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االفتتاحية

تعتبر الندوة العالمية حول التنمية المستديمة “ريو +20” التي انعقدت بالبرازيل برعاية األمم المتحدة في جوان 
2012 أكبر تظاهرة دولية في هذا المجال ولقد ساهمت في مزيد التوعية والتعاون وتبادل اآلراء والنقاش خالل 

أسبوعين من المحاضرات و ورشات العمل حول التنمية المستديمة.

مجلة الفالحة البيولوجية

مساهمة الفالحة البيولوجية في التنمية المستديمة

لقد وقع التأكيد خالل هذه الندوة على :
- دور المجتمع المدني والجمعيات وخاصة المنظمات الشبابية واإلعالم في أهمّية “الربيع البيولوجي” المتعلق 

بمزيد إشعاع الفالحة البيولوجية.
- تجديد التزام الدول بالتنمية المستديمة ودعم برنامج البيئة العالمي وتركيز منتدى سياسي عالمي حول التنمية 

المستديمة.

لق�د أكّدت التوصيات النهائية “المس�تقبل الّذي نريد” لندوة “ريو +20” عل�ى مفهوم االقتصاد األخضر 
وضرورة إيجاد حلول للمجاعة والفقر واألمن الغذائي واألمن المائي والتغذية المستديمة والصحة والبيئة والتنّوع 

البيولوجي والمالءمة مع التغيرات المناخية.

وتعتبر هذه التحديات فرصا جديدة للفالحة البيولوجية كي تس�اهم بصفة فعالة في مس�اعدة الفالحين على 
تحسين اإلنتاجية والمداخيل وذلك باستعمال تقنيات بيولوجية مالئمة مع الظروف المحلية ويتطلب هذا مواصلة 
العناية بقطاع الفالحة البيولوجية على مستوى البحوث والتكوين الجامعي والمهني واإلرشاد واإلحاطة والتأطير 

واالتصال والتبليغ وذلك على مستوى اإلنتاج والتحويل والترويج.

تعتبر ندوة “ريو +20” مناس�بة هامة بكل القطاعات االقتصادية بصفة عامة والفالحة البيولوجية بصفة خاصة 
وتساهم توصيات هذه الندوة في إرساء خارطة طريق لكل المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية لمزيد االلتزام 

بالبرنامج العالمي للتنمية المستديمة واالستئناس به في رسم وتنفيذ المخططات التنموية.
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◆ دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية

في إط�ار برنامج اإلرش�اد والتأطير والتكوي�ن في الفالحة 
البيولوجية لسنة 2012، قام المركز الفني للفالحة البيولوجية 
بتنظيم دورة تكوينية في الفالح�ة البيولوجية لفائدة مجموعة 
من باعثي مش�اريع والراغبين في التح�ول إلى نمط الفالحة 
البيولوجي�ة وذلك خالل الفت�رة الممتدة من 1 إلى 5 أكتوبر 

2012 بمقره بشط مريم.

تضمن برنامج هذه الدورة التكوينية عّدة مداخالت تطرقت إلى 
محاور مختلفة:

- أسس ومبادئ الفالحة البيولوجية،
- وضع قطاع الفالحة البيولوجية في تونس والعالم،

◆ يـوم تكويني حول »أمراض األشـجار المثمرة : الوقاية 
والمكافحة في الفالحة البيولوجية«

نّظم املركز الفين للفالحة البيولوجية يوم تكويين حول الفالحة 
البيولوجي�ة لفائدة إط�ارات وعملة مرك�ز التكوين المهني 
الفالحي بمارث وذلك يف إطار برنامج اإلرش�اد والتكوين يف 
جم�ال الفالحة البيولوجية وذلك يوم 18 أكتوبر 2012 بمقر 

المركز بمدينة زركين بوالية قابس.
- المراقبة والتصديق في الفالحة البيولوجية،

- تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية،

- إنتاج الخضروات في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج األشجار المثمرة في الفالحة البيولوجية،

- اإلنتاج الحيواني في الفالحة البيولوجية،

- إنتاج الزراعات الكبرى في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج النباتات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية،

- تحويل وجودة المنتجات البيولوجية،
- النواحي االقتصادية، الترويج واألس�واق العالمية للمنتجات 

البيولوجية،

وتخّلل ه�ذا التكوين حصص تطبيقية بمحطة تجارب المركز 
الفن�ي للفالحة البيولوجية في مي�دان الخضروات والقوارص 

والنباتات الطبية والعطرية وإنتاج الكمبوست.

