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الجلسة الخامسة :الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد
الحصاد
• الجني واالنتاجية
• الحفظ والتصنيع:
• التجفيف
• التنظيف
• الدرس
• التنسيف والتذراية
• الغربلة والنخل
• حفظ المنتوج الجاف
خلطات الزعتر او الزوباع:
زهورات الزعتر او الزوباع• :
• استخالص الزيوت الطيارة
• المعامالت المناسبة خالل التقطير و الحفظ

الجلسة الخامسة :الممارسات الجيدة
الحصاد وما بعد الحصاد
الجني واالنتاجية
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تركيز المواد الفعالة في اجزاء النبتة

تركيز مختلف أجزاء النبتة ال يكون متساويا.
الجني أساسي بغية االستفادة القصوى من الزهر والورق:
توقيت َ
• الزهر عادة أغنى من الورق بالزيوت الطيارة
• الورق أغنى من األغصان الخشبية
الندي
• الورق الناضج أغنى من الورق َ
• االغصان المخشوشبة غير ذي فائدة
• في حال وجود نحل ،يجب انتظار نهاية أوج اإلزهار (أواخر حزيران
للزعتر)

الجني
توقيت َ
يتطور بحسب عمر ومراحل النبات
تركيز المواد ّ
الفعالة ّ
• تركيز الماء يكون كبي ار في الشتاء والربيع ،إذا مردود أخضر ندي مقابل
جاف قليل
مردود ّ
أقل
• إمكانية التجفيف أصعب إذا نوعية ّ
كمي ونوعي
• من المهم اختيار التوقيت المناسب إلنتاج أفضل ّ
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الجني :الزعتر األخضر
توقيت َ

يتم َجني الزعتر األخضر بعد نمو الطرود الخضرّية
•
ّ
الغضة قبل اإلزهار وفي فترة النضارة.
ّ
إن الفترة األمثل الستعماله هي من أواخر الخريف
• ّ
حتى أوائل الربيع (ال ُينصح بجنيه أخضر في فصل
ألن طعمه يصبح حادا جدا).
الصيف ّ
القصة
الجني في الشتاء يخسر المزارع
• في حال َ
ّ
المعد للتجفيف.
بيعية من الزوباع
ّ
الر ّ

الم َعّد للتجفيف
َجني الزعتر ُ

يتمكن المزارع من َجني
• كي ّ

المخصص للتجفيف
كمية أكبر من الزوباع
ّ
ّ
جيدة ،عليه َجنيه عند أوج اإلزهار مع
بخصائص ّ

القاعدية لضمان إنتاج
المحافظة على أعلى نسبة ممكنة من األوراق
ّ
المكونات العطرّية المسؤولة عن طعم ونكهة الزوباع (الزيوت
جيد ،ألن
ّ
ّ
أقل في األوراق الناضجة،
ّ
الطيارة) موجودة أساسا في األزهار وبدرجة ّ

كمية إنتاج أكبر للمزارع.
تؤمن األوراق ّ
بينما ّ
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توقيت الجني خالل النهار
مناخية غير مالئمة ،كالطقس الخمسيني الح ّار الذي
الجني في ظروف
ّ
يجب تفادي َ
الجني ،أو في الطقس الرطب أو الماطر الذي
قد ّ
يعرض النباتات لخطر الموت بعد َ
مما قد يسهم في ظهور الفطرّيات والبكتيريا على المنتَج
التجفيف
ة
عملي
ب
يصع
ّ
ّ
ّ
• في حال غياب الرطوبة ،يفضّل الجني في الصباح الباكر لضمان أفضل الجودة

• في حال عدم وجود الندى ،يفضل ان ننتظر تبحره قبل البدء بالقص
• يتم قطع النباتات على ارتفاع  15-10سم فوق سطح االرض حسب عمرها.

المقصات والحالوش
الجني بواسطة
• يتم َ
ّ

2021
10
د.

