تسويق المنتجات الزراعية ( نظري )

جامعة حماة

المحاضرة 5 :

كمية الزراعة

السنة الخامسة ( اقتصاد زراعي )

مشاكل المزارعين التسويقية
تواجو المزارعين العديد من المشاكل والتحديات من الناحية التسويقية عمى النحو اآلتي:
 )1عدم القدرة عمى اختيار أفضل الموردين لممخالت الزراعية بالشكل الذي يتناسب مع قدراتيم واحتياجاتيم
الفعمية لمزراعة ,بسبب تباين القدرة الشرائية المالية وتباين المعرفة الزراعية والتسويقية فيما بينيم.
 )2ضعف القدرات التنافسية ألغمبية الحيازات خاصةً الصغيرة منيا فيما يتعمق بأسعار المنتوجات التي تبيع
بيا.
 )3معظم المزارعين خاصةً الصغار منيم ليس لدييم سيطرة كبيرة عمى مدخالت ومخرجات اإلنتاج لألسباب
السابقة وألسباب أخرى مثل المناخ واألوبئة.
 )4تغير أذواق المستيمكين يجعل من الصعوبة عمى المزارعين تعديل برامج اإلنتاج الزراعي بدون تكمفة
مرتفعة ,حيث ال يكونوا مستعدين أو غير قادرين عمييا في أوقات قصيرة .
 )5عدم قدرة المزارعين عمى فرض األسعار العادلة لمنتوجاتيم الزراعية في ظل غياب العمل الجماعي أو عدم
وجود نقابة تمثل مصالحيم في السيطرة عمى منافذ التوزيع التسويقية.
 )6عدم قدرة المزارعين عمي تكييف أسعار المدخالت الزراعية التي يحتاجونيا عند بدء عممية اإلنتاج مع
أسعار المخرجات الزراعية ,مما يؤدي لتفاقم المشاكل المالية لصغار المزارعين.
تحسين القدرات التسويقية لممزارعين
لتحسين القدرات التسويقية لممزارعين البد لمجيات المعنية باإلنتاج الزراعي أن تساعد في تحقيق النقاط
اآلتية :
 -1تحديد ما يجب إنتاجو من محاصيل زراعية بالكميات والنوعيات المطموبة وحسب القدرات الشرائية
لممستيمكين وأذواقيم مع مراعاة القيمة المضافة.
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 -2تحديد متى وأين ستتم عممية اإلنتاج الزراعي المرغوب والمطموب في األسواق المستيدفة.
 -3تكييف أساليب اإلنتاج والتسويق لممنتوجات الزراعية بما يخدم أطراف العممية الزراعية بشكل متوازن وعادل
يساعد عمى زيادة وتحسين اإلنتاج الزراعي.
 -4تحديد مقدار النشاط التسويقي الذي يجب أن يمارسو المزارع واألنشطة التسويقية المكممة األخرى التي يجب
عمى منافذ التسويق تنفيذىا بما ال يزيد عن األسعار المفروضة .
 -5تحديد كيفية توسيع األسواق لممنتوجات الزراعية واألساليب المستخدمة لتوسيع مساحة تداول ىذه المنتوجات
عمى المستويين المحمي والخارجي.
 -6تحديد الترتيبات التسويقية األكثر مالءمةً ألطراف العممية الزراعية من خالل تحديد أساليب التسويق والبيع
المناسبة لتصريف المنتوجات الزراعية وضمن الشروط والمعطيات المالئمة لممنتجين والمستيمكين.
 -7وضع التشريعات الالزمة لتصحيح أية معوقات أو صعوبات تواجو عالقة المنتجين بالموزعين والموزعين
بالمستيمكين  ,باإلضافة لوضع اآلليات الفعالة والمرنة لمعالجة ىذه المعوقات.

تعبئة وتغميف المنتجات الزراعية
مجاالت إسهام التعبئة والتغميف
يمكن أن يسيم التغميف في المجاالت اآلتية:
 -1التقميل من الحجوم
يالحظ في المنتجات الحيوانية والنباتية أن مسألة تقميل الحجوم البد من النظر فييا ,إذ ال يعقل أن يتم
التعامل مع ىذه المنتجات دون اعتبارات التعبئة والتغميف ,فمثالً الحزم اآللي لمادة التبن عن طريق كبسيا فإن
ذلك سيقمل من حجم ىذه المادة ويجعل من السيل تخزينيا واستخداميا كعمف حيواني في فصل الشتاء ,حيث
يتم وضع الرزم فوق بعضيا البعض مستفيدين من الفضاء الداخمي لممخازن.
