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ــاع  ــة يف القط ــة هام ــتق مكان ــاع الفس ــل قط يحت

الفالحــي مبناطــق الوســط الغــريب وخاصــة بواليــة 

ــن  ــر م ــتق اك ــات الفس ــح غراس ــن. ومتس القرصي

االنتــاج  بنصــف  وتســاهم  هكتــار  آالف  ســتة 

الوطنــي. ورغــم اهميــة القطــاع فــإن مردوديتــه مــا 

ــة  ــة الالزم ــول القطــاع العناي ــزال محــدودة ومل ي ت

وال التأطــري الــكايف. ومــن خــالل املعاينــة والزيــارات 

ــرق  ــل يف ط ــص الحاص ــدى النق ــني م ــة يتب امليداني

العنايــة بشــجرة الفســتق لعــدم درايــة بالتقنيــات 

الزراعيــة والحاميــة الرشــيدة لهــذه الغراســة. كــام 

ــام  ــع والتســويق م لوحــظ تشــتت مســالك التوزي

ــه. ــاع ومردوديت ــة القط ــىل دميوم ــر ع اث

وتبعــا لذلــك فــان هــذه الوثيقــة الفنيــة هــي 

مســاهمة لــرشح أهــم الســبل الواجــب األخــذ بهــا 

ــؤدي  ــا مــام ي ــة الغراســات وإصالحه لتحســني حال

ــن.  ــوج أحس ــودة منت ــل وج ــة أفض ــام ملردودي حت

تتطــرق هــذه الوثيقــة بدايــة لتفصيــل املهــام 

التــي  القيــام بهــا لتثمــني الغراســات  الواجــب 

ــد  ــص والح ــادي النقائ ــاج لتف ــور االنت ــت ط دخل

ــىل  ــول ع ــول دون الحص ــي تح ــات الت ــن املعوق م

ــدة. لقــد اكتســبت غراســة الفســتق  ــة جي مردودي

ــة  ــريا يف الســنوات االخــرية نظــرا لقيم ــا كب اهتامم

ــدة.  ــات جدي ــه غراس ــر عن ــام انج ــوج م املنت

ولهــذا تتطــرق هــذه الوثيقــة يف مرحلــة تاليــة 

لتفــادي  الفتيــة  بالغراســات  العنايــة  ســبل  اىل 

ــام  ــاح. ك ــن النج ــدر م ــر ق ــامن اك ــاء وض االخط

ميكــن ملنطقــة الوســط الغــريب ان تشــهد احــداث 

ــع رشح  ــذا وق ــتقبل وله ــدة يف املس ــات جدي غراس

ــك.  ــاح ذل ــا إلنج ــب اتباعه ــي وج ــل الت املراح

وجــب  القطــاع  ودميومــة  مردوديــة  ولضــامن 

ــة  ــلة القيم ــل سلس ــف مراح ــد مختل ــل عن التدخ

مــن االنتــاج اىل التحويــل والتســويق.
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سلسلة القيمة يف قطاع الفستق
تتميــز سلســة القيمــة يف قطــاع الفســتق مبنطقــة القرصيــن بوجــود عــدة حلقات وعــدة متدخلــني متداخلني 

فيــام بينهــم. وتتكــون سلســلة القيمــة أساســا مــن حلقــات اإلنتــاج والتســويق والتوزيــع. يف حــني تقتــرص 

حلقــة التحويــل يف منطقــة اإلنتــاج عــىل الفســتق كمنتــوج نهــايئ رغــم وجــود فــرص للتحويــل تخــص مثــال 

صناعــة الحلويــات التقليديــة ومــواد التجميــل واألدويــة.

الذين  الفالحني  صغار  الفالحة  قطاع  يف  ينشط 

ومعدات(.  )مواد  لإلنتاج  وسائل  أقل  يعتمدون 

العائلية  العاملة  اليد  عىل  أساسا  الفالحة  وتعتمد 

العادية  باألنشطة  والنساء  الرجال  يقوم  حيث 

وميتلك  جني(.  حراسة،  )تقليم،  ببساتينهم  للعناية 

باإلضافة  املثبتة  غري  األصناف  من  خليطا  الفالحون 

من  متغريا  الفستق  انتاج  يزال  وال  ماطر.  لصنف 

سنة اىل اخرى ومردوديته ضعيفة. وقد انخرط جزء 

الرشكات  غرار  عىل  تنظم  هياكل  يف  الفالحني  من 

التنمية  ومجمعات  الفالحية  للخدمات  التعاونية 

املردودية. تحسني  بهدف  الفالحية 

تعد طرق االنتاج والتسويق للفستق هشة ومجزئة. 

سبل  وغياب  الوسطاء  من  العديد  بتواجد  ومتيز 

للتوزيع. قصرية 

صغار  من  املتأتية  املحدودة  الكميات  متر  حيث 

املنتجني بعديد الوسطاء لتقطع مسافات طويلة قبل 

للمستهلك.  وصولها 

االنتاج

التسويق والتوزيع 

يتم التزود عن طريق نقاط بيع منتصبة يف منطقة 

اإلنتاج وتؤمن األسمدة واألدوية ملختلف الغراسات.

تأطري  الجهوية دورا هاما يف  التنمية  تلعب هياكل 

مختلف  يف  لها  ممثلني  خالل  من  الفالحني  ودعم 

اإلنتاج. مناطق 

وتأطري  إلرشاد  كبريا  جهدا  املمثلون  هؤالء  ويبذل 

الفالحني واإلحاطة بهم بهدف متكينهم من الحزمة 

الفنية الالزمة لتحسني االنتاجية. ولكن تراجع دور 

انجر  مام  األخرية  السنوات  خالل  الفالحي  اإلرشاد 

سبل  اىل  والنفاذ  الفنية  املعلومة  يف  نقص  عنه 

وقروض(.  )منح  للفالحني  بالنسبة  التمويل 

يتميز تسويق الفستق بعديد املتدخلني حيث يقوم عدد 

كبري من الفالحني بعرض منتوجهم باألسواق املحلية 

باألسواق  بعرضها  الوسطاء  ويقوم  منها.  واألسبوعية 

الحرضية وببيعها لكبار التجار ولوحدات التحويل.

يتم استهالك انتاج الفستق بجزء كبري منه دون تحويل 

كفواكه جافة ويقترص التحويل عىل صناعة املرطبات. 
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جدول 1. أهم نقاط القوة واملعوقات التي يختص بها قطاع الفستق

املعوقاتنقاط القوة

الفالحة

• من أهم الغراسات املتواجدة يف الوسط الغريب

• غراسة مقاومة للجفاف

• غراسة ذات متطلبات محدودة

• فرص تحسني املردودية قامئة 

املنتوج

• طلب كبري عىل املنتوج

• سوق ذات جدوى

• سبل تحويل مهمة 

الفالحة

• نقص التأطري الفني 

• ضعف املردودية وجودة املنتوج

• نقص عىل مستوى التنظم 

• نفاذ محدود للتكنولوجيا وامليكنة

• نفاذ محدود لسبل الدعم املايل

املنتوج

• نقص االهتامم بجودة املنتوج

• طرق التسويق والتوزيع مشتتة 

• عدم وجود عالمات جودة لتثمني املنتوج

أهم نقاط القوة واملعوقات التي يختص بها قطاع الفستق

تشتيك سلسلة القيمة يف قطاع الفستق من معوقات 

اساسية وجب العمل عىل تذليلها: 

نقص اإلحاطة الفنية عىل مستوى مختلف حلقات   •

سلسلة القيمة

عدم وجود طرق قصرية للتسويق والتوزيع  •

ليس هناك تواصل مع أسواق ذات قيمة مضافة   •

للمنتوج 

ليس هناك نفاذ للتمويل املايل   •
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سبل تحسني اإلنتاج

 )Pistacia( تنتمي شجرة الفستق إىل جنس البطم

يف  وتعيش   )Anacardiacées( البطمية  الفصيلة  و 

الحقيقي  الفستق  يعتر  الصحراوية.  شبه  املناطق 

)Pistacia vera( من نباتات املناطق املعتدلة وهو 

النوع الوحيد الذي تتم غراسته لالنتاج. ويختص هذا 

إما  واحد  جنس  ذات  بأشجار  املسكن  ثنايئ  النوع 

ذكر أو انثى وتتم عملية التلقيح عن طريق الرياح.

الخصائص الخرضية 

ان  وميكن  كبرية  منو  بطاقة  الفستق  شجرة  تتميز 

من  ومحيطها  أمتار   10 إىل   6 من  ارتفاعها  يصل 

10 اىل 15 مرتا. وتعتر شجرة الفستق من األشجار 

ألفية.  انواع  وجود  يذكر  حيث  املعمرة  النفضية 

منفتح. بهيكل  الشجرة  وتتميز 

بعد  الفستق  لشجرة  البيولوجية  الدورة  تبدأ   -

الزهرية  الراعم  بنمو  الشتوي  السبات  فرتة 

ويكون  الزهرية  الراعم  تتفتح  والخرضية. 

النمو  ذلك  ييل  الربيع  فصل  بداية  يف  االزهار 

منو  الخرضية  االغصان  منو  يوافق  الخرضي. 

ماي. شهر  حتى  ميتد  والذي  الثامر 

الدورة الحياتية للفستق

-  تكون الراعم الخرضية صغرية الحجم وطويلة 

الرعم  ويتميز  افريل.  شهر  بداية  مع  وتتفتح 

الخرضي الطريف بحجم أكر و تفتح مبكر وقوي 

لينجر عنه منو خرضي دون تفرعات.

يف  نوفمر  شهر  يف  الفستق  اوراق  تتساقط   -

تساقطها  لتسبق  معتدل  ذات طقس  املناطق 

يف املناطق الباردة. وتتكون ورقة الفستق من 

3 اىل 5 وريقات لألصناف االناث ومن 5 اىل 7  

الذكور. لألصناف  وريقات 

يتغلغل  قوي  جذور  بنظام  الفستق  يتميز   -

للفستق  وميكن  مرت.   8 حدود  ليتجاوز  عميقاً 

منها.  الفقرية  وخاصة  كلسية  تربة  عىل  النمو 

الفستق بجذر أصيل قوي دون  وتتميز غراس 

لذا  للتجفف.  عرضة  يكون  كبرية  تفرعات 

وجب اخذ االحتياطات الالزمة يف املنبت عند 

صم.   60 مبستوى  عميقا  والحفر  الغراس  قلع 

حيث يتسبب قطع الجذر األصيل من الحد من 

نسبة نجاح عملية الغراسة من ذلك ان الجروح 

ميكن ان تكون ممرا سهال للفطريات املتسببة 

التعفن. يف 
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الخصائص الثمرية

يختص الفستق بظاهرة املعاومة يف االنتاج والتي تعود 

باألساس لتساقط الراعم الزهرية خالل سنة االنتاج. ويبدأ 

تساقط الراعم الزهرية خالل شهرن من فرتة االزهار 

حيث يتوافق مع فرتة منو الثامر وخاصة الحبة منها.