انتاجية الزعتر ونسب مختلف اجزاء النبتة
يبدأ االنتاج التجاري بعد  13شهر من الزراعة الربيعية.
يمكن الحصول على انتاج  150-125كلغ جاف/دونم بالقصة الربيعية
الرئيسية مع نسبة زهر وافرة )  %60زهر %40 /ورق).
يمكن جني قصتين الى  3قصات للزوباع الجاف و عدة قصات للزوباع
االخضر بالموسم في حال توفر الري.
القصات الصيفبة والخريفية تكون فقيرة جدا بالزهر ويكون تركيب الزيوت
فيها مختلف
ينصح بخلط القصات خالل التسويق لتأمين تجانس في المنتوج النهائي
• في الزراعات البعلية قد تقتصر على قصة واحدة بحسب عوامل المناخ
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2021
11
د.

انتاجية الزعتر من العسل
الزعتر او الزوباع من النباتات المتوسطيةالعطرية والرحيقية
• يمكن االستفادة من الزراعة في تربية النحل وانتاج العسل الفاخر :بين
 10الى  20كلغ عسل بالدونم
• بدون ان يؤثر ذلك على انتاجية المادة الجافة عبر حسن اختيار توقيت
الجني
• في حال وجود نحل يجب انتظار فترة نهاية االزهار (اواخر
حزيران)

معدالت اإلنتاج
بكميات قليلة خالل السنة األولى
بيعيةّ ،
يبدأ اإلنتاج في الزراعة المروية الر ّ
من الزرع ،ثم تزداد في السنوات الالحقة ،وتختلف بحسب وجهة االستعمال.
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النوع

السنة األولى

السنوات الالحقة

زعتر أخضر
(ربطة ٢٠٠غرام/الدونم)

٢٠٠٠ – ١٠٠٠

٩٠٠٠ – ٨٠٠٠

جاف
زعتر ّ
(كلغ/الدونم)

٧٠ – ٥٠

٤٥٠ – ٣٥٠

الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد الحصاد

معدات الجني

•
•

مقص تقليم ،س ّكين
منجل أو حالوشّ ،
يجب على المعدات ان تكون مسنونة جيدا وقاطعة حادة حتى
لجني
ال يساهم ضغط القطع في اقتالع كامل النبتة خالل ا َ
النمو أو في حال كانت األرض رطبة
خاصة في أول مراحل ّ
او رملية.
مفكرة ،أوراق الصقة لحفظ السجالت
قلمّ ،
صندوق إسعافات أولية

•

تأكد من أن جميع المعدات ،األدوات ،األوعية ،األكياس إلخ
المستخدمة لنقل وحصاد وتخزين المواد النباتية -الطازجة
والجافة -نظيفة وخالية من بقايا النباتات التي حصدت من قبل
أو أيّة مواد غريبة

•
•
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الجني
ادوات َ

مواصفات أوعية النقل والتوضيب والتخزین

• بحسب الجزء المستھدف من النبات ،يجب استخدام األوعية المناسبة،
تتميز بسھولة التعامل بها في النقل والتنظيف.
التي ّ
• يمكن استعمال أكياس وأوعية نظيفة تؤمن تھوئة جيدة وال تحتفظ
بالرطوبة وال تتفاعل مع المركبات الكيميائية للزعتر

أوعية النقل والتوضيب والتخزین
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الجزء المستھدف من النبات

نوع األوعية

البذور

أكياس ورقية ،كرتون ،عبوات زجاجية او
معدنية

الغضة
الطرود واألوراق ّ
المخصصة لالستھالك الطازج

أقفاص بالستيك أو صناديق بوليسترين
(فلين صناعي أبيض) أو أكياس ورقية

األوراق واالغصان المخصصة
للتجفيف

أكياس الجنفيص أو الخيش الصناعی

الجني
شروط
عملية َ
ّ

جنب تلوثھا
• يجب التعامل بحذر مع جميع أجزاء النبات التي تم َجنيها ،لت ّ
واإلضرار بها ،وخسارة خواصها الكيميائية (الزيوت الطيارة مثال)
ضارة وأوراق ملوثة بالتراب أو البزاق
• يجب فرز كل الشوائب من أعشاب ّ
وأية بقايا أخرى
الجني الخريفي (تشرين
• في حال اعتماد الزعتر
ّ
الجاف ال يجب تأخير َ
القصة
الثاني ّ
كحد أقصى) كي ال يؤثّر سلبا على مردود الزهر في ّ
األساسية نهاية الربيع التالي.
األولى
ّ

