ينطبق على كـل مـن النقـل                

 .البحري والجوي

 تكلفة العمالة والتعبئة واإلدارة     يجب أن يتم تقييم كل من     , في نهاية مراحل اإلنتاج    

 .والتمويل

 فقط بالنسبة لإلنتاج ولكن أيضاً  لكافة التكـاليف          سيتم تحليل التكاليف النسبية لي     

 . الخاصة بكل من التسويق ورأس المال والمصروفات غير المباشرة
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  :متنافسونال 

 الحاليـة   أساسي ليس فقط لتطوير الممارسات    بين التجار بشكل    نافس  تتقييم ال يتم  

تطوير الوضـع   ل ولكن أيضاً   ) التكنولوجيا أو نطاق المنتج   في مجال   ربما    (اتلمشروعل

   .التنافسي

لموردين المنافسـين   ل جمع وتحليل البيانات التي تتعلق بالسعر والتكلفة األساسية          

  . بطريقة منتظمة

الماليـة   عدم تقييد التحليل الخاص بالمعلومات المتعلقة بـالمنتج أو المعلومـات             

قد يتضمن هذا تغيـرات  . وتطوير العوامل األخرى التي تؤثر في نجاح المنافسين 

  . في التقنيات والممارسات الخاصة بمجال الزراعة

 . سوف تؤدي تلك التحليالت إلى عدد من الخيارات التخاذ إجراء استراتيجي 

  :اإلجراء قد يكونوهذا 

 الحصول على حصـة سـوقية        ربما يؤدي إلى توسيع نطاق السوق أو       :هجوميا 

  .  اكبر

  .حماية السوق الحاليل : دفاعيا 

الحياد بين المصدرين المحليين قد يؤدي إلى تقلـيص         ,  على سبيل المثال   :تعاونيا 

  . النطاق أو تحقيق تكلفة نقل افضل أو تطوير التسويق

   اإللكترونيةالتجارة 

ويشير  خرمستخدم آل  عبر الوسائل اإللكترونية من      التجارةيختلف نطاق وتعريف    

, لومات عبر الشبكات اإللكترونية وبشكل عـام      عهذا المصطلح في جوهره إلى تبادل الم      

شير إلـى صـفقات بيـع       ت تماما ل  بشكل محدود  عبر الوسائل اإللكترونية     التجارةستخدم  ت

فيمـا بـين     أوالشركات التجارية   وشراء السلع عبر الشبكات اإللكترونية سواء فيما بين         

  .لمتوقعةاالمذهلة ربحية ال اإللكترونية التجارةحقق وال ت  العمالء والشركات

إنجـازات  أما المعنى األوسع هو استخدام الشبكات اإللكترونية للحصـول علـى            

 لتجارةفيما بين الشركات حيث أن تأثير ا        المعلومات بين أو   بالطريقة التي يتم بها معالجة    
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من الضـروري اآلن أن     و عمال التجارية الحالية  ألاإللكترونية يعتبر عامال حقيقيا وهاما ل     

  . يحظى المصدرون بإمكانية استخدام الشبكات اإللكترونية

 االتصـاالت والمعلومـات   : يجب أن يضع المصدرون ثالثة عوامل في االعتبار       

  . والصفقات

  االتصاالت 

االتصـال عبـر البريـد    كما يعد  إلكترونيا ،هي ابسط مكون من مكونات العمل       

  . هامة بالنسبة لكافة المصدرينأحد الوسائل الكتروني اإلل

أما بالنسبة لسعر المكالمة المحلية فيمكن للمصدر والعميل االتصال بصورة جيدة           

 ابتداء من االستفسارات األوليـة حتـى التفاصـيل      اتفي شتى المجاالت الخاصة بالطلبي    

  . الشحنالخاصة بالنهائية 

 )البريـد اإللكترونـي   عن طريق   (نات اإللكترونية   تبادل البيا ويعد استخدام وسيلة    

 حتـى يمكـن     الحاسبات اإللكترونية تبادل الوثائق بين    إتمام عمليات    خطوة إيجابية نحو    

في إقامـة عالقـة      الفورية    وتكمن المزايا  تبادل الطلبيات والفواتير عبر خطوط التليفون     

  . تجاريةالوثائق الفواتير وكذلك وجود الطة ومبس طلبات شراء  وتجارية  أكثر تقارباً

  المعلومات  

كما يمكن للمسـتخدم    نشرها     المعلومات و  النفاذ إلى   تتيح شبكة اإلنترنت إمكانية     

ـ ألا في جميع أنحاء العالم والحصول على تحليـل          التجاريةأن يدخل على البيانات      ث ابح

ل الدعم الفنـي    إتاحة كافة أشكا  حاسبات اآللية، إلى جانب      وبرامج ال  اتوخلفية عن الشرك  

  .معلومات عن السوق والمنتجالو

 المصدرة من خالل موقعها على اإلنترنـت مـن          ات سوف تتمكن الشرك   وبالتالي

  .  ساعة٢٤الترويج لمنتجاتها وخدماتها في كافة أنحاء العالم على مدار 

 نتجـات يمكن الحصول على معلومات شاملة وحديثة ومفصـلة عـن سـوق الم            

  : التالية على المواقع ةالطازج

www.freshinfo.com , www.fruitnet.com 
www.fintrac.com/gainsite    
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  الصفقات  

 هاماً والتي انتشـرت    رية أمراً وسيلة لعقد الصفقات التجا   كيعد استخدام اإلنترنت    

 عبر اإلنترنت فرصة    ة الطازج نتجات يقدم مجال تسويق الم     كما من خالل التجارة الدولية   

أما من جانب الشـراء     . لكبرىلربط المنتجين في الدول النامية بالمشترين في األسواق ا        

خاصة بـالمنتج    المعلومات ال  للنفاذ إلى  المستوردين وتجار الجملة     تيح الفرصة أمام  فانه ي 

  . الشراء من الموردين في جميع أنحاء العالم جانب إتمام عمليات يأيل

لفاكهة والخضراوات  امجال  أمرا هاما وضروريا في      التجارة عبر اإلنترنت     عتبرت

  : الطازجة

  .  حيث أنها سريعة التلف وتتطلب سرعة التمام الصفقة 

  .  السوق العديد من المزارعين والمشترينيضم 

ك العديد من الوسطاء بما فـيهم المصـدرين والسماسـرة وتجـار الجملـة                هنا 

  . والموزعين

 في كافة قطاعـات التجـارة مـن خـالل عناصـر             إلكترونيايتم عقد الصفقات    

التكنولوجيا واألمن ولكنها اآلن قد فاقت كافة التطورات السريعة والتوقعات المفاجئة أمـا      

فقد قامت العديد مـن المنظمـات بتطـوير         , زجة الطا نتجاتفيما يتعلق بمجال تجارة الم    

 مع وضع رؤية إلتاحة المزيد من البدائل الفعالة الخاصـة بالممارسـات             لالتبادعمليات  

  . التجارية الحالية

  :  يلي الفوائد األساسية للتبادل اإللكتروني وفيما

  . المشترينو من الموردين الوصول إلى  أكبر عدد   

  .  غير األساسيين عدم االستعانة بالوسطاء 

  .  تقليل التكلفة وتطوير األسعار 

  .شفافيةمن الكبر قدر أ توفير 

  . تبسيط عملية التسليم 

  : لالتبادعمليات تكون الحالية ، يجب أن جل التنافس مع قنوات السوق أمن 
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  .   قادرة على بيع كافة مستويات الجودة المختلفة من الفاكهة والخضراوات 

  . مان الدفعتوفير ضقادرة على   

  .  توفير سرعة الدفعقادرة على 

  . منافسةتوفير أسعار مناسبة وقادرة على  

تحقيق قدرتها على   أال  أن    عدد من عمليات التبادل     تم عمل    إعداد هذا الدليل،  عند  

خـروج  , على سبيل المثال ولكنه من غير الواضح      ف ة  ختلفم والتغلب على العقبات     زاياالم

  . ات التبادل طالما هناك بدائلالوسطاء من سلسلة عملي

لعديد من العقبات التي تكمن فـي طبيعيـة         ا التسويق اإللكتروني    اتتواجه عملي و

 علـى   نـتج المنظمات التجارية التي تحول دون االجتماع بالمورد أو دون أن يـرى الم            

 قد يحدث انخفاض فـي      والطبيعة وسوف يستغرق التغلب على هذا التردد بعض الوقت          

نه من المحتمل أن يصبح الحصول على عضوية برامج         أو جة الرتفاع التكلفة  العرض نتي 

  . نجاح عملية البيع هناإل ضروريا  أمراًالتوثيق

 الطازجة مع التوقعـات الخاصـة       نتجات وجود الخبرة في مجال تبادل الم      يتالءم

ية  يجب أن تتم مراجعة كل من عمل        و يق هذا األمر  قبالصناعة ولم يتضح بعد إمكانية تح     

  . التبادل والفرص الخاصة بهذه القناة بصفة دورية

 الطازجة كل من المواقع     نتجاتوتتضمن مواقع التسويق اإللكتروني الخاصة بالم     

  : التالية

com.worldoffruit.www 

com.ternationalefruitin.www 

com.freshplex.www 

net.vfm.www 

com.buyerproduce.www 

com.agrostop.www 

com.vtrction.www 
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  معلومات عن سعر السوق 

ثابتة في عمليـة التخطـيط حيـث تسـتند          ال أحد المكونات أسعار السوق   تعتبر  

سعار البيع ما لم تتم الموافقة بالفعل       ألالميزانيات ودراسات الجدوى إلى تقديرات مناسبة       

  . إلى تقارير السوق طلبا للمعلومات يجب على المصدر الرجوع كماعلى إعادة بيعها 

يجب أن تزود المعلومات التاريخية المستخدم باإلرشادات الخاصة بنطاق التجارة          

لومات كافية عن العينـات     عحيث يعد الحصول على م     واتجاه السوق والعينات الموسمية   

لمصدرين  هذه البيانات ل   تيححيث ت    كما يجب التعامل مع هذه البيانات كمؤشر         هاماً أمراً

  .  التأكد من األسعار مقارنة بمبيعاتها

 Availability) اإلتاحة(التوافر 

 تـم تسـجيل      وقد يمكن مراقبة األسعار في العديد من النقاط في سلسلة التسويق         

على سبيل المثال التجارة من خالل تجار الجملة وتتم مراقبة األسواق من            (ونشر بعضها   

 قـد أتيحـت     –أسعار التجزئة    مثل   - نقاط أخرى   ك  بينما هنا ) خالل عدد من المنظمات   

يعتمد اختيار مستوى المراقبة على . ليطلع عليها الجميع ولكن ال يتم تسجيلها بشكل موسع  

  .استخدام البيانات وسهولة ترجمتها

 يمكن للمصدر أن يبحث عن اختالفات موسمية أو         – على مستوى تجارة التجزئة      

  . يعدراسة الهوامش في سلسلة التوز

 تعد األسعار أمرا مفيدا للمصدرين ليقوموا بـالبيع         – على مستوى تجارة الجملة      

  . لبائع المباشرعملية بحث عن امن خاللها ويمكن أن يكون بمثابة 

 غير متاحة بشكل موسع وتعتمد على العالقات الطيبة         – على مستوى المستورد     

  . عات يعد أمرا ممكنابالمستورد ولكن التعاون الجيد من اجل تخطيط المشرو

  .  يمكن أن تقوم جمعيات المصدرين بمراقبة قيم التصدير– على مستوى التصدير  

  التفسير 

 ذات عالقة بمرحلـة مـا مـن         يجب أن تكون المعلومات الخاصة باألسعار أوالً      

مراحل سلسلة التسويق بحيث يكون المصدر على دراية بالتكاليف أو متحكما فيهـا يعـد               

 بسبب وجود العديد مـن الهـوامش        تفسيرهعلى سبيل المثال أمرا يصعب      سعر التجزئة   
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حيث يعد سعر التكاليف والشحن     . المتوسطة التي يتم تقييمها فيما بين المصدر والمستهلك       

  . تكاليف الشحن فقطحساب دقيقا حيث يحتاج المصدر إلى 

ن يـتفهم   وبربط المعلومات الخاصة بالسعر بالقيمة المعلومة يجب على المصدر أ         

بعضها  و كافة التغيرات والهوامش والعموالت التي تحدد السعر حيث أنها متنوعة ومعقدة          

  . نسب مئويةيفرض بض اآلخر عأسعار ثابتة بينما الب

السعر وهناك الخاصة بمعلومات ال الحصول على أحد مصادر  تعد أسواق الجملة 

بمـا فيهـا التفريـغ والنقـل     عموالت يتم حسابها كنسبة ومن ثم تنوع مصاريف التسليم         

  . والتخزين و إعداد الوثائق

سعار البيع ذات الصلة  هناك عمليات تقريبية يمكن أن تكون مفيدة بالنسبة ألبيد أن

  :  على سبيل المثال منهابالرجوع إلى التكلفة والشحن

للسماح % ٣٥تم تقليل سعر البيع بالتجزئة بنسبة       , المملكة المتحدة   مجموعات في    

من اجل الوصول    % ٣٢ش تخزين ومن اجل إجراء هذه الحسابات تم خصم          بهام

 % ١٠بتقسيمها إلـى     % ٣٢تم عمل تسوية لنسبة ال      وإلى قيمة التكلفة والشحن     

  .  لكافة العمليات ما بين الميناء ومخازن المتاجر % ٢٢عموالت و

مـن   % ٢٥ الجملة في المملكة المتحدة ب     أسواق تم تقدير تكلفة البيع من خالل        

سعر المبيعات، بينما في القارة األوروبية، والتي غالبا ما تكون فيها مهام تجـارة              

  %.٢٠ إلى ما يقرب من التكلفة وتصلالواردات والجملة متكاملة، 

 ومرتبطة بالمصاريف من  التكلفـة       تقديرات استرشادية  وتعتبر تكاليف البيع تلك   

 ،  عائـد  حسـاب ال   عنـد ن على المصـدر     يتعي. ةأو التجزئ والشحن إلى مبيعات الجملة     

  .FOBتقدير القيمة للرسوم و تكاليف الشحن تخصيص ا

وبالتحديد تكلفـة   (لتصدير ألوروبا   أكبر تكلفة ل  انه من الصعب االعتقاد بأن      نجد  

 في سـعر المبيعـات      قليل  تغيير   أي   و لهذا فان      ثابتة لكل وحدة وزن    ستكون) الشحن

  .للمصدرلعائد  سوف ينعكس إلى تغيير كبير في ا

  

  



 ١٥٨

  

  المشكالت 

  .مستقبالتنبئ بما سيحدث  وال تاريخيةإن األسعار هي سجالت  

 فقـد يلجـأ      معلومات عن حجم التجارة في هذا المسـتوى        بمفردهال يقدم السعر     

دفع سعر باهظ وغير معتاد لكمية محدودة،       إلى  منتج  ما في حاجة شديدة لل    مشترى  

بيرة في السوق بسعر أقـل مـن سـعر          أن يعرض كمية ك   ما   بائع   يضطرأو قد   

  . التكلفة

 نطـاق   وهو ما يخفـي    فترة زمنية    كمتوسط على مدى     األسعار   تظهر عادة ما    

  .  التجارة

 سـعر الصـرف     ات في تغيرال تحليل بيانات سابقة   يجب األخذ في االعتبار عند       

  . خالل الفترة الزمنية

  مباشرة مصادر 

سعار التكلفة والشـحن    دليل أل ء  الوكال أو   المستوردينتعد إقامة عالقات وثيقة مع      

  . في السوق

 تجارة اإللكترونيات توافر الشفافية كوسيلة لإلفصاح عن معلومـات          مجالطلب  تي

  .  جيدة تخص أسعار السوق

  غير مباشرة مصادر  

منظمـة  /التابع لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية        يتيح مركز التجارة الدولية     