صم   6 بطول  مركبة  بعناقيد  الذكور  يتميز   -

وتتكون من 450 اىل 500 زهرة. وعند نضجها 

األسدية  يف  املوجودة  اللقاح  حبات  تنطلق 

دائرية  اللقاح  حبات  وتكون  الرياح.  مبفعول 

أصفر.  لون  وذات  ملساء  الشكل 

اىل   190 من  لإلناث  الزهرية  العناقيد  تتكون   -

وتدريجيا  تباعا  العناقيد  تتفتح  زهرة.   260

بالنسبة للعنقود الواحد حيث تتفتح ازهاره من 

القاعدة حتى طرفه عىل مدى ستة ايام. تتكون 

الخرضية  االغصان  اوراق  مبستوى  العناقيد 

للسنة الفارطة. ويتميز الفستق بإزهار متأخر 

الربيعي. الرد  خطر  يقيه 

يسبق  كثيف.  بإزهار  الذكور  االشجار  تتميز   -

ازهار الذكور غالبا ازهار االناث. ويعد اختيار 

االصناف الذكور واإلناث ذات ازهار متوافق من 

اسباب نجاح هذه الغراسة. خالل فرتة االزهار 

تحمل الريح حبات اللقاح. ومتتد قابلية ازهار 

االناث لحبات اللقاح من 5 اىل 7 أيام حسب 

السائدة. املناخية  الظروف 

ميتد منو الثامر عىل ثالث مراحل:  -

1( من فرتة العقد حتى اكتامل حجم الثمرة،   

2( فرتة تصلب القرشة ثم  

3( فرتة اكتامل منو القلب.  

الثامر مهمة حيث  لنمو  االخرية  املرحلة  وتعد   

تحتاج اىل التغذية وتتسبب يف غالب االحيان يف 

اصفرار اوراق االغصان الحاملة للثامر وسقوط 

بعضها مبكرا. وتتكون العناقيد من 15 اىل 30 

واحد  قلب  ذات  بثامر  الفستق  ويتميز  مثرة. 

وبقرشة صلبة قد تكون منفتحة او مغلقة وهي 

من الخاصيات املحددة الختيار الصنف. ويكون 

لغالف الثمرة عند النضج داللة عىل الصنف. فهو 

مخرض يف البداية ليأخذ اللون الوردي املصفر أو 

االحمر الفاقع عند نضج الثامر.   

تدخل اشجار الفستق يف االنتاج متأخرا ويتطلب   -

االنتاج  فرتة  لتبلغ  االقل  عىل  سنوات   5 ذلك 

فرتة  وتتغري  سنوات.   10 اىل   7 بني  ما  الفعيل 

يف  وتطول  االصناف  االنتاج حسب  يف  الدخول 

الظروف املناخية للمناطق الجافة وشبه الجافة. 

يف  مبكر  دخول  ذات  االصناف  تتطلب  حيث 

تتطلب  حني  يف  سنوات   10 اىل   8 من  االنتاج 

االصناف ذات دخول متأخر يف االنتاج من 12 

اىل 15 سنة. 
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الخصائص االيكولوجية

جداً  املقاومة  األنواع  من  الفستق  شجرة  تعد   -

مناطق  يف  بتاقلمها  مييزها  ما  وهو  للجفاف 

حوض البحر االبيض املتوسط. وتنمو وتنتج يف 

مناطق ذات تساقطات محدودة وخاصة عىل 

أغلب  يف  الفستق  ينترش  عميقة.  رملية  أراض 

للفستق  وميكن  مطري  منط  تحت  املناطق 

الحقيقي النمو يف أكر املناطق جفافاً. يتطلب 

الفستق كميات أمطار ما بني 300 و400 مم يف 

السنة. ويؤثر نزول األمطار يف فرتة اإلزهار عىل 

وينجر  التلقيح  عملية  يعيق  حيث  املحصول 

عنه تشكل مثار فارغة ويتسبب يف انتشار بعض 

األمراض. أما أمطار الخريف والشتاء فهي ذات 

وتجهزها  الشجرة  تغذي  حيث  كرى  أهمية 

واإلنتاج. للنمو 

حرارة  درجات  تحمل  الفستق  لشجرة  ميكن   -

السبات  فرتة  يف  م°   30 لحدود  منخفضة 

الشتوي ودرجات حرارة مرتفعة أثناء الصيف 

الربيعي  الصقيع  وذلك حتى 50 م°. وال ميثل 

خطرا نظرا لتميز الفستق بإزهار متأخر ولكن 

والرطوبة  الضباب  حدوث  يف  تكمن  الخطورة 

الزائدة يف فرتة االزهار. يحتاج الفستق يف هذه 

الفرتة اىل درجات رطوبة معتدلة وحركة رياح 

اللقاح.  حبوب  انتقال  فعالية  لزيادة  خفيفة 

الفستق درجات حرارة مرتفعة خالل  يتطلب 

فرتة النضج و درجات حرارة متدنية خالل فرتة 

السبات الشتوي ليك يعطي إنتاجاً جيداً حيث 

برد. مثال 600 ساعة  ماطر  يتطلب صنف 

معتدلة  الخفيفة  الرياح  مع  الفستق  يتالءم   -

الشدة والحرارة خالل فرتة اإلزهار وذلك إلمتام 

عملية التلقيح ولكن أشجاره تترضر كثرياً بالرياح 

الشديدة الجافة يف فرتة منو الثامر. ويكون النمو 

محدوداً  والحارة  الجافة  السنوات  يف  الخرضي 

واملحصول متدنياً كام أن رياح السموم الجافة 

الثامر واألوراق. الحارة ميكن أن تؤدي إىل سقوط 

تعتر شجرة الفستق من األشجار املحبة للضوء   -

يف  طبيعي  بشكل  غراستها  تنجح  ما  ونادراً 

املنحدرات واألماكن املظلمة حيث يكون منوها 

قليالً  وإمثارها  محدوداً  األماكن  هذه  مثل  يف 

متدنية. الثامر  ونوعية 

تتحمل شجرة الفستق وجود الكلس يف الرتبة   -

بنسبة عالية. فهي تزرع يف تربة ال تصلح لغريها 

وامللوحة.  الجفاف  تتحمل  كام  األشجار  من 

بشكل جيد  تتكيف  أن  الفستق  لجذور  ميكن 

مع الوسط الذي تعيش فيه فتنمو يف األرايض 

امللحية.  واألرايض  الكلسية  والرتبة  الحامضية 

وذات  والجافة  والخفيفة  العميقة  الرتبة  لكن 

تربة.  الكلس هي أفضل  نسبة مرتفعة من 
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فرتة االزهار )مارس - أفريل(

رضورة تحسني مردودية التلقيح الطبيعي ألشجار   -

الفستق ؛

يف حال عدم توافق فرتات االزهار لألشجار الذكور   -

واإلناث او عند وجود نقص حاد يف عدد الذكور 

)اقل من 11 %( يجب التدخل باعتامد التلقيح 

االصطناعي ؛

خالل فرتة االزهار وجب عدم القيام بري تكمييل   -

لألشجار يف حني وجب املحافظة عىل نسق الري 

يف الغراسات املروية.

عقد ومنو الثامر )أفريل - ماي(

متابعة فرتة خروج دبور مثار الفستق؛  -

متابعة ظهور حرشة السوس التي تنتصب عىل   -

الراعم؛ الخرضية ويف مستوى  االغصان 

عند ظهور الكهول يجب التدخل الفوري باملداواة؛  -

للغراسات  بالنسبة  التكمييل  بالري  القيام   -

املطرية واملنتجة خالل شهر أفريل وماي )500 

ري(.  عملية  كل  يف  للشجرة  لرت 

فرتة تكون قلب الثمرة )جوان – جويلية(

ازالة النمو الخرضي لألصل )الرضاع(؛  -

إعادة تطعيم االشجار التي وقع تقليمها )تقليم   -

حاد(؛

االغصان  عىل  السوس  حرشة  تواجد  مراقبة   -

الخرضية يف مستوى الراعم الزهرية التي ستعطي 

انتاجا السنة القادمة؛

جدول املتابعة الحقلية لبستان فستق يف طور االنتاج

فرتة اإلزهار

فرتة عقد الثامر

pistache ar.indd   17 06/12/2017   14:47



سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

18 تكوين | توجيه فالحي

تحضري أحواض الري بطريقة متنع مالمسة املاء   -

تكمييل خالل هذه  بري  القيام  الشجرة.  لجذع 

املنتوج  جودة  عىل  ايجايب  انعكاس  له  الفرتة 

يكون  املقبلة.  السنة  يف  األشجار  ومردودية 

للشجرة.  لرت   500 بحدود  التدخل 

فرتة نضج الثامر - الجني )اوت(

يجب تفادي استعامل االكياس والفرش البالستيكية   -

عند الجني؛

الغالف  )ازالة  التقشري  بعملية  القيام  رضورة   -

ممكن؛ وقت  بأرسع  للثمرة(  الخارجي 

وتفادي  جيدا  الفستق  حبات  بتجفيف  القيام   -

تواجد  من  للحد  الجني  عند  للرتبة  مالمستها 

املنتوج؛ بجودة  ترض  فطريات 

جمع بقايا الثامر الفارغة من عىل االشجار واألرض   -

وحرقها أو رحيها واستعاملها يف الكمبوست.

فرتة ما بعد الجني )أوت - سبتمر(

بعد جني الثامر وقبل تساقط االوراق يجب ازالة   -

متثل  والتي  االشجار  عىل  من  اليابسة  االغصان 

مصدر خطر عىل البستان بتواجد الحرشات بها 

السوس؛ حرشة  وخاصة 

االنتاج(  )تقليم  املنتجة  االشجار  بتقليم  القيام   -

كمصائد  التقليم  حطب  استعامل  رضورة  مع 

السوس؛ لحرشة 
البستان  يف  اسبوعني  ملدة  التقليم  حطب  ترك    -
ذلك  بعد  ليقع  السوس  حرشة  لجذب  كمصائد 
بالرضورة حرقه أو رحيه واستعامله يف الكمبوست. 
او  البستان  اطراف  عىل  التقليم  ترك حطب  ان 
الحد من  السكن ال ميكن من  دور  عند  إبعاده 

؛ االفة  هذه 

مراحل منو الثامر

اغصان يابسة خالل فرتة النمو
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حطب التقليم مصاب بالسوس عىل أطراف البستان 

 مثار فارغة مل يقع جمعها وإتالفها

مثرة مصابة بحرشة مثار الفستق

يجب تضافر جهود منتجي الفستق يف منطقة ما   -

بإزالة وحرق حطب التقليم أو رحيه واستعامله 

يف الكمبوست والعمل دوريا عىل ازالة االغصان 

امليتة وهي الطريقة املجدية؛

جمع وإتالف ما تبقى من الثامر عىل الشجرة او   -

الكمبوست.  عىل االرض أو رحيه واستعامله يف 

متثل هذه الثامر مخزنا لحرشة دبور مثار الفستق 

التي تقيض فرتة السبات الشتوي يف طور يرقات 

كهال  لتصبح  افريل  شهر  خالل  منوها  ليكتمل 

فتثقب الحاجز الخارجي لثمرة الفستق وتخرج 

البيض داخل الثامر الجديدة؛ وتبادر بوضع 

ميكن استعامل عينة من هذه الثامر ملتابعة تطور   -

تغطيته  يقع  بوعاء  الثامر  بوضع  وذلك  الحرشة 

ظهور  وعند  االشجار.  تحت  ووضعه  بناموسية 

اول كهل غادر الثامر مع بداية املوسم يرشع يف 

املداواة مام ميثل طريقة سهلة ومجدية وتعطي 

للمداواة. فاعلية 

فرتة السبات الشتوي )اكتوبر – فيفري(

رحيه  أو  وحرقه  التقليم  حطب  ازالة  مواصلة   -

؛ الكمبوست  يف  واستعامله 

املخزون  عىل  واملحافظة  لتهوئتها  االرض  حراثة   -

؛ واألوراق  الثامر  ردم  مع  املايئ 

صم   100 اىل   80 مبستوى  الحاد  بالتقليم  القيام   -

لألشجار عدمية الجدوى والتي سيقع تطعيمها اما 

تواجد  او إلصالح نسبة  بصنف ذي جودة عالية 

الذكور )ديسمر(؛

ل/  500( تكمييل  بري  القيام  املاء  توفر  عند   -

شجرة( إلعانة االشجار عىل الدخول يف فرتة النمو 

)فيفري(. واإلزهار 
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

20 تكوين | توجيه فالحي

جني  بعد  مبارشة  التقليم  عملية  يف  الرشوع  يقع 

الثامر.