- االستثمار في الفالحة البيولوجية.

◆ يوم تكويني حول الفالحة البيولوجية

نّظم املركز الفين للفالحة البيولوجية بالتعاون مع املندوبية اجلهوية 
للتنمي�ة الفالحية بباجة يوم تكويين حول »أمراض األش�جار 
المثمرة : الوقاية والمكافحة ف�ي الفالحة البيولوجية« وذلك 
يف إطار برنامج اإلرش�اد والتكوين يف جمال الفالحة البيولوجية 
لفائدة فالحين من مدينة تستور وذلك يوم 18 أكتوبر 2012 

بمقر خلية اإلرشاد الفالحي بمدينة تستور بوالية باجة.

تضمن برنامج هذه اليوم التكويني مداخلتين : تطرقت المداخلة 
األولى إلى أسس وتقنيات الفالحة البيولوجية والمداخلة الثانية 

إلى المراقبة والتصديق والقوانين في الفالحة البيولوجية.

◆ يوم تكويني حول اإلعداد للزراعات الكبرى في الفالحة 
البيولوجية

نّظم املركز الف�ين للفالحة البيولوجية بالتع�اون مع املندوبية 
اجلهوي�ة للتنمية الفالحي�ة بباجة يوم تكوي�ين حول اإلعداد 
للزراعات الكربى يف الفالحة البيولوجية وذلك يف إطار برنامج 
اإلرشاد والتكوين يف جمال الفالحة البيولوجية لفائدة الفالحين 
المنخرطين بمجمع واد المعدن وذلك يوم 11 ديسمبر 2012 

بمقر المجمع بمدينة نفزة بوالية باجة.

◆ يوم تكويني حول نتائج البحوث التطبيقية في الخضروات 
والزياتين البيولوجية

نّظمت املندوبية اجلهوي�ة للتنمية الفالحية باملهدية بالتعاون مع 
املركز الفين للفالحة البيولوجية يوم تكويين حول نتائج البحوث 
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◆ يـوم تكويني حـول »المنتجات البيولوجيـة : الجودة 
والترويج«

يف نطاق مواصلة برنامج التكوين لس�نة 2012، نّظم املركز 
الفين للفالح�ة البيولوجية ي�وم تكويين ح�ول »المنتجات 
البيولوجية: الج�ودة والترويج« لفائدة أعضاء الخاليا الجهوية 
للفالح�ة البيولوجية )المندوبيات الجهوي�ة للتنمية الفالحية، 
مراكز التكوين المهني الفالحي، اإلتحادات الجهوية للفالحة 
والصيد البحري( بكل واليات الجمهورية ولمختلف الهياكل 
الفالحية )المجام�ع المهنية، المراكز الفنية، الدواوين( وبعض 
املتدخلني يف قطاع الفالح�ة البيولوجية والفالحني الراغبني يف 
التح�ول إىل منط الفالحة البيولوجية وذلك يوم 13 ديس�مبر 

2012 بمدينة سوسة.
تضم�ن برنامج اليوم التكويني ث�الث مداخالت تطرقت إلى 

محاور مختلفة :
- جودة المنتجات البيولوجية،
- تحويل المنتجات البيولوجية

بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

في إطار األنش�طة المتعلقة بالبح�وث التطبيقية وتثمين نتائج 
البحوث خالل الموس�م الفالحي 2013/2012، تّم تركيز 
وبرمجة عّدة تجارب حول التسميد والحماية وتأقلم األصناف 
وإنتاج البذور وذلك بمحطة تج�ارب المركز الفني للفالحة 

البيولوجية بشط مريم.

