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پستـه در تـونس

جلسه کمیسیون بازرگانی انجمن پسته ایران در روز شنبه 
مورخ 91/5/7 و با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید. در 
ایران بشرح زیر مورد  بازار پسته  ابتدا وضعیت  این جلسه 

بحث قرار گرفت:
 بر اساس آمار گمرک، تا پایان خرداد ماه 1391 مقدار 
و  شده  صادر  مختلف  کشورهای  به  پسته  تن  هزار   99 
پیش بینی می گردد که با توجه به مصرف داخلی و اصالح 
موجودی  پسته،  سبز  مغز  و  مغز  صادرات  از  ناشی  وزن 

باقیمانده حدود 28500 تن باشد. 
باقیمانده مشتمل   بخش اعظم 28500 تن موجودی 
بر پسته ناخندان و پسته کال مورد استفاده در تولید مغز 
و مغز سبز پسته می باشد که بترتیب با نسبت 50 و 25 
درصد به محموله های صادراتی )مغز و مغز سبز(  تبدیل 
شده و 25 درصد نیز مقادیر اصالح ناشی از تبدیل به مغز 

و مغز سبز می باشد.
از  باالتری  نسبت  دارای  خندان  پسته  اخیر  صادرات   
تحت  یا  مخلوط  بصورت  که  است  خندان  مکانیک  پسته 

عنوان مکانیک خندان صادر شده است.
شده  محدود  مختلف  های  بازار  به  پسته  صادرات   
و  روسیه  بازار  ایران  پسته  فعال  بازارهای  عمده  است. 
آینده  ماه  یک  تا  چین  بازار  است.  عربی   بازارکشورهای 
قیمت  ارائه  به  مشروط  موضوع  این  شد  خواهد  تر  فعال 
منطقی است. به نظر می رسد قیمت پسته آمریکایی برای 
عرضه به چین در ابتدای فصل به میزان 500 دالر در تن 

ارزان تر از قیمت کنونی بازار باشد. 
 معامالت پسته هم در رفسنجان و هم در تهران محدود 
شده است. اگر چه گزارشاتی از قیمت پسته معامله شده 
در دسترس است اما بدلیل محدودیت عرضه و محدودیت 
معامالت انجام شده، این قیمت ها نمی تواند تصویر درستی 
بدلیل  کلی  بطور  اما  دهد  ارائه  محصول  واقعی  قیمت  از 
نوسانات نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی آینده آن، امکان 
آینده  های  هفته  و  روزها  در  قیمت  وضعیت  بینی  پیش 

وجود ندارد.
 پارامونت قیمت خرید پسته از باغداران را اعالم نکرده 

است و با توجه به سهم 50 تا 60 درصدی این شرکت در 
تولید و تجارت پسته آمریکا و تأثیر قیمت های اعالمی این 
جدید  های  قیمت  منتظر  بایستی  پسته،  بازار  بر  شرکت 

بود.
سایر مصوبات:

 مقرر شد دبیرخانه انجمن ضمن مکاتبه با سفارتخانه 
کشورهای هدف صادرات پسته ایران، تعرفه واردات پسته 
ایران در کشورهای مختلف را دریافت کند. الزم است این 
نیز  ایران در کشورهای هدف  بازرگانی  با وابسته  مکاتبات 

صورت پذیرد.
 مقرر شد موضوعات در دستور کار کمیسیون بازرگانی 
همکاری  جلب  به  نسبت  و  اعالم  کمیسیون  اعضای  به 
به  توجه  با  موضوعات  این  پیگیری  در  کمیسیون  اعضای 

عالقمندی آنها اقدام گردد.
 الزم است دبیرخانه انجمن موضوعات در دستورکار را 
با زمانبندی مناسب برای بحث و بررسی و تصمیم گیری 

به کمیسیون ارائه کند.