وترتكز عملية التقليم بداية عىل ازالة االغصان   .1

التي يسهل تحديدها ما دامت االوراق  امليتة 

متواجدة عىل الشجرة ؛

يف فرتة السبات الشتوي ترتكز عملية التقليم عىل   .2

تهوية الشجرة وإزالة االغصان الشائكة وإعادة 

تكوين الشجرة عىل جذع واحد والتحكم يف علو 

الشجرة وتفرعها.

تقليم اإلنتاج

تعد عملية تقليم اإلنتاج مهمة ويجب القيام بها سنويا. ويساهم التقليم يف :

الحصول عىل منو خرضي ومنو مثري متوازن يسمح بدميومة اإلنتاج؛  -

تهوية الشجرة وحسن توزيع اشعة الشمس؛  -

الحد من االفات؛  -

سهولة القيام بعمليات العناية؛  -

الحد من املعاومة أو تخفيفها.  -

العناية ببستان فستق يف طور اإلنتاج

شجرة تعج باألغصان اليابسة بعد الجني 

شجرة تعج باألغصان اليابسة بعد الجني 

شجرة فستق مقلمة يف النمط املطري  اشجار فستق مقلمة يف النمط املروي 
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

21 تكوين | توجيه فالحي

إعادة تطعيم األشجار املنتجة

هي  املنتجة  االشجار  تطعيم  وإعادة  الحاد  التقليم 

وسيلة ناجعة إلصالح التباين الحاصل يف نوعية الثامر، 

إلعادة توزيع احسن للذكور ولنوعيتها وللحصول عىل 

منتوج جيد كام وكيفا .

وتتمثل هذه العملية يف:

االغصان  بقص  وذلك  لألشجار  الحاد  التقليم   -

الرئيسية مبستوى 80 صم من مستوى األرض 

جانفي(؛  - )ديسمر  الشتوي  السبات  فرتة  يف 

التحكم يف النمو الخرضي يف فصل الربيع وذلك   -

برتك من 2 اىل 4 اغصان سيقع تطعيمها فيام بعد؛

-  اختيار األصناف التي سيقع تطعيمها والعناية 

بها )ري، تقليم، مداواة ...( ؛

عىل  جويلية  شهر  بداية  مع  التطعيم  يتم   -

األغصان الجديدة لنفس سنة النمو كام يؤخذ 

املختارة؛ األصناف  من  مامثلة  اغصان  من  الطعم 

التخفيف  يجب  املطعمة  الراعم  تنمو  عندما   -

من النمو الخرضي للشجرة األصل لحساب منو 

الطعم.

اشجار فستق مقلمة بشكل حاد

اعادة تطعيم االشجار املنتجة

شجرة فستق بعد اعادة تطعيمها
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

22 تكوين | توجيه فالحي

حراثة األرض

تساعد حراثة األرض عىل تهوئتها والحد من التبخر 

وإزالة  األمطار  مياه  وخزن  ترسب  يف  تساعد  كام 

الطفيلية. األعشاب 

أنواع متعددة من آالت حراثة األرض  استعامل  إن 

وذات عمق حراثة متباين عامل مهم للرتبة والغراسة 

يف آن واحد.

الربيع  يف  «الحاممات»  مثل  آالت  استعامل   -

؛  الصيف  يف  واملحشة 

يف فصل الشتاء يجب استعامل املحراث الجمويس   -

الذي ميكن من حراثة األرض لعمق 30 صم مع 

فتح الرتبة.

االرض  حراثة  بدون  انتاج  نظام  اعتامد  ميكن  كام 

التدخل  يكون  حيث  املروية.  الغراسات  يف  وذلك 

برحي االعشاب الطفيلية وتركها يف الرتبة او مداواتها.

حراثة االرض بعد امطار الخريف
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

23 تكوين | توجيه فالحي

التي  االمطار(  )نقص  الصعبة  املناخية  الظروف  يف 

يعاين منها قطاع الفستق يعد الري التكمييل عامال 

وإنتاجها.  الشجرة  لنمو  مهام 

املنتجة  االشجار  لري  املثىل  الفرتات  تحديد  وميكن 

حسب توفر املياه. وتتحمل شجرة الفستق مياه ري 

بجودة تصل 4 غ/ل من امللوحة حسب نوعية الرتبة.

وللري التكمييل مردودية فعالة خالل الفرتات التالية:  

فرتة ما قبل االزهار )آخر شهر فيفري( ؛  -

فرتة ما بعد عقد الثامر )آخر شهر أفريل( ؛  -

فرتة بداية تكون القلب )آخر شهر ماي( ؛  -

فرتة تكون القلب )آخر شهر جوان(.  -

عند القيام بالري التكمييل يجب تاليف انجاز أحواض 

مفتوحة يالمس فيها املاء جذع الشجرة واالبتعاد عن 

الري يف فرتة االزهار ويف أوقات اشتداد الحرارة خالل 

النهار. وتقدر الكمية ب 500 لرت للشجرة للغراسات 

املنتجة.

يف حال توفر نقطة مياه فيمكن تكثيف الغراسة وسد 

املوضعي  الري  باعتامد  كاملة  املائية  االحتياجات 

املنتظم وبكميات تصاعدية حتى اكتامل منو الثمرة 

وبكميات محدودة بعد الجني.

الفستق  لشجرة  املائية  االحتياجات  تحديد  يعتمد 

)ETc( عىل املعطيات املناخية التي تحدد مستوى 

اعداد احواض مزدوجة حول أشجار الفستق لريها

تعفن جذع شجرة الفستق مبالمسة ماء الري املتكرر

بستان فستق مروي

الري

يعتر املاء العامل األسايس لإلنتاج. ومتتد غراسات الفستق عىل مساحات شاسعة من الوسط والجنوب وهي 

باألساس غراسات مطرية. ويعود ضعف مردودية القطاع الرتباطه الوثيق بقلة كميات األمطار يف هذه املناطق.
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

24 تكوين | توجيه فالحي

تتحمل شجرة الفستق الجفاف وامللوحة وتعتر من 

االنواع املقاومة. وتفوق قدرتها عىل تحمل امللح يف 

الرتبة او مياه الري شجرة الزيتون )4 غ/ل(.

تقدر احتياجات الفستق من املاء يف منطقة الوسط 

الغريب بالنسبة للغراسات املنتجة بحوايل 650 مم.

45 مم فيفري - مارس: 

45 مم افريل:  

80 مم ماي:  

130 مم جوان:  

150 مم جويلية:  

110 مم أوت:  

60 مم سبتمر:  

30 مم أكتوبر:  

50 <41 - 3650 - 3040 - 3035 >% التغطية

Kr0.700.750.800.901.0

النتح )ETo( ومراحل منو الشجرة والعامل الحقيل 

:)Kc(

ETc = ETo x Kc

يقع اعتامد اربعة مراحل منو دالة لحساب العامل 

الحقيل. وتكون مراحل النمو بالنسبة للفستق كاآليت:

فرتة ما بعد السبات )20 يوما(: بداية منو الجذور   -

)Kc-ini( االزهار -

فرتة النمو الخرضي ومنو الثامر )60 يوما(  -

فرتة اكتامل النمو )20 يوما(: فرتة تكون القلب   -

)Kc-mid( واكتامل النمو الخرضي

فرتة نهاية املوسم )40 يوما(: فرتة ما بعد نضج   -

.)Kc-fin( الثامر اىل تساقط االوراق

ويقدر العامل الحقيل ملراحل النمو الدالة للفستق ب:

Kc-ini = 0.40    

Kc-mid = 1.10    

Kc-fin = 0.45    

للغراسات   )Kr( تصحيحي  عامل  اعتامد  يقع  كام 

الفتية اخذا بعني االعتبار حجم منو االشجار املقدر 

.)2 )جدول  الرتبة  تغطية  بنسبة 

العامل الحقيل 

جدول 2. عامل اإلصالح او تصحيحي
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

25 تكوين | توجيه فالحي

حيث  الجني  باالنفصال  الفستق  شجرة  تتميز 

توجد اشجار اناث وأخرى ذكور. وبهذا يكون اإلنتاج 

نجاعة  مبدى  مرتبطني  الفستق  بستان  ومردودية 

التلقيح الطبيعي الذي يتم بواسطة الريح التي تقوم 

اللقاح. حبات  بحمل 

الحاالت  يف  جدوى  ذات  التلقيح  عملية  وتكون 

لية: لتا ا

توافق تام بني فرتات ازهار اإلناث والذكور؛  -

توزيع جيد للذكور داخل الحقل بنسبة 11 %   -

رياح  بوجود مصدات  أو  إناث  لثامين  أي ذكر 

ازهار  بفرتات  الذكور  من  مختلفة  أنواع  من 

ومتالحقة. ممتدة 

عند وجود نقص يف عدد الذكور أو يف توزيعها أو يف 

بالتلقيح  التدخل  يصبح  اإلناث  مع  ازهارها  توافق 

رضورة. االصطناعي 

توزيع الذكور حسب نسبة 11 % )8/1(

مصدات رياح من اصناف ذكور مختلفة

التلقيح

ترتبط مردودية وإنتاج الفستق بفاعلية عملية التلقيح نظرا لخاصية النوع ثنايئ املسكن بأشجار ذات جنس واحد 

إما ذكر أو انثى. وتتم عملية التلقيح عن طريق الرياح التي تحمل حبات اللقاح. وينقل الهواء حبوب اللقاح بعد 

خروجها من املتك حيث تسقط عىل مياسم األزهار املؤنثة مام يؤدي اىل عملية التلقيح وإنتاج مثار مليئة وناضجة.

تنمو الراعم الزهرية للذكور لتشكل عناقيد زهرية يصل طولها 6 صم. ترتاوح فرتة ازهار اصناف الذكور من 

10 اىل 21 يوما. أما العناقيد الزهرية لألنثى فتتفتح تدريجيا كام ان االزهار املكونة للعنقود ال تتفتح يف نفس 

الوقت ويدوم تفتح مجمل االزهار حوايل 6 ايام ابتداء من القاعدة حتى طرف العنقود. وينتج عن ذلك فرتة 

ازهار ممتدة قد ال تتوافق يف معظمها مع فرتة ازهار الذكور.

ولهذا يعد اختيار أصناف فستق ذكور وإناث ذات فرتات ازهار متطابقة رضوريا لنجاح هذه الغراسة. وعىل 

هذا االساس وقع اختيار صنفني من الذكور A25 وA40 يف منطقة الشامل التوني لتلقيح صنف ماطر. كام 

تم اختيار صنفني من الذكور ‹بيرت› و‹شيكو 23› يف كاليفورنيا لتلقيح صنف ‹كرمان›.
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

26 تكوين | توجيه فالحي

التلقيح االصطناعي هو عملية تكميلية للتلقيح   •

نجاعة  وترتبط  اإلنتاج.  ولتحسني  الطبيعي 

وقد  عوامل  بعدة  االصطناعي  التلقيح  عملية 

الجدوى؛  عدمية  األحيان  بعض  يف  تكون 

عملية التلقيح االصطناعي يجب أن تتم مبرحلة   •

تأهلها  فرتة  وبلوغها  اإلناث  األزهار  تفتح 

حيوية؛ وذات  ناضجة  لقاح  حبات  وباستعامل 

التلقيح اإلصطناعي غري رضوري إال يف  اعتامد   •

التالية:  الحاالت 

نقص يف عدد الذكور او يف توزيعها؛  -

عدم توافق فرتات إزهار اإلناث والذكور؛  -

إزهار  وبفرتات  األصناف  من  مزيج  وجود   -

وتة متفا

الطور الزهري لألنثى

الطور الزهري للذكر

الطور الزهري ألشجار الفستق اإلناث والذكور
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27 تكوين | توجيه فالحي

عملية التلقيح االصطناعي للفستق

تقوم عملية التلقيح االصطناعي عىل اتباع املراحل التالية: 

جني الراعم الذكور عند بلوغها مرحلة النضج؛  •

وضع الراعم عىل الورق يف مكان سهل التهوئة؛  •

استخراج حبات اللقاح؛  •

التدخل بالتلقيح االصطناعي عىل االزهار اإلناث املتفتحة؛  •

خزن حبات اللقاح يف حال االزهار املتأخر لإلناث.  •

يتم جني براعم الطور الزهري للذكر يف فرتة :

üالصباح

املساء
كامل اليوم

تتم عملية جني براعم الطور الزهري للذكر بطريقة :

üالتخفيف )3/1(

أكر من 50 %
جني كل للراعم

يقع جمع براعم الطور الزهري للذكر يف :
üوعاء من الورق

وعاء من البالستيك

يقع تجفيف براعم الطور الزهري للذكر يف:

üمكان سهل التهوئة يف الظل

تحت الشمس
üعىل الورق

عىل البالستيك

يتم جمع حبات اللقاح من براعم الطور الزهري للذكر:

üخالل 3 ايام االوىل

üلحدود ستة ايام

ألطول مدة

يتم خلط حبات اللقاح ب :

)Talc( تالكü

فارينة
üبقايا الراعم الزهرية

املاء
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28 تكوين | توجيه فالحي

عندما تبدأ فرتة إزهار براعم اإلناث يقع خلط حبات 

أو  )تالك  متفاعلة  غري  مبادة  الجني  حديثة  اللقاح 

بقايا الراعم الزهرية للذكر( ؛

يتم التدخل بالتلقيح االصطناعي عىل االزهار اإلناث 

البستان.  يف  االشجار  عىل  الخليط  بهذا  املتفتحة 

ويكون التدخل يف أوقات محددة من اليوم وبتواتر 

البستان. اللقاح يف  مضبوط حسب توفر حبات 

يتم التدخل بالتلقيح االصطناعي عىل االزهار اإلناث 

البستان.  يف  االشجار  عىل  الخليط  بهذا  املتفتحة 

ويكون التدخل يف أوقات محددة من اليوم و بتواتر 

مضبوط حسب توفر حبات اللقاح يف البستان.

تلقيح يدوي ألشجار الفستقحبات اللقاح بعد جمعها وتجفيفها

نسبة حبات اللقاح يف الخليط املعد لتلقيح أزهار الإلناث :
üالصباح

املساء

وترية عملية التلقيح :

üمن 3/1 ايام اىل 6/1 ايام

أكر من 6/1 أيام
يوميا

تقع عملية التلقيح االصطناعي عىل :
كل برعم زهري لإلناث

üمستوى االشجار 

تتم عملية التلقيح يف :
üالصباح مع وجود ريح خفيفة

كامل اليوم

مدة قابلية األزهار للتلقيح :
6ü أيام

أكر من 6 أيام
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سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

29 تكوين | توجيه فالحي

اصابة بحرشة السوس عىل حطب التقليم

واألغصان الخرضية

مقاومة آفات وأمراض شجرة الفستق

من اهم االفات التي تصيب غراسات الفستق يف الوسط 

الغريب لتونس )القرصين( حرشة السوس عىل األغصان 

والراعم وحرشتا Eurytoma وMegastigmus عىل 

قد  الحرشات يف خسائر هامة  تتسبب هذه  الثامر. 

تأيت عىل اتالف املحصول كامال والحد من انتاج السنة 

املقبلة للرضر الحاصل بالراعم الزهرية الناشئة.

للحد من اآلثار السلبية لهذه الحرشات عىل مردودية 

قطاع الفستق بالوسط الغريب تعتر الطرق الوقائية 

بالنسبة لحرشة السوس  الوسائل. وتتمثل  من أنجع 

عىل االغصان، يف كال النمطني البيولوجي والعادي، يف:

العناية الجيدة بالغراسات لضامن منو االشجار ؛  -

املواظبة عىل تقليم االغصان اليابسة وحرقها أو   -

رحيها واستعاملها يف الكمبوست ؛

استعامل حطب التقليم كمصائد لحرشة السوس   -

برتكه يف البستان ملدة اسبوعني يتم خاللها تكاثر 

الحرشة عىل ان يقع حرق كل حطب التقليم بعد 

ذلك وجوبا أو رحيه واستعامله يف الكمبوست.

أما الحرشات التي تصيب مثار الفستق فيجب الحرص 

ترك  الجني. ويف صورة  الثامر خالل  كل  عىل جمع 

فيجب  االرض  عىل  أو  االشجار  عىل  الفارغة  الثامر 

يف  واستعاملها  رحيها  أو  بالحرق  وإتالفها  جمعها 

الكمبوست. ان معظم هذه الثامر هو مصدر لآلفة 

العقد والطرية وتتغذى  الثامر حديثة  التي تصيب 

طور  يف  الشتوي  السبات  فرتة  وتقيض  القلب  عىل 

يرقة داخل الثامر التي تبدو فارغة فترتك يف الحقل. 
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وبعد عقد الثامر الجديدة يثقب الكهل مثرة الفستق 

ويخرج ليبادر بوضع البيض داخل الثامر الجديدة.

ان اعتامد الطرق الوقائية بانخراط كبري للمزارعني   •

هذه  ملقاومة  الكايف  بالقدر  يساعد  ان  ميكن 

مثار فستق مصابة ويابسة عىل شجرة منتجةاآلفات.

حرشة السوس

ريف - شتاء: فرتة التكاثر لحرشة السوس )براهم(

الربيع: خروج الكهول )براهم(

حرشة السوس

تتميز حرشة سوس الفستق خالل دورتها الحياتية   -

مبرحلتني واحدة للتغذية وأخرى للتكاثر.

االشجار  عىل  تقع  التي  التغذية  مرحلة  خالل   -

بالتهام  لتبدأ  الكهول  تخرج  والقوية  السليمة 

الجديدة منذ بداية تكونها  االغصان الخرضية 

حيث تثقب نفقا داخلها للتغذية ثم تحفر يف 

وتحدث  والخرضية  الزهرية  الراعم  مستوى 

انفاقا مبستوى 1-3 صم للتغذية تتسبب فيام 

االغصان. وتيبس  الرسيع  الذبول  بعد 

تتوافق فرتة التغذية مع خروج شجرة الفستق   -

من السبات الشتوي ودخول فرتة النمو الخرضي 

والثمري. يظهر كهول حرشة السوس مع بداية 

الربيع ويتواصل تواجدهم حتى موىف شهر اوت. 

وتختص هذه الحرشة بجيل واحد خالل دورتها 

دخول  فرتات  وجود  رغم  السنوية  الحياتية 

متواترة.  وخروج 

يف فصل الخريف يغادر الكهول انفاق التغذية   -

االشجار  اغصان  عىل  التكاثر  طور  يف  ليدخلوا 
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الضعيفة او التي هي يف طور التيبس. كام يبحث 

التقليم  وحطب  امللقاة  االغصان  عىل  الكهول 

ويحبذ املتوسطة والغليضة منها لحفر االنفاق 

ووضع البيض الذي يفقس ويعطي يرقات تنمو 

دورتها  لتبدأ  كاملة  حرشة  ثم  عذراء  لتصبح 

الحياتية من جديد.

خاص  السوس  حرشة  من  النوع  هذه  يعتر   -

انواع  عىل  تواجده  يثبت  ومل  الفستق  بشجرة 

املثمرة. االشجار  من  اخرى 

خريف - شتاء: طور يرقات داخل الثامر املتبقية عىل االشجار

الربيع: خروج الكهول ووضع البيض يف الثامر حديثة العقد )براهم(

الدورة الحياتية لذبابة الفستق

الربيع - الصيف: فرتة التغذية لحرشة السوس

آفات مثار الفستق

 Eurytoma plotnikovi  -  ( حرشتا  تتسبب 

Megastigmus pistaciae( يف خسائر هامة قد تأيت 

كامال. املحصول  اتالف  عىل 

 Eurytoma حرشة

دورة حياتية ذات جيل واحد ؛  -

حديثة  الثامر  يف  واحدة  بيضة  االنثى  تضع   -

؛ ماي(  بداية   – أفريل  )اخر  العقد 

تفقس البيضة لتعطي يرقة تتغذى شيئا فشيئا   -

عىل حبة الفستق لحني اكتامل منوها منتصف 

لغاية  سبات  مرحلة  يف  فتدخل  جويلية  شهر 

شهر مارس – أفريل من السنة التي تليها.

الدورة  وتبدأ  لتصبح كهال  الريقة حينها  تتعذر   -

جديد. من  الحياتية 
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Megastigmus حرشة

دورة حياتية بجيلني مع تشابه كبري مع حرشة   -

Eurytoma؛

تضع االنثى بيضها يف الثامر حديثة العقد )اخر   -

أفريل - بداية ماي( لتعطي نوعني من الريقات؛

يرقات ذات منو رسيع تعطي كهول الجيل الصيفي   -

خالل شهر ليموت اغلبها نظرا لتصلب القرشة؛

يرقات ذات منو بطيء تتغذى عىل حبة الفستق   -

املوسم  بداية  مع  فتعطي  سبات  يف  وتدخل 

جديد. من  الحياتية  الدورة  لتبدأ  كهوال  املوايل 

مرض التبقع السبتوري

االوراق  عىل  تقرحات  السبتوريا  فطر  يحدث   -

وأعناق االوراق ينتج عنها بقع بنية عىل وجهي 

االوراق؛

مبكر  بتساقط  الفطر  بهذا  االصابة  تتسبب   -

االشجار  وتضعف  االغصان  فتتعرى  لألوراق 

املردودية. فتتأثر  الزهرية  الراعم  وتتساقط 

مرض تعفن الثامر

يتسبب هذا املرض يف البداية يف بقع بنية عىل   -

قمة الثامر لتتطور لينتج عن ذلك تعفن جزيئ او 

كيل للثمرة ؛

من  يحد  مام  الثامر  تلوث  اىل  االصابة  تودي   -

؛ تسويقها  عملية 

حيث  الثامر  بذبابة  الثامر  تعفن  مرض  يرتبط   -

تسهل هذه االخرية عملية دخول االبواغ الكونيدية 

للفطريات.

الصيف : طور يرقات يتغذى عىل حبة الفستق )براهم(

أعراض االصابة بفطر السبتوريا

أعراض مرض تعفن الثامر
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ذبول وتيبس غراس فستق مصابة بفطر الفارتيسليوم

مرض الذبول والتيبس

 Rhizoctonia solani, فطريات  تتسبب   -

 Phytophthora. sp., Verticillium dahlia,

Fusarium solani يف ذبول وتيبس للشتالت 

فروعها. بعض  يتيبس  ان  ميكن  التي  واألشجار 

تصيب الفطريات الجذور وتتسبب يف انسداد   -

جزيئ او تام مام ينجر عنه ذبول وتيبس جزىئ 

او كيل. وتعيش هذه الفطريات ملدة طويلة يف 

الرتبة.

املداواة

وMegastigmus وحرشة   Eurytoma تعتر حرشتا

السوس من أهم االفات التي تصيب شجرة الفستق. 

كام ميكن لبعض االمراض ان تحد من مردودية الفستق 

من ذلك التبقع السبتوري ومرض تعفن الثامر.

تسبب حرشتا Eurytoma وMegastigmus أرضارا 

كبرية باملنتوج مبارشة من خالل اتالفها للثامر. يف حني 

يكون لحرشة السوس انعكاس سلبي عىل االنتاج من 

خالل ارضارها بالراعم الزهرية وبنمو الشجرة.

تعتمد طرق املقاومة عىل الطرق الزراعية من خالل 

وقص  الجني  بعد  فارغة  مثار  من  تبقى  ما  اتالف 

السوس  لحرشة  كمصائد  وتركها  اليابسة  االغصان 

بالحراثة. الرتبة  يف  دفنها  او  االوراق  وجمع 

كام يجب التدخل باملداواة عند ظهور كهول حرشة 

السوس مع بداية املوسم. ويعتمد يف ذلك مبيدات 

جدوى  ذات  املداواة  وتكون   .)3 )جدول  كياموية 

خالل فرتة التغذية )ماي - جوان(.

أما بالنسبة لإلمراض فيجب التدخل للحد من التبقع 

مرض  ومن  املمطرة  السنة  خالل  خاصة  السبتوري 

تعفن الثامر بتطبيق عالج وقايئ )جدول 3(.

يعد اعتامد االحواض املزدوجة للري وتقليم االغصان 

اليابسة وطالء مساحة االغصان التي وقع تقليمها من 

الطرق الوقائية للحد من مرض ذبول وتيبس االشجار. أما 

يف حالة ظهور عوارض اصفرار لألوراق فيجب التدخل 

باملداواة باستعامل مبيدات فطرية جهازية )جدول 3(.
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قامئة املبيدات الحرشية والفطرية

االدوية املعتمدة يف نظم االنتاج العادية

االفة او املرضالجرعةاملادة الفعالة

)Deltamétrine( حرشة السوس100 مل/هلدلتمرتين

)Diméthoate( حرشة السوس100 مل/هلدمييتوات

)Chloropyriphos Ethyl( حرشة السوس1 ل/هككلوروبريفوس ايتيل

)Cyperméthrine( حرشة السوسسيرمرتين

)Cuivre métal( سبتوريا500 غ/هلكويفر ميتال

)Methyl thiophanate( سبتوريا / تعفن الجذور100 غ/هلميتيل تيوفنات

)Carbendazime( سبتوريا / تعفن الجذور50 غ/هلكاربندزيم

)Mancozèbe( سبتوريا250 غ/هلمنكوزاب

)Chlorothalonil( سبتوريا / مرض تعفن الثامر1.5 ل/هككلوروتلونيل

)Metalaxyl( تعفن الجذور100مل/هلميتالكسيل

جدول 3. قامئة املبيدات الحرشية والفطرية
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التسميد

ان عملية التسميد لبساتني الفستق مرتبط مبستوى خصوبة الرتبة ومستوى االنتاج املؤمل الحصول عليه. فهي 

تعتمد يف جانب كبري عىل اعادة ما وقع استهالكه من مواد معدنية.  

الغريب  بالوسط  الفستق  غراسات  معظم  تتواجد 

تحت منط مطري. لذا وجب يف حال توفرت امكانية 

التكمييل. الري  بإمكانية  ارتباطها  التسميد 

منط االنتاج العادي

املنتجة عىل  الغراسات  تسميد  يف  نعتمد  ان  ميكن 

السامد العضوي واملاد املعدين. حيث يقع توفري من:

للشجرة  العضوي  السامد  من  كلغ  اىل40   20  -

الشتوي. السبات  فرتة  خالل 

0.50 وحدة ازوت )N( و0.35 وحدة بوطاسيوم   -

P( للشجرة. 
2
O

5
K( و0.10 وحدة فسفور )

2
O(

ويجب تجزئة هذه الكميات وتالزمها مع الري 

التكمييل.

منط االنتاج البيولوجي

يعتمد التسميد يف النمط البيولوجي عىل :

من 20 اىل 40 كلغ للشجرة من الغبار الحيواين   -

املتأيت من إنتاج حيواين بيولوجي أو غري مكثف 

الكمبوست  من  الكمية  نفس  يعادل  ما  أو 

الشتوي.  السبات  فرتة  وذلك خالل  البيولوجي 

ما يعادل 0.5 وحدة ازوت )N( و0.35 وحدة   -

 )P
2
O

5
K( و0.10 وحدة فسفور )

2
O( بوطاسيوم

باستعاملها  املسموح  األسمدة  من  للشجرة 

األسمدة  قامئة  )أنظر  البيولوجية  الفالحة  يف 

البيولوجية  الفالحة  يف  باستعاملها  املسموح 

البيولوجية  للفالحة  الفني  املركز  واب  مبوقع 

هذه  تجزئة  ويجب   .)www.ctab.nat.tn(

التكمييل. الري  مع  وتالزمها  الكميات 

مالحظة: إن زراعة السامد األخرض بني األشجار   

الرتبة. خصوبة  لتحسني  وذلك  بها  منصوح 

اما بالنسبة للغراسات الفستق املروية فان وضع برنامج 

تسميد يجب ان يؤخذ بعني االعتبار العوامل التالية:

مستوى خصوبة الرتبة  -

محتوى مياه الري من املواد املعدنية  -

مستوى االنتاج املنتظر  -

وقد قدر حجم املواد املعدنية التي يقع استخراجها يف 

طن من االنتاج الجميل )عناقيد مبا يف ذلك الثامر( ب:

28 وحدة ازوت  -

25 وحدة بوطاسيوم   -

3 وحدات فسفور   -

فقد  املنتجة  الفستق  الشجار  النمو  متطلبات  اما 

ب: قدرت 

12 وحدة ازوت يف الهكتار  -

10 وحدات بوطاسيوم يف الهكتار  -

2 وحدات فسفور يف الهكتار  -
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تتغري الحاجيات من املواد املعدنية لألشجار حسب 

يعني  مام  باملعاومة  الفستق  يتميز  االنتاج.  سنة 

بإنتاج  او  دون  وسنوات  انتاج  ذات  سنوات  تواتر 

:  )4 )جدول  الحاجيات  بذلك  لتختلف  ضعيف 

يف سنة دون او بإنتاج ضعيف يقع تقديم الحاجيات   -

من االزوت خالل فرتة النمو الخرضي وفرتة منو 

القلب بكميات متساوية يف حني يقع تقديم ثلثي 

الكمية خالل فرتة منو القلب يف سنة االنتاج.

يتم  معاومة(  او  انتاج  )سنة  الحالتني  كال  يف   -

تقديم معظم كميات البوطاسيوم خالل فرتة منو 

القلب،

يقع تقديم نصف كمية الفسفور مع بداية املوسم   -

يف حني يتم تجزئة الباقي عىل طول املوسم.

وجب ان يتم التسميد بكميات محدودة وبعملية   -

متواترة لضامن النجاعة.

بعد الجنيمنو القلبمنو خرضيسنة

67 %33 % انتاجازوت

50 %50 %معاومة

10 %90 %انتاجبوطاسيوم

90 %10 %معاومة

جدول 4. فرتة ونسبة كمية السامد املعدين املعطاة خالل املوسم

الدورية  باملراقبة  التسميد  برنامج  تقييم  يجب 

للحالة الغذائية للشجرة من خالل تقييم مستويات 

ورقي  بتحليل  ذلك  يتم  الورقية.  املعدنية  العنارص 

تحديد مستوى التغذية للشجرة

)جويلية( لتشخيص أوجه القصور والحالة الغذائية 

وسبل االصالح مقارنة باملستويات العادية والحرجة 

.)5 )جدول  سلفا  املضبوطة 
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الوضع العاديالحد الحرجالعنرص

2.20 - 1.802.50 آزوت )%(

0.14 - 0.140.17فسفور )%(

1.80 - 1.602.00بوطاسيوم )%(

1.30 - 1.304.00كلسيوم )%(

0.60 - 0.601.20مانيزيوم )%(

)ppm( 30 - 3080منغنيز

)ppm( 150 - 90250بورون

)ppm( 10 - 715زنك

)ppm( 6 - 410نحاس

جدول 5. املستوى الورقي الحرج والعادي للعنارص املعدنية بالنسبة للفستق

جني الثامر

تعتر فرتة الجني مهمة لتثمني املنتوج. تتم عملية 

كام  الثامر.  نضج  تطور  مراحل حسب  عىل  الجني 

الثامر.  بكامل  العناقيد  اعتامد طريقة جني  ميكن 

تبدأ عملية الجني عند بلوغ نسبة 40 % من نضج 

الثامر يف العناقيد.

