
 

 

 آمارهايي جالب از توليد كيوي

 

 چيست؟ كيوي

. دكن مي رشد ها تاك روي زيرا كنند مي محسوب ها ميوه توت خانواده در را آن شناسان گياه از بسياري. چيني اصالت با است اي ميوه كيوي
 .است اينچ 3 تا 2 بين آن طول و شود مي بزرگ مرغ تخم يك اندازه به رسيده ميوه. است دليشز كيوي كيوي نوع ترين رايج

 و شيرين كيوي طعم و عطر. است داخل در ريز سياه هاي دانه از هايي رديف و روشن سبز گوشت با و اي قهوه رنگ به آن ظاهري شكل 
 .است اسيدي مقداري

 

 كيوي مصرف چگونگي

 ، آن زيباي ظاهر دليل به. دهند مي ترجيح نيز ميوه آب عنوان به را آن افراد از برخي اگرچه ، شود مي خورده خام صورت به معموالً كيوي
 .شود مي استفاده دسر براي خوراكي عنوان به اغلب

 مي نظر به همچنين. است K و C ، E هاي ويتامين و غذايي فيبر از سرشار  ميوه اين. است كيوي پايه بر جهان در غذا دسرهاي از بسياري
 ساير و سينه خس خس ، آسم بروز ميزان كه است شده داده نشان ، مطالعات از برخي در. است فراوان دارويي خواص داراي ميوه اين رسد

 مي ككم پذير تحريك روده سندرم به مبتال افراد در هضم بهبود به همچنين كيوي. داد كاهش كيوي مصرف با توان مي را تنفسي مشكالت
 .كند

 

 كيوي ميوه كشت و تاريخ

 سال در بار اولين براي ها دانه. شد جهاني و تجاري ميوه يك به تبديل نيوزلند به ورود با اما بود چين محلي ميوه نوزدهم قرن تا ميوه اين
 در ميوه اين. شود مي كشت تجاري صورت به نيوزيلند در محصول اين ، 1940 دهه  از.دادند محصول 1910 سال در و شدند كاشته 1906
 احتمال نيز كيوي نام. يافت جهاني گسترش هاآن توسط شدند مستقر نيوزلند در كه آمريكا ارتش اعضاي حضور با دوم جهاني جنگ زمان

 نام كيوي ، حقيقت در. است گرفته قرار  آن صادراتي رسمي نام 1974 سال در و شده اطالق ميوه اين به 1959 سال حدود در بار نخستين
 و توليد جهان كشورهاي ساير در ، 1980 دهه شروع با همچنين. دارد كيوي ميوه به فراواني ظاهري شباهت كه است نيوزلند ملي پرنده

 .شد آغاز كيوي صادرات

  

 ميوه توليد و دادن گل براي. يابد مي پرورش هستند، معتدل هواي و آب داراي عمدتاً كه جهان سراسر در كشورها از بسياري در كيوي امروزه
  كشت هنگام در باغداران. شود مي انجام پيوندي صورت به آن كاشت وقت در جويي صرفه منظور به. است الزم زمان سال هفت تقريباً نهال
 . شود انجام خوبي به افشاني گرده تا كارند مي نر گياه 1 ماده تاك 8 تا 3 هر براي

  

  



 

 

 

 كيوي توليدكننده برتر كشورهاي

 چين

 است شده مواجه متعددي المللي بين  رقباي با تازگي به كه است چين كشور جهان در كيوي توليدكننده  برترين

 استانهاي در و غربي جنوب كوهستاني مناطق در بيشتر كيوي  چين در. كند مي توليد متريك تن 1،765،847 تقريبا ساالنه كشور اين. 
 عمده. است كيوي بيشتري  هاي گونه توليد به قادر چين ، است بومي ميوه يك چين در كيوي كه آنجا از. يابد مي پرورش سيچوان و شانشي

 .هستند فرانسه و كره ، روسيه ، ژاپن كشورهاي چين كيوي واردكنندگان

 

 ايتاليا

 نزديك االنهس ايتاليا در. است ايتاليا جهان در كيوي بزرگ كننده توليد دومين بدانيد بايد اما بوديد نيوزلند اسم منتظر احتماال و كرديد تعجب
 ، انگور دتولي براي كه خود موجود پيش از زيرساختهاي با كيوي  كشت هاي روش تطبيق با كشور اين. شود مي كشت كيوي تن هزار پانصد به

 . شود وارد رقابتي المللي بين بازار در سرعت به  توانسته شود مي استفاده

 ، تاپيمون ، التينا: كرد يافت زير مناطق در توان مي را كيوي هاي باغ بزرگترين. است شده كشت ايتاليا در كيوي ، 1970 سال در بار اولين 
 ساير به آن صادرات از  عمده درصد. است جهان شمالي نيمكره در كيوي درصد 70 حدود  كننده توليد ايتاليا  اكنون. ونتو و رومانا اميليا

 .رود مي لهستان و فرانسه ، اسپانيا ، آلمان جمله از اروپايي كشورهاي

 

 نيوزلند

 شورك اين ، متوسط طور به. است است جهان در كيوي توليد بزرگ كشور سومين اكنون بود كيوي تجارتي كشت مهد روزگاري كه كشوري
 .است كرده كشت كيوي تن 382,337 تقريباً

 است جهان در كيوي هاي مارك ترين شده شناخته از يكي ، Zespri شركت استقرار محل نيوزيلند 

 .دارد درآمد كيوي فروش محل از نفت بشكه ميليون 20 معادل سال در كشور اين

 . دارد اختيار در را جهاني بازار سهم از ٪30 حدود كشور اين ، امروز



 

 

 

 :يدكن مي مشاهده كنند مي صادر تجاري صورت به را محصول اين كه كننده توليد اصلي كشور ده در كيوي ميوه محصول ميزان زير جدول در

 

 

 1،765،847  چين  1

 447،560  ايتاليا  2

 382،337  نيوزلند  3

 255،758  شيلي  4

 162،800  يونان  5

 55،999  فرانسه  6

 41،635  تركيه  7

 31603  ايران  8

 29،225  ژاپن  9

 27300  متحده اياالت  10

 

 

 