جلسه عمومی اعضای انجمن پسته ایران
بررسی وضعیت سموم مصرفی در باغات پسته

برگزاری جلسه کمیسیون بازرگانی 

با توجه به مشکالت سموم مصرفی در باغات پسته کشور 
امکان  بر  مبنی  باغداران  های  نگرانی  و  گذشته  سال  در 
تکرار وضعیت بغرنج سموم در سال جاری و بنا به مباحث 
ایران  مطرح در ششمین جلسه هیات امناء انجمن پسته 
برگزاری  به  اقدام  ایران  پسته  انجمن  گذشته،  تیرماه  در 
جلسه »بررسی وضعیت سموم شیمیایی مصرفی در باغات 
پسته« در 28 تیرماه جاری در کرمان نمود این جلسه با 
تحقیقات  مؤسسه  نماینده  انجمن،  عضو  باغداران  حضور 
استان،  کشاورزي  تحقیقات  مرکز  نماینده  کشور،  پسته 
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی کرمان، اساتید 
و  تحقیقات  مرکز  رییس  و  گیاهپزشکی  کارشناسان  و 
پژوهش های اتاق بازرگانی کرمان و با هدف تحلیل موضوع 
و تجزیه و تحلیل عوامل و دریافت نظرات کارشناسان و 
پسته  انجمن  دبیرکل  ابتدا  در  گردید.  برگزار  باغداران 
سازمان  ریاست  با  شده  انجام  مکاتبات  از  گزارشي  ایران 
حفظ نباتات کشور در سال 1390 پیرامون موضوع سم و 
وضعیت آفات در استان کرمان و شرایط خاص آن در سال 

گذشته ارائه دادند. 
مالحظه   2 صفحه  در  توانید  می  را  گزارش  ادامه 

فرمایید.



انجمن  امنای  هیأت  عضو  معین  مسعود  آقای  ادامه  در 
این  در  شده  انجام  های  پیگیری  از  گزارشي  ایران  پسته 
رابطه و جلسات برگزار شده در خصوص سم در فرمانداري 
جلسه  اعضای  سپس  و  کردند  ارائه  رفسنجان  شهرستان 
دیدگاههای خود را در خصوص دالیل و عوامل موثر در بروز 

معضل سموم در سال گذشته ارائه دادند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید 
بر این موضوع که معضل کنوني سم در کوتاه مدت ایجاد 
متوجه  را  آمده  بوجود  مشکالت  از  بخشي  است،  نشده 
عملکرد  از  ناشی  نیز  را  بخشي  و  نباتات   حفظ  سازمان 
ایشان، عدم رعایت نکات فني  کشاورز دانستند. به اعتقاد 
سمپاشي،  مناسب  زمان  رعایت  عدم  باغداران،  سوي  از 
کالیبره نبودن سم پاش ها، سمپاشی بی رویه، سیستم تک 
کشتی و تغییرات EC و PH آب از دالیل بروز این بحران 
می باشد. ایشان امکان وجود سموم تقلبي در بازار را نیز 

محتمل دانستند.
نباتات استان همچنین  آقای مهندس طاهری مدیر حفظ 
نباتات  انجام شده توسط سازمان حفظ  اقدامات  برخی  به 
مبارزه  پیگیري  جمله  از  آفات  با  اصولی  مبارزه  برای 
برگزاري  سازمان،  در  پزشکي  گیاه  شوراي  ایجاد   تلفیقي، 

کارشناس  بکارگیری270  و  جذب  آموزشي،  هاي  کارگاه 
و پیامک  ارسال  کرمان،  استان  در  پزشکي  گیاه   ناظر 
 اطالع رساني مسائل فني به کشاورزان، نظارت بر فروشگاه 
هاي سم و برخورد قاطع با متخلفان، و تولید و پخش برنامه 
هاي تلویزیوني ، اشاره کردند. به گفته ایشان بحث نسخه 
نویسي نیز در دستور کار سازمان حفظ نباتات استان قرار 

دارد.
و  تحقیقات  مرکز  ارائه گزارش مسئول  از  و پس  ادامه  در 
برگزاری  خصوص  در  کرمان  بازرگانی  اتاق  های  پژوهش 
جلسات تخصصی سم در محل اتاق کرمان، سایر میهمانان 
بروز  دالیل  خصوص  در  خود  دیدگاههای  بیان  به  حاضر 

مشکالت سال گذشته در کنترل آفات پرداختند.
 بر اساس دیدگاههای مطرح شده برخی از دالیل بروز این 

معضل بشرح زیر می باشد:
1-کیفیت پایین سموم و کاهش قابلیت کنترل آفت؛

2-عدم پاسخگویی سازمانهای مسئول در مورد عدم کارائی 
سموم موجود در بازار؛

بازار  بر  مسئول  سازمانهای  ناکارآمد  و  ناکافی  3-نظارت 
کیفیت  سنجش  های  برنامه  اجرای  عدم  و  کشور  سموم 
های  بررسی  نتایج  انتشار  عدم  یا  بازار  در  موجود  سموم 

احتمالی؛
5-وضعیت نامناسب برخی فروشگاههای عرضه و توزیع سم 

و عدم نظارت بر فعالیت آنها؛
6-تجربه ناکافی ناظرین گیاهپزشکی فعال در استان کرمان 

و ضرورت بازآموزی فنی کارشناسان؛ 
7-عدم اطالع باغداران از چگونگی تعیین زمان سم پاشی 
بر اساس مراحل رشد آفات و فقدان یا کمبود آموزشهای 

موثر به باغداران؛
مطلوب  مدیریت  محدودیت  و  مالکی  فردی  8-وضعیت 

آفات؛
9-کمبود تحقیقات کاربردی در خصوص شناسایی سموم 

کارآمد؛
10-ضعف فعالیتهای ترویجی در زمینه مبارزه با آفات؛

11-فقدان آزمایشگاه مرجع در استانهای پسته خیز و بویژه 
استان کرمان جهت کنترل کیفیت سموم. 

به  نسبت  ایران  پسته  انجمن  که  شد  مقرر  پایان  در 
برگزاری میزگردهای فنی در خصوص موضوع سم با حضور 
کارشناسان و مسئولین مربوطه اقدام کرده و ابعاد مختلف 

موضوع را بررسی و اطالع رسانی و پیگیری کند.

جلسه عمومی اعضای انجمن پسته ایران
بررسی وضعیت سموم مصرفی در باغات پسته

پسته درتونس تاریخچه ای طوالنی دارد. گفته می شود 
به  سوریه  از  عربها  و  رومیان  بوسیله  محصول  این  که 
  El Guettar و Sfax تونس آورده شده است. در مناطق
وجود  سال  تا500   400 درحدود  عمری  با  درختانی 
و  مصر  به   Gafsa منطقه  که  شده  گزارش  و  دارد 
اسپانیا صادرات پسته داشته است اما با وجود تاریخچه 
طوالنی، کشت آن گسترش نیافته و کشت آن  محدود 
  El Guettar ،Gafsa به تولید سنتی در مناطقی مثل

Meknassy ،  و Sfax شده است. 
پراکنده است.  چند گونه در قسمتهای مختلف تونس 
در  طبیعی  طور  به   P.lentiscus و   P.terebinthus
شمال  از  که  تونس   Dorsal کوهستانی  مناطق 
اند رشد می کنند.           غرب به شمال شرق کشیده شده 

شمال  در   Dorsalکوهستانی مناطق  از   P.atlantica
 P.vera است.  گسترده  جنوب  در   Saharian واحه  تا 
یافت  آن کشور  و جنوبی  های شمالی  در قسمت  نیز 
در  که  است  آجیلی  میوه  مهمترین  پسته  شود.  می 
 زمین های با خاک فقیر گسترش می یابد به این دلیل 
های  سال  در  فائو  های  پروژه  و  دولتی  های  مشوق 

1964 و 1972 از کشت پسته در تونس حمایت کرد.
به 4400 هکتار  در 1970  از 30 هکتار  پسته  کشت 
حال  در  هکتار   43000 از  بیش  و   1980 سال  در 
 حاضر افزایش یافته است.  مناطق اصلی و مهم شامل
با   Sfax و    Kasserine ,Sidi Bouzid, Gasfa  
19800، 9188، 7667 و3290 هکتار سطح زیر کشت 
می باشند. بیشتر باغات پسته بصورت دیم هستند. در 

کشت دیم ، تولید ضعیف و متوسط محصول کمتر از 
1 کیلو در هر درخت است. متوسط تولید پسته تونس 

حدود 2000 تن در سال می باشد.

برخی نکات قابل توجه
شود.  می  استفاده  پیوندزنی  برای   T روش  از   
پیوندزنی در طی ماه جوالی )از دهم تیر تا دهم مرداد( 

در تهالستان و بر روی پایه P.vera  انجام می شود.
هکتار  در  درخت   120 تا   70 از  کشت  تراکم   

متفاوت است.
باز  گلدانی  صورت  به  درختان  هرس  سیستم   
هرس  سیستم  بدون  باغات  از  بسیاری  چند  هر  است 
هستند. هرس ساالنه به ندرت به کار گرفته می شود و 
 بیشتر حذف شاخه های خشک، بیمار، آسیب دیده و 

شاخه های پیر بدون میوه انجام می شود.
  پسته ها در نیمه مرداد تا نیمه شهریور برداشت و 

در هوای آزاد به طور طبیعی خشک می شوند.
  بعد از خشک شدن، میوه ها انبار شده یا به صورت 
شوند.  می  فروخته  پزی  شیرینی  صنعت  به  مستقیم 
مغز پسته بطور سنتی در یک شیرینی مشهور محلی 
نوع  یک  تولید  برای  پسته  مغز  از  شود  می  استفاده 
شربت محلی به نام rozata که بیشتر در جشن ازدواج 
استفاده  شود،  می  مصرف  مذهبی  های  جشن  در   و 
Sfax منطقه شناخته شده در تونس برای   می گردد. 
روغن  از  است.  باقلوا  مثل  هایی  شیرینی  و  ها  کیک 

پسته در داروسازی استفاده می شود.

پستـه  در تـونـس
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تور ایتالیا – فرانسه 
همزمان با نمایشگاه سیال پاریس

به مدت 9 شب و 10 روز 
تاریخ: 26 مهرماه 1391

 بازدید از کارخانه فرآوری و بسته بندی خشکبار در ایتالیا 
 بازدید از نمایشگاه سیال فرانسه 

 بازدید های توریستی در رم و فرانسه 
دفتر  با  بیشتر  اطالعات  ویزا، جهت کسب  أخذ  زمانی جهت  محدودیت  به  توجه  با 
انجمن پسته ایران در تهران به شماره های 400-88947300-021 تماس حاصل 

فرمایید.

 تور باغی شهرستان رفسنجان 
پنجشنبه  2 شهریور ماه 1391

بازدید از :
 طرح های آبیاری تحت فشار

 جوانسازی و اصالح پیوند درختان مسن به روش کنده بری
 باغات نمونه

شماره  به  انجمن  کرمان  دفتر  با  تور  در  نام  ثبت  و  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
8-2535266-0341 تماس حاصل نمایید.

شرکت پرایمکس لیست قیمتهای خرید پسته از باغداران را در تاریخ 13 مرداد 1391 
برابر با 3 آگوست 2012 اعالم کرد. 

بر اساس گزارشات دریافتی قیمت پایه خرید برای پسته خشک با پوست برابر با 4/3 دالر 
در کیلو )1/95 دالر در پوند( و برای مغز پسته 6/2  دالر در کیلو )2/8 دالر در پوند( 

می باشد. 
اعالم  زیر  بشرح جدول  و 5 ساله  قراردادهای 3  برای  مبنای دالر/کیلو  بر  قیمت خرید 

شده است:

 انتشار قیمت خرید پسته از باغداران توسط 
شرکت پرایمکس

مدت 
قرارداد

تعهد 80 درصد محصولتعهد 50 درصد محصولتعهد 20 درصد محصول

مغز پستهخشک با پوستمغز پستهخشک با پوستمغز پستهخشک با پوست

34/636/334/676/374/726/41 سالــه

54/656/354/706/394/766/46 سالــه

همزمان با گسترش سطح زیرکشت و افزایش صادرات پسته آمریکا، تولید کنندگان 
پسته ایاالت متحده، که باغاتشان عمدتا در دره سن جواکین متمرکز است در انتظار 

ثبت باالترین رکورد تولید در فصل برداشت امسال هستند. 
ریچارد ماتویان )Matoian Richard( مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان پسته آمریکا،  
در نشست ساالنه این گروه گفت که پیش بینی می شود این صنعت در سال محصولی 
پیش رو به تولید بزرگترین محصول خود تا کنون یعنی تولید 550 تا 575 میلیون 

پوند )250  تا 260 هزار تن( دست یابد.
مطالعات انجام شده توسط انجمن تولید کنندگان پسته آمریکا بیانگر آن است که 
تولید پسته آمریکا در سالهای 2018 تا 2020 به 1 میلیارد پوند )بیش از 450 هزار 

تن( بالغ خواهد شد.

تولید کنندگان پسته آمریکا در انتظار ثبت رکورد تولید
Primex Farms, August 3, 2012 منبع:

 www.sacbee.com-2012/07/29 :منبع
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