وعممية تقطيع المحوم ومن ثم تعبئتيا وتغميفيا ثانيةً فإن في ذلك إمكانية االستفادة المثالية من الغالف
دون ترك أية فراغات ,وتقميل الحيز من الفراغ الذي يشغمو الغالف كاستخدام األغمفة البالستيكية التي تغطي
المحوم مباشرةً ,والحالة ىذه تنطبق عمى المنتجات الجافة كالقمح والشعير وأية محاصيل أخرى.
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 -2تسهيل المناولة
ليس من السيل التعامل مع مختمف المنتجات الحيوانية والنباتية دون وجود تغميف مناسب ,سواء تم ذلك
عمى مستوى الحقل أو أثناء عمميات النقل والتخزين أو عمى مستوى الصناعات الغذائية ,إذ من الميم تناول
المواد بسيولة والتعامل معيا عمى نحو يضمن سالمة انتقاليا وخزنيا.
فمثالً البصل يمكن وضعو في سالل من الخيوط صغيرة الحجم بأوزان معينة  ,كذلك الحال فيما يخص
محصول الجزر بوضعو في أكياس من النايمون ,فإن ىذا من شأنو أن يسيل من تناول ىذه المواد وانتقاليا
مباشرة إلى منافذ التوزيع المختمفة دون الحاجة إلى إعادة تغميفيا ووزنيا ثانية ,بينما ىناك منتجات أخرى تقتصر
عممية التناول فييا عمى وضع المادة في أوان وعبوات جاىزة كاستخدام األواني المخصصة لحفظ الحميب لحين
االستخدام أو نقمو من الحقل إلى أماكن استخدامو .
 -3التقميل من الفاقد واالنكماش
عمى الرغم من أن التعبئة والتغميف تقترن دوماً بالتكمفة ,إال أن األثر االيجابي من العممية ينعكس عمى
التقميل من الفاقد ,فالعديد من المنتجات تكون عرضةً لمضياع أو التمف إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لحمايتيا ,ذلك أن اليدف األساس من التغميف ىو حماية المنتجات الزراعية ,والحماية قد تكون من التأثيرات
الخارجية بشتى صورىا وأشكاليا ,سواء كان ذلك عن طريق تناوليا واستيالكيا من الطيور والحشرات كما ىو
الحال في المحاصيل الجافة كالقمح والشعير والذرة الصفراء إذا ما تركت في مساحات واسعة ومكشوفة ,أو
عندما يتم تناوليا وتحميميا ونقميا بالشاحنات ,كما أن بعض المنتجات قد يقل وزنيا نتيجة تعرضيا ألشعة
الشمس أو اليواء أو لدرجات ح اررة عالية ,إذ يؤدي ذلك الى فقدانيا لمرطوبة مثالً أو كمية السوائل التي فييا
لذلك تكون األغمفة أداة فعالة في حمايتيا من الفاقد .
 -4التسهيل في تعيين النوعية
يتم تحديد النوعية غالباً وفق إجراءات وأسس معينة ,ولكل محصول ومنتج معايير نوعية معينة يجب أن
يعرفيا التاجر الوسيط أو الصناعي أو المستيمك ,فالظواىر المرئية حتى الممموسة ال تكفي وقد ال تتاح ألي من
ىذه األطراف أثناء عمميات التبادل والبيع والشراء ,لكن باستخدام األغمفة وتثبيت الحقائق عمييا بما يشير إلى
النوعية ودرجاتيا وأية خصائص ومميزات أخرى لممنتجات ىذه ,فالغالف يعد خير وسيمة لمتعريف بيذه الحقائق.
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 -5اإلسهام في تنشيط البيع الذاتي
من المظاىر الحديثة لتجارة المفرد أن ىذه المتاجر تعرض المنتجات والمحاصيل النباتية ميما كانت
خصائصيا وصفاتيا بشكل معمب ومغمف وبأوزان معروفة وأسعار محددة ,إذ تمكنت المتاجر من خالل اختيار
األغمفة المناسبة من توسيع قاعدة العرض والتعامل بيذه المحاصيل دون أن تممسيا اليد أوالً وبحماية كافية
وعممية وسيولة في المناولة ,وبالتالي فإن األمر استدعى ظيور منشآت متخصصة ميمتيا القيام بأنشطة التعبئة
والتغميف ,أو حتى المتاجر ىذه قد تتولى القيام بيذه األنشطة.
تصميم العبوات
عند تصميم العبوات يراعى االعتبارات اآلتية :
 -1النقل
يودي الى أداء
يراعى في تصميم العبوات ومتانتيا اعتبارات النقل ,إذ أن التصميم الجيد والمحكم لمعبوة ً
ميمة النقل عمى نحو جيد ومالئم ,فإذا كانت العبوات قياسية فإن ذلك سيسيل من تقدير مساحتيا عمى سطح
العربة الناقمة ,كذلك التعرف الدقيق عمى حجميا وعددىا ,ونوعية النقل لو األثر المباشر عمى تصميم العبوة
ونوعيتيا ,فالنقل الجوي وسيمة سريعة وسيمة ال تتضرر العبوات أو محتوياتيا قياساً بالنقل البري وما تتعرض لو
العبوات من آثار عديدة نتيجة عمميات الرج أثناء النقل أو التأثر بالعوامل الخارجية خاصةً عندما تطول فترة
الرحمة الواحدة  ,ونظ اًر لوجود فرص كبيرة لمتعرض لمرطوبة فإن النقل البحري يتطمب استخدام عبوات ومواد
تعبئة مقاومة الرطوبة والصدأ خاصةً أن النقل البحري عادةً ما يأخذ فترة طويمة نسبياً من الوقت.
أنواع العبوات
أ -حسب المواد األساسية المستخدمة في تصنيع العبوات ,حيث تصنف العبوات إلى عبوات خشبية وكرتونية
وبالستيكية وورقية ونسيجية...
ب -حسب وظائف العبوات كالعبوات الحقمية والتجميع والنقل .
ج -حسب المحاصيل المراد تعبئتيا كعبوات المحاصيل الورقية ,وعبوات المحاصيل ذات الثمار كبيرة الحجم
نسبياً ,وعبوات المحاصيل األكثر حساسية لمتداول وىكذا.
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د -حسب التكنولوجيا المستخدمة في التصنيع كالعبوات القابمة لالستخدام أكثر من مرة ,أو العبوات المستيمكة
بعد استخداميا  ,أو القابمة إلعادة التصنيع .
ه -حسب مراحل التوزيع كعبوات المستيمكين ,أو عبوات البيع بالجممة ,أو العبوات التصديرية .
 -2الخزن
الخزن سواء بعد جني المحصول أو بعد نقمو من موقع آلخر يفترض أن تييأ المتطمبات الكافية إلنجاز
ىذه الميمة بنجاح وكفاية عالية ,خاصةً أن المحاصيل النباتية أو المنتجات الحيوانية سريعة التأثر بالظروف
والمتغيرات الخارجية إذا لم تكون عمميات التخزين وتصميم العبوات قد أعدت بشكل مالئم مسبقاً .
 -3المناولة
تناول المواد من األنشطة التكميمية الواجب تواجدىا في عمميات النقل والتخزين ,وتراعى مسألتان
تخصان المناولة:
األولى  :ىي التي تخص شكل العبوة وتصميميا وتوفر المجاالت الممكنة في كيفية تناول الصناديق أو
العبوات.
الثانية  :أىم أنواع العبوات المستخدمة ( أقفاص – صواني – ألواح )...
 -4العرض
يراعى في تصميم العبوات أن تكون وسيمة فاعمة لمعرض ,إذ توضع الفواكو والخض اروات فييا دون
الحاجة إلى إعادة تفريغيا في عبوة أخرى ,بحيث أن العبوة تتسم بأن تأخذ شكالً معب اًر وتوضيحياً عن المواد
المعروضة  ,واالستفادة من وضع العبوات في أماكن مخصصة تكتسب ناحية جمالية ومعبرة في الوقت ذاتو عن
واقع محتويات العبوة الواحدة.