التجارب في محطة المركز

- ترويج المنتجات البيولوجية،

التطبيقية في الخض�روات والزياتين البيولوجية وذلك يوم 12 
ديسمبر 2012 بمقر مركز التكوين المهني الفالحي بالسواسي 

بوالية المهدية.

◆ يوم تكويني حول أمراض التين وطرق الوقاية والمكافحة 
وتحويل اإلنتاج الفالحي

نّظم املركز الف�ين للفالحة البيولوجية بالتع�اون مع املندوبية 
اجلهوية للتنمي�ة الفالحية بباجة يوم تكويين حول أمراض التين 
وطرق الوقاي�ة والمكافحة وتحويل اإلنتاج الفالحي وذلك يف 
إطار برنامج اإلرش�اد والتكوين يف جم�ال الفالحة البيولوجية 
لفائدة الفالحين المنخرطين بمجمع العيون الصافية وذلك يوم 
20 ديسمبر  2012 بمقر المجمع بمدينة تيبار بوالية باجة.

كما تضمن برنامج اليوم التكويني عّدة شهادات حية من طرف 
ثّل�ة من المتدخلين في قطاع الفالح�ة البيولوجية من منتجين 

ومحولين ومصدرين.

- دراسة تأثير األسمدة البيولوجية المتكونة من الميكوريز على 
زراعة البطاطا البدرية حسب النمط البيولوجي.

- دراسة تأثير الزراعة السابقة الفصة المطعمة بالبكتيريا المثبتة 
لألزوت على زراعة البطاطا الفصلية حسب النمط البيولوجي.

- التسميد في زراعة القنارية حسب النمط البيولوجي.

- التس�ميد في زراعة الفلفل تحت البي�ت الحامي المتعدد 
األنفاق حسب النمط البيولوجي.

- المكافحة البيولوجية ضد مرض البياض الدقيقي على زراعة الفقوس 
تحت البيت الحامي المتعدد األنفاق حسب النمط البيولوجي.

- دراسة المقاييس الفيزيوكميائية والبيولوجية ألنواع مختلفة 
من الكمبوست متكونة من مواد عضوية مختلفة.
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كم�ا تّم برمجة تركيز تجارب ميدانية أخرىخالل الموس�م 
الفالحي 2013/2012 :

- مكافحة حشرة النمشة السوداء بضيعة زيتون بيولوجية بوالية 
زغوان.

- مدى تأثير بعض  األنواع من البكتيريات على مرض عين الطاوس 
“oeil de paon” في غراسات الزيتون البيولوجي بوالية منوبة.

- اس�تعمال طفيل التريكوقرام و الناموسية في مكافحة دودة 
التمور بضيعات بيولوجية بواليتي قبلي وتوزر.

- استعمال طفيل التريكوقرام في مكافحة دودة الرمان بضيعات 
بيولوجية بوالية قابس وباجة.

- تشقق الرمان في النمط البيولوجي بضيعة بيولوجية بشط مريم.

- مكافحة الذبابة المتوس�طية للفواكه باستعمال مصائد ذات 
جاذب غذائي و مبيدات بيولوجية بضيعة خوخ بيولوجية بوالية 

زغوان.

- اس�تعمال مبيدات وطرق لمكافحة مرض الس�كوليت في 
غراسات الفس�تق البيولوجي بضيعة فس�تق بيولوجية بوالية 

سيدي بوزيد.

- م�دى تأثير بعض  األن�واع من البكتيري�ات على مرض 
الس�ل“Tuberculose” في غراس�ات الزيتون البيولوجي 

بوالية القيروان.

- تأقل�م األصناف بالنس�بة لمختلف الزراع�ات )المحمية 
والحقلية(.

- تطبيق برامج تس�ميد في زراعة الخضروات باالعتماد على 
المستسمد وسائل المستسمد والغبار واألسمدة التجارية لغاية 

تحسين المردودية.
- حماية الخضروات من اآلفات واألمراض باستعمال مستخلصات 

نباتية ومبيدات بيولوجية وحشرات نافعة وسائل المستسمد.
- التحكم في تقنيات إنتاج بذور الخضروات حس�ب النمط 

البيولوجي.
- اس�تعمال الغطاء العضوي لمكافحة األعشاب الطفيلية في 

زراعة الخضروات. 
- التحكم في تقنيات إنتاج التوابل البيولوجية.