يف حالة وجود تباين يف فرتة نضج الثامر الختالف   -

االنواع يجب اعتامد الجني عىل مراحل ومحاولة 

فرز جودة املنتوج؛

االصناف  من  واحد  نوع  ذات  البساتني  متكن   -

عملية  تسهيل  من  محددة  نضج  فرتة  وذات 

أو  التي ميكن ان تكون يف مرة واحدة  الجني اليدوي لثامر الفستقالجني 

)Weinbaum et al., 1988 ; Brown et al., 1999 ; Uriu, 1984 ; Uriu et Pearson, 1981 ; Uriu et al., 1989(
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الجيدة  بثامرها  العناقيد  كل  جمع  مع  مرتني 

والفارغة. وتبدأ عملية الجني عند بلوغ نسبة 

%؛  60 الثامر  نضج 

مالمسة  عدم  عىل  الحرص  يجب  الجني  عند   -

بالستكية  اوعية  استعامل  لألرض وعدم  الثامر 

الثامر؛ لجمع 

يجب الحرص عىل ازالة قرشة الثامر برسعة وعدم   -

لنمو  مالمئة  ظروف  فيخلق  املحصول  تكديس 

الجزيئات التي تحد من جودة املنتوج وسالمته؛

بعد التقشري وجب التجفيف الجيد للثامر تحت   -

الشمس او باستعامل الهواء الساخن؛

ان عملية الجني ميكن ان تتم يدويا وتتطلب   -

باستعامل  ميكنتها  ميكن  او  مهمة  عاملة  يدا 

للثامر.  عالية  نضج  نسبة  بلوغ  عند  الهزازات 

كام يوجد حاليا يف الضيعات املكثفة واملساحات 

يد عاملة. بالجني وبأقل  الشاسعة آالت خاصة 

الجني الكيل لعناقيد الفستق وفرشها لتقشريها

حبات الفستق بعد تقشريها وتجفيفها
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غراسات جديدة للفستق

تطعيم الغراس يف البستان

متثل مناطق الوسط الغريب للبالد التونسية مناطق امتداد لغراسات جديدة للفستق الذي يعتر من الغراسات 

الواعدة نظرا للظروف املناخية القاسية التي تحد من تواجد العديد من الغراسات االخرى يف الظروف املطرية.

 يعتمد احداث ضيعات جديدة للفستق عىل شجريات منتجة بواسطة البذور ومغروسة يف االرض او يف اكياس 

بالستيكية وال يقل طولها عىل 60 صم. وتقع العناية بهذه الغراس لحني الحصول عىل جذع قابل للتطعيم. 

ويعتر حسن العناية بالغراس املطعم مفتاح النجاح للحصول عىل ضيعات ذات اشجار متجانسة وذات جودة 

منتوج. ومن اهم التدخالت العناية بالطعم لحني اكتامل منوه ثم عملية تقليم التكوين.  

بلوغ  عند  البستان  يف  الغراس  تطعيم  عملية  تتم 

تقنية  تعتمد  للتطعيم.  املناسب  الحجم  الساق 

التطعيم عىل الرعم وتتم العملية يف فصل الصيف 

)اواخر شهر جوان( بالرعم النامي ويف فصل الخريف 

النائم.  بالرعم  أكتوبر(   – )سبتمر 

براعم  عىل  الحصول  وجب  التطعيم  عملية  لنجاح 

العناية  رضورة  يحتم  مام  وجيدة  النمو  مكتملة 

باألشجار االم التي ستؤخذ منها الراعم من ذلك الري 

املنتوج. وجودة  االمراض  من  والسالمة 

تطعيم  ادوات  باستعامل  باكرا  الراعم  اخذ  يقع 

الحقا  التطعيم  عملية  تتم  ان  عىل  وحادة  نظيفة 

الحرارة.  ارتفاع  فرتات  لتفادي  وبرسعة 

عند التطعيم يقع الحد من النمو الخرضي للشجريات 

الفتية. كام يجب بعد ذلك متابعة تطور الطعم ليقع 

فك رباط الطعم خالل اسبوعني مع رضورة ازالة كل 

منو خرضي جديد لحامل الطعم.

به  اإلحاطة  الطعم وجب  ومنو  التطعيم  نجاح  عند 

ليسهل  الشجريات  مبحاذاة  يوضع  دليل  إىل  وشده 

ذلك. بعد  الشجرة  وتكوين  توجيهه 

ميكن تطعيم الشجريات يف البستان من الحصول   •

عىل أشجار إناث متجانسة وذات جودة منتوج؛

ميكن التطعيم من اختيار األشجار الذكور بالنسبة   •

الكافية وبالنوعية املالمئة بطريقة تدعم التلقيح 

الطبيعي وتحد من التدخل اليدوي.

العناية بغراسات الفستق الفتية

تطعيم الغراس
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تقليم التكوين

يف حال نجاح التطعيم وبداية النمو الخرضي للصنف املطعم يجب توفري الظروف املالمئة لذلك للحصول 

عىل شجريات جيدة النمو والتكوين. فيجب توجيه منو الصنف بوضع دليل وإزالة االغصان املتفرعة يف الجزء 

السفيل للمساعدة عىل منو الجذع وتفرعات متكن من اختيار االغصان الرئيسية. 

شجرة فتية مل يقع تكوينها 

تكوين شجرة فتية بثالث أغصان رئيسية

به  الطعم وجب اإلحاطة  التطعيم ومنو  عند نجاح 

ليسهل  الشجريات  مبحاذاة  يوضع  دليل  إىل  وشده 

توجيهه وتكوين الشجرة بعد ذلك. ميكن منو الطعم 

من الحصول عىل غصن يقع قصه يف نهاية املوسم 

بطول مرت لتسهيل منو الراعم الخرضية الجانبية مع 

بداية فرتة النمو. 

يقع التخفيف من األغصان الخرضية املتفرعة وترك عدد 

محدود بتوزيع دائري جيد متباعدة عن بعضها. يجب 

ابراز الجذع عىل مستوى 40 صم من مستوى االرض.

متقابلة  أغصان  عىل  والحصول  الخالل  لتفادى 

ومتباعدة يسهل اختيار االغصان الرئيسية فيام بعد 

دليل  او  بالستييك  بخيط  االغصان  هذه  شد  يجب 

الدائري.  شكلها  الشجرة  اعطاء  من  ميكن 

يف فرتة السبات الشتوي يقع اختيار 3 او 4 أغصان 

الرئيسية  االغصان  احد  يكون  ان  عىل  متباعدة 

السائد. الريح  جهة  من  املنتقاة 

ميكن تقليم التكوين من الحصول عىل اشجار   •

اغصان   4 اىل   3 و  قائم  جذع  ذات  متجانسة 

دائري؛ بشكل  التوزيع  جيدة  رئيسية 

ميكن تقليم التكوين من الحصول عىل اشجار   •

قد  التي  االرضار  من  وتحد  بها  العناية  تسهل 

تلحق جراء سوء التكوين وكرة التفرعات كام 

االنتاج. الدخول يف طور  الترسيع يف  ميكن من 
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الري والتسميد

لضامن منو جيد لألشجار الفتية وجب تامني ري تكمييل يف فرتة النمو الخرضي )افريل - ماي(.  -

ترتاوح االحتياجات املائية للغراسات الفتية املروية والتي ال يتجاوز نسبة تغطية الرتبة فيها 30 % من   -

300 اىل 400 مم مع رضورة اتباع نسق مسرتسل للري من شهر فيفري اىل موىف شهر اكتوبر. 

يجب توفري تسميد أزويت للغراسات الفتية مبقدار 0.1 اىل 0.15 وحدة ازوت )N( للشجرة يقع تجزئتها   -

استعامل  فيجب  البيولوجي  االنتاج  أما يف منط  الخرضي.  النمو  فرتة  وذلك خالل  الري  عملية  حسب 

 .)N( األسمدة املسموح بها يف الفالحة البيولوجية مبا يعادل املقادير من وحدات ازوت

تحضري األرض بحراثة عميقة

ان املراحل الرضورية إلحداث بستان فستق هي االتية:

تحضري االرض : تتمثل العملية يف حراثة عميقة   -

حراثة  لتتبعها  )جويلية-أوت(  الصيف  خالل 

الخريف. امطار  اول  نزول  مع  سطحية 

تحديد الكثافة: يتم تحديد الكثافة حسب نسبة   -

االمطار وتوفر مياه الري. فيمكن ان ترتاوح يف 

الظروف املطرية من 70 اىل 125 شجرة / هك 

وذلك باستعامل تقنيات حصاد املياه ومن 200 

اىل 300 شجرة / هك باعتامد الري؛

االرض  تحضري  بعد  الغراسة:  اماكن  تحديد   -

اماكن  تحديد  عملية  تتم  اكتوبر(  )سبتمر- 

املنشودة؛ الكثافة  حسب  الغراسة 

نظرا لالهتامم الكبري الذي أصبح يحظى به قطاع الفستق يف الوسط الغريب لتونس تعرف هذه املناطق توسعا 

لغراسات جديدة. حيث يعد الفستق من االشجار التي تثمن االرايض الهامشية وتتحمل نقص االمطار. وفيام 

ييل مراحل احداث بستان فستق التي وجب اتباعها لحسن نجاح العملية.

مراحل احداث بستان فستق
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انجاز حفر الغراسة: تتم عملية الحفر بعمق يرتاوح   -

من 80 اىل 100 صم وبنفس االتساع )نوفمر(؛

التسميد: يتم وضع السامد العضوي بقاع الحفر   -

بالنسبة  الحيواين  الغبار  من  كغ   20 مبقدار 

الغبار  من  ذلك  يعادل  ما  أو  العادي  للنمط 

املتأيت من انتاج حيواين بيولوجي او غري مكثف 

ثم  البيولوجي  للنمط  بالنسبة  كمبوست  او 

يتم خلطه برتبة جيدة لحد مستوى الثلث من 

عمق الحفر. كام ميكن بالنسبة للنمط العادي 

وحدة   0.5 مبقدار  كيمياوي  تسميد  اضافة 

بالنسبة  أما  فسفور.  وحدة  و0.5  بوطاسيوم 

يعادل  مبا  التسميد  فيمكن  البيولوجي  للنمط 

يتم  ثم  البيولوجية.  باألسمدة  الكميات  نفس 

والعادي  البيولوجي  النمطني  كال  يف  ذلك  بعد 

اعادة تربة جيدة للحفر لحني ملء ثلثي العمق 

ديسمر(؛  - )نوفمر 

الشتالت  غراسة  عملية  تتم  الشتالت:  غراسة   -

املطعمة وغري املطعمة بداية من شهر نوفمر 

فيفري.  شهر  موىف  اىل 

يقع ازالة اكياس الغراسة والقيام بغراسة الشتالت   

تكون  ان  يشرتط  الحفر.  من  املتبقي  الثلث  يف 

الشتالت املطعمة بطول 60 صم عىل االقل ووجب 

مبستوى  الطعم  ترك  عىل  الغراسة  عند  الحرص 

10صم من االرض لتفادي مالمسته للرتبة الحقا.