متانة العبوة
إن االختيار المناسب لمواد العبوة أمر ميم جداً ينعكس بدوره عمى قوة العبوة ومتانتيا وقدرتيا عمى
حماية الثمار عمى نحو جيد ,كما أن ضعف العبوة قد ينجم عنو تكسرىا وبالتالي إصابة الثمار بالكدمات
واألضرار مما ينعكس سمبياً عمى الحمولة ككل.
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ضياع هوية المنتجات الزراعية
قد ال تعرف المنتجات الزراعية عمى نحو متكامل إال من خالل التصميم المناسب واختيار الغالف
الفاعل ,وذلك أن من المشكالت التي تتعرض ليا صادرات الدول النامية عدم مالءمة عبوات التصدير لمظروف
في األسواق الخارجية ,وأن ىوية ىذه المنتجات تكاد تكون مفقودة لألسباب اآلتية :
 -1رداءة التغميف  :يتضمن ذلك في الضعف العام في ىيكمية العبوة أو الصندوق ورداءة حالتو عند وصولو
ألسواق التصدير ,مما يؤثر عمى السمع في داخمو ويزيد من معدل الفاقد فيو خاصةً الثمار الطرية .
 -2رداءة التصميم  :ال تصمم العبوات والصناديق بشكل يستحق االنتباه عمى نطاق دولي ,إذ قد تكون
استخدامات األلوان واألشكال بشكل عشوائي مثالً ,ليذا فإن معظم ما يصدر من الدول النامية من منتجات ال
يمكن أن ينافس المنتجات األجنبية.
 -3انعدام اليوية  :يقصد بيذه الناحية أنو في األسواق الكبيرة يسيل التعرف عمى ىوية العبوات والصناديق
المختمفة بالنظر إلييا من مسافة بعيدة نسبياً ,وذلك من خالل استخدام ألوانيا وطريقة تعبئتيا واالسم الواضح .
 -4المغة المستخدمة  :ضرورة استخدام لغة عالمية عند التصدير إلى األسواق الخارجية ,أو عمى األقل استخدام
لغة مفيومة في السوق الخارجية ,ألن استخدام المغة المحمية وبحدود معينة ال يفي بالغرض المطموب.
 -5الترويج واإلعالن  :وىذا الجانب محدود جداً عمى نطاق دولي ,كذلك عدم تصمم الرسالة بالشكل المقبول.
معايير وضع المعمومات عمى العبوة
إن من أىم وظائف التعبئة أن تضم معمومات يتم من خالليا تحقيق ىدفين أساسيين:
 -1توفير معمومات عن محتويات العبوة وطرق التعامل معيا خالل قنوات التوزيع.
 -2التعريف بالمنتج وأماكن إنتاجو وبيعو .
وىذه المعمومات غالباً ما تثبت عمى العبوة ضمن شكميا واطارىا الخارجي وفق معايير محددة عمى
النحو اآلتي :
أ -أن يسيل رؤيتيا بسرعة وبأقل جيد ممكن.
ب -أن تكون صحيحة وغير مضممة.
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ج -أن تكون مالئمة وتعكس ما بداخل العبوة.
د -أن تكون قابمة لالستيعاب بدون أي لبس أو سوء فيم خاصةً في الحاالت التي تتطمب القيام بإجراء معين
تستند عمى المعمومات المرفقة.
ه -أن تكون متوافقة مع القوانين والق اررات ذات العالقة.
عالمات التعريف بالعبوة
بادرت العديد من دول العالم إلى وضع وسن القوانين المتعمقة بالتعريف بالمنتجات والمحاصيل عن
طريق العبوة ذاتيا ,خاصةً أن العديد من العبوات توجو إلى أسواق عديدة وبمغات مختمفة ,مما يتطمب تحديد
ىوية المنتَج عمى نحو واضح ,وأىم ىذه البيانات :
 -1اسم المادة والعالمة التجارية لصانع العبوة.
 -2تاريخ اإلنتاج وانتياء الصالحية .
 -3الكمية التي تضميا العبوة.
 -4المواصفات الخاصة بالمواد وشيادة الجودة لمعبوة إن وجدت.
ومن الميم اإلشارة فيما يتعمق بتسويق المنتجات النباتية أن توضع بأسمائيا التجارية المتعارف عمييا
وليس بأسمائيا العممية ,كما أن معايير النوعية يجب أن تتوافق مع المعايير المتعارف عمييا دولياً أو محمياً .
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