- دراس�ات حول التداول الزراعي، الكثاف�ة الزراعّية، حراثة 
األرض والميكنة الفالحية في زراعة الخضروات.

- تأقلم األصناف في زراعة النباتات الطبية والعطرية البيولوجية.

- التحكم في تقنيات إنتاج العسل بإعتماد النمط البيولوجي.

وتجدر اإلشارة أّنه يقع متابعة النواحي الفنية اإلقتصادية ألغلب 
هذه التجارب.

- تأقلم األصناف في الزراعات الكبرى البيولوجية.

في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين المركز والفالحين من جهة 
وبين المركز والهياكل الفالحية من جهة أخرى، واصل المركز 
الفني للفالح�ة البيولوجية متابعة التج�ارب الميدانية المرّكزة 
بالضيعات النموذجية خالل الموسم الفالحي 2012/2011.

تجارب ميدانية

- استعمال كائنات حية دقيقة مضادة لمكافحة بعض األمراض 
الفطرية للعنب.

- مكافحة الزيلي باس�تعمال مس�تخلصات نباتية و مبيدات 
بيولوجية بضيعات لوز بيولوجية بواليات المهدية والقصرين.

  Biocach( مدى تأثير استعمال بعض المبيدات البيولوجية -
وNimbicidine( في مكافحة حشرة الزيلي.

- مقاومة األعشاب الطفيلية في زراعة الثوم البيولوجي بإستعمال 
الغطاء العضوي.

- إنتاج البذور البيولوجية للخضروات االعرقية )مثال : الجزر(.

- تشخيص وإنتاج بذور التوابل البيولوجية )مثال : التابل، البسباس(.

- تسميد زراعة الطماطم الفصلية حسب النمط البيولوجي.
- مكافحة الذبابة المتوس�طية للفواكه باستعمال مصائد ذات 

جاذب غذائي بضيعة قوارص بيولوجية بشط مريم.

- دراسة تأثير األسمدة البيولوجية المتكونة من الميكوريز على 
زراعة البطاطا الفصلية حسب النمط البيولوجي.
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- جلسة عمل حول عمليات التدقيق لهياكل المراقبة والتصديق 
في الفالحة البيولوجية وذلك ي�وم 16 أكتوبر 2012 بمقر 

وزارة الفالحة،

- إجتماع فني مع مجموعة من الفالحين البيولوجيين في إطار 
إبرام إتفاقية تعاون مع المركز الفني للفالحة البيولوجية لتركيز 
تج�ارب ميدانية حول الزراعات الكبرى البيولوجية وذلك يوم 
1 نوفمب�ر 2012 بمقر المندوبية الجهوي�ة للتنمية الفالحية 

بزغوان، 
- ي�وم إعالمي تطبيقي حول تقنيات إنتاج الحبوب البيولوجية  
وذلك يوم 27 نوفمبر 2012 بمجمع التنمية بالجوف الزريبة 

بوالية زغوان،
- إجتماعين حول تجسيم مش�روع التعاون الدولي التونسي 
اإليطالي »الم�وارد المهاجرة : تكوي�ن وتمويل في القطاع 
الغذائ�ي البيولوجي وذلك خالل ش�هر نوفمبر 2012 بمقر 

المنظمة الدولية للهجرة بتونس،

- ي�وم إعالمي جه�وي للزيتون بنابل بالتنس�يق مع اإلتحاد 
الجهوي للفالح�ة والصيد البحري والجامعة الجهوية لمنتجي 
الزياتين بنابل  وذلك يوم 27 نوفمبر 2012 بمقر والية نابل،

- إجتماع اللجنة المكلفة بتس�يير عملي�ة تقييم اإلجراءات 
اإلدارية حول قطاع الفالحة البيولوجية وذلك يوم 22 نوفمبر 

2012 بمقر وزارة الفالحة،

- ندوة جهوية حول الفالحة البيولوجية دعامