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يغطي حاجة السوق بنسبة  % 70خالل  6أشهر ..وبدء التصدير للخارج في غضون عام

تدشني أول مشروع قطري إلنتاج الفطر العضوي بتربة مصنعة محليا
عوض التوم

بــدأ الـســوق القطري فــي استقبال أول إنـتــاج محلي مــن نبات
الفطر العضوي للشركة العاملية لتطوير املشاريع ،والتي بدأت
بــإنـتــاج طــن واح ــد يــومـيــا ،سيرتفع إلــى  3أطـنــان فــي غضون
األشهر األربعة املقبلة .يقول أحمد حسني الخلف رجل األعمال
ورئـيــس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير املـشــاريــع :إن
حجم االستهالك املحلي من مادة الفطر يتراوح ما بني  3أطنان
إلــى  5أطـنــان يــومـيــا .مــا يمكن الـشــركــة مــن تغطية  %70من
الحاجة املحلية خالل األشهر الستة املقبلة ،في الوقت الذي يبلغ
حجم إنتاجها للتربة  5أطنان .وتعمل الشركة العاملية لتطوير
املشاريع على زراعــة الفطر وفــق تقنية قطرية خالصة ،وذلك
من خالل تنفيذ اإلنشاءات املطلوبة واألعمال الصناعية بنسبة
 ،%100بينما تم فقط جلب املعدات الالزمة.

¶ أحمد حسني الخلف

الخلف 50 :مليون ريال تكلفة املشروع ..وحجم
اإلنتاج طن يوميا يرتفع إلى  3خالل  4أشهر

وقـ ـ ــال ال ـس ـي ــد أحـ ـم ــد ح ـس ــن ال ـخ ـل ــف إن ـ ــه ب ـ ــدأ فــي
املشاريع الزراعية وزراعة الفطر كمرحلة تجريبية
قـبــل أرب ــع س ـنــوات فــي الـبـيــوت املحمية التقليدية
إلنتاج الخضار والفطر بوصفه مادة رئيسة على
املائدة القطرية واملطاعم العاملة بالدولة ،ثم بدأت
بعد ذلك مراحل التطوير ،حيث تحتاج زراعة الفطر
إلــى تقنية خــاصــة تختلف عــن طريقة الــزراعــة في
البيوت املحمية التقليدية ،وتتطلب زراعــة الفطر

العاملية لتطوير املشاريع تبذل جهودا
كبيرة للمساهمة في تحقيق األمن الغذائي
نسعى ملساعدة املستثمرين القطريني
في الزراعة العضوية لتغطية
حاجة السوق املحلي

➤

◄ بداية املشروع

➤

وت ـســاعــد ه ــذه الـطــريـقــة ف ــي تــوطــن ه ــذه التقنية
وتـصـنـيـعـهــا ،وتـقـلـيــل كـلـفــة اإلن ـت ــاج وتــوف ـيــره في
ال ـســوق ب ـجــودة عــالـيــة وبكلفة أق ــل فــي ظــل وجــود
اإلن ـتــاج املـسـتــورد مــن األس ــواق امل ـجــاورة وأوروب ــا
وآسـ ـي ــا .وأك ـ ــد ال ـخ ـلــف أن هـ ــذه الـتـقـنـيــة ن ـحــن في
ال ـش ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـت ـطــويــر امل ـش ــاري ــع م ــن طــورهــا
وهدفنا هو إنشاء مــزارع بتقنية قطرية وصناعة
قطرية ملـســاعــدة املستثمرين اآلخــريــن فــي تطوير
ه ــذه ال ــزراع ــة ل ـيــس ف ـقــط لـتـغـطـيــة ح ــاج ــة ال ـســوق
امل ـح ـلــي ول ـك ــن ل ــاس ـت ـف ــادة ف ــي ت ـنــويــع االق ـت ـصــاد
والتصدير إلــى الـخــارج .ويحتل املـشــروع مساحة
 20ألف متر مربع ،تكفي إلنتاج  3أطنان في اليوم
و 5طن بالنسبة للتربة .وتأتي أهمية إنتاج التربة
محليا من الفوائد ،التي تحققها فهي من الناحية
االقتصادية تقلل التكلفة ،ولها مردود إيجابي على
صحة اإلن ـســان ،بوصفه إنـتــاج مــن تــربــة عضوية.
وقـ ــد ت ــم رصـ ــد  50م ـل ـيــون ري ـ ــال لـلـمــرحـلــة األولـ ــى
والثانية من املـشــروع ،حيث يجري تنفيذ املرحلة
الثانية والتي يتوقع أن تكون بداية اإلنتاج الفعلي
عقب ستة أشهر من اآلن.
وقــال الخلف إن للشركة العاملية لتطوير املشاريع
خطة شاملة للتوسع في مجال الزراعية واإلنتاج
الـ ـحـ ـي ــوان ــي والـ ـسـ ـمـ ـك ــي ،وت ـش ـج ـي ــع امل ـس ـت ـث ـمــريــن
الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــة لـ ـ ــزراعـ ـ ــة ال ـف ـط ــر،
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ـت ـق ـن ـيــة ال ـت ــي وف ــرت ـه ــا ال ـشــركــة
العاملية لتطوير املـشــاريــع فــي مجال زراع ــة الفطر
بكلفة أقل ،والتي تساعد في تحقيق األمن الغذائي
وتـ ـص ــدي ــر ال ـ ـفـ ــائـ ــض ،فـ ــي ظـ ــل الـ ـح ــاج ــة ال ـك ـب ـيــرة
لــأســواق امل ـجــاورة لنبات الـفـطــر ،واالسـتـفــادة من
املوقع املتميز لقطر من أجل توفير حاجة األسواق
املجاورة.