ثنايئ  هو  الفستق  ان  والذكور:  االناث  توزيع   -

الجنس بأشجار اناث وأشجار ذكور. ولذا وجب 

توزيع  بحسن  االحتياطات  اخذ  الغراسة  عند 

فعال.  طبيعي  تلقيح  لضامن  والذكور  االناث 

غراسة الشتالت

طريقة توزيع االناث والذكور داخل البستان
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تثبيت الغراس بدليل 

تطعيم الغراس عند استعامل اصول غري مطعمة

ميكن اعتامد توزيع بنسبة ذكر لكل مثانية اناث 

)11 %( مع رضورة استعامل اصناف ذات ازهار 

متزامن. كام ان استعامل الذكور كمصدات للرياح 

يقع تركيزها من ناحية الريح السائد خالل شهري 

االنجع.  الطريقة  يكون  ان  مارس وأفريل ميكن 

ويقع اعتامد اصناف متعددة من الذكور تتداخل 

فرتات ازهارها ومتتد لفرتة طويلة تغطي كامل 

االناث ازهار  فرتة 

بعد  مبارشة  الشتالت  ري  ضامن  يجب  الري:   -

جيوب  واجتناب  الرتبة  التحام  إلعادة  غراستها 

الهواء. كام يجب القيام بري الشتالت ثانية يف 

فرتة عرشة ايام. ان تسيري عملية الري من ثالث 

اىل اربع مرات خالل فرتة النمو سنويا يساهم 

الغراسة.  نجاح  يف 

تثبيت الغراس: يجب شد الغراس بعد غراسته   -

العناية به. لذا وجب شده  بوضع قائم يسهل 

اىل دليل يوضع بجانب الغراس من جهة الريح 

حلقة  بطريقة  بالستييك  خيط  بواسطة  السائد 

مزدوجة بشكل مثانية لتجنب االحتكاك وجرح 

التي مازالت حساسة. الغراس  ساق 

عند  رضورية  التطعيم  عملية  تكون  التطعيم:   -

تطعيم  ويتم  مطعمة.  غري  اصول  استعامل 

الغراس التي بلغ سمك الساق 1 صم )منتصف 

جوان-جويلية(. شهر 

• ان احداث بستان جديد للفستق يعتمد عىل تحضري جيد لألرض مع توفري تسميد قاعدي واختيار مناسب 

الطبيعي  التلقيح  نجاعة  يضمن  البستان  داخل  واإلناث  للذكور  الجيد  التوزيع  ان  وللشتالت.  للكثافة 

تثبيت  و  متواصل  ري  تسيري  عىل  يعتمد  بالغراس  العناية  حسن  ان  االنتاج.  ضامن  وبالتايل  لألزهار 

تكوينها.  ليسهل  للشتالت 

pistache ar.indd   43 06/12/2017   14:48



سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

44 تكوين | توجيه فالحي

يعتر الفستق ثنايئ الجنس بأشجار ذكور وأشجار اناث. ويعتمد مفتاح نجاح الغراسات الجديدة عىل حسن 

اختيار االصناف االناث والذكور. 

اختيار األصناف واألصول

ان اختيار االصناف االنثى لغراسات الوسط والجنوب 

يجب ان يأخذ بعني االعتبار الخصائص التالية:

أصناف ذات احتياجات قليلة من كميات الرد   -

الشتوي وذات فرتة نضج مثار بدرية.

أصناف منتجة وذات عامل معاومة ضعيف.  -

كبرية  مثار  ذلك  من  مثار  جودة  ذات  أصناف   -

الوان  وذات  عالية  تفتح  نسبة  ذات  الحجم 

للتسويق. منشودة  والقلب  الغالف 

يعتمد اختيار االصناف الذكور عىل: 

-  تطابق فرتة ازهارها مع االصناف االناث.

كثافة جيدة لألزهار وإنتاج جيد ومهم لحبات   -

اللقاح.

شجرة ذات هيكل منفتح ومتوسطة الحجم

ازهار منتصف مارس – منتصف افريل

نضج الثامر منتصف اوت – منتصف سبتمر

حاجيات الربد 600 ساعة

)GDH( حاجيات الحرارة 1200 ساعة

مثرة

شكل بيضوي عامل طول/عرض 1.67 

عدد الثامر يف العنقود 38

نسبة الثامر الناضجة 72 %

نسبة الثامر املنفتحة 67 %

وزن 100 مثرة 88.8 غ

عدد الثامر يف 100 غ 111 مثرة

حبة الفستقصـــنـــف مـــاطـــر

وزن 100 حبة 47.3 غ

عدد الحبات يف 100 غ 213 حبة

نسبة التقشري 53 %

عامل طول/عرض 1.79

نكهة جيدة

لون اخرض مصفر

نسبة الزيوت 53.1 %

نسبة الرماد 2.43 %

أصناف الذكور 

25A ذو كثافة ازهار جيدة، يسبق بداية 

ازهاره بداية ازهار صنف ماطر بقليل.

40A ذو كثافة ازهار جيدة، ازهاره يبدأ اياما 

قليلة بعد بداية ازهار صنف ماطر.
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رسم بياين لفرتة ازهار الذكور واألنثى صنف ماطر

مثار صنف ماطر
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تتكون غراس الفستق من جزئني الصنف الذي يحدد جودة االنتاج واألصل الذي يحدد مدى التأقلم للرتبة 

والذي يحدد مستوى التغذية للشجرة من املاء واألمالح املعدنية.

 )Pistacia vera( يقع استعامل الفستق الحقيقي  -

يف الغالب كأصل يف املنابت نظرا لسهولة انباته 

وتطعيمه.

كأصول  للفستق  الرية  االنواع  تثمني  ميكن   -

للغراسات املطرية واملروية حسب درجة منوها 

لألمراض. ومبقاومتها 

يعتر البطوم )Pistacia atlantica( من االنواع   -

الفستق.  لغراسات  كأصول  تثمينها  ميكن  التي 

للظروف  وتحمله  منوه  بقوة  البطوم  يتميز 

الهامشية )جدول 6(.  وللرتبة  الصعبة  املناخية 

وتتواجد اشجار البطوم طبيعيا يف مناطق الوسط 

وقد  وقفصة.  بوزيد  سيدي  وخاصة  والجنوب 

اثبتت التجارب سهولة انبات لبعض االنواع منها 

املنابت. امكانية اعتامده يف  مام يسهل 

 Pistacia( الرتيبنتيس  نوع  يتواجد  كام   -

terebinthus( والذي يتميز بطاقة منو ضعيفة 

مام قد يؤهله للغراسات املكثفة و يتواجد يف 

 .)6 )جدول  الجبلية  وباملناطق  البالد  شامل 

شجرة البطوم يف منطقة السند قفصة

الفستق الحقيقيالبطومالترييبنتيس

++++++طاقة النمو

++++++التوافق عند التطعيم

+++++++مقاومة الجفاف

+++++مقاومة امللوحة

الحساسية 

الديدان

تعفن الجذور

الذبول

+

+

+

+

++

++

++

جدول 6. خصائص االصول
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منو  ملنع  جيدا  الفستق  تجفيف  يجب  الجني  بعد 

الفطريات التي تؤثر عىل الجودة من خالل افرازاتها 

السامة التي ترض بالصحة. وقد وضعت قوانني عاملية 

صارمة يف هذا املجال قد تحد من امكانية التسويق 

يف حال ثبوت اخالل يف جودة املنتوج.

والتقشري  الجني  بعد  مبارشة  الفستق  تسويق  يتم 

كام يتم خزنه او تحويله. تتميز حبات الفستق التي 

وقع تجفيفها جيدا بنسبة رطوبة ما بني 7-5 %.

يف  او  للتجار  مبارشة  اما  الفستق  تسويق  يتم   -

االسواق او عن طريق وسطاء. وتتم عملية تسويق 

الفستق مبارشة بعد جنيه او بعد تجفيفه؛

مهيأ ومحمي  الفستق يف مكان  تخزين  يجب   -

لآلفات؛ معرض  وغري  الرطوبة  من  يحد 

السوق  يف  الفستق  انتاج  كامل  استيعاب  يتم   -

املحلية لتجار الفواكه الجافة، ومعامل التحويل 

واملرشوبات؛ الحلويات  لصناعة  وخاصة 

ملفوفة  أخرى  أيضا بطرق  املنتوج  تثمني  ميكن   -

عليها طلب  التي  الزيوت  أو الستخراج  ومعبأة 

كبري. وما زالت هذه السبل للتثمني قليلة االعتامد 

بالدنا. يف 
طرق تثمنت املنتوج

سبل التسويق وتثمني املنتوج

الفستق األخرض

ان مردودية قطاع الفستق ما زالت ضعيفة وال يوىل اهتامم لجودة املنتوج نظرا للطلب الهائل ومحدودية العرض؛  •

هناك فرص جيدة لتثمني منتوج الفستق بالوسط الغريب )القرصين( باعتامد عالمات الجودة الخاصة   •

الجودة.  الحرص عىل  وانخراطهم يف  الفالحني  بتنظم  القطاع  وتنظيم  بالجهة 
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تستوجب سبل تثمني منتوج الفستق رضورة تنظم 

املنتجني. وتعد الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية 

االشكال  هذه  احدى  الفالحية  التنمية  ومجمعات 

النخراط الفالحني وتنظمهم. ومتكن هذه املؤسسات 

من التأطري الفني للمنتجني وتثمني منتوجهم. 

ان العمل عىل ابرام عقود بيع بالجملة وفرز املنتوج 

حسب جودته ميكن ان يساهم يف ضامن التسويق 

الجيد والحد من تدخل الوسطاء.

الفالحية  للخدمات  التعاونية  للرشكات  ميكن 

منظومة  يف  االنخراط  الفالحية  التنمية  ومجمعات 

تعليب  وحدة  احداث  طريق  عن  خاصة  تثمني 

وتثبيت عالمة جودة لها. كام ميكن لها االنخراط يف 

منظومة االنتاج البيولوجي والقيام بالخطوات الالزمة 

. لتسجيلها

العمل  ميكن  املنتوج  لهذا  قيمة  اكر  وإلعطاء   -

الخاصة  املنتوج  جودة  عالمة  تثبيت  عىل 

مبنطقة عريقة لإلنتاج. كام ميكن اعتامد عالمة 

الفستق  لتثمني  مهم  كسبيل  بيولوجي  منتوج 

القرصين. مبنطقة 

مثبتة  جودة  عالمات  عر  املنتوج  تثمني  ان   

يهم  قاعدي  عمل  يف  االنخراط  يستوجب 

تحديد خصائص جودة الفستق يف جهة االنتاج. 

منطقة  خصوصية  الخصائص  هذه  وتعكس 

االنتاج املناخية ألصناف محددة وقع تعريفها 

وتركيبتها. والحبة  الثمرة  خصائص  حسب 

عالمة الجودة

ان تحديد معايري جودة الثامر للفستق يساعد   •

حسب  التحويل  عند  استغالله  حسن  عىل 

الثامر  ان  ذلك  من  منتج.  كل  به  يختص  ما 

مطلوبة  هامة  دهون  ونسبة  جيد  لون  ذات 

التحويلية.  للصناعات 

خصائص جودة الفستق

الخصوصية جهة االنتاج املناخية منها واملوارد 

الطبيعية )تربة وماء( 

األصناف واألصول  •  حجم ووزن الثمرة

نسبة تفتح الثامر  •  نسبة التقشري

لون القرشة  •  لون الحبة

النكهة  •  نسبة الربوتينات

الفيتامينات  •  نسبة الدهون

تركيبة الحوامض الدهنية

مستوى الكلوروفيل

مستوى مضادات االكسدة

مستوى االمالح املعدنية
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يتميز الفستق بأصالة مذاقه الحلو وامليلء بنكهة خاصة 

وجذابة. ويعرف الفستق طلبا كبريا سواء لالستهالك 

العادي او للتحويل خاصة لصناعة الحلويات واملثلجات. 