 ونشر أسعار سوق الجملة لقسم كبير من مباشرةومقره في جنيف أخبارا ية  التجارة العالم

انظـر  . الخضراوات والفواكه الطازجة في عدد مـن األسـواق األوروبيـة الكبـرى            

www.intracen.org  اشتراك ولكـن يـتم تقـديم    تتطلب وللحصول على هذه الخدمة 

  . ان للمستخدمين في الدول الناميةمعلومات بالمج

أسعار السـوق    http://www.todymrket.com/tmp_eu.htm يقدم الموقع   

 الطازجـة ويوجـد     لمجموعة مـن المنتجـات    ومعلومات حول أوروبا وأمريكا الشمالية      

  . اشتراكات قصيرة األجل



 ١٥٩

 انظـر   ،خدمة أخبار السوق  بتسجيل أسعار السـوق الفرنسـي         وفي فرنسا تقوم    

  www.snm.agriculture.gouv.fr: الموقع

 الطازجة أسبوعيا أسعار السوق الخاصة بالخضر والفواكه        نتجاتتنشر جريدة الم  

  .في أسواق الجملة في المملكة المتحدة

  

   

  اليورو 

ـ  ستختفي عـدد مـن العمـالت ال        ٢٠٠٢عام  من   النصف الثاني حلول  ب ة وطني

، ويواجـه  اليـورو اسم خدام عملة واحدة معروفة بباست الدول األعضاء    وم تق واألوروبية  

تغيـرات  و واليور بعض الصعوبات أثناء تغيير العملة إلى     تحاد األوروبي   لال المصدرون

  .  الصرفأسعار و المنتج األسعار  وكذلك بطاقة عنونة

 البنك المركـزي    إشراف  تحت   ١٩٩٩  يناير في وقد تم البدء في التعامل باليورو     

  . ما تتضمنه األعمال التجارية بين المشاركيني  ويصعب الوصول إلاألوروبي

 قضايا الدولة تدور حول   الخالفات الناتجة عن توحيد العملة حيث       سباب و تتعقد األ 

 في عمليـة     البداية فيميع أعضاء االتحاد األوروبي      ج ولم يشترك   الميزانيةفي  تحكم  الو

 ،المتوقع اشـتراكهم     و عض ١٥ عضو فقط من بين الـ       ١٢حيث اشترك   : توحيد العملة 

من عدم االشتراك   السويد والمملكة المتحدة  قررت الدانمارك       والدانمارك  باستثناء كل من    

ملية تطبيق توحيد العملة    حيث أجلت ع  ،  ٢٠٠٠ أواخر سبتمبر    المنعقد في خالل االستفتاء   

 عن توحيد العملة آنذاك ويخطط كـال منهمـا           السويد والمملكة المتحدة     متنعت كالً من  او

  .إلجراء االستفتاء

  

   الزمنيالجدول 

المشتركة في  الدول  تحديد   حكومات االتحاد األوروبي     قررت                ١٩٩٨مايو  

  .عمليات التوحيد

  .أوروبي بنك مركزيتأسيس   كما تم                             

  



 ١٦٠

 الصرف ألعضـاء    أسعار تم تثبيت           ١٩٩٩ يناير   أول

أصبح اليـورو عملـة      و .اليورو

معدل فائدة   تحديد  كما تم   مية  رس

  .واحد

  

  . عمالت اليورو الورقية والمعدنيةتم إصدار            ٢٠٠٢ يناير أول

  

 للدول محليةالعمالت ال  تم استرداد          ٢٠٠٢  يوليوأول

 تـاريخ ل ا  هذا نبداية م األعضاء  

 العمالت الورقية    استخدام   وتوقف

  .كعملة رسميةوالمعدنية 

  

  معدالت التحويل 

 لدول االتحاد المتعاملين بـاليورو       الصرف أسعار تم تثبيت    ،١٩٩٩ يناير   أولفي  

  :علي النحو التالي

  =يورو واحد 

  لكسمبرج      فرنك من ٤٠,٣٣٩٩   فرنك بلجيكي         ٤٠,٣٣٩٩

  هولندي     جلدر ٢,٢٠٣٧١        ألماني      مارك١,٩٥٥٨٣

   نمساويشلن         ١٣,٧٦٠٣     أسباني زتا     بي١٦٦,٣٨٦

   اسكودا برتغالية     ٢٠٠,٤٨٢     فرنسي        فرنك٦,٥٥٩٥٧

   مارك فنلندي     ٥,٩٤٥٧٣          جنيه ايرلندي٠,٧٨٧٥٦٤

  إيطالي     ليرة ١٩٣٦,٢٧

  .ثابتةهذه المعدالت 

 اتجاهـات لبحـث عـن       قد نستند إليها عند ا      التي  تاريخية البيانات ال  بالنظر إلى 

العملة التي سـبقت    (فانه من الممكن استخدام أسعار الصرف لاليكو          وتطورات السوق، 

كما يوجـد آراء     كدليل استرشادي يوجد العديد من اآلراء التي تؤيد هذا االقتراح            )ليوروا

  .أخرى تناقضه أال أن القضية الهامة هي كيفية تناول مثل هذه البيانات



 ١٦١

  :إلى ما يليالسنوية أسعار الصرف متوسط ويصل 

  دوالر أمريكي/ ايكو                                  دوالر أمريكي/ ايكو 

١,١٣٤١        ١٩٩٧                      ١,١٧٢٣      ١٩٩٣  

١,١٢٠٠        ١٩٩٨                      ١,١٨٨٦      ١٩٩٤     

١,٠٥٨٢        ١٩٩٩                      ١,٣٠٨١      ١٩٩٥  

١,٢٦٨٠ ١٩٩٦  

  

  : للمصدرين بالنسبةاألهمية 

 المستخدمة لعملـة   التجارية بين الدول األعضاء   ل  اعماأل التأثير على    من الصعب 

  :اليورو

   للصفقة اقلتكاليف  

  لصرف األجنبيل تة ثابتكاليف 

 نقطة االلتقاء بـين     إلىيؤدى   وهذا بدوره    ة    محلير بين األسواق ال   اسعشفافية األ  

  .أسعار البيع في األسواق المختلفة

 وبالرغم من إمكانية اختيار     .  اليورو  عملة  أوروبا تجاهل  إلىلمصدرين  ال يمكن ل  

 يتعـين علـى المصـدرين       إال  أنه   كعملة للمعامالت التجارية في الوقت الحالي     الدوالر  

مخـاطر  نفسـها مـن     التجارة األوروبية    حتى تحمى     المستقبل فياليورو  استخدام عملة   

  .العملة

  .انه من المهم إصدار الفاتورة بالعملة التي يختارها العميل 

يجب أن تشتمل برامج  احتساب مصاريف التصدير وإصدار الفواتير علي إمكانية   

  .التعامل باليورو

  .ناك موضوعات عن بيانات المنتجقد يكون ه 

ـ   ر  اسعقوائم األ من الممكن أيضا التعامل بعملة اليورو في          يقية و واإلعالنات التس

  .مواقع اإلنترنت والدعاية:  مثل 



 ١٦٢

 اليـورو مـن مكاتـب       خاصة بعملة إضافية  من الممكن الحصول على معلومات      

  :نية المتاحة هي والمواقع اإللكترو. أنحاء العالمجميع االتحاد األوروبي في 

   http://europ.eu.int/euro/html/entry.htm .                المفوضية األوربية موقع    

   http://ecb.int .                                           موقع البنك المركزي األوروبي

   Financial Times  http://www.ft.com/emu.                       ة موقع جريد

  /http://www.Pacificcomerce.ubc.ca/xr              .موقع يعد دليالً جيداً عن العمالت

http://www.euroemu.co.uk                       http://www.eubusiness.com  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٦٣

  )١(الملحق 
  ـــــــــــــــــــــــ

  :النواحي العملية
  التعبئة) ب (١ – التخزين) أ(١

  

 

  )أ (١الملحق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  التخزين 

 مدى تأثر المحصول بـالتغيرات      ،   الظروف المثالية لتخزين المحصول    :الملحق  

  .أقصى وقت للتخزينو التبريد االيثيلين،، النسبيةالرطوبة : في درجات الحرارة

  

أقصى 

وقت 

  للتخزين

  تأثر المحصول  االيثيلين تبريد
  لمثاليةالظروف ا

  للتخزين
  المنتج

 المنتج الحساسية    األيام
الرطوبة 

  النسبية
  الحرارة

  الرطوبة

  النسبية
   الحرارة

  ساالسباراجو  ٤-٠  ٩٥-٩٠  **  **  -  *  -   يوم١٤

  الباذنجان  ١٠-٨  ٩٥-٩٠  *  **  -  ***  ***  

٢٨-١٤ 

  أيام
  دواألفوكا  ١٣-٧  ٩٠-٨٥  **  *  ***  **  ***

  الذرة الصغيرة  ٤-٠  ٩٥-٩٠  ***  **  -  -  -  أيام ٨-٤

أيام الموز 

-األخضر

الموز 

 األصفر  

***  ***  **  *  **  ٩٥-٩٠  
١٢-

١٤  
  الموز



 ١٦٤

أقصى 

وقت 

  للتخزين

  تأثر المحصول  االيثيلين تبريد
  لمثاليةالظروف ا

  للتخزين
  المنتج

 المنتج الحساسية    األيام
الرطوبة 

  النسبية
  الحرارة

  الرطوبة

  النسبية
   الحرارة

٦-٣  

  الفول  ٦-٥  ٩٠-٨٥  ***  ***  -  -  **  ٧

١٠-٨  ٩٥-٩٠  **  **  -  -  **  ٢١-١٤  karaella 
٤-٠  ٩٥-٩٠  **  **  -  -  -  ١٤-١٠  Blue berry  

٩٥-٩٠  *  *  *  *  **  ٦٠-٣٠  
١٢-

١٥  
cape 

            ٨٠  
١٢-

١٥  
gooseberry 

  

تعتمد جودة حفظ االفوكادو على مرحلة النضـج، وتختلـف الظـروف المثاليـة              

  .للتخزين حسب نوع وجودة األراضي الزراعية

  

أقصى 

وقت 

 للتخزين

مدى تأثر  يلينثاي تبريد

 المحصول
  المثاليةالظروف

 للتخزين
 المنتج

المنتج الحساسية  األيام الرطوبة 

النسبية

الحرارة  الرطوبة

نسبيةال 

الحرارة  

٩٠ ** ** * * ** ٢١-

٩٥ 
٧-٥ Carambola 

٨٥ ** * ** ** *** ٢١-١٤-

٩٠ 
١٤-١٢ Cherimoya 

٩٠ ** ** * * ** ٢١-١٤-  فلفل ١٠-٨



 ١٦٥

أقصى 

وقت 

 للتخزين

مدى تأثر  يلينثاي تبريد

 المحصول
  المثاليةالظروف

 للتخزين
 المنتج

المنتج الحساسية  األيام الرطوبة 

النسبية

الحرارة  الرطوبة

نسبيةال 

الحرارة  

٩٥ 
 الموالح ٥-٤ ٩٠ ** * * - ** ٣٥-٢١

 * - - ** * ٩٠-

٩٥ 
نوع من التوت  ٤-٣

Carnberry  

٩٠ ** *** * ** - ١٤-٧-

٩٥ 
  سالخ ٤-٠

 الجوافة ١٠-٨ ٩٠ ** * ** * ** ٢١
٩٠ ** ** - - - ٢٨-١٤-

٩٥ 
Fennelالشمر  ٤-٠

٩٠ ** * - - - ٩٠-

٩٥ 
 عنب ٤-٠

٩٠ ** * - - ** ٢١-٧-

٩٥ 
١٣ Jackfruit 

٩٠ * * - * - ٦٠-٣٠-

٩٥ 
ــاكي  ٤-٠ الكــــ

Persimmon 
٩٠ * * * ** - ٩٠-٦٠-

٩٥ 
 وى يفاكهة الك ٤-٠

٩٠ ** ** * - ** ٢٨-

٩٥ 
 الالرنج ١٠

 ليمونال ١٠-٨ ٩٠ * * * * *** ٧٥-٦٠
٩٠ ** ** - ** - ٢١-١٤-

٩٥ 
٤-٠ Loquat 



 ١٦٦

أقصى 

وقت 

 للتخزين

مدى تأثر  يلينثاي تبريد

 المحصول
  المثاليةالظروف

 للتخزين
 المنتج

المنتج الحساسية  األيام الرطوبة 

النسبية

الحرارة  الرطوبة

نسبيةال 

الحرارة  

٦-٢ ٩٠ ** * * - ** ٤٢-٢٨ Lychee 
٨٥ ** ** ** ** *** ٢١-١٤-

٩٠ 
١٤-١٠  والمانج

٨٥ * * ** - ** ٤٩-٤٢-

٩٠ 
٦-٤ Mangosteen  

٨٥ ** ** ** * ** ١٤-١٠-

٩٥ 
 شمام ٩-٥

٨٠  **  **  **  *  **  ٢٠-١٦-

٨٥  

  يخالبط  ٦-٥

٩٠  **  *  -  -  *  ١٠-٧-

٩٥  

  البامية  ١٠-٨

٩٠  **  **  -  -  -  ٤٠-٣٠-

٩٥  

٤-٠  Pack Choi  

٨٥  **  **  ***  **  ***  ٢١-١٤-

٩٠  

  بباياال  ١٠

٨٥  **  **  ***  **  **  ٢٨-٢١-

٩٠  

١٠-٧  Passion 
Fruit  

٩٠  **  *  *  -  ***  ٢١-١٤-

٩٥  

  أناناس  ١٠

٩٠  **  *  -  *  *  ٢٨-٢١-

٩٥  

  التين الشوكي  ٥

٧٥  *  *  -  -  **  ٩٠-٦٠-   القرع  ١٠-٧



 ١٦٧

أقصى 

وقت 

 للتخزين

مدى تأثر  يلينثاي تبريد

 المحصول
  المثاليةالظروف

 للتخزين
 المنتج

المنتج الحساسية  األيام الرطوبة 

النسبية

الحرارة  الرطوبة

نسبيةال 

الحرارة  

٨٥  

٩٠  ***  ***  **  -  -  ٥-

٩٥  

  توتال  ٤-٠

٩٠  ***  ***  -  -  -  ٨-

٩٥  

  السبانخ  ٤-٠

٩٠  ***  ***  *  -  -  ٥-

٩٥  

  الفراولة  ٤-٠

٩٠  ***  **  -  *  -  ١٤-

٩٥  

٤-٠  Sugar Snap  

٩٠  **  ***  *  *  **  ١٤-

٩٥  

  الفلفل  ١٢-٧

٨٠  *  *  -  -  ***  ١٨٠-٩٠-

٩٠  

  البطاطا الحلوة  ١٦-١٢

٨٠  ***  *  **  **  ***  ١٥-

٨٥  

  الطماطم  ١٤-١١

  

  معلومات إضافية 

  .، والفاكهة والخضراواتطعمة نقل األدليل طرق

  ١  ٩٨  ٨٩٠١٠  ٨٧ ISBNنمارك اميركانتيال د
  



 ١٦٨

  )ب (١الملحق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  التغليف 

حيث أن التغليف لـيس      لسوق األوروبية   في ا أهمية التغليف   ال ينبغي االستخفاف ب   

   .فقط  وسيلة لمنع تلوث المنتج  وحمايته ولكن يتم النظر إليه على انه طريقة للتسويق

يوجد اتجاه نحـو االهتمـام       ) MAP(وحاليا ومع تطور ط رق التغليف المعدلة        

كما أنها لن تجـذب     خسائر كبيرة   قد تؤدى إلى     التعبئة السيئة    حيث أن  بطرق حفظ المنتج  

  .نالمستهلكي

 لوائح  المطلوبة عند اختيار طرق التغليف، وأيضا هناك        هناك العديد من المعايير     