الجني
شروط
عملية َ
ّ

يقص
يدوي باستخدام
الجني بشكل
•
المقصات أو المنجل بحيث ّ
ّ
يتم َ
ّ
ّ
النبات على ارتفاع  ١٥ – ١٠سم من سطح التربة ،كما يمكن مكننة
الجني في المساحات الكبيرة.
َ
يتم في الهواء
• يجب نقل وتجفيف اإلنتاج مباشرة بعد َ
الجني ،بحيث ّ
الظل ،وذلك لتفادي تخمير وتعّفن المنتَج بحيث
الجاف وفي
الطلق و ّ
ّ
يصبح لونه داكنا.
تعرض اإلنتاج للح اررة والشمس بشكل مباشر مع انه
• كما يجب ّ
تجنب ّ
الطيارة ،ويسيء إلى لون
تبخر الزيوت
يسبب ّ
ّ
يسرع التجفيف لكنه ّ
المنتَج.
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الجني
شروط
عملية َ
ّ

يجب االنتباه لعدم َجني نباتات غريبة:
▪ عدم َجني النباتات األخرى التي قد تبدو مشابھة أو لھا
نفس االسم بغية زيادة الحجم
الضارة في حال وجودھا في
▪ ال يجب َجني األعشاب
ّ
مديدة،
الحقل وخاصة المتشابكة مع النباتات الطبية ( ّ
ھالوك)...
▪ بعض ھذه النباتات قد يكون ساما (عنب الدب مثال)،
إن ذلك سيؤثر سلبا على جودة المنتَج النھائي
حيث ّ
وسيھدد جھود التسويق

الجني
توثيق
عملية َ
ّ

▪ االسم العلمي لنوع النبات

▪ االسم المحلي لنوع النبات
▪ أجزاء النبات المحصودة
الجني
▪ موقع َ

الجني
▪ منطقة َ

الحصادين
▪ اسماء
ّ

الجني
▪ تاريخ َ

▪ الكميات الطازجة المحصودة

▪ وضع النباتات (زهر ،ورق،
شيقان ،ورق اصفر ،الخ)
▪ الرقم المرجعي للدفعة

▪ ظروف الحصاد (مطر ،اجهاد
المائي ،غبار ،حرارة ،الخ)

يجب االنتباه ألي سياق خاص او تفصيل قد يؤثر على المنتج (في وقت
مبكر ،في وقت متأخر ،تأخر النقل ،تعطل االلية ،إلخ)
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الجني
شروط صحية خالل
عملية َ
ّ

الجني أو االحتكاك بالمنتَج في حالة اإلصابة بأمراض معدية.
• تفادي َ
شكل
• تبديل المالبس واألحذية ،في حال كان المزارع يتعاطى مهنة ت ّ
لتلوث الزوباع.
مصد ار ّ
• مثال مربي الحيوانات والطيور
• في حال رش المبيدات

• البدء صباحا بالعمل في الزعتر وترك هذه االعمال لبعد الظهر

وتجنب التدخين واألكل والعطس وغيره ،أثناء
• غسل اليدين جيدا
ّ
التعاطي القريب مع النباتات.

الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد الحصاد

معامالت ما بعد الجني
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معامالت ما بعد الجني
• في الساعات االولى تبدأ الخمائر والفطريات والبكتريا بالتكاثر في المنتوج في حال
كان غضا او رطبا او ساخنا ومكدسا ومحشورا في االكياس او المستوعبات مما
تؤثر على الجودة
• تجنب اإلفراط في حشر المواد النباتية في أكياس/أوعية الحصاد و/أو التخزين
• نالحظ ارتفاعا في درجة الحرارة داخل كتل الزوباع في المستوعبات خالل اقل من
ساعتين بعد الجني
• .يجب نقل المنتوج مباشرة الى اماكن التجفيف مباشرة بعد الجني وبأسرع وقت
ممكن.
• يتم النقل في وسائل نظيفة ،بحيث تكون خالية من المخلفات الملوثة والخطرة (مواد
كيميائية ملوثة ،اسمدة ،مبيدات ،زبل إلخ)