ب ـيــوت زراعـ ــة مـغـلـقــة ،وه ــذا يـعـنــي فــي تـقــديــري أن
زراع ــة الفطر هــي فــي الــواقــع صناعة وليس زراعــة
باملعنى املـتـعــارف عليه ،مشيرًا إلــى كـثــرة وتعدد
املـشــاريــع بــدول مجلس الـتـعــاون الخليجي والتي
بدأت منذ فترة قصيرة تصل إلى  10سنوات إلنتاج
الفطر ،مثل سلطنة عمان والسعودية واإلمارات.
ب ـي ـن ـمــا ت ــأخ ــرت ق ـط ــر ،ح ـي ــث ك ــان ــت ه ـن ــاك م ــزرع ــة
صغيرة أي قبل سنتني إلنـتــاج الـفـطــر ،ولـكــن بعد
ذلـ ــك ت ــوج ــه ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ل ـل ــدخ ــول ف ــي زراعـ ــة
وإنتاج الفطر في مزارع حديثة ،وكنا نحن والحمد
لله أول من بدأ اإلنتاج بالطرق الحديثة ،وتميزنا
ع ــن اآلخـ ــريـ ــن ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ق ـط ــر ب ــل عـلــى
مـسـتــوى املـنـطـقــة كـلـهــا .وقـ ــال الـخـلــف أن أك ـثــر ما
يميزنا أننا نصنع املــادة األساسية لزراعة الفطر،
وه ــي الـتــربــة بــوصـفـهــا امل ــادة األســاس ـيــة لــزراعـتــه،
والواقع أنها وفي كل املزارع تستورد من الخارج.
وأضاف :توجهنا إلى صناعة زراعة الفطر بمفهوم
علمي ،يختلف عن غيرنا من املستثمرين في املجال
الــزراعــي خــاصــة فــي مـجــال نـبــات الـفـطــر،وذلــك عبر
تـطــويــر ه ــذه الـتـقـنـيــة مـحـلـيــا ،بتنفيذ اإلن ـش ــاءات
املطلوبة واألعـمــال الصناعية بنسبة  ،%100وقد
جلبنا امل ـعــدات الــازمــة ،وبـهــذه الطريقة نـكــون قد
ع ـمــدنــا إل ــى ت ــوط ــن ه ــذه الـتـقـنـيــة ،وقـلـلـنــا تكلفة
اإلن ـتــاج حتى يـكــون مــوجــودا فــي الـســوق بأسعار
ت ـنــاف ـس ـيــة ،ف ــي ظ ــل وجـ ــود اإلنـ ـت ــاج امل ـس ـت ــورد من

¶ تصنيع التربة
األس ــواق امل ـجــاورة وأوروب ــا واسـيــا ،مــع العلم بأن
املنتج املطروح البــد أن يكون إنتاج عالي الجودة
وبكلفة اق ــل .وه ــذا مــا الـتــزمـنــا بــه وبــالـتــالــي يميز
معروضنا فــي الـســوق الـقـطــري إلــى جــانــب قضية
أخ ـ ــرى م ـه ـمــة وأس ــاسـ ـي ــة وهـ ــي أن اإلن ـ ـتـ ــاج ال ــذي
قدمناه هو إنتاج عضوي ال يحتوي على أي مواد
كيماوية ،ويمكن الـقــول بــأن مـشــروع إنـتــاج الفطر
م ـشــروع ق ـطــري خــالــص ،حـيــث قـمـنــا بـتـنـفـيــذه من
األلف إلى الياء من خالل تصنيع التربة محليا.
وأكد الخلف أننا الوحيدون الذين نصنع التربة في
قطر بينما املــزارع األخــرى تقوم باستيراده سواء
فــي قـطــر أو فــي دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون الخليجي،
وم ـ ـعـ ــروف أن ف ــي ق ـط ــر م ــزرع ــة واح ـ ـ ــدة ه ــي ال ـتــي
تـشــاركـنــا فــي إنـتــاج زراع ــة الـفـطــر ولكنها ال تقوم
بإنتاج التربة كما نفعل نحن.
ونوه الخلف بأهمية إنتاج التربة محليا وقال إن
إن ـتــاج الـتــربــة محليا لــه ع ــدة ف ــوائ ــد ،حـيــث يحقق
هــدف اقـتـصــادي مهم وهــو تقليل التكلفة ،إضافة
مل ـ ــردوده عـلــى صـحــة اإلن ـس ــان ،بــوصـفــه إن ـتــاج من
تربة عضوية ،وهذا في كل مشاريعنا إذ أن املزرعة
كلها زراعة عضوية.