إلي جانب دراسة تأثير البيئة على      لمنتج  ا  يجب اتباعها عند وضع الملصقات على      إضافية

مصدر طلب النصيحة من المستورد فيما يخـص        على ال  و  العبوات تدويروإعادة  التغليف  

  .ات القانونية وااللتزاماالمتيازات جميع

التالية  ملخصاً عن أهم الموضـوعات المطروحـة ومـن            وتتضمن المالحظات 

  :الممكن الحصول على أية  معلومات إضافية داخل دليل التغليف من المصادر التالية

ه مركز تـرويج     نشر يالذالدول النامية  و    ي األوروبي للمصدرين ف   الدليل •

  ).CBI( الواردات من الدول النامية

  .ITC نشرته ي تعبئة الفاكهة والخضراوات الذيلدلأو  •

  . د٣لعناوين انظر الملحق لالتصال با

  

  التغليفأنواعنظم التعبئة و 
  طلوبالحجم الم 

العـدد أو الحجـم     أو   الـوزن    إلـى  الوصول صندوق حتى    فيوضع المنتجات   ت

  .المطلوب
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  غليفالتأو وحدات  قوالب 

تجنب حدوث أي أضرار قد تلحق       أو وحدات وذلك ل    قوالبفي   المنتجات   يتم وضع 

  .بالمنتج

  غليفمكان الت 

  . صناديق الشحن ووضعها في  يتم تغليف المنتجات

   تغليف أو تبطين المنتج -غليفما قبل التمرحلة  

تكـون جـاهزة للبيـع    وضع المنتج أو تجميعه داخل أكياس بالستيكية حتـى        يتم

 حيـث     بـروبلين   أو البولي  نلي إثيلي البو مثل   يةمواد البالستيك ويتم استخدام ال   ،للمستهلك

إلى   البيانات عليها  طباعةو  األكياس بإحكام  غلقكما أنه يمكن    ،  تتسم هذه المواد بالمرونة   

مـادة   وتـتحكم . بمرور الغازات سمح  ت بينما بخار الماء    جانب أنها معدة كي تمنع تسرب     

 تـدفق الغـاز      والصفائح في  المطلية  المواد     منها من المواد أخرى  مجموعة  و PVCالـ

 مختلفـة   ذات أحجـام  المزودة بثقوب   تسمح هذه المواد     كما. وتتيح تغيير الهواء الداخلي   

 األكياس كما تتجنب تراكم االيثيلين والرطوبة  مع إطالة فترة           نالهواء م روج  خبدخول و 

محكمة عبوات  بعض ال   في  غازات وقد نلجأ إلي إضافة   ) P + أكياس(صالحية المحتويات   

  .مثالية ظروف تخزين جل الحصول علىمن ا الغلق

  األقفاص -غليفما قبل التمرحلة  

  للعرض والبيع المباشـر للمسـتهلك      صناديق صغيرة الحجم جاهزة    هي األقفاص

ـ   من البالستيك المقوى أو    وهي مصنوعة   تتيح حمايـة     وهذه األقفاص  ،  PVCمن مادة ال

  الحشو في قاعدة األقفـاص     اللينة ومن الممكن وضع أوراق    لمنتجات  ا خاصةأكثر للمنتج   

 ةأو األغطية البالستيكي   الصلبة   وقد تستخدم كل من األغطية       الصدمات   منلحماية المنتج   

 الصـدف بحيـث تكـون       التي تأخذ شكل   عبواتال تعتبر الرقيقة إلحكام تغليف العبوة كما    

تـوت  صـالحة لتعبئـة ال     عبـوات   ،القاعدة والغطاء متصلين ببعضهم من طرف واحد      

  .مجهزةجات الوالمنت

  المرنالتغليف  

 فرصة فقد رطوبة    لتقليليغلف كل منتج على حدة  ويحكم تغليفه برقائق بالستيكية           

 بدخول األوكسـجين السماح  عن طريق     المنتج  فساد  وتقلل األغلفة المعدلة نسبة     المنتج    

ام  وتصلح مثل هذه األغلفة للمنتجات المقطعة مثـال الشـم           ثاني أكسيد الكربون   خروجو
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 أو  األقفـاص  مثل   إلحكام تغليف القواعد الصلبة    األغلفة تستخدم هذه    وجوز الهند وأيضا  

  . براعم الجزر أو قطع المانجووالمستخدمة في تغليف وم الفاألواني المصنوعة من مادة

  الشبكات 

 وهي تعتبر عبوات غير محكمة الغلـق        الخ..البالستيك   أو   مصنوعة من القطن  ال

  .  ويتم بيعها على شكل وحدات تباع بالتجزئة الليمون، اللتغليف المنتجات مث

  )MAP ( المعدللتغليفامناخ  

.  كتكنولوجيا حفظ المـأكوالت    في نطاق واسع    مناخ التغليف المعدل    يستخدم اآلن   

بدون اسـتخدام إضـافات     تحسين إمكانيات التخزين     في وتكمن فائدة مثل هذه التكنولوجيا    

   .نتج بشكل افضلبذلك يعطى الفرصة لعرض المو

 التقنيـات   فيتقدم  ال قد أدى  اآلن على المنتج الطازج و     MAP تكنولوجيا   تطبيقات

جوهرية من أجل إطالة فترة صـالحية المنتجـات  ومـن            تطورات  حدوث   إليوالمواد  

الممكن اآلن تجميع المنتجات وتوصيلها في ظروف تخزين مثالية وتعتبر هذه التكنولوجيا            

حيـث يصـعب     قليلةدرجات حرارة   في   هادي ال يمكن تبر   التيستوائية   للفاكهة اال  مالئمة  

   .تنفس هذه الفاكهة  وأيضا لتجنب مخاطر التبريد

المنتجـات الطازجـة     لصـناعة    ضروري جداً  MAP تكنولوجيا   في التقدم   يعتبر

  من اجل تصنيع أصناف كثيرة من السلطات والفاكهة المجهزة         تم تطويرها  المقطعة والتي 

  . التعبئةهذه الخدمات باستيفاء كافة متطلبات المستهلك مما يزيد من تكلفةوتقوم 

 تعريـف  و رقائق التغليف والمرن   التغليف    مواد ري التكنولوجيا خصيصاً بتطو   تهتم

يتم التحكم فـي   حيثتكنولوجيا المواد بشكل كبير   وقد تطورت   . للتعبئة يصلحغاز  افضل  

 مع معدالت التنفس القليلـة،      ق التغليف المتاحة  تى تتوافق رقائ  األكسجين  ح  درجة تركيز   

 وتتاح اآلن رقائق تغليف خاصة بالمنتجات ذات        والمتوسطة، والعالية للمنتجات المختلفة     

مصدر على ال ويتعين  . معدالت تنفس عالية ومنها البروكلى، االسباراجوس وعش الغراب       

 يمتلـك   .فعالةًالار التكلفة   أسع التكنولوجيا المناسبة، و   نعطلب النصيحة من المستوردين     

رقائق التغليـف   ، تكنولوجيا   ) مجموعة البرت فيشر   (ي المملكة المتحدة  دأكبر مستور أحد  

   ".Fresh Hold" مسام ال صغيرة

  



 ١٧١

   الصناديقالتبطين داخل 

 من ذلك من الممكـن      على العكس الرطوبة أو    المتصاص   عمل طبقة حشو  يمكن   

  .رطبإضافة أوراق رطبة للحصول على جو 

  .ات واالحتكاكصدمات واألغطية في تجنب الطبقة الحشوتساعد  

 كما تعتبـر عمليـة       - جفاف المنتج الستيك لمنع   من الب  طبقاتيمكن أن تستخدم     

  .تثقيب هذه األوراق ذات أهمية بالغة من أجل الحصول علي التهوية المناسبة

رة ثابتة من أجل الحصول علي درجات حرا البوليستيرين تستخدم أوراق حشو من 

  .حيث أن التغير في درجات الحرارة قد يشكل خطراًالمنتج 

  الصناديق 

o  ةاألوروبيحسب القياسات أبعاد الصندوق:  

  : كالتاليية األساسةبعاد القياسياأل

  . سم٤٠×٦٠ 

  . سم٣٠×٥٠ 

حيث أنها سهلة التنـاول      تجار التجزئة    المفضل لدى هو الحجم   و - سم   ٣٠×٤٠ 

  .كوحدات تجارية صغيرة الحجم

o الصناديقمواصفات   

  .هي أكثر األنواع تفضيالًالكرتونية /الصناديق الورقية 

  .٢سم / كجم١٩،٣، بحد ادني "قوة اختبار االنفجار " قوة تحمل الصندوق  وتسمى 

خالل   لمعرفة قوة تحمل الصندوق للكميات     مقياس ال اختبار ضغط الصندوق  يعتبر   

  .الشحن

  . بالمنتج يجب تنظيف المواد المتعلقة 

 . يجب طالء الصناديق بغراء مقاوم للمياه 

ـ كثتال( الطبقات الخارجية والداخلية بغطاء خفيف ضد الماء         يجب أن تغطى    ) في

  .مع زيادة قوة تحملهاطوبة الكرتون لمنع ر
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  . داخل الصناديق فتحات التهوية انتشار الهواء البارد تتيح  

  . للتحكمفتحات 

   .القوانين الخاصة بإعادة التغليفتعزيز  

  .استخدام الكراتين المصنوعة من مواد غير الشمعية 

  . األزرار البالستيكيةعدم استخدام 

  .مزيج من الغراء والحبراستخدام  

إعـادة   قبل   أن يزال   ثيلين، يجب    إ  البولي  مصنوع من مادة     استخدم غطاء تم   إذا 

 .التدوير

o محتويات الصندوق  

  :كالتاليأن محتويات الصندوق يجب التأكد من 

  . المستهلكالمتوقعة منالمنتج والمرفقة بالبيانات بقة مع متطا 

نظرا لغالء التخـزين فـي أوروبـا، فـإن         . توحيد النوع ودرجة الجودة والحجم     

 ).في الحالة و الحجم(أقل للمنتج بجودة أقل قيمة الشحنات المختلطة تحقق 

o  المنتج والزخرفةالمرفقة بالبيانات  

 جهة ال في الترويجية بيانات وال ة القصير جهة ال في المنتج   بياناتوضع     يتم حاليا   

  : علىالبيانات يجب أن تشتمل األطول كما

  .اسم و نوع المنتج 

  . اإلنتاجمنطقة أو دولة 

  .الوزن الصافي 

  . درجةال 

  . صندوق لكلالمنتج وعدد حجم 

  .اسم المصدر 

  .تعليمات التخزين 
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 الخـاص   لرقم الكودي  وا وقد يكون لدى المستوردين تفاصيل إضافية عن البيانات       

  . المنتجوتتبعمن أجل التحكم في السوق  بالمنتج

  

  األقفاص 

  :مقاييس األقفاص كالتالي تتنوع

البحري ، حيث أن هـذا      لنقل   النوع في ا   هذا استخدام   يفضل   - سم   ١٠٠×١٢٠ 

أيضا استخدامه عنـد    ، من الممكن     قد يتحمل تكديس  المنتج بشكل افضل       سالمقيا

ة حيث يمكـن تنـاول      سب اقتصادي ا هناك مك  ،، وأخيراً شابكةتكديس النماذج المت  

  .واحدةالعملية ال في% ٥٠حمولة أكبر بنسبة 

 المواد القوية والمتينة في تأسيس قاعدة أقفـاص         م يتعين استخدا  - سم   ٨٠×١٢٠ 

 التـي  األقفـاص .  اإلنتاج المكدس حتى يستطيع تحمل عمليات المعالجة والشحن       

ة وبـذلك    مساحة صغيرة من الكرتون    فيثقل العبوة   ب تلقى   ة واحد تنطوي من جهة  

  .يصبح من الصعب والخطير تناول المنتجات

  . العبوةمقاومةتحسين أغطية من اجل ربط وأحزمة استخدام يتعين 

  

   بيئيةقضايا 

  وذلك على جميع المصدرين لدول االتحاد األوروبي      التالية   تغليفال توصيات   تطبق

 عمليـة تنظـيم     في اللجنة األوربية  وتدخل. نية بالبيئة الجهات المع لتجنب المشكالت مع    

الخاصـة بإعـادة    القوانين الصارمة   يتم تطبيق    حيث االتحاد األوروبي    من خالل اللوائح  

  .التغليف

. تصـنيعها من مواد غير ضارة بالبيئة ويمكن إعـادة         يتعين تصنيع مواد التغليف     

  :لتأكد من أن التغليفمخلفات من عملية التغليف عن طريق ا ويجب تجنب وجود

مـن  هذا أيضاً   ( لحماية المحتويات وتسويق المنتج      المطلوبة على األبعاد    يقتصر 

  .) المصدراهتمامات
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  ويشترط أن تكون مالئمة فنيا، معقولة وتتماشى       ها،ئإعادة مل أساس  مصممة على    

 .لوائح المفروضة على المكوناتالمع 

  .مألهاي حالة عدم إمكانية إعادة ف، نيعهايمكن إعادة استخدامها أو إعادة تص 

 التغليـف الثـانوي   إلىوتغليف المبيعات باإلضافة الشحن   مذكورة اللوائح ال  تغطى

 المصنوعة من مادة     الكراتين العادية  ، ويقبل إعادة تغليف   الخ..... الجرائد واألغطية    مثل

قـد تغطـى     ومع ذلك،     الكراتين المغطاة بغطاء من المشمع أو البالستيك       الكرتون وليس 

 يـد يقوم بتور مفروضة على من    عقوبة صارمة    وتوجد الكراتين بواسطة رقائق بالستيكية   

  . المواصفاتكراتين غير مقبولة
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  )٢(الملحق 
  ـــــــــــــــــــــــ

  القيود التجارية
 

  :وتشمل

  .ةالتعريف    )أ (٢

  .الجودةمقاييس    )ب (٢

  .المبيدات   )ت (٢

  .ضايا البيئةق   )ث (٢

 . النباتيةةقضايا الصح   )ج (٢

 

  )أ (٢الملحق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  ةالتعريف 

  

التحاد األوروبي  دول ا  إلى غير األعضاء  من الدول    ةردصم ال سلعجميع ال تخضع  

من قيمة البضـائع    أي كنسبة   ،  ب القيمة الضرائب حس  وتفرض معظم    . لضريبة جمركية 

باالتحاد األوروبي  الدول األعضاء   جميع  على   ضريبة االستيراد     يتم فرض و. المستوردة

لسلع بحريـة   ا بعد ذلك تداول     يتمثم   عند االستيراد  الضريبة مرة واحدة فقط      يتم دفع حيث  

  . االتحاد األوروبي دولما بين

  الضـريبة  تختلـف .  المعنية سلع معدالت الضريبة المطبقة على تصنيف ال      وتعتمد

دد من اتفاقيـات    ع االتحاد األوروبي     ويمتلك دولة المنشأ  و المدفوعة وفقاً لتاريخ االستيراد   

يتم تطبيق   و خارج االتحاد األوروبي   من دول   أو مجموعة  فرديةالتجارة المميزة مع دول     

 الدول المعنية حتى يتسـنى اسـتيرادها        ألع الخاصة ذات منش   سال علي   هذه االتفاقيات مثل  

  .أقلة بمعدالت ضريب
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علـى   ٢٠٠٠ عـام لالسارية   والمميزة   المباشرةلتعريفة  ام توضيح معدالت    قد ت و

 بعـض   هذا الجـدول    ويقدم .  الجدول التالي  تفصيليا في لفاكهة الطازجة أو الخضراوات     ا

األفضلية يعتبر   نظام   ومع ذلك فان  . بهذا الدليل  واردةالاإلرشادات عن المنتجات الطازجة     

دة مـن   يالمسـتف  )، األردن، إسـرائيل و قبـرص      المغرب ةاصخ(لدول  بعض ا مع  معقد  