اماكن التجفيف
• اماكن التجفبف يجب ان تكون مهوأة بشكل جيد بعيدا عن اشعة الشمس
المباشرة ومصادر الحرارة وغير معرضة لمياه االمطار.
• في المساحات المفتوحة ال بد من أن التظليل بنسبة  %80على األقل
كي يحافظ المنتوج على لونه وعلى غناه بالزيوت الطيّارة
• اماكن التجفيف و التُخزين يجب ان تكون مجهزة ونظيفة بعيدة عن أي
مصدر للتلوث الكيميائي ،أو الفيزيائي ،أو البيولوجي
• تعزل جيدا عن الحشرات ،العناكب ،الطيور والحيوانات (قوارض،
كالب  ،قطط ،الخ) خالل كل مراحل ما بعد الحصاد والنقل والتجفيف
والتخزين والتصنيع.
• ُينصح بالتجفيف التقليدي على ِقطع من القماش الرقيق او الشبك ،في
ظل
ال ّ
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التجفيف
• يجب افراغ المستوعبات او االكياس وفلشها بسرعة في مكان التجفيف لتهوئتها لتبدأ
بخسارة رطوبتها وحرارتها قبل بدء تكاثر الفطريات
• يفضل خالل هذه العملية تدقيق المنتج وإزالة جميع المواد والشوائب غير المرغوب
فيها،
• إزالة االوراق الصفراء او المصابة او المتآكلة
الملوثات وأيّة أشياء غريبة أخرى (أجزاء نباتية غريبة ،أحجار ،رمال،
• ازالة
ّ
بزاق ،إلخ)
يرص على
في أول أيام التجفيف ،يجب تقليب وتحريك المنتَج عدة مرات يوميا كي ال ّ
فتقل الحاجة للتحريك اليومي
بعضه (يزول خطر ّ
الرص عندما يصبح المنتج خفيفاّ ،
المتكرر).
ّ

متطلبات تجفيف الزعتر
• يجب تج ّفيف النباتات في الظل حيث تكون درجة الحرارة والمدة مناسبتين
من أجل تجنب التجفيف البطيء للغاية أو السريع للغاية واللذين سيكون
آثارا سلبية على الجودة
لهما ً
• بطيء للغاية = خطر تطور الفطريات والبكتيريا
• سريع للغاية = خطر فقدان الزيوت الطيّارة

الهدف هو الوصول الى نسبة رطوبة ( )%12-10في خالل ايام قليلة.
عملية التجفيف عندما تصبح األوراق واألزهار سهلة الكسر وال
•
تنتهي عند ّ
تتكسر وال تنثني عند
السيقان
كذلك
اليد،
احة
ر
في
فركها
تلتف
ّ
محاولة ّليها (نسبة الرطوبة  ٪١٢ - ١٠خالل أسبوع ّ إلى أسبوعين كحد
اقصى).
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الدَّرس

• بعد انتهاء التجفيف ،بتم جمع الزعتر المجفف وحصر
حجمه لتقليص احتماالت التلوث
•

عملية َّ
الدرس لفصل العيدان عن األوراق واألزهار.
تبدأ ّ

• للكميات الصغيرة :يمكن َّ
يدويا عبر فرك األغصان
الدرس ّ
بشكل حركات دائرّية فوق غربال
• للكميات التجارية الكبيرة يمكن الدرس عبر ضرب النباتات
القش عن األوراق
بعصا منحنية قبل غربلتها لفصل
ّ
واألزهار.
• يمكن مكننة َّ
الدرس عبر استعمال آالت تعمل بواسطة فراش
بالستيكية تحشر األغصان داخل غربال داخلي عبر حركات
ّ
دائرّية معاكسة.

البيدر والمورج للذاكرة فقط
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التوضيب والتخزین

• يجب توضيب وحفظ وتسويق الزوباع في
ائية
مستوعبات وأكياس مطابقة للمواصفات الغذ ّ
المعتمدة.
وجيدة التهوئة بعيدا
• يتم التخزين في أماكن جاّفة ّ
التلوث على
عن مصادر الح اررة والضوء والرطوبة و ّ
أنواعه للحفاظ على جودته.

