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البيولوجيحسب النمط  األشجار المثمرةالقائمة اإلسمية لمنتجي 

الصنفالمنطقةوالية المشروعالمنتج

لوزالسواسيالمهديةعبد هللا الزين

فستق -تين -لوز الكاف الشرقية الكاف عبد القادر بن خميس

 لوز شربان -المزاهدة المهدية عبد الجليل الحمروني

قوارص -تين -لوززغوانغوانزعبد الخالق بوجناح

غالل مختلفةبنزرت -أوتيكبنزرتعادل المعيز

رمانشننيقابسجمعية صيانة واحة شنني

غالل مختلفةقفصةقفصةجمعية التفاءل 

فستقسيدي بوزيد سيدي بوزيدبلقاسم العرضاوي

لوزأوالد الشامخالمهديةبلقاسم فرحات

 شركة

"Bio andalous"
ةسلوقيباجة

 -قوارص -رمان

 مشماش-كرز

 شركة 

"Bostane Agro"
قوارص -بوصاعمرناقبن عروس

مركز التكوين والرسكلة 

الفالحي زركينة "قروانة"
رمانزركينقابس

المركز الجهوي للبحوث في 

البستنة والفالحة البيولوجية
رمان -مشماش -تينشط مريمسوسة

المركز الفني للفالحة 

 يةالبيولوج
قوارصشط مريمةسوسة

-لوزأوالد داللقفصةداللي رابح

رمانتوزرتوزرداني راشد

 شركة 

"Dedia Ranch"
لوز -خوخبئر حليمةزغوان
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 الصنف المنطقة والية المشروع المنتج

 لوز -فستق بوليفة الكاف المدرسة العليا للفالحة بالكاف

 Elleuch شركة "

Turba9" 
 زلو عقارب صفاقس

 تين بن قردان مدنين الصيد محمد

 بني خيار -الصمعة نابل ضيعة "خيرة"
 -لوز- -قوارص

 تين -رمان

 لوز صفاقس صفاقس فوزي ميالدي

 فتحي النيفر

 ""Socohuileشركة  
 لوز صفاقس  صفاقس

 خوخ -لوز بئر مشارقة زغوان ضيعة أمال بن خلف

 غالل مختلفة المرناقية منوبة ضيعة بيو الصايم

 فستق -لوز بئر علي نصيب قفصة ضيعة جمال دريدي

 -فستق -لوز القصرين القصرين ضيعة بيرانو

المجمع اإلجباري لفالحي 

 الكروم و منتجي الغالل
 عنب بنزرت بنزرت

جمعية التنمية الفالحية 

"Claire Fontaine" 
 غالل مختلفة -تين -يبارت -جبة باجة

جمعية التنمية الفالحية 

 "2"مارث 
 رمان قابس قابس

جمعية التنمية الفالحية 

 "3"مارث 
 مشماش قابس قابس

جمعية التنمية الفالحية 

 "5"مارث 
 ليمون قابس قابس

جمعية التنمية الفالحية "نور 

 واد براهم"
فستق -لوز فريانة  القصرين  
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 الصنف المنطقة والية المشروع المنتج

 ققفصة قفصة قوادرية عثمان
 -خوخ -قوارص

-تقفس  

 قفصة قفصة حد الزين بالطيب
 -تين -لوز -مشماش

تفاح-خوخ  

 لوز واد الكنز زغوان محمد حسين صفر

 لوز -بومرداس -السواسي -الجم المهدية معصرة فتحي لزرق

 لوز صفاقس صفاقس معصرة القرقوري

 لوز المهدية المهدية معصرة ناجي السعيد

 برج طويل أريانة جليلة بحري
-فستق -رمان -لوز

 عوينة-تفاح

 غالل مختلفة الفحص -جوقار زغوان شركة "قصر الزيت"

 غالل مختلفة بئر بورقبة نابل لسعد حسونة

 لوز طبربة منوبة مطاحن محجوب

 لوز مرناق بن عروس MEDOLEAشركة 

 قوارص تاكلسة نابل ضيعة مكي بن رحومة

 لوز صفاقس صفاقس محمد بن سعيدة

 رمان -تين الهوارية نابل شاكرمحمد ناصر 

غالل مختلفة -لوز صفاقس صفاقس منصف بن عياد  

 قلعة سنان الكاف ناجية لعبيدي
 -تين -كرز -ليمون

 تفاح

 OMEGAشركة "

TUNISIE" 
 غالل مختلفة بوزيد سيدي سيدي بوزيد

 لوز منزل شاكر صفاقس المركب الفالحي "السالمة"

الرباعي بن الصحبي 

 الميزوري
 تين قابس -معزير بسقا

 لوز جريصةال الكاف كريم ريو
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 الصنف المنطقة والية المشروع المنتج

 غالل مختلفة -لوز المكنين -منزل الفارسي المنستير " SETPAشركة "

 مارث -زركين قابس سعيد بن سالم الحزامي

 -قوارص -مشماش

 -بوصاع -رمان

عوينة -إجاص  

 خوخ دينزرم المنستير صالح بن محمد مبروك

 بئر علي بن خليفة صفاقس سالم قالل
-ليمون  -تين -لوز

 -خوخ -فستق

عنب -فستق سيدي عيش قفصة "SEBA Sarlشركة "  

 سليم فندري
صفاقس/ سيدي 

 بوزيد
 فستق -لوز صفاقس

شركة اإلحياء والتنمية 

 الفالحية برج شكير
 لوز ردوار هيش تونس

شركة اإلحياء والتنمية 

 ة"البركالفالحية "
 ليمون -فستق -لوز طبربة منوبة

شركة اإلحياء والتنمية 

 اإلعتزاز"الفالحية "
 لوز صفاقس سيدي بوزيد

شركة اإلحياء والتنمية 

 الخضراء"الفالحية "
 لوز -فستق -قوارص القصرين القصرين

 فستق -تين -لوز طريق الحامة قابس شركة "أمل"

 قفست الكاف -زعفرانة  الكاف شركة "السنابل"

 غالل مختلفة المعروف سليانة شركة أعشاب تونس

الشركة التعاونية للخدمات 

 الفالحية
 فستق ماجل بلعباس  القصرين

الشركة الفرنسية التونسية 

 "قطرانة"
 فستق -لوز سيدي بوزيد سيدي بوزيد

 لوز  الفحص زغوان شركة ياسمين الفالحية
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 الصنف المنطقة والية المشروع المنتج

 فستق -لوز قابس القصرين "South Organicشركة "

 لوز السرس الكاف طارق بن الصادق الرزقي

 شركة 

Tunisia Nature 
 لوز زغوان زغوان

 لوز عقارب صفاقس زهية بوزويتة

 لوز صفاقس صفاقس شركة "زياتين صفاقس"

 المصدر : اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية 