تقوم بتصنيف كافة الواردات تحت مستويات تعريفية مختلفـة،         التي  و المعدالت المخفضة 

  . ر دخول بعض المنتجاتاسع، فانه يوجد حد آدني ألكعالوة على ذل

 المعدالت النسبية والمميـزات   مقياس   إلى اإلشارة    هو  هذا الجدول  والمقصود من 

 تعريفيـة ة وبالطبع القيـود غيـر ال      التعريفوتخضع    .  هذا الدليل   وقت كتابة  الموجودة في 

 ضـوء   وذلك فـي  لمراجعة المستمرة   ل بما فيها المنتجات الزراعية    سلع ال المفروضة علي 

.  الجات ويتعين على المصدر مراجعة التعريفة مع المستوردين كل علـي حـدة             اتفاقيات

ــة    ــات التعريفــــ ــض بيانــــ ــاح بعــــ ــن وتتــــ  مــــ

   http://europa.eu.int/comn/taxation_customsخالل

موضوعات منظمة   خاص ب   لديه مستشار  ثسكرتير الكومنول اإلشارة إلي أن     تجدر

  بمقابلة كل من القائم بالمهـام فـي        المستشار ويقوم    جنيف   في) WTO(التجارة العالمية   

 المشاركة و القضايا المعقدة   ث وذلك من اجل فهم    الوفد المفوض من دول الكومنول     و جنيف

عند ) EIDD(ن التصدير وقسم التطور الصناعي ع معلومات أكثر وتتاح. المفاوضاتفي 

  . في لندنلث سكرتارية الكومنو

 حـق   لث الكومنو  من دول   الطازجة ت والخضر وا  موردي الفاكهة  ما يكون ل   ،ةعاد

مجموعة الـدول األفريقيـة ودول       يةتفاقطبقا ال لالتحاد األوروبي   اذ إلى أسواق دول     النف

أوفـي إطـار    ، "وهي ما تعرف باسم اتفاقية كوتونـو      ) "ACP(الكاريبي ودول الباسيفيك    

 األنظمـة يستفيدوا من هـذه     لكي    )LDDC(المعاملة التفضيلية للدول النامية األقل نموا       

  : على النحو التالي المنشأبأحد نماذج إثبات دولة البضاعة  شحنات يجب أن ترسلالمميزة

) ACP( بالنسبة لدول مجموعة الدول األفريقية ودول الكـاريبي ودول الباسـيفيك             -

  .EUR١  النموذجمعليهم استخدا

   .A فتستخدم النموذج )LDDC( أما الشحنات ذات منشأ  الدول النامية األقل نموا -

  



 ١٧٧

النظام 

المعمم 

ت للتفضيال

  التجارية 

الدول النامية 

األقل نموا   

)LDDC(  

مجموعة الدول 

األفريقية ودول 

الكاريبي ودول 

الباسيفيك     

)ACP(  

التعريفة 

  العامة

البند   المنتج  التاريخ

  الجمركي

٧%  

١٢%  

١١٥%  

٦٨%  

معفي من 

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

٨٣%  

١٤٧%  

١٣,٦%  

٨%  

- يناير١

   مايو٣٠

-ا يونيو

  يونيو ٣٠

 ١-ا يوليو

  أغسطس

-ا سبتمبر

٣١ 

  ديسمبر

Peas  

  

٠٠-

٠٧٨,١٠  

معفي من   

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

١٠,٨%  

١٣٦%  

١٠,٤%  

-ا يناير

   يونيو٣٠

- يوليو١

٣٠ 

  رسبتمب

- أكتوبر١

٣١ 

  ديسمبر

Beans ٠٠-

٠٧٠٨,٢٠ 

 معفي من  ٨,٦

  الضرائب

-٠٠  Asparagus  كل العام  %١٠,٢  %١٠,٢

٠٧٠٩,٢٠ 

  ٩,٤ 

كج/١٠٠/يورو

  م

  /يورو ٩,٢

  كجم/١٠٠

٩,٤ 

  /يورو

كج/١٠٠

  م

-٦٠ Sweet corn  كل العام

٠٧٠٩,٩٠ 

٩,٤ 

/١٠٠/يورو



 ١٧٨

النظام 

المعمم 

ت للتفضيال

  التجارية 

الدول النامية 

األقل نموا   

)LDDC(  

مجموعة الدول 

األفريقية ودول 

الكاريبي ودول 

الباسيفيك     

)ACP(  

التعريفة 

  العامة

البند   المنتج  التاريخ

  الجمركي

  كجم

معفي من   %٨,٩

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

 Other  كل العام  %١٢,٨
vegetables 
(including 
pumpkins, 
asian veg. 

...etc) 

٠٧٠٩,٩٠

،٩٠  

معفي من   %٤,٩

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

-٠٠  األناناس  كل العام  %٥,٨

٠٨٠٤,٣٠  

معفي من 

  الضرائب

  

٧,٤%  

معفي من 

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

  

معفي من 

  الضريبة

  كل العام

  

  

  كل العام

ــانجو،  المـــ

ــة،  الجوافـــ

mangosteen 

  .والبطيخ

٠٠-

٠٨٠٤,٥٠  

  

  

٠٠-

٠٨٠٧,١١  

ــن    %٧,٤ ــي م معف

  الضريبة

معفـــي مـــن 

  الضريبة

-٠٠  شمام  كل العام  %٨,٨

٠٨٠٧,١٩  

معفي مـن   

  الضريبة

ــن   ــي م معف

  الضريبة

معفـــي مـــن 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

-٠٠  Pawpaw  كل العام

٠٨٠٧,٢٠  



 ١٧٩

النظام 

المعمم 

ت للتفضيال

  التجارية 

الدول النامية 

األقل نموا   

)LDDC(  

مجموعة الدول 

األفريقية ودول 

الكاريبي ودول 

الباسيفيك     

)ACP(  

التعريفة 

  العامة

البند   المنتج  التاريخ

  الجمركي

-١٠-٠٠  الفراولة          

٠٨١٠  

ــن    %٨,٨ ــي م معف

  الضريبة

 ٢٠-١٠  توت ال  كل العام  %٨,٨  %٧,٣

،٠٨١٠  

معفي مـن   

  الضريبة

ــن   ــي م معف

  الضريبة

معفـــي مـــن 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

 ٣٠-١٠ litchi  كل العام

٠٨١٠,٩٠  

معفي مـن   

  الضريبة

ــن   ــي م معف

  الضريبة

معفـــي مـــن 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

Passion fruit  كل العام ٤٠-١٠ 

٠٨١٠,٩٠  

معفي مـن   

  الضريبة

ــن   ــي م معف

  بةالضري

معفـــي مـــن 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

 ,Carambola  كل العام
bitahaya  

٤٠ -٩٠ 

٠٨١٠,٩٠  

ــن    %٦,١ ــي م معف

  الضريبة

معفـــي مـــن 

  الضريبة

فواكه اسـتوائية     كل العام  %٨,٨

  أخرى

٨٥-

٠٨١٠،٩٠  

معفي مـن   

  الضريبة

ــن   ــي م معف

  الضريبة

معفـــي مـــن 

  الضريبة

معفي من 

  الضريبة

-١٩  الزنجبيل  كل العام

٠٩١٠,١٠  

  

  



 ١٨٠

  )ب (٢الملحق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  معايير الجودة الخاصة بالخضراوات والفواكه الطازجة 
  

 ،)OECD(أصدرت بعض الهيئات مثل  منظمة التنمية والتعـاون االقتصـادي            

 عـايير عدد من الم    واالتحاد األوروبي  CODEX، و )FAO( منظمة األغذية والزراعة    

تم إصدار بعض المعايير من قبل دول االتحاد األوروبي          الزراعية كما منتجات  ة بال الخاص

 على تطبيق المواصفات    نو المستورد في شكل قوانين  يتم تنفيذها من قبل المفتشين ويعمل         

أكبر  وتغطى تنظيمية أخرى  معايير أكثر صرامة من أي      والتي تعتبر  عمالء ال يحددها التي

 . مهما تكن حالة المنتج ما قبل الحصاد معالجة اإلنتاج و تحكمالتي  ةنشطمجال من األ

هناك مستندات مفصلة للمعايير الخاصة باالتحاد األوروبي ال يتسع المجال لذكرها           

  االسـباراجوس نبات  الخاصة ب  والمعاييرمصطلحات الفنية   وفيما يلي سنورد بعض ال     هنا،

يمكن الرجـوع إلـى    االتحاد األوروبي الخاصة بمعايير من التفاصيل   كمثال لذلك ولمزيد  

ــع ا ــة  للموق ــة األوروبي ــت  جن ــى اإلنترن -http://europa.eu.int/eur:    عل

lex/en/lif/reg/en_register_٠٣٠٥٤.html   
  

 نوفمبر، ٩ الصادرة بتاريخ    ١٩٩٩ /٢٣٧٧رقم  ) االتحاد األوروبي (الئحة اللجنة   

  االسباراجوس تسويق معايير توضح ١٩٩٩

   

  االسباراجوس نبات معايير 

  تعريف المنتج 

 متنوعة مـن الفسـائل التـي تنمـو مـن           على مجموعة    عايير الم يتم تطبيق هذه  

 ألغراض  االسباراجوس حتى يتم تقديمه طازجاً للمستهلك ويستثنى من هذا          االسباراجوس

  .نباتل لالتصنيععمليات 

  : أربع مجموعات وفقاً للونإلىمجموعات نبات االسباراجوس يتم تصنيف 



 ١٨١

  االسباراجوس األبيض -١

 ي األحمـر الـورد     اللـون  بـين  ما   له رؤوس  االسباراجوس البنفسجي،  -٢

  بيضاءالبراعم تبدو األرجواني وجزء من أو والبنفسجي 

   اخضرلونهي واألخضر، جزء منها لونه بنفسج / االسباراجوس البنفسجي -٣

  األخضرون للبا  أغلبهاالسباراجوس األخضر ذو رأس وساق -٤

األخضر الذي   /على االسباراجوس األخضر والبنفسجي   ه المعايير هذلن يتم تطبيق    

أقل من  يساوى قطره    مم واالسباراجوس األبيض والبنفسجي الذي       ٣ أقل من    يساوى قطره 

   .ن الحزمتتم تعبئته على شكل حزم متسقة أو وحدات م مم، ٨

  أحكام خاصة بالجودة 

االسباراجوس بعد اإلعداد   ب الخاصة  الجودة  متطلبات ترمى هذه المعايير إلى تحديد    

  .التعبئةو

  

  متطلبات الحد األدنى من ال  - أ

ـ   بها المسموحالتجاوزات  ووفقاً لألحكام الخاصة بكل فئة على حدة         السـاق  ن  إ، ف

  :يجب أن تكون

  سليمة 

 غيـر   لتصـبح  تتأثر بالعفن أو تدهور حالتهـا        لتي وتستبعد المنتجات ا   :صحيحة 

 لالستهالك،صالحة 

لكن ال  الساق و غسل  أن يتم   يمكن   (ليم خالية من التلف الناتج عن الغسيل غير الس        

  ،)شبع بالمياهت

  ،يمكن رؤيتها بالعين المجردةخالية من أي مادة غريبة  ونظيفة 

  ناضجة في المظهر ورائحتها نفاذة، 

  من اآلفات،التأكد من خلوها  

   من التلف الناتج عن اآلفات،التأكد من خلوها 



 ١٨٢

   من الكدمات،التأكد من خلوها 

 إذا تمامـاً " مجففة "أي تكون ،  عادية من الرطوبة الخارجية الغير      التأكد من خلوها   

  أو تبريدها بالمياه الباردة،  تم غسلها 

  .  غريبأو طعم /خالية من أية رائحة غريبة و 

،  ذلك باإلضافة إلى   نظيف قدر اإلمكان   ساق من األسفل بشكل   ال قطع   يتميجب أن   

مع ذلك ، يمكـن     . مفرغة، أو ممزقة، أو مقشرة أو مقطعة      يجب أال  تكون ساق النباتات       

التجاوز عن التشققات الصغيرة التي تظهر بعد الحصاد على أال تتجاوز الحدود المسموح             

  ".تجاوزات الجودة" أ٤بها والموضحة في الفقرة 

رض حالة المنتج طريقة النقل والمعالجة، حتى تصل بحالة جيدة إلـى المكـان              تف

  .المرسل إليه

  

  التصنيف  - ب

  :ي يلكماثالثة أصناف إلى  االسباراجوس يصنف

  "األولى الممتازة"الدرجة  )١(

 تشكلت بشكل جيد ومستقيمة     تكون قد ، و يجب أن يكون ساق النبات ذو جودة عالية       

 عنـق الثمـرة     كـون ييجـب أن    فلمجموعة ،   لتلك ا  عاديةبالنظر إلى الخصائص ال    تماماً

  .تماماً األطراف صلباً/

 التي تزال بواسطة التقشـير      الصدأ على البراعم  من آثار   يمكن السماح بالقليل فقط     

  .عند االستهالك عاديال

 األطـراف ، يجـب أن تكـون       "األبيض  " بالنسبة لمجموعة نبات االسباراجوس     

  . على الساق احمر وردى خفيف فقط بوجود لون يسمح،أبيض الساق ذات لونو

  . تماماًأخضرذو لون   األخضريجب أن يكون االسباراجوس

  .صنف في هذا الفي الساق آثار خشبية ال يسمح بوجود

، عندما   يجب أن يتم قطع سطح الساق على شكل دائري بقدر المستطاع ومع ذلك            

شطف حافة النباتات قلـيالً، تلـك       يمكن أن يتم     يعبأ نبات االسباراجوس على شكل حزم،     



 ١٨٣

، وذلك   سم ١ النباتات الموضوعة من الخارج في الحزم ويجب أال يتجاوز الشطف مقدار          

  .من أجل تحسين الشكل النهائي عند التقديم

   األولى الدرجة  )٢(

ربمـا يوجـد    .  تشكلت بشكل جيد   تكون قد  ذو نوعية جيدة و    يجب أن تكون الساق   

صائص العادية لتلك المجموعة ، فيجب أن يكون عنق الثمرة           بالنظر إلى الخ   .انحناء بسيط 

   .صلباً

يمكـن إزالتهـا    التـي    و  البسيطة للغاية  الصدأمن آثار   ويمكن السماح بالقليل فقط     

  .لمستهلكمن خالل ا عاديالتقشير الب

لون وردى خفيف علـى     ، يمكن ظهور    "األبيض"بالنسبة لمجموعة االسباراجوس    

  .األعناق والساق

على األقل  مـن     % ٨٠اخضر بنسبة   لونه   يكون االسباراجوس األخضر     يجب أن 

  .طوله

 آثار خشبية على الساق أما     ، ال يسمح بوجود     "األبيض"في مجموعة االسباراجوس    

يسمح بوجود آثار خشبية في الجزء األسفل من الساق، على          بالنسبة للمجموعات األخرى،    

  .به المستهلكالعادي الذي يقوم  بالتقشير أن يتم إزالتها

  .يجب أن يتم قطع سطح الساق على شكل مربع بقدر المستطاع

  الدرجة الثانية  )٣(

يندرج ضمن هذه الدرجة النباتات ذات الساق غير المؤهلة إلدراجها في الدرجات            

  .العالية ولكنها تطابق الحد األدنى من المتطلبات السابق ذكرها

  :عند مقارنتها بالدرجة األولى نجد التالي

وذلك بالنظر إلـى    اكثر انحناًء   و،تكون سيقانها قد تشكلت بصورة أقل دقة        كن أن   يم •

  .الخصائص العادية لتلك المجموعة ،كما يمكن أن تكون أعناق الثمار مفتوحة قليالً

    .يمكن إزالة آثار الصدأ بالتقشير العادي للمستهلك •

  . بلون أخضرقليالً  ملونه "األبيض" نبات االسباراجوس يمكن أن تكون أعناق •



 ١٨٤

  .ملونه بلون أخضر خفيف" البنفسجية" نبات االسباراجوس يمكن أن تكون أعناق •

على األقـل  % ٦٠أخضر بنسبة ذو لون يجب أن يكون نبات االسباراجوس األخضر   •

  .من طوله

  .يمكن أن تكون ساق النباتات ذات ا ثار خشبية قليالً •

 .يالً مائلة قليمكن أن يتم قطع سطح ساق النبات بطريقة •

  

   الحجم بمواصفات خاصةأحكام 

  .ساق الطول وقطر المن خالليتم تحديد الحجم 

   الطولمن خاللالحجم   - أ

  :طول الساقكون ي يجب أن 

   لنبات االسباراجوس الطويل، بالنسبة سم١٧أكثر من  

   لنبات االسباراجوس القصير، بالنسبة سم١٧ إلى ١٢من  

وال يعبأ على شكل     ،    الدرجة الثانية  بالنسبة لنبات االسباراجوس   سم   ١٢أكثر من    

  حزم،

  . نبات االسباراجوسبالنسبة ألعناق سم ١٢أقل من  

 ٢٢ أقصى طول مسموح به لنبات االسباراجوس األبيض و البنفسجي هو علما بان

 كما يجب ال    . سم ٢٧األخضر هو   /سم، وبالنسبة لنبات االسباراجوس األخضر والبنفسجي     

  .سم ٥ حزم المعد على شكل ساق النباتاتطول لفرق   األقصىيجب أن يتجاوز الحد

  القطر من خالل الحجم  - ب

   .يتم قياس قطر ساق النبات في نقطة المنتصف من طولها

  

  

  



 ١٨٥

  :يجب أن يكون الحد األدنى لقطر الساق وحجمه كما يلي

  نبات االسباراجوس األبيض والبنفسجي

  الجودة  أقل قطر  معدل الحجم  نسبة المالئمة

ــن  ــم ١٦مــ ــدو مــ  يزيــ

   أقصىحديمكن أن يختلف ب

  في الحزم الفردية والمجمعة مم ٨

 ١٦ إلى ١٢ من

  مم

   مم١٢

  الدرجة الممتازة

  حدب يزيد يختلف مم و ١٦ نم

 في الحـزم الفرديـة       مم ١٠أقصى  

  والمجمعة

 ١٦ إلى ١٠ن م

  مم

   مم١٠

  الدرجة األولى

  

  األخضر واألخضر /االسباراجوس البنفسجي

  الجودة  أقل قطر  معدل الحجم  نسبة المالئمة

  الدرجة الممتازة   مم١٠   مم١٦ إلى ١٠من   

ــم و ١٢ ــد م  يزي

حد أقصـى   يختلف ب 

فـي الحـزم  مم   ٨

   الفردية والمجمعة

  الدرجة األولي   مم٦   مم١٢ إلى ٦من 

  

  :بالتجاوزات أحكام خاصة 

وزات التالية في الجودة والحجم بالنسبة للمنتجات التي ال تفـي    يمكن السماح بالتجا  

  .بمتطلبات الدرجة المحددة لكل حزمة

     تجاوزات الجودة-أ

  الدرجة الممتازة )١(

 بالنسبة لساق النباتات التي   وزن  ال فيعدد أو   في ال سواء  % ٥يمكن التجاوز بنسبة    

أو بصورة استثنائية ،     ،   ة األولى تفي بمتطلبات الدرج   ها، لكن هذه الدرجة ال تفي بمتطلبات    



 ١٨٦

يكون بها تشققات خفيفة ال  ، أو الممنوحة لهذه الدرجة يمكن قبولها من منطلق التجاوزات 

   .تترك أثر قد يظهر بعد الحصاد

  الدرجة األولى )٢(

بالنسبة لسـاق النباتـات     وزن  ال فيعدد أو   في ال  سواء   %١٠يمكن التجاوز بنسبة    

أو بصـورة   ،  تفي بمتطلبـات الدرجـة الثانيـة       ها، لكن لدرجةهذه ا  ال تفي بمتطلبات     التي

يكـون بهـا     ، أو    الممنوحة لهذه الدرجة   استثنائية ، يمكن قبولها من منطلق التجاوزات        

  .تشققات خفيفة ال تترك أثر تظهر بعد الحصاد

  الدرجة الثانية )٣(

ت بالنسبة لسـاق النباتـا    وزن  ال فيعدد أو   في ال  سواء   %١٠يمكن التجاوز بنسبة    

بمتطلبات هذه الدرجة وال بالحد األدنى من المتطلبات بشكل عام، لكـن يـتم               ال تفي    التي

 تلف يجعله غير صالح لالستهالك باإلضافة أي ، أو استثناء سيقان النباتات المتأثرة بالعفن   

ـ  إلى إضافية في العدد % ١٠يمكن السماح بالتجاوز بنسبة    ،   ذكرها   السابق% ١٠  نسبة ال

   .وفي الوزن

  .يجب أن يتم غسل ساق النباتات المجوفة أو الساق التي يبدو عليها تشققات خفيفة

 أو  تعبئـة  المفرغة في كـل      السيقانمن  % ١٥ال يمكن أن يكون هناك أكثر من        

  .حزمة واحدة

  

  تجاوزات في الحجم  -ب

لعدد ووزن سـيقان النباتـات      % ١٠ يمكن التجاوز بنسبة     :بالنسبة لكافة الدرجات  

 سـم فـي   ١طابقة للحجم المحدد واالنحراف عن الحدود المبينة للطول بحد أعلى    غير الم 

  . مم للقطر٢الطول و

  

  

  



 ١٨٧

  األحكام الخاصة بتقديم المنتج في الشكل النهائي 

  )المالئمة(نسب التوحيد  - أ

 و تشتمل   موحدة   داخل نفس العبوة،   أو كل حزمة     العبوة محتويات   تكونيجب أن   

حيث (مجموعة والحجم   ال، اللون،   جودةال وبنفس   س المنشأ، على نبات االسباراجوس من نف    

  ).يكون الحجم إلزامي

 ذلك، يمكن السماح بوجود مجموعة من سيقان النباتات مختلفة األلـوان           فضالً عن 

   : وفقاً للحدود اآلتية

بـات  ن وزن    و لعـدد % ١٠ السـماح بنسـبة      :نبات االسـباراجوس األبـيض     

% ١٥األولى الممتازة والدرجة األولى ونسبة      من الدرجة   االسباراجوس البنفسجي   

   في الدرجة الثانية؛

يمكـن السـماح    :األخضر/األخضر و البنفسجي  ونبات االسباراجوس البنفسجي،     

  .خرىاأللوان األمجموعة لوزن الأو للعدد   % ١٠ بنسبة

 بخليط من نبـات االسـباراجوس األبـيض         يمكن السماح ،  للدرجة الثانية بالنسبة  

  . على أن يتم تمييزه بوضوح والبنفسجي،

كل عبوة أو وحـدة تعبئـة أو حزمـة          الجزء المرئي من مكونات     يجب أن يظهر    

  .نباتات المكونات بشكل واضح

  

  عرضال  - ب

  :بات االسباراجوس بالطرق اآلتيةن  يقدميمكن أن

  في حزم ملفوفة جيداً) ١(

 متوسط كافـة  كل حزمة مع    في  خارج  يجب أن تتطابق ساق النباتات من ال       •

  .الحزم من حيث المظهر والقطر

يجب أن تكون ساق النباتات الملفوفة فـي حـزم          ،  "للدرجة األولى "بالنسبة   •

  يجب أن تكون من نفس الطول



 ١٨٨

 من كل حزمةيمكن حماية ، عند التعبئة متساوية بطريقة تنسيق الحزميجب  •

   .بوضعها داخل ورقة النبات

  .واحدةالوة عب في اليجب أن تكون الحزم بنفس الوزن والطول  •

 .التعبئة ات في وحديجب أن تكون الحزم من نفس الوزن والطول •

  
  .في وحدات التعبئة، أو عند التعبئة المنسقة ولكن بدون وضعها في حزم) ٢(

  

  التغليف  - ت

  .يجب تعبئة نبات االسباراجوس بطريقة تضمن الحماية المناسبة للمنتج

ديدة ونظيفة وذات جودة عاليـة      يجب أن تكون المواد المستخدمة داخل العبوات ج       

يجوز السماح باستخدام المواد الخاصة     . لتجنب حدوث أي تلف داخلي أو خارجي للمنتج         

بالتعبئة وخاصة األوراق أو العالمات التي تحمل المواصفات التجارية ، بشـرط أن تـتم               

  .الطباعة ووضع العالمات التجارية بحبر أو غراء غير سام

  .الية من أية مواد غريبةخيجب أن تكون العبوة 

  

  طرق وضع العالمات 

 جانب واحد،   في شكل حروف مجمعة     البنود التالية على   كل عبوة    يجب أن تحمل  

  .، ويصعب إزالتها من الخارجبوضوح مرئيةملحوظة 

  التعريف  - أ

العالمة الكودية للمنـتج  االسم والعنوان أو يجب تحديد  : أو المرسل /تاجر الجملة و  

بالرغم من ذلك، في حالة استخدام العالمة الكوديـة،         . ر بصفة رسمية  المعتمد  أو الصاد   

أن تكـون   يجـب   )" معادلةأو االختصارات ال  (أو المرسل   /تاجر الجملة و  "فإن اإلشارة إلى  

  .  بالعالمة الكوديةمتصلة 
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  طبيعة المنتج  - ب

، أو  "البنفسـجي "أو،"األخضـر "أو،"األبـيض " "نبـات االسـباراجوس   "تحديد لون   

ومن المناسب   العبوة غير مرئية من الخارج       محتويات كانت   وإذا ما " األخضر/يالبنفسج"

  ". األبيض و البنفسجي من اللونأو خليط "أطراف" ،"قصير "تحديد مواصفاته

  منشأال دولة  - ت

أو اسم المكان المحلـى     ،  فيها يزرع المنطقة التي    يجوز تحديد دولة المنشأ و  تحديد  

   .أو اإلقليمي أو الوطني

   التجاريةاتمواصفال  - ث

   الدرجة-

  بدقةالحجم  -

قصى للقطر بالنسـبة لنبـات االسـباراجوس        األ و األدنىحد  يجب تحديد ال   •

  ، )المالئمة(الموحدةالخاضع للقواعد 

 بالنسبة  "ويزيد"كلمة   يتبعه    والحد األقصى    دنى للقطر األحد  ال فيجب تحديد  •

  ).المالئمة(لموحدةلقواعد اللنبات االسباراجوس الغير خاضع 

عبـأ   بالنسبة لنبات االسباراجوس الموحدات التعبئة أو عدد    حزم عدد ال  يجب تحديد 

  .حدات تعبئةفي حزم أو و

  ). اختياري (ة الرسميالمراقبةعالمة   -  ج



 ١٩٠

  )ج (٢الملحق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  التشريع الحاليقضايا تناولها -المبيدات الحشرية 

  

 على اإلنتاج  ة البيئي اآلثاراألمان و ب فيما يختص زايد بين المستهلكين    هناك اهتمام مت  

 علـى   يكون المنتجـين   يجب أن     وبالتالي،  استخدام المبيدات الحشرية   وبخاصةالزراعي  

  : التاليةقضايادراية بال

  . المبيدات الحشريةأنظمةتصنيف  •

  .لمبيدات الحشرية الكيماويةار ظالئحة ح •

  .تسجيل المبيدات الحشرية •

  .اختيار المبيدات الحشرية واالستخدام اآلمن لها •

 .التلوث البيئي •

  

   المبيدات الحشريةأنظمةتصنيف  

نظام ال طبقاً لهذا . لمبيدات الحشرية لتصنيف  ل نظام   وضعت منظمة الصحة العالمية   

الصـحية ويـرتبط هـذا التصـنيف        مخاطرها  على أساس درجة    الكيماويات  تم تصنيف   

خطار التعرض الزائد للمبيدات مرة أو أكثر في فترة قصيرة مـن            أي أ  (باألخطار الشديدة 

  .والتي يمكن أن تصادف أي شخص يتعامل مع المبيدات  )الوقت

  تصنيف منظمة الصحة العالمية 

  ).مثل الديكارب (قصوى المخاطرة ال 

  ).مثل كاربوفوران(عالية المخاطرة ال 

  ).مثل ليندان( المخاطر المتوسطة  

  ). بينتازونمثل(مخاطر قليلة  



 ١٩١

  االتحـاد األوروبـي    قـام باإلضافة إلى تصنيف منظمة الصحة العالميـة        

  :المبيدات فيما يخص بتصنيف 

  .المخاطر البيئية 

  :على اإلنسان ال تنعكس التياآلثار  

  .المواد المسرطنة 

  .مسببات التحول الخلقي 

  . التكاثر علىمخاطرال 

  

  : بالمنتجينخاصة التزامات 

 الحشرية المستخدمة، يجب على المنتجين أيضاً األخـذ فـي           عند اختيار المبيدات  

  :االعتبار

  عاملين،على ال الصحية مخاطرال 

   الفارغة،من الحاويات اآلمن لتخلص ا 

  ،المحظور استخدامهاكيماويات حظر لل قوائم الرئيسيينالمشترين يكون لدى  

اللجنـة االقتصـادية    تقـوم   . )POPs(تجنب الملوثـات العضـوية المترسـبة         

  )pops(بتحديد الملوثات العضوية المترسبة ) (UNECEاألوروبية

          االتحاد األوروبي  /٧٩/١١٧( في أوروبا    منوعةتجنب الكيماويات المحظورة أو الم     

 حماية  مجلسإضافية من     معلومات يمكن الحصول على  ).  الخاصة بها  والتعديالت

فـي   لمنظمات التحكم    ةدوليدارة ال اإل مننسخة  ) BCPC(المحصول البريطانية   

-١٧٣٤-٤٤-٠٠:فـاكس . BCPC نشـرات المبيعـات   (مبيدات الحشـرية    ال

   http://www.csl.gov.uk  الموقع على اإلنترنتأو على) ٣٤١٩٩٨

المبيدات الحشرية  ب إضافية خاصة  معلومات    على BCPCكتيب المبيدات   يحتوى   

  ،BCPCها من مبيعات  الحصول علييمكنكما 



 ١٩٢

   موقـع اإلنترنـت   اللجنة متاحة لـدى اختبرتها التيالمواد النشطة بقائمة هناك  
http://europa.eu.int/comm/dg٢٤/health/Iqp/pro/eva/existing/list

١ en.htm.  

  

الحـد  مسـتويات    بشـأن  لوائح دول االتحاد األوروبي      برنامج التوفيق بين     

  )(MRLs المخلفاتاألقصى المسموح به من 

إلى الحد األقصى المسموح به من مخلفات المبيدات الحشـرية            هذا البرنامج  شيري

 ويتم تحديده من خالل اختبـارات مراقبـة         للتسويق  الموجهة الخضراوات الفاكهة أو على  

مقارنة مع نماذج  التم  ت المبيدات التي توضع على المحاصيل وفقاً لظروف محددة وت         مخلفا

االمتصـاص  المقدار المسموح به مـن  لفاكهة والخضراوات و  ين الذين يتناولون ا   المستهلك

 ظهر هذا  البرنامج على المدى الطويل اليومي للمبيد الحشري الذي ال يسبب آثار عكسية        

 للفاكهـة   مـادة  ٤٣ عندما تم تحديـد      ١٩٧٦  عام ألوروبي منذ االتحاد ا دول  في تشريع   

 يضـم  بتعديل التشريع ل   اإلداراتعدد من   قامت  منذ ذلك الحين،     و والخضراوات المختارة 

 مسـتوى  ١٧٠٠٠ اكثر من     كما تم اعتماد   مجموعات المبيدات الحشرية  : خرىمحاصيل أ 

   . مادة نشطة في المبيدات الحشرية١٣٣لسلع مختلفة تشمل 

االتحـاد  فعالة المصرح ببيعهـا فـي       المكونات ال بمراجعة  األوروبي  وم االتحاد   يق

، يجب أن يتم     ٢٠٠٣ بحلول عام    فعالة مادة   ٨٢٣سوف يتم استكمال مراجعة      و األوروبي

مادة فعالة بدءا من هذا التاريخ، وقبل التفويض بـذلك ،سـوف يـتم               أي   حماية ومراجعة 

فلن ،  أنه ال يمكن التحكم في استخدامها بالخارج        رفض استخدامها في دول االتحاد وحيث       

   .يتم السماح بوجود أي من تلك المخلفات ، والتي تم إلغاء موافقة االتحاد األوروبي عليها

التوافق بين مسـتويات    باإلضافة إلى أن المشروع الطموح في طريقه إلى إرساء          

. تالخضـراوا فاكهة أو   كل مجموعة من المبيدات الحشرية وال     و الحد األقصى للمخلفات  

 ١٠٠،٠٠٠ما يقـرب مـن      يجب تحديد    فئة محصول زراعي،     ١٢٠ اكثر من    بناًء على 

 تقيـيم و مراجعـة   بتحاد األوروبيلال التابعمعهد بحوث البساتين    ة ويزيد كما قام     مجموع

  .مستويات الحد األقصى للمخلفات معايير 

التـاريخ  تصل فـي  المراجعة لم  كانت البيانات التجريبية التي يطلبها القائمين ب      إذا

 بطبيعة الحال عند الحد المسموح به      يتم تحديد مستويات الحد األقصى للمخلفات      ،   محددال



 ١٩٣

،لن يسمح بأي تجاوز في الحد المسموح       التحليلية  التكنولوجيا   وفي المراحل المتقدمة من     

  .به من مستويات الحد األقصى للمخلفات

التي تم تحديدها بالفعل      الحد األقصى للمخلفات   يمكن اإلطالع على قائمة مستويات    

  :على موقع اإلنترنت

htm.index_en/Iqp/health/٢٤dg/comm/int.eu.europa://http  

  

حديد مقياس  ستكون العواقب وخيمة بالنسبة لمصدري الفاكهة االستوائية ما لم يتم ت          

 وسوف  يصل معيـار مسـتويات الحـد          كل محصول ل مستويات الحد األقصى للمخلفات   

يمكن أن يؤثر ذلك على  إلى صفر ومجموعة المبيدات الحشريةاألقصى للمخلفات بالنسبة ل

حيث سترفض دول االتحاد األوروبي أي محصول       تصدير اإلنتاج في المناطق االستوائية      

تم االعتراف بتلك العواقب وقامت رابطـة دول أوروبـا           فعالة وقد به آثار لتلك المواد ال    

 بناء  خطة عمل بإعداد   )COLEACP(وأفريقيا ودول حوض الكاريبي والباسيفيك                    

 ويمكن الرجوع لتفاصيل تلك الموضوعات تناول هذه المسائل ل طلب اللجنة األوروبية   على

  .على موقع اإلنترنت

org.coleacp.www   
  ة الكيماوي الموادتسجيل 

تنظيم المبيدات الحشـرية    في  العديد من الدول المنتجة نظامها الخاص       يوجد لدى   

 هذه القوائم غالبـاً      وتعتمد  المبيدات الحشرية المحظورة   تشملوغالباً ما توجد قوائم محلية      

  .لواليات المتحدة األمريكيةواي التحاد األوروبل  القوائم التنظيمية الرئيسيةعلى

  

  االختيار والتطبيق اآلمن في استخدام المبيدات الحشرية 

  :تقوم كافة قوانين استخدام المبيدات الحشرية على أساس ما يلي

آلفات واألمـراض للقضـاء علـى االسـتخدام غيـر           ا مراقبة نظام   العمل على  

  .الضروري للكيماويات

  .ستخدامهوامخزون الكيماوي الحفاظ على ال 
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  . بطريقة سليمةأو وزنها/ها واسي ق يتمتأكد من أن الكيماوياتال 

   . وملبوسات واقية في عمليات الرشةالمطالبة بأقنع 

  .توفير برامج تدريبية مالئمة 

  .توفير الخدمة العالجية للفريق الذي يقوم بعمليات الرش 

  . دوريةصفة بعملعدات المم بفحص ياقال 

ات الرش متعلمين و يمكنهم القـراءة والفهـم الكامـل           تأكد من أن مشرفي عبو    ال 

  . الملصقة على المنتجاتلتعليماتللتوجيهات الخاصة با

  :لعاملالموجهة لتعليمات ال يجب أن تتضمن 

   قبل المعالجة 

  . تناول الطعام والشرابممنوع التدخين، و 

  ). العينغسولمتضمنة  ( المتاحة بتوفير معدات المساعدة األوليةالقيام 

  . بارتداء معدات الحماية المالئمةالقيام 

  .توفير تسهيالت الغسيل وإمكانية تغيير المالبس 

 الخزانات في الهواء الطلق ويـتم  حمايتهـا مـن            ء بخلط الكيماويات ومل   القيام 

  .الرياح

  . بقراءة التعليمات بعنايةالقيام 

  ).، والمالبساأليديلوجه، ول (مالمسة أيتجنب  

  .هأو الميا خزانات الرش لنقل األكل أو حاويات ال تستخدم 

 . في مكان آمن بعيداً عن األطفال والحيواناتفوارغحفظ المنتجات واليجب  

  

  أثناء استخدام المبيدات الحشرية 

  . المعالجةموقع جميع العمال من إخالء 

  .مالئمة، الخالية اقوواألقنعة المالبس الارتداء  
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  .ساطع، والرياح، الخال وضوء الشمس عالية،الالحرارة درجات  أثناءلرش ا تجنب 

  . البيانات الملصقة على المنتجفحص 

 .بتناول الطعام أو الشراممنوع التدخين، و 

  

  معالجةبعد ال 

 قبل التدخين، والشرب     المستخدمة في الرش   مالبسال خلعغسل األيدي و   ينصح ب  

  .أو األكل

  .توضع الحاويات الفارغة في جو بيئي مالئم 

العشب أو األرض البور لتجنب سـيله       ما يتبقى على    رش  يرش و  ال أداةغسل   يتم   

  .في مجاري المياه

تعليمات الانظر   (نةكون آم تسمح للعمال بالدخول في الصوبات الزجاجية حتى        يال   

 ).الملصقة على المنتج

  

  لتلوث البيئيا 

باإلضافة إلى التشريع البيئي هناك عدد من مبادرات الـدول المسـتوردة لتقليـل              

 د،  ٢ في هذا الدليل وفي الملحق       القسم الخاص بتأمين المنتج   انظر  . التلوث البيئي  أخطار

  كما يلي،

  

  
  )د (٢الملحق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اللوائح و المتطلبات البيئية 
  

الخطط التي  بعض  بمراجعة  في هذا الدليل     الخاص بالمنتج اآلمن     فصل  ال يختص  

لـدى   التفاصـيل    وتتاح كافة لمشروعات الزراعية   على ا  التأثير البيئي    قليص  تهدف إلى ت  
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ـ ممارسة الزراع ال بروتوكول   ة وأن  خاص لخطط،   ا التي تدير أو تراجع هذه    وكاالت  ال ة ي

 والذي يحرص  معظم بائعو التجزئة األوروبيين على تطبيقه وفقاً لخطـة             (GAP)سليمةال

EUREP) www.eurep.org ( شهادة األيـزو فئـة      البيئة معايير  إدارة   باإلضافة إلى  

١٤٠٠٠.  

  : النقاط التالية البيئة االقتصاديةبالخطط ة الخاصة ير العاماي المعتتضمن

   استخدام المبيدات الحشريةالتقليل من 

تكشاف  بمراقبة واس   وذلك برامج مكافحة اآلفات لتقليل االستخدام الكيماوي     توحيد   

  . واألمراض  اآلفات

  .ةالمبيدات الحشرية السامأقل قدر ممكن من ستخدام ون ال المزارعيسعى 

  . بالمبيدات غير القانونيةال يجوز السماح باستخدام 

 ٢٠٠٠فـي العـام     % ٦٠ استخدام المبيدات الحشرية بنسـبة       إجمالي تقليليجب   

   .١٩٩٠استخدام المبيدات المذكورة في العام معدل  بمقارنة

ناك حظـر   ه الزجاجية و  صوباتم مطهرات التربة الكيماوية في ال     استخدا يحظر 

  .يل في الهواء الطلقثبروميد الميمادة كامل الستخدام 

  . الزراعية لتجنب األمراض التي تحملها التربةالمناوبة بين المحاصيلتطبيق  

  .المستخدمة معدات المبيدات الحشرية كافة في جودة  المنظمالتحكم 

  . المبيدات الحشريةالخاصة باستخدامتدريبية الدورات ال بمتابعةلتزام اال 

  .إجراءات تجميع سوائل الرش المتبقية 

 .مخزون المبيدات الحشرية المستخدمة 

  

  . والمياه الجوفية والتربةتغذية األرض المبيدات الحشرية و خفض استخدام 

عند  التي ال تأخذها النباتات،      ها في تغذية التربة   ر المياه إلعادة استخدام   يدوتإعادة   

   .استخدامها



 ١٩٧

تسـتخدم   متر   ١,٥  تبلغ مساحتها  ممرات المياه  بها   منطقة معزولة غير مزروعة    

  . الزراعية المفتوحةفي ري المحاصيل في الحقول

  .الرزازفوهات  تقنيات الرش، مثل استخدام الرش عن طريق ضبط 

 .أقل معدل من المخصبات الحيوانيةاستخدام  

  

  تقليل استخدام الطاقةنظم : قةالطا 

  .غير مطبقة 

  

   والتغليفالمخلفات 

  . يجب أن يكون التغليف قابل إلعادة التدوير 

ـ    اتغليف  عبوات   يجب أن يتم تسليم كافة      قي الكيماويـات   المبيدات الحشـرية وب

 .أو لشركة مرخصة للنفايات الكيماويةللمصنع 

  

  قضايا بيئية 

ميـاه  نسبة   يجب أن تبلغ    كما ار في خزانات  ن بتجميع مياه األمط   و المزارع يقوم 

  .  كحد ادني  من المياه المستخدمة في المشتل الزراعي% ٥٠األمطار 

 . ذلك تطبيقإذا ما أمكن من األشجار الحية، سياجيجب أن يتم بناء  

  

  موضوعات اجتماعية 

 تطبيق بـرامج    عندل لجنة لمراقبة أنشطة الشركة      يتشكب الشركات   أن تقوم يجب   

  . المهنيةالصحة

وسائل الحماية الكاملة   لمبيدات الحشرية   مال الذين يتعاملون مع ا     الع يجب أن يتسلم   

  .لهم

  : خالية لمدةالمبيدات الحشريةفيها ستخدم التي ت الزجاجية تظل الصوبات  
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 .١I ومالسمدرجة / ساعة٢٤ -

  .IIموم الس درجة / ساعة٢٠ -

  .III ومالسم درجة / ساعة١٢  -

  .دات الحوامل بموافقة الطبيبلسيل  يتم إسناد مهام 

 ويحصـل    عند العمل أو االستقالة     للفحص الطبي   جميع العاملين  يجب أن يخضع   

ن االجتماعي ومـن    يأمتالنظام  من خالل   جميع العاملين على عناية صحية مجاناً       

  .صاحب العمل

 إلـى مـن و  االنتقـال    مثللعاملين  لمميزات  ال بتوفير بعض  الشركات أيضاً    تقوم 

 أنشـطة   كذلك   و االئتمان، والتعليم، وقروض إسكان أو      ألغذية المدعمة االعمل، و 

 .ترفيهية

 األخرىموضوعات ال كما تغطى بعض كمبرد CFCsاستخدام أيضا اللوائح تغطى 

تمويل بهدف   السابق ذكرها بشكل إجباري وائحللا بتطبيق بعض المؤسسات المالية وتقوم

.اتمشروعال
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  )ه (٢الملحق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  النباتيةالخاصة بالصحة اللوائح  
  

 وفقاً لالئحة  الخضراوات و الفاكهة من خارج االتحاد األوروبي         يتم تنظيم استيراد  

 انتشار األمراض المدمرة    تهدف لحصر ي  تاالتحاد األوروبي، ال  /٢٠٠٠/٢٩  رقم   مجلسال

االتحـاد  /٧٧/٩٣  الالئحة رقـم   نسخة األصلية من   ال  بإلغاء ةالالئح تقوم هذه   كما واآلفات

  .التعديالت الالحقةاألوروبي و

  الصـحة   شـهادة   ويشترط وجود  االتحاد األوروبي، /٢٠٠٠/٢٩ وفقاً لالئحة رقم  

 خصيصـاً   تعنى الالئحـة    كما الفاكهة إلى االتحاد األوروبي   عند تصدير شحنات    النباتية  

ويشترط تقـديم شـهادة الصـحة النباتيـة           االتحاد األوروبي  داخلبالسالالت المزروعة   

  :للمحاصيل اآلتية والتي تقع ضمن األصناف التي تناولها هذا الدليل وهي

  .هنديالسفرجل ال 

  .المانجو 

  .passion fruitفاكهة  

 أي  فال يمكن مراجعتها مع المستورد حيث يتسـبب           واسعة ،  القائمةهذه   وبما أن 

  . المنتجفي إتالف في النقلتأخير 

  : الرجوع لنص الالئحة على الموقع اإللكتروني التالي يمكن

html.٠٠٢٩L٣٠٠en_/٢٠٠٠/dat/lif/en/lex-eur/int.eu.europa://http  
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)٣(الملحق   
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  .ورعناوين موردي البذ    )أ (٣
  .شركات التوزيع واالستيراد   )ب (٣
  .ةالمؤسسات التجاري   )ت (٣
  .منظمات أخرى   )ث (٣

 
)أ (٣الملحق   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  عناوين موردي البذور 

 
ANSEME 
Via Capri ٦٠ 
٤٧٠٢٣ Cessna FC 
ITALY 
anseme@iol.it 
www.anseme.com 
Tel:+١٢١~٥٤٧٣٨٢(٠)٣٩ 
Fax: +٤٥ ٥٤٧٣٨٤(٠)٣٩ 

ELSOMS SEEDS LTD 
Spalding Lines 
PE١ ١١QG UK 
Tel:+١٧٧٥٧١١٩١١(٠)٤٤" 
Fax:+٢٠٩ ٧٢٣ ١٧٧٥(٠) ٤٤ 
 

NICKERSON ZWAA
Rothwell 
Lincoln 
LN٦ ٧DT 
UK 
Tel: 
+١٤٧٢٣٧١٥٣١(٠)٤٤ 
Fax: +١٤٧٢٣٧١(٠)٤٤ 
٥٤٧ 

BAKKER BROS 
POBOX٧ ,  ١٧٢٣ZG 
Noord-Scharwoude 
NETHERLANDS 
sales@bakkerbrothers.nl 
www.bakkerbrothers.n١ 
Tel:+١٣٦٤ ٢٢٦٣٣(٠)٣١ 
Fax:+٧٦٤١ ٢٢٦٣١(٠)٣١ 

ENZA ZADEN 
Postbus ٧ 
١٦٠٠AA Haling ١E 
١٦٠٢ DBEnkhuizen 
NETHERLANDS 
Tel: +٥٨٤٤ ٨٣١ ٢٢(٠) ٣١ 
Fax:+٥٩٦٠ ٢٢٨٣١(٠) ٣١ 

NOVARTIS 
PO Box ١٣ 
١٦٠٠ AA Enkhuizen 
NETHERLANDS 
sSg@seeds.novartis.com 
Tel:+٨٣٦٦٣١١ ٢٢(٠) ٣١
Fax:+٢٢(٠)٣١ 
٨٣٦٢٨١٨ 

CLAUSE SEMENCES 
١ avenue Lucien Clause 
٩١٢٢١ Bretigny-Sur-Orge  
Cedex, FRANCE  
Tel:+١٦٩٨٨٤٨٤٨(٠) ٣٣  
Fax:+٦٩٨٨٠٢٤٢ ١(٠) ٣٣  

GSN SEMANCES 
BPn١ 
٤٩٨٠٠ ANDARD 
FRANCE 
Tel:+١٤٤٤ ٦٦ ٢٤(٠)٣٣ 
Fax:+٨٠٤٩٤٩ ٤١ (٠)٣٣  

PANNAR SEEDS BV 
POBox١٠٢٧٢٤٠ AC 
Lochem 
NETHERLANDS 
www.pannarseed.com 
Tel:+٥٧٣٢٥٥٤٣(٠)٣١
٤  
Fax:+٥٧٣٢٥٥٢١(٠)٣١
٧ 
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De RUITER SEEDS 
PO Box ١٠٥٠ 
٢٦٦٠ BB Bergschenhoek 
NETHERLANDS 
sales@deruiterseeds.com 
Tel:+١٠٥٢٩٢٢٢٢(٠) ٣١  
Fax:+١٠٥٢٩٢٤٠٠(٠)٣١ 

NICKERSON ZWAAN 
POBox ١٩ 
٢٩٩٠ AA Barendrecht 
HOLLAND 
Tel:+١٨٠٦٥٦٧٠٠(٠) ٣١ 
Fax:+١٨٠٦١٤٠٧٩(٠) ٣١ 

POPVRIEND 
Postbus ٥ 
١٦١٩ZG Andijk 
HOLLAND 
Tel; +٩١٤٦٢ ٢٢٨(٠) ٣١ 
Fax:+٢٢٨٩٣٣٥٤(٠) ٣١ 

RENK VENTUROLI 
٤٠٠٦٥ Pianoro 
Bologna 
ITALY 
venturoli@acronet.it 
Tel:+٥١٧٧٧٠٤٨(٠)٣٩ 
Fax:+٧٥٨٢٣ ٥١٧(٠)٣٩ 

KING- ynn 
PE٤ ٣٠LS, UK 
Tel: +١٥٥٣(٠) ٤٤ 
٦٩١١٣٣ 
Fax:+١٥٥٣(٠)٤٤  ٦٩١١٤٤ 

VILMORIN S.A 
Route de Manoir 
٤٩٢٥٠ LA MENITRE 
FRANCE 
Tel: +٧٩٤١ ٤١ ٢(٠) ٣٣ 
٧٩ 
Fax: +٧٩٤١ ٤١ ٢(٠) ٣٣ 
٨٠ 

ROYAL SLUIS 
PO BOX ٢٢ 
١٦٠٠AAENKHUIZEN 
HOLLAND 
Tel: +٠٤٤٤ ٨٣١ ٢٢(٠) ٣١ 
Fax:+٣٩٦ ٨٣١ ٢٢(٠) ٣١ 
 

SAIS 
Via Ravennate ٤٧٠٢٣ ٢١٤ 
Cesena ITALY 
sais@glomanet.com 
Tel:+٣٨٤٢٥٠ ٥٤٧(٠)٣٩ 
Fax:+٣٨٤٠٨٩ ٥٤٧(٠) ٣٩ 

YATES 
Flaxmill 
Flaxmill Lane 
Pinchbeck 
Spalding 
Lines 
UK 
Tel: +١٧٧٥٧٢٢(٠)٤٤ 
٣٧٣ 
Fax: 
+١٧٧٥٧١٠٣٨٩(٠)٤٤ 

ROYAL SLUIS 
Unit ٤ 
St Andrews Ct.  
Rollesby Road  
Hardwick Ind. Est. 
 

TOZER; 
Pyports, Cobham 
Surrey, KT١١٣EH,UK 
sales@tozerseeds.com.uk 
www.tozerseeds.com.uk 
Tel:+٠٥٩ ٨٦٢ ١٩٣٢(٠) ٤٤ 
Fax:+٩٧٣ ٨٦٨ ١٩٣٢(٠) ٤٤ 

 

 
See also http://www.natural-products.net/branchen/satenhandel-
zucht.htin for an extensive list of seed suppliers and breeding stations. 
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  شرآات التوزيع واالستيراد 
  

اسيين للفاكهة توضح القائمة المذكورة أدناه، أسماء وعناوين بعض المستوردين والموزعين األس
وقد تم اختيار . والخضراوات في أوروبا، إن تجارة المنتج الطازج يمسك بزمامها شركات بارزة

 .الشركات اآلتية كمستورد أساسي ليس فقط للسلع األساسية بل أيضاُ المنتجات التي وردت بالدليل
  .وينصح كافة الباعة القيام بعملية الفحص المسبق قبل الدخول في التزامات

 
 
 
 
 
Belgium (+٣٢) 

Star Fruit Company 
١٥٤-١١٢ ٣٦-٣٥ Quai des 
Usines- ١٢١٠ Brussels 
Tel: (٠)٠٨٧٦ ٢٤٢ ٢  
Fax: (٠)١٢٠٨ ٢٤٢ ٢ 
starfruit@euronet.be 

Anarex 
٩٤ rue de Carpentras  
٩٤٦١٢ RungisCedex 
Tel: (٠)٧٠ ٠٢ ٧٣ ٤١ ١  
Fax: (٠)١٤٦٨٦٢٥٧٤ 
anarex@club-internet.fr 

Exofi 
٢٣ rue van Eyck  
١٠٥٠ Brucelles  
Tel: (٠)٤٧٦٢ ٦٤٧ ٢  
Fax: (٠)٩٩٣٩ ٦٤٦ ٢ 

 
 
 
France (+٣٣) 

Blampin Fruits 
Les Arnavaux ١٣٣٢٣ 
Marseilles Cedex ١٤ 
Tel; (٠)٩٨٠٤٤٦ ٤٩١  
Fax: (٠)٧٤ ٤٣ ٠٢ ٩١ ٤ 
 

Ets Goossens & Fils SA 
٤٥-٤٤ Quai des Usines  
١٠٠٠ ,١٥٤-١١٢ Brussels  
Tel: (٠)٩٢٥٥ ٢١٦ ٢  
Fax: (٠)٢١٦٢٩٤٦ ٢ 

Agrisol 
٩٠ rue du Moulin des  
Pres, ٧٥٠١٣ Paris  
Tel:  (٠)٠٠ ١٦٩١ ٤٤ ١ 
 Fax: (٠)٨٢ ٦٨ ٨٨ ٤٥ ١ 
agrisol@compuserve.com 

Compagnie Fruitiere 
Import 
P ٠ Box ٣٥٤ 
١٣٣٠٩ Marseilles Cedex  
Tel: (٠)١٠ ١٧ ١٠ ٤٩١  
Fax: (٠)١٧٠٠ ١٠ ٩١ ٤ 
cofrumar@wanadoo.fr 

Special Fruit NV 
Wenenstraat ٦ 
٢٣٢١ Meer 
Tel: (٠)١٧٠٦٦٠ ٣٣ 
Fax: (٠)١٥٠٨٤٣ ٣٣ 

Agrunord 
٢ rue de Provence 
D٩-PLA٤٣٧ 
٩٤٦١٩ Rungis Cedex 
Tel: (٠)٩٩ ٢٩ ٨٠ ٤١ ١ 

S A Drevin Exotics 
٨١ rue d'Angeurs  
٩٤٥٨٤ Rungis Cedex  
Tel:  (٠)٤٥٦٠٧٠٨٠ ١   
Fax: (٠)٥٨ ٣٥ ٨٦ ٤٦ ١ 
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special.fruit@g-net.be Fax: (٠)٩٥ ٤٣ ٨٧ ٤٦ ١ 
agrunord@aol.com 

 

Exofarm 
Cour d'Alsace  
C٦B-PLA٣٨٩   
٩٤٦١٩ Rungis Cedex  
Tel:  (٠)٦٠٤٢ ٤٥ ١  ٧١  
Fax: (٠)٣٩ ٣٣ ٨٧ ٤٦ ١ 
Exofarm@diaLoleane.com 

 
 
 
 
Germany +٤٩ 

Fruchthansa GmbH 
Marktstrasse ١٠  
D-٥٠٩٦٨ Cologne  
Tel: ٩٣٧٥ ٠٢٢١  ٧٠  
Fax: ٧٥٤ ٧٥ ٩٣ ٠٢٢١  
Email:FHANSA@aol.com 
http://www.fruchthansa.d
e 

Helfer 
١ rue des Tropiques  
٩٤٥٣٨ Rungis Cedex  
Tel: (٠)٥٠ ٣٦ ١٢ ٤٥ ١  
Fax: (٠)٦٠٤٨٥٢ ٤٥ ١  
Helferfrance@gofornet.co
m 

Afrikanische Frucht-
Compagnie GmbH (AFC) 
Trostbrucke ١ 
٢٠٤٥٧ Hamburg  
Tel:  (٠)٠٨٠ ٣٦٨ ٤٠ 
 Fax: (٠)٤٥٠ ٣٦٦ ٤٠ 

J A Kahl GmbH 
Bauernbrauweg ١  
٨١٣٦٩ Munich  
Tel: (٠)٠٦٠ ٧٨٠ ٨٩  
Fax: (٠)٤ ٥٨٢ ٧٨٥ ٨٩ 
j.a.kahl@t-online.de 

Malet Azoulay 
٢١ rue du Pont Neuf  
٧٥٠٠١ Paris  
Tel:  (٠)٠٠ ٢٠ ٧٨ ٤٩ ١  
Fax: (٠)١٦٤٥ ٤٦٨٧ ١ 

Atlanta 
Hicilenweg ٢٩/٣٣ 
٢٨١٩٥ Bremen  
Tel:  (٠)٣٠٩٢١ ٤٢١  
Fax: (٠)١٣٦١٧ ٤٢١ 
www.atlanta.de 

Oceanic Fruits Shipping 
& Trading GmbH 
Brooktor ٢٠٤٥٧ ١١ 
Hamburg Tel: (٠)٣٠٩ ٤٠ 
٠٥٠ 
Fax: (٠)٠٥ ٠٥٤ ٣٠٩ ٤٠ 
Oceanic.harnburg@gnco 
mtext.com 

Selection 
٣٦ rue d'Angers  
٩٤٥٨٤ Rungis Cedex  
Tel: (٠)٢٧٨٠ ١٢ ٤٥ ١  
Fax: (٠)٤٦٨٧٠٧٤٢ ١  

Dole Fresh Fruit Europe 
Stadtdeich ٧  
٢٠٠٩٧ Hamburg  
Tel: (٠)٠٦٠ ٣٢٩ ٤٠  
Fax; (٠)٦٩ ٠٦٢ ٣٢٩ ٤٠ 

REWE Zentral AG 
Domstrasse ٢٠  
٥٠٦٦٨ Cologne  
Tel:  (٠)١٤٩٠ ٢٢١  
Fax: (٠)١٤٩٩٠٠٠ ٢٢١ 

 Durbeck GmbH 
Grossmarkthalle  
٦٠١٣٤ Frankfurt  
Tel: (٠)٩٩٠ ٩٤٩ ٦٩  
Fax: (٠)٠٠ ٩٩٢ ٩٤٩ ٦٩ 

T.Port GmbH 
Lippeltstrasse ١  
D-٢٠٠٩٧ Hamburg  
Tel: (٠)١٠٠٠٧٧ ٤٠٣٠   
Fax: (٠)٤٠٣٠١٠٠٠٤٤  
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Durbeck@durbeck.com TPGermany@aol.com 
http://www.fruitonlin.c
om/tport 

TROFI Tropenfrucht-
Import GmbH 
Lippeltstrasse ١  
D-٢٠٠٩٧ Hamburg  
Tel: (٠)٩٦ ٥٥ ٤٠٣٣  
Fax: (٠)٤٩ ٧٥ ٣٢ ٤٠ 
Trofihh@aol.corn 

Rossi Giovanni 
Via Dione Cassio ١٦  
٢٠١٣٨ Milan  
Tel: (٠)٩١١ ٥٨٢ ٢  
Fax: (٠)١٢٣٨٠ ٥٨٠ ٢ 

Fruit Sellers International 
BV 
PO Box ١٢٩ 
٢٩٩٠ AC Barendrecht  
Tel: (٠)٧١١ ٦١٩ ١٨٠  
Fax: (٠)٣٧٦ ٦١١ ١٨٠ 
Fruitsel@rotterdambusines 
spark.nl 

Internationale 
Fruchtimport 
Gesellschaft Wetchert 
& Co (Del Monte Dresh 
Produce)  
Banksstrasse ٢٨  
٢٠٠٢٢ Hamburg  
Tel: (٠)٠٠٠ ٣٢٩ ٤٠  
Fax: (٠)٩٩ ٣٢٩٠٠١ ٤٠ 
lnfo@interweichert.de 

 
 
 
 
 
 
Netherlands (+٣١) 

FTK Holland BV 
Klappolder ١٩٣-١٩١  
NL-٢٦٦٥ MP Bleiswijk  
Tel: (٠)١٧٠٠ ١٠٥٢٤  
Fax: (٠)١٦ ٩٦ ٥٢١ ١٠ 
Ftksales@ftk.nl 

 
 
 
 
Italy (+٣٩) 

Bud Holland 
PO Box ٤١١ 
NL-٣١٤٠, AKMaassluis  
Tel: (٠)٥٣٥٣ ٥٣ ١٧٤  
Fax: (٠)١٢ ٣٩ ١٧٤٥١  
Email: exotics@bud.nl 

Hage International BV 
Spoorwegem placement ١ 
٢٩٩١ VT Barendrecht  
Tel: (٠)٠٠٠ ٦٤٨ ١٨٠  
Fax: (٠)١١١ ٦٤٨ ١٨٠ 
Commercte@hage-
international.nl 

Fruttital Distribuzione srl 
PO Box ١٠٧  
١٧٠٣١ Albenga  
Tel: (٠)٥٦٠١ ١٨٢  
Fax: (٠)٥٨٩٨٣٥ ١٨٢ 

Del Monte Fresh Produce 
Holland 
PO Box ١٨٨  
٢٦٦٥ ZK Bleiswijk  
Tel: (٠)٢٢ ٥٢٤٢٢ ١٠  
Fax: (٠)٩٤٤٩ ١٠٥٢١ 

Hars & Hagebauer BV 
Innsbruckweg ١١٨  
٣٠٤٧ AH Rotterdam  
Tel: (٠)٦٥ ٤٥ ١٠٤٦٢ 
Fax:(٠)١٠ ٠٠ ١٠٤٦٢ 
lnfo@hars.icarus.nl 



 ٢٠٥

Giacovelli srl 
C da Cinquenoci nc 
٧٠٠١٠Locorotondo(Bari) 
Tel: (٠)١١٢٢ ٤٣١ ٨٠  
Fax: {١٠١٣ ٤٣١ ٨٠(٠ 

Exotimex BV 
PO Box ٦٤٩ 
٢٦٠٠ AP Delft 
Tel: (٠)١١ ١٢ ٢٥١ ١٥ 
Fax: (٠)١٢٢٢ ٢٥١ ١٥ 
Exotimex@freshproduce. 
demon.nl 

TFC Holland BV 
P ٠ Box ٢٢٨ 
٣١٤٠ AE Maassluis  
Tel: (٠)٧٠٠ ٥٢٥ ٧٤ ١  
Fax: (٠)٣٩٩ ٥١١ ٧٤ ١ 
 

 
 
Velleman & Tas BV 
PO Box ١٨ ٦١ 
٣٠٠٢ AC Rotterdam  
Tel: (٠)٤٤ ٨٦ ٠٤٧٦ ١  
Fax: (٠)٣٤ ٦٥ ٤٧٦ ١٠ 
Ve!tas@worldaccess.nl 

 
 
 
 
 
Sweden (+٤٦) 

 
Brookerpaks Ltd 
Breach Lane  
Newington Kent 
Tel:(٠)٣٢ ١٧٩٥٨٤٤٢  
Fax: (٠)٤٨ ٤١ ٨٤ ١٧٩٥ 

Windig BV 
Centrale 
Groothandelsmarkt ١  
Jan van Galenstraat ١٠٥١ ٤ 
KM Amsterdam  
Tel: (٠)١٨ ١٨ ٦٠٦ ٢٠  
Fax: (٠)١٨٨١ ٦٨٦ ٢٠ 

Saba Trading AB 
PO Box ٩٠٦٨  
١٢٠٠٥-٥ Arsta  
Tel: (٠)٦٠٨٠ ٨٦٠٢  
Fax: (٠)٦٠٨٣ ٨٦٠٢ 

Capespan 
Farnham Royal  
Berks, SL٣ ٢RQ  
Tel:(٠)٠٤٥ ٨١٩ ١٧٥٣  
Fax: {١٧٥٣٨١٨٨٠٠(٠ 

 
 
 
 
 
 
 
Spain (+٣٤) 

Viking Fruit AB 
PO Box ٧١٣  
٢٥١٠٧ Helsingborg  
Tel: (٠)١٨٩٠٠٠ ٤٢ 
Fax: (٠) ٤١٦ ١٨٩ ٤٢ 

Exotic Farm Produce 
Studio ٦ 
Bentinck Road 
West Drayton 
Middlesex 
UB٧ ٧RQ 
Tel:  (٠)١٨٩٥٤٣٨٠٠٠ 
Fax:(٠)١٨٩٥٤٥٨٠٠٩ 
Procurement©exoticfarm. 
www rxolicfarm.com 

Cultivar SA  
 

Geest pic 
Worldwide Fruit 
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Mercabarna Longitudinal ٥ 
٠٨٠٤٠ Barcelona  
Tel: (٠)٣٣٣٥ ٣٣٥  
Fax: (٠)١٤٦٧ ٢٢٥ 

 
 
 
 
UK (+٤٤) 

West Marsh Road 
Spalding 
Lincolnshire 
PE٢ ١١BB 
Tel: (٠)١١١ ١٧٧٥٧٦١ 
Fax: (٠)٢٧٢ ٧٦٣ ١٧٧٥ 
www.geest.co.uk 

 Albert Fisher Group pic 
Berks, SL٤ ٢H٥  
Tel: {٦٧٧٨٧٧ ١٧٥٣(٠  
Fax:(١٧٥٣٦٦٤٤٨١{٠ 
www.albertfisher.com 

Haines & Isaaca Ltd 
٤ Townend House 
High Street 
Kingston upon Thames 
Surrey, KT١ ١NA 
Tel: (٠) ٣٩٩٣ ٨٥٤٧ ٢٠ 
Fax: (٠)٣٢١٢ ٨٥٤٧ ٢٠ 

Hart & Friedmann Ltd 
Unit B Western Trading 
Estate, Park Royal 
London, NW٧ ١٠LY  
Tel:  (٠)٢٠٨٩٦١٥١٧١ 
Fax:(٠)٢٠٨٩٦١٦١٣٣ 
Hartfriedmann@fyffes. om 

Utopia 
Enterprise Way 
Pinchbeck, Spalding Lines. 
PE٣ ١١YR 
Tel:  (٠)٧١٦٨٠٠ ١٧٧٥ 
Fax: (٠)٨٠٨ ٧١٦ ١٧٧٥ 
١٠١٣٤٦٣٦٤٤©compuserve.com 

 

Mack Multiples 
Tranfesa Road Paddock 
Wood Kent, TN١٢٦UT 
Tel:(٠)١٨٩٢٨٣٥٥٧٧ 
Fax: (٠)٨٣٤٨٩٠ ١٨٩٢ 

Wealmoor Ltd 
Jetha house  
Springfield Road  
Hayes Middlesex, UB٤ OJT 
Tel:  (٠)١٧٦٠ ٢٠٨٥٦٩  
Fax: (٠) ١٧٥٥ ٨٥٦٩ ٢٠  
Weal moor© weal moor.co. uk 

 

Minor Weir & WJIIis 
Pershore Road  
Birmingham, B٢ ٢٠QQ  
Tel: (٠)٣٤٤٤٥٥٤ ١٢١ 
Fax:(٠)١٢١٣٣١٤٥٩٠ 
www.mww.co.uk 
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Redbridge Produce 
Marketing 
Tolworth Tower 
Surbiton. Surrey 
KT٧ ٦EL 
Tel:  (٠)١١٣٣ ٢٠٨٣٩٠ 
Fax: (٠)٣٤٩٩ ٨٣٩٩ ٢٠ 
www.redbridge.uk.com 

  

Super Foods UK 
PO Box ١٠٠ 
Ware, Herts 
SG١٢ ONN 
Tel:  (٠)١٩٢٠٤٨٤٦٤٦ 
Fax: (٠)٦١٨ ٤٨٤ ١٩٢٠ 
Superfood@compuserve.co
m 
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  المؤسسات التجارية 

  
 
 
ITALY (+٣٩) 

EUCOFEL 
٢٩, rue Jenneval  
١٠٤٠ Brussels  
Tel: (٠)١٥٨٤ ٧٣ ٢  
Fax: (٠)١٧٤٧ ٧٣٢ ٢ 

 
 
France (+٣١) 

ANEIOA 
AssociazioneNazionale 
Esportatori Importatori 
Ortofrutticoli eAgrumari  
Via Sabotino ٤٦  
٠٠١٩٥ Roma, Italy  
Tel: (٠)١٤٧ ١٥ ٣٧٥ ٦  
Fax: (٠)٥٩ ٣٦ ٣٧٢ ٦ 

CIMO 
European Association of 
Fresh Produce Importers  
Ave de Broqueville ٢٧٢  
Bte٤. B-٢٠٠ ١ Brussels,  
Tel: (٠)١٥٨٠ ٧٧٧ ٢ 
Fax:(٠)٢٧٧٧١٥٨١ 
http://www.cimo.be 

FFIFL- Federation 
Francaise des 
Importateurs de Fruits et 
Legumes. 
Rue de la Corderie ٣, 
Centra ٤٠٣  
٩٤٦١٦ Rungis Cedex  
Tel: (٠)٨٠ ٧٢ ٦٠ ٤٥ ١  
Fax: (٠)٤٦٧٥٣٦٣١١ ١ 

ANIPO 
Associazione Nazionale 
Importatori Prodotti 
Ortofrutticoli  
Largo Brindisi ٥  
٠٠١٨٢ Rome, Italy  
Tel: (٠)٧٤٧٢-٧٠٤٩ ٦  
Fax: (٠)٢٨ ٤٤ ٧٠٠ ٦ 

 
 
 
 
 
Netherlands (+٣١) 

 
 
 
 
 
SPAIN (+٣٤) 
 

 
 
 

Nederlandse Vereniging 
voor deFruit-en 
Groetenimporthandel 

FEPEX 
Miguel Angel ١٣  
٢٨٠٠٣ Madrid  
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Belgium (+٣٢) Bezuidenhoutseweg ٨٢  
٢٥٩٤ AX The Hauge  
Tel: (٠)٢٨٧٠ ٣٨٣ ٧٠  
Fax: (٠)٥٢٥٣ ٣٤٧ ٧٠ 
 

Tel: (٠)١٠٥٠ ٣١٩ ٩١ 
Fax: (٠)٣١٠٣٨١٢ ٩١ 
 

Fruit and Vegetable 
Importers, Exporters and 
Wholesalers 
Quai des Usine ١٥٤-١١٢ 
٠٠٠ ١ Brussels 
Tel: (٠)٩٠٥٠ ٥ ٢١ ٢ 
Fax: (٠)٦٨٦٣ ٢١٥ ٢ 

  

GERMANY (+٤٩) UNITED KINGDOM 
(+٤٤) 

 

Zentralverband des 
Deutschen Friichte 
Importeund-Grosshandels 
E.v. 
Schedestrasse ١١  
٥٣١١٣ Bonn  
Tel: (٠)٨٩٨٥٣٨٤٢  
Fax: (٠) ٩٧٤ ٨٥٥ ٨٩ 

Fresh Produce Consortium 
٢٧٠-٢٦٦ Flower Market  
New Covent Garden  
London, SW٥ ٨NB  
Tel: (٠)٣٣٩١ ٧٦٢٧ ٢٠  
Fax: (٠)١١٩١ ٢٠٧٤٩٨ 
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  منظمات أخرى 

  

CBI- Center for the 
Promotion of Imports 
from Developing Countries 
P.O. Box ٣٠٠٠٩ 
٣٠٠١ DA Rotterdam  
The Netherlands 
Tel:+٣٤٣٤ ٣١١٠٢٠١ 
Fax:+٣١١٠٤١١٤٠٨١ 
http://www.cbi.nl 

European Commission 
Rue de la Loi ٢٠٠ 
B-١٠٤٩ Brussels, Belgium 
Tel:+١١١١-٢٩٩ ٢-٣٢, 
(switchboard) 
Fax:+٠١٣٨-٢٩٥ ٢-٣٢ / 
٤٠ / ٣٩ 
http://europa.eu.int/comm 
/index_en.htm 

UPOV 
International Union for 
the Protection of New 
Plant Varities 
٣٤ Chemin des  
Colombettes  
P.O. Box ١٨  
١٢١١ Geneva ٢٠  
Switzerland  
Tel:+٣٣٨٩١١١ ٢٢ ٤١  
Fax:+٤١٢٢٧٣٣٥٤٢٨ 
http://www.upov.int 

COLEACP 
Co mite de Liaiason 
Europe-Afrique- 
Caraibes-Pacifique 
٥, rue de la Corderie 
Centra ٣٤٢ 
٩٤٥٨٦ RUNGIS cedex 
France 
Tel: +٤١٨٠٠٢١٠ ١ ٣٣ 
Fax:+٤١٨٠٠٢١٩ ١ ٣٣ 
http://www.coleacp.org 

ITC International Trade 
Centre Palais des Nations 
P.O. Box ١٢١١ ١٠ Geneva ١٠ 
Swwitzerland  
Tel:+٧٣٠٠١١١ ٢٢ ٤١ 
Fax:+٤١٢٢٧٣٣٤٤٣٩ 
http://www.intracen.org 
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CTA Technical Centre for 
Agricultural and Rural Co-
operation 
P.O. Box ٣٨٠ 
٦٧٠٠ AJ Wageningen 
The Netherlands 
Tel: +٠٠ ٧١ ٣١٧٤٦ ٣١ 
Fax:+٣١٧٤٦٠٠٦٧ ٣١ 
http://www.agricta.nl  
cta@cta,nl 

PROTRADE 
Trade & Management 
Consultancy Program  
of the German Agency  
for Technical Co-  
operation (GTZ)    
PF٥١٨٠ 
٦٥٧٢٦Eschborn        
Germany 
Tel:+٤٩٦١٩٦٧٩٠٠٠٠ 
Fax:+٤٩٦١٩٦٧٩٧٤١٤ 
http://www.gtz.de 
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  ـــــــــــــــــــــــ
  معلومات إضافية

  

  .المعارض التجارية    )أ (٤
  .قائمة المراجع   )ب (٤
  .المواقع اإللكترونية   )ت (٤
 

  
  )أ (٤الملحق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  العناوين التجارية 
  

اد تعتبر المعارض التجارية هي األسواق الرئيسية التي تعطي أولوية  أساسية  لواردات االتح
  .الخضرو األوربي من الفاكهة 

 المصدر علي كافة أصناف السلع الحالية، تطلعإن القيام بزيارة إلي األسواق التجارية  
هناك  إلي المبيعات وموجهونوالقدرات التنافسية، وقضايا السوق الراهنة وأن العارضين في الغالب 

عتبر مكاشفة  تي معارض تجارية إن عملية العرض ف .احتمالية ضئيلة في مناقشة شروط الشراء
لشركات ا قدرة التكاليف تفوقبينما . أثر إيجابيتحقيق ممتازة ويتعين أن تتم بشكل مناسب من أجل 

 قد يساعد في مشترك بين الشركات، أو بين االتحادات التجارية التعاون ال فإنالتصدير الفردية 
  .معقولةلي مستويات إتقسيمها 
  

 العنوان اإللكتروني الشهر الدولة العنوان
AGF-Totaal كل سنتين(سبتمبر  هولندا(  AgftotaalOahoy.^ 

Alimentaria  البرتغال/أسبانيا )سنويا(مارس   Alimlisboa@rnfiberia.es 
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ANUGA كل سنتين(أكتوبر  ألمانيا( Anuga@koelnmesse.de 

Biofach سنويا  ألمانيا www.biofach.de 

Fruit Logistica سنويا(يناير   ألمانيا( www.fruitlogistica.com 
IFE  كل سنتين(مارس المملكة المتحدة( www.ife.co.uk 
Macfrut سنويا(مايو  إيطاليا( www.macfrut.com 
SIAL كل سنتين(أكتوبر  فرنسا( www.sial.fr/indexs.htm 

 

  
  
  )أ (٤الملحق 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قائمة المراجع 
  

  :الصحف التجارية باللغة اإلنجليزية

Checkout Fresh 
CC Dept. Oakfield House  
Perrymount Road, Haywards Heath. 
West Sussex, RH٣ ١٦DH, UK  
Tel: ١٤٤٤٤٤٥٦٠٠ ٤٤ 
http://www.reedbusiness.com/products/ 
checkout_fresh.asp 

Fruitrop 
Cirad-flhor, TA٥C/٠٤ 
٣٤٣٩٨ Montpellier Cedex ٥, France 
Tel:+٤١ ٧١ ٦١ ٦٧ ٤ ٣٣ 
Fax: +٢٨ ٥٩ ٣٣٤٦٧٦١ 
www.cirad.fr/publications/revues/fruitrop/ 
fruitrop.html 

Eurofruit Magazine 
Market Intelligence Limited, ١ Nine 
Elms  
Lane, London, SW٥ ٨NQ, UK 
Tel: ٣٧٠٠ ٧٥٠١ ٢٠ ٤٤  
Fax: +٦٤٧٢ ٧٤٩٨ ٢٠ ٤٤ 
www.fruitnet.com 

Fruit & Vegetable Markets Monthly 
Agra Europe (London) Ltd 
٨٠ Ca.lverley Road, Tunbridge Wells 
Kent, TN٢ ١UN, England 
Tel:  +١٣ ٣٨ ٥٣ ١٨٩٢ ٤٤ 
fax: +١ ٤٤S٣٥ ٥٤٤٨ ٩٢ 
www.agra-food-news.corn 

Fresh Produce Journal 
Lockwood Press Ltd, ١ Nine Elms 
Lane 

International Fruit World 
AgroPress Inc, Aeschengraben ١٦, CH-
٤٠٥١ Basel, Switzerland 
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London, SW٥ ٨NN, UK 
Tel: +٦٦٧٧ ٧٦٢٢ ٢٠ ٤٤ 
Fax; +٢٠٤٧ ٧٧٢٠ ٢٠ ٤٤ 
Email: info@fpj.co.uk 
Lockwood also publish the annual 
Fresh 

Tel: +١١٧٠ ٢٧٢ '٦ ٤١  
Fax: +١٢٥' ٢٧٢ ٥١ ٤١ 
www.agropress.corn 
 

Produce Desk Book, providing a 
comprehensive overview of producers 
and products in the international trade, 
focusing on the UK market. 

The Packer 
١٠٩٠١ W. ٨٤th Terrace  
Lenexa, KS ٦٦٢١٤, USA 

  