• ينصح بتجهير المستودعات بآآلت سحب الرطوبة

التخزين
• يجب ابقاء العينات المختلفة والدفعات منفصلة بوضوح في جميع الخطوات الالحقة
بغرض التتبع
يفضل وضع المواد النباتية دائ ًما على فواصل نظيفة وليس على األرض مباشرة
• يجب ترك ممرات واضحة لتجنب المشي على المنتوج
• يمكن تخزين المادة االولية كما هي
• لكن االفضل تخزين الزوباع بعد فرطه وفصل االوراق واالزهار عن العيدان
• ال يحبذ الطحن قبل التخزين النه يفقد الكثير من الزيوت الطيارة .تترك هذه العملية
لما قبل التصنيع مباشرة.
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الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد
الحصاد
استعماالت الزعتر ومشتّقاته

ومشتقاته
استعماالت الزعتر
ّ

ُيباع الزعتر الجاف:

• غير مطحون ليستعمل كزهورات او لتحضير الخلطات الحقا
طر،
كمنكه أو مع ّ
• مطحونا دون إضافات ليستعمل ّ

ليدية
• أو مخلوط لصناعة المناقيش حيث تضاف إليه
المكونات التق ّ
ّ
غذائية أخرى
مكونات
ّ
سماق ،سمسم ،ملح ،كما يمكن إضافة ّ
التاليةّ :
المكسرات بحسب طبيعة السوق.
مثل الحبوب والبهارات و ّ
تجار الجملة المحلّيين يشترون الزعتر المجّفف دون َدرس (أغصان
ّ
إن معظم ّ
جاّفة مع أوراق وزهر) أو مدروسا (أوراق وزهر فقط) ،دون طحنه لضمان
خلوه من الشوائب.
ّ
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ومشتقاته :الزهورات
استعماالت الزعتر
ّ

• يوضع الزوباع المجّفف للزهورات في أكياس بدون
إن المستهلك يرغب في رؤية األوراق
طحن إذ ّ
واألزهار عند االستعمال كضمانة للجودة.
• من الضرور ّي أن تكون األكياس مقفلة بإحكام مع
الفعالة
داخلية عازلة ،لحفظ
طبقة ألمنيوم
ّ
المكونات ّ
ّ
الطيارة.
في الزيوت ّ
• كما يمكن سحب الهواء لضمان الجودة وإطالة عمر
صالحيته.
ومدة
المنتَج ّ
ّ

الطيارة وماء الزعتر
استعماالت الزعتر
ّ
ومشتقاته :الزیوت ّ
الطيارة استعمالها صناعي ،نادرا ما تستعمل في اصار فردي
• الزیوت ّ
صناعية
مركز الستعماالت
الطيارة بشكل ّ
ّ
• تشتري المصانع الزيوت ّ
وطبية،
صيدالنية
ّ
أن المستهلك يشتري ماء الزوباع لالستعمال المباشر.
• في حين ّ
• يمكن استخالص هذه الزيوت عبر التقطير المائي أو البخار ّي.
ّ
الجني في فترة أوج اإلزهار ،كما
• يمكن تقطير اإلنتاج طازجا مباشرة بعد َ
ألن تجفيفه بعيدا عن الشمس
يمكن تقطيره بعد تجفيفه في
الظلّ ،
ّ
الفعالة بحالة جيدة وبتركيز عال.
مكوناته ّ
والح اررة المرتفعة يبقي على ّ
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الطيارة وماء الزوباع :التقطير المائي
الزیوت ّ
ّ

يتم بواسطة كركة مثل التي تستعمل في تقطير ماء الزهر والورد ،حيث يضاف الزوباع
✓ ّ
إليها ثم يغمر بالماء.
تتبخر على درجة
✓
الطيارة ّ
ّ
مئوية (الزيوت ّ
أقل من  ١٠٠درجة ّ
يسخن المزيج حتى درجة ّ
أقل من درجة غليان الماء) .وتخرج هذه الزيوت من عنق الكركة ممزوجة
ح اررة ّ
يتم تبريدها ونسييلها.
حيث
الماء
ببخار
ومحمولة
ّ

الطيارة عادة على سطح
✓ تطفو الزيوت
ّ
تم
المزيج ّ
ألنها ّ
أقل كثافة من الماء .وي ّ
إما عبر سحبه
استخراج الزيت
النقي ّ
ّ
إما عبر تجهيز
بواسطة إبرة خاصة ،و ّ
الكركة بواسطة آلة بسيطة تضاف في
نهاية جهاز التبريد وتعمل على فصل
السوائل بحسب الكثافة.