¶ االليات العاملة في زراعة الفطر

◄ طن يوميا
وبشأن بداية اإلنتاج ،أكد الخلف أن املزرعة بدأت
إن ـتــاج ـهــا ال ـف ـع ـلــي ،واس ـت ـق ـب ـلــت األس ـ ـ ــواق ب ــاك ــورة
اإلن ـتــاج بــإنـتــاج طــن فـطــر يــومـيــا ،وق ــال إن ــه ستتم
زي ــادة هــذه الكمية وفـقــا للخطة املــوضــوعــة خــال
األرب ـعــة أشـهــر الـقــادمــة ليصل حجمها إل ــى  3طن
يوميا ،علما أن االسـتـهــاك املحلي يـتــراوح مابني
 3طــن إلــى  5طــن يــومـيــا ،وه ــذا يعني أن بإمكاننا
تـغـطـيــة  %70م ــن ال ـح ــاج ــة امل ـح ـل ـيــة خـ ــال الـسـتــة
أشهر القادمة .في الوقت الذي يبلغ حجم إنتاجنا
للتربة  5ط ــن ،وبــاإلم ـكــان تــزويــد املـ ــزارع القطرية
األخ ــرى بالتربة بــدال مــن أن تعمل على استيراده
مــن الـخــارج ،ألن فــي ذلــك مميزات عــديــدة فهو أوال
تــربــة عـضــويــة وصـنــاعــة محلية وكلفتها أق ــل من
امل ـس ـت ــورد ،وااله ـ ــم م ــن ك ــل ذل ــك ه ــو االن ـت ـظ ــام في
توفير حاجة السوق وتسليمها في الوقت املحدد،
ألن األســواق لن تنتظر املــزارع حتى تأتيها التربة
ثــم لتبدأ بعد ذلــك اإلن ـتــاج ،كما نـهــدف أيـضــا إلى
تشجيع املزارع على إنتاج الفطر ليس فقط لتغطية
ال ـس ــوق املـحـلــي وإن ـم ــا لـلـعـمــل عـلــى ت ـصــديــره إلــى
الدول املجاورة بدال من استيراده.

◄ التصدير خالل عام
وأكـ ـ ــد ال ـخ ـل ــف أن ال ـع ـم ــل يـ ـج ــري ل ـت ـغ ـط ـيــة حــاجــة
الـ ـس ــوق امل ـح ـلــي خـ ــال هـ ــذا الـ ـع ــام ،ع ـلــى أمـ ــل بــدء
ت ـص ــدي ــر ال ـف ــائ ــض إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،وذل ـ ــك ف ــي إط ــار
الـتــزامـنــا بخطط الــدولــة فــي االكـتـفــاء الــذاتــي وفقا
الستراتيجية الدولة في تحقيق األمن الغذائي.

◄ تكلفة املشروع
¶ البيوت المحمية

¶ نبات القطر

وح ــول التكلفة الـكـلـيــة لـلـمـشــروع ،أوض ــح الخلف
أن ــه قــد تــم رص ــد  50مـلـيــون ري ــال للمرحلة األول ــى
والثانية مــن املـشــروع،حـيــث يجري تنفيذ املرحلة
الثانية والتي يتوقع أن تكتمل خالل ستة أشهر من
اآلن ،ليبدأ اإلنتاج الفعلي .وفيما يتعلق باملساحة
الكلية للمشروع أوضــح الخلف أنها تبلغ  20ألف
متر مربع.
وق ــال إن ه ــذه املـســاحــة تكفي إلن ـتــاج  3أط ـنــان في
اليوم و 5أطنان بالنسبة للتربة.
وفــي رده على س ــؤال "قرشلا" أكــد الخلف أن هناك
خ ـطــة شــام ـلــة لـلـشــركــة لـلـتــوســع ف ــي م ـجــال زراع ــة
الفطر ،وتشجيع اآلخــريــن على زراعـتــه ،وقــال إننا
نعمل على تشجيع اآلخرين لالستفادة من التقنية
التي وفرناها بكلفة أقل.
حـيــث سـيـكــون م ــن امل ـج ــدي ج ــدا للمستثمرين أن
ي ـع ـم ـلــوا ع ـلــى ت ـصــديــر ال ـف ــائ ــض ول ـي ــس االك ـت ـفــاء
بـتــوفـيــره لــاسـتـهــاك املـحـلــي ،الف ـتــا إل ــى أن هناك
سـ ــوق ك ـب ـيــر مـتـعـطــش السـ ـتـ ـي ــراد ،وب ــإم ـك ــان قطر
توفير تلك االحتياجات نسبة ملوقعها املتميز.

¶ عمال يقومون بتعبئة الفطر في الصناديق

¶ صناديق الفطر بعد التعبئة