كام يوجد اهتامم باستخراج زيوت الفستق التي يقع 

استغاللها ألغراض صناعة الدواء والتجميل. ان تثمني 

منتوج الفستق ميكن ان يشمل اوجها عدة ومن ذلك: 

استهالك الفستق املقرش او حبات الفستق كام   -

او بخلطها مع منتجات أخرى. هي دون تحويل 

استهالك الفستق املقرش او حبات الفستق مملحة   -

او محالة او بإضافة نكهة او مقلية.

التعليب: ميكن تعليب الفستق املقرش او حبات   -

الفستق مع املحافظة عىل جودة املنتوج وذلك 

باستعامل مواد تغليف حافظة من ذلك استعامل 

غالف بالستييك عازل للضوء لحامية لون حبات 

الفستق.

صناعة تحويلية تستهلك كميات كبرية من الفستق   -

لصنع  واسع  نطاق  عىل  مطلوبا  اصبح  الذي 

املرطبات والحلويات. كام أنها تتضمن وصفات 

مختلفة مثل عجينة الفستق، والعصري واملثلجات 

والشوكوالته.

صناعة االدوية والتجميل: يتميز الفستق بكميات   -

وجودة زيوت كبرية. هذه الخصائص جعلت منه 

حيث  والتجميل.  االدوية  لصناعة  مهام  منتجا 

تعد تركيبة زيوته من الحوامض الدهنية الغنية 

بحامض االولييك عامل ثراء لتثمينه.

التحويل

فستق مملح ومعلب يف أكياس

حبات الفستق

عجينة فستق بيولوجي

حلويات فستق

pistache ar.indd   49 06/12/2017   14:48



سبل النهوض بقطاع الفستق بالقرصينمرجع فني

50 تكوين | توجيه فالحي

املتابعة االقتصادية لضيعة الفستق
لضــامن دميومــة قطــاع الفســتق وجــب اعتبــار عامــل املردوديــة وتفــادي مشــاكل التســيري املرتبطــة بضبــط 

املصاريــف والعائــدات وحســن التــرصف. ولــذا وجــب اعتــامد بطاقــات متابعــة ســهلة االســتعامل وذات 

جــدوى لحســن التــرصف ولتتبــع املنتــوج.

لقد وضعت مناذج لبطاقات متابعة من طرف الرشكة 

التعاونية للخدمات الفالحية الذهب االخرض ليوقع 

االنتاج  منظومة  يف  الفالحني  طرف  من  اعتامدها 

والبيولوجي. العادي 

ونظرا للتوجه الحداثات جديدة يف القطاع فقد ارتأت 

الرشكة التعاونية اقرتاح منوذج لبطاقة متابعة )جدول 

7( تحدد اهم التدخالت لتقدير تكلفتها حتى يتسنى 

تاطري الفالحني عىل احسن وجه والرتويج لهذه الغراسة.

الرشكة التعاونية الخدمات الفالحية الذهب االخرض

بطاقة متابعة )احداثات جديدة(

املنخرط: .............................................................................. املنطقة: ........................................................

منظومة االنتاج: £  مطري      £  مروي                        الكثافة: .........................................................

االصناف اإلناث: ..................................... الذكور: ...................................... األصل: ....................................

املصاريف

املجموعسعر الوحدةالكميةالوحدة

………………ساعةحراثة عميقة

………………ساعةحراثة

………………يوم عملتبيان وضع الغراس

ساعةحفر الغراسة

السامد القاعي

.....................طنغبار

.....................وحدةبوطاسيوم

.....................وحدةفسفور

جدول 7. بطاقة متابعة )احداثات جديدة(
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التعاونية  بالنسبة للغراسات املنتجة وضعت الرشكة 

للخدمات الفالحية الذهب االخرض عىل ذمة املنخرطني 

والفالحني منوذج بطاقة متابعة )جدول 8( لتوصيف 

منظومة االنتاج.

الغراسة

.....................-الشتالت 

.....................-مثبت الشتالت

.....................يوم عملتحضري الحفر

.....................يوم عملالغراسة

.....................يوم عملتثبيت الغراس

.....................يوم عمليد عاملة عائلية

.....................يوم عمليد عاملة أجرية

ري تكمييل

.....................مرت مكعباألوىل

.....................مرت مكعبالثانية

.....................يوم عمليد عاملة عائلية

.....................يوم عمليد عاملة أجرية

غراسة مروية

.....................مرت مكعبكلفة الري

............ مجموع املصاريف )د(
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الرشكة التعاونية الخدمات الفالحية الذهب االخرض

بطاقة متابعة غراسات منتجة

املنخرط: .............................................................................. املنطقة: ........................................................

منظومة االنتاج: £  مطري      £  مروي                        الكثافة: .........................................................

االصناف اإلناث: ..................................... الذكور: ...................................... األصل: ....................................

املصاريف

املجموعسعر الوحدةالكميةالوحدة

………………شجرةتقليم

………………شجرةتقليم حاد

………………شجرةتطعيم

.....................ساعةخدمة االرض

.....................طنسامد عضوي

سامد كيميايئ

.....................كغازوت

.....................كغفسفور

.....................كغبوطاسيوم

ري تكمييل

.....................مرت مكعباالوىل

.....................مرت مكعبالثانية

.....................مرت مكعبالثالثة

.....................مرت مكعبالرابعة

.....................يوم عمليد عاملة عائلية

.....................يوم عمليد عاملة أجرية

جدول 8. بطاقة متابعة لغراسات منتجة
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غراسة مروية

.....................مرت مكعبكلفة الري

مبيدات

.....................لرت/كغمبيد 1

.....................لرت/كغمبيد 2

.....................لرت/كغمبيد 3

املداواة

.....................يوم عمليد عاملة عائلية

.....................يوم عمليد عاملة أجرية

التلقيح

.....................يوم عمليد عاملة عائلية

.....................يوم عمليد عاملة أجرية

الجني

.....................يوم عمليد عاملة عائلية

.....................يوم عمليد عاملة أجرية

.....................-أكياس

.....................-فرش

.....................طننقل

مجموع املصاريف )د(

املداخيل

املجموعسعر الوحدةالكميةالوحدة

...........................كغاملحصول

.........املوازنة )د( 
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ترتكز دميومة قطاع الفستق يف الوسط الغريب عىل:

ــرشكات  ــة كال ــاكل فاعل تنظــم املنتجــني يف هي  -

ــات  ــة او مجمع ــات الفالحي ــة للخدم التعاوني

ــودات  ــة بهــدف تثمــني املجه ــة الفالحي التنمي

وجعــل النشــاط الفالحــي ذو جــدوى اقتصادية 

مــن  والرفــع  عــىل دميومتــه  الحــرص  مــع 

ــني. ــش الفالح ــتوى عي مس

االحاطــة الفنيــة باملنتجــني والفالحــني عــر   -

هيــاكل التنظــم مــع تيســري طــرق التــزود 

والخدمــات باملــواد 

ــىل  ــم ع ــاكل التنظ ــن يف هي ــجيع املنضوي تش  -

االنخــراط يف منظومــة التامــني عــىل املحاصيــل 

ــة مــن الكــوارث الطبيعي

العمــل عــر هيــاكل التنظــم عــىل التحســيس   -

وتشــجيع الفالحــني عــىل االنخــراط يف منظومة 

ــش  ــا ملســتوى عي ــة ضامن ــة االجتامعي التغطي

كريــم. مــن ذلــك االنخــراط يف الصنــدوق 

الوطنــي للحيطــة االجتامعيــة والــذي ميــر عــر 

انخــراط الفالحــني يف الهيــكل املؤطــر لهــم 

ــد البحــري. ــي للفالحــة والصي ــاد التون االتح

-  االخــذ بعــني االعتبــار التنــوع املوجــود يف 

الفالحــي والعمــل عــىل  منظومــة االنتــاج 

تثمــني كل اصنــاف االنتــاج وذلــك بإعطــاء 

ــع  ــاكل التنظــم يف التثمــني م ــة لهي الخصوصي

ربطهــا ببعضهــا عــر شــبكات.

-  دعــم هيــاكل تنظــم املنتجــني مثــل الــرشكات 

مبنظومــة  الفالحيــة  للخدمــات  التعاونيــة 

قانونيــة صائبــة متكنهــا مــن اداء مهامهــا عــىل 

ــي  ــل التطوع ــن العم ــدا ع ــه بعي ــن وج احس

ــارض. ــت الح ــا يف الوق ــل فاعليته ــذي يش ال

ضــامن رشاكــة مــع مؤسســات القطــاع العــام   -

سلســلة  حلقــات  مختلــف  يف  املتداخلــة 

القيمــة. 

ــت  ــر تثبي ــوج ع ــرص لتثمــني املنت ــام الف اغتن  -

ــات الجــودة خاصــة بالفســتق بالوســط  عالم

الغــريب مــن ذلــك تثبيــت الفســتق البيولوجــي 

ــبل  ــض س ــن بع ــتفادة م ــىل االس ــل ع والعم

العادلــة. ليصبــح  التجــارة  التســويق مثــل 

فســتق القرصيــن ذو عالمــة منتــوج بيولوجــي 

ــة. ــارة العادل ــة التج ــمله عالم تش

تنظيم قطاع الفستق لدميومته
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انجــزت هــذه الوثيقــة الفنيــة كمرجــع موجــه 

للفنيــني مــن مرشــدين فالحيــني. ويعــرض هــذا 

املرجــع سلســة القيمــة للفســتق مبنطقــة القرصيــن 

ويــرشح ســبل تحســني االنتــاج وتثمــني املنتــوج 

واملتابعــة االقتصاديــة للمســتغالت الفالحيــة لضامن 

ــاج. ويهــدف اىل  ــة ودميومــة منظومــة االنت املردودي

ــات  ــف حلق ــتوى مختل ــىل مس ــري ع ــني التأط تحس

ــن  ــث ميك ــني. حي ــة املنتج ــة وخاص ــلة القيم سلس

ضــامن املردوديــة بتحســني وتطبيــق الحزمــة الفنيــة 

للتســويق  ســبل  ايجــاد  ييــرس  مــام  الرضوريــة 

ــة. ــة عالي ــة مضاف ــني ذات قيم والتثم

  فرغــم النقائــص العديــدة التــي يشــكو منهــا قطــاع 

الفســتق بواليــة القرصيــن فــإن مجــال تطويــره هــام 

ــد مــن الغراســات الناجحــة  جــدا بالنظــر اىل العدي

التــي تنتــرش يف أغلــب مناطق اإلنتــاج التقليدية. كام 

ان االفــاق واعــدة بوجــود هيــاكل تنظــم للمنتجــني 

مــام يخفــض مــن كلفــة االنتــاج ويحســن يف طريقــة 

ــل.  ــو التحوي ــدة نح ــا جدي ــح ابواب ــويق ويفت التس

يتطــرق هــذا املرجــع اىل ســبل تحســني االنتــاج مــن 

خــالل رشح الحزمــة الفنيــة الواجــب اتباعهــا يف 

الغراســات املنتجــة والغراســات الفتيــة. كــام يقــدم 

اهــم مراحــل احــداث بســاتني جديــدة.

pistache ar.indd   55 06/12/2017   14:48
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