الطيارة وماء الزوباع :التقطير البخاري
الزیوت ّ

• يتّبع مبدأ التقطير المائي ،دون أن تُغمر النباتات بالماء .توضع فوق شبكة ستانلس
ّ
ستيل لتفصل النباتات عن الماء المغلي الموجود في أسفل الكركة.
ّ
يتم تمرير بخار الماء بح اررة * 100Cعبر النباتات ليحمل الزيوت الطيارة.
• ّ
كمية من
• بخار الماء يمكن تحضيره داخل مراجل ( ّ
إما عبر وضع ّ
غاليات بخارّية) ،و ّ
الماء لنغلي في أسفل الكركة.
• بخار الماء المتصاعد على درجة
يمر صعودا عبر النباتات
الغليان ّ
الطيارة.
يوت
ز
ال
معه
ويحمل
ّ
يتم التبريد والفصل كما في
• ثم ّ
التقطير المائي.
ّ
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سوق
المواد الجافة
سوق
الخضار الورقية
سوق
الطيارة
الزیوت ّ

طبيعة السوق
المحلية
ّ

زعتر المناقيش (مهم جدا  -األول حاليا)
زهورات
حسب البعد عن مراكز االستهالك
حسب المواسم
حسب المناسبات (صوم)...

مطور محليا
غير ّ
سوق جيدة عالميا
ال صلة وصل بين المزارع والمصنع حاليا

ھوامش األسعار خالل فترة 2019-2010
البيع مباشرة بعد التجفيف

المنتج ( َدرس) وغربلته
البيع بعد فرط
َ
البيع بعد تحضير خلطات تقليدیة
ماء الزعتر  ٥٠٠ملل
طيارة
زیوت ّ
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 ٥٠٠٠ – ٣٠٠٠ل.ل/.كلغ

 ١٠٠٠٠ – ٧٥٠٠ل.ل/.كلغ
 ٢٥٠٠٠ – ١٥٠٠٠ل.ل/.كلغ
 ١٥٠٠٠ – ٧٠٠٠ل.ل/.كلغ
حسب تركيبة الزيوت ومتطلبات السوق

الممارسات الجيدة الحصاد وما بعد
الحصاد

استنتاجات وتوصيات

مقومات إنتاج الزعتر
استنتاجات وتوصياتّ :

المعمرة
وتقسم على  ٨ - ٥سنوات للنباتات
ّ
• كلفة اإلنتاج عادية ّ
• سهولة تحضير األرض (نفس طريقة الخضار)

• سهولة العمليات الزراعية والعناية الحقلية ،السيما مع اعتماد الري
بالتنقيط ،ومع غياب األمراض واآلفات الخطيرة
مهمة صعبة في السنة األولى للزرع،
• قد تكون مكافحة األعشاب
ّ
الضارة ّ
حد من انتشارها
تتبدل بعد ذلك ،إذ يتكفل الغطاء النباتي بال ّ
ولكن الحال ّ
ّ
مقص أو منجل)
الجني ،إذ يتم بواسطة ّ
عدة بسيطة ( ّ
• سهولة َ
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البریة
مقارنة بين الزراعة و َ
الجني من ّ

البریة
ّ
إنتاج غير متجانس وتفاوت في
اإلنتاج من سنة إلى أخرى
الجني
عدم القدرة على ضبط فترة َ
وضمان الكمية،
طاقة إنتاجية محدودة

تدهور جيني وبيئي وهاجس تأمين
تجدد المجموعات النباتية
تشابك في اإلدارة بين صاحب
األرض والجاني الغريب

الزراعة
إنتاج متجانس بشكل أفضل مع
الكميات
المحافظة على
ّ
الجني وتقدير
القدرة على ضبط فترة َ
وضمان الكمية
التوسع والتطوير
إمكانية ّ

تنوع جيني وبيئي
ّ

تحكم أفضل في إدارة األرض
ّ

مفاضلة الزراعة على الجني من البرية
• تجانس افضل
• انتخاب اصناف بمواصفات تفي حاجة المصنع (تركيبة كيميائية)
والزارع (مردود خضري ومنتوج عالي)
• تحديد وقت ومرحلة القطاف المثلى
• تطوير اكثر من صنف بحسب كل حاجة وكل تركيبة وحدها بدل زرع
اصناف غير معروفة التركيب
• امكانية التوسع واردة
• يمكن العودة الى زراعة بعلية تدريجيا بعد تأسيس الحقل

20/05/2021
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ماذا يهم المزارع؟
•كمية انتاج عالية
•انتاج خضري (عدد ووزن الورق بالنبتة)
•وخاصة زهري عدد االزهار وكبرها بالنبتة
•نسبة ورق وزهر عالية ونسبة خشب قليلة في االغصان

•اكثر من قصة واحدة في الموسم
•سرعة دخول في االنتاج
•سرعة نمو بعد الزرع :تجاوب مع عمليات التسميد
•استفادة من اكبر فترة نمو ممكنة في السنة

•تاقلم مع العمليات الزراعية
•تعشيب سهل وغير مضن
•امكانية مكننة الجني فيما بعد
20/05/2021

ماذا يمكن ان يعمل المزارع؟
• عناية :الحد من انتشار االعشاب بطرق ميكانيكية وكيميائية اذا لزم

• ري وتسميد
• الري اساسي للوصول الى بمردود اقتصادي جيد خالل  13شهر من الزراعة
• يمكن استعمال االسمدة باوقاتها لتسريع الدخول في االنتاج
• للمحافظة على انتاج جيد وغني

• مبيدات:
• يمكن التدخل في الزراعات التقليدية بشكل موضعي ومحدود عند الحاجة

• وقت الجني
• اختيار الوقت ومرحلة النمو والطقس المناسب
20/05/2021
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ممنوع على المزارع:

ألنه يربك النبات ويؤثر سلبا على نوعية
الجنيّ ،
• التسميد قبل اإلزهار و َ
اإلنتاج
رش المبيدات بشكل غير مدروس وفي غير أوقاتها (عند اإلزهار مثال
•
ّ
تسببه من ضرر للنحل وعلى المستهلك)
الجني ،لما ّ
أو قبل َ
الفعالة ،ويسيء إلى نوعية
• االفراط في الر ّي ،كي ال يخّفف تركيز المواد ّ
ويعرض النبات للموت
الجنيّ ،
المنتَج بعد َ
ُ

ماذا يهم التاجر والوسيط؟

• منتَج حسن التحضير
• لون جيد يعكس شروط التجفيف المناسبة

• خال من الروائح والعفائن والفضالت والشوائب

موضب ومحفوظ جيدا في عبوات مناسبة ،مع ملصق توضيحي
• منتَج ّ
حول المكونات واالستعماالت
المصنع
تهم
ّ
• منتَج ذات تركيز عال للمواد ّ
الفعالة والخصائص التي ّ
• منتَج يحافظ على خصائصه وجودته عبر الوقت أثناء الحفظ الجيد
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ماذا يهم المصنع؟
• تراكيز عالية
• بالزيوت الطيارة
• بالمكونات الفعالة المطلوبة

• ثبات في الجودة
• عبر المواسم من سنة الخرى
• عبر القصات في الموسم الواحد
• طرق تحضير ثابتة وبمعايير واحدة وموثقة

• قدرة على المنافسة في السوق
• تحمل مقومات المنافسة من حيث السعر والنوعية والثبات

خاتمة

•
•
•
•
•
•
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سوق النباتات الطبية والعطرية واسع ومتشعب
زراعة الزعتر ذات مردود جيد وسند اقتصادي في البيئات الصعبة
الجني والزراعة المستدامة
اختيار طرق َ
الجني إلى عملية سريعة الربح تستنزف الموارد الطبيعية
عدم تحويل َ
عدم تحويل الزراعة الى زراعة مكثّفة عبر التركيز على تكقيف
المدخالت الزراعية بشكل عشوائي
زيادة القيمة المضافة على المنتَج عبر التصنيع المقونن وتطوير سلع
قادرة على النفاذ في األسواق عبر خطط تسويقية

شكرا الصغائكم
لمزيد من االيضاح د جهاد نون 03 292252

20/05/2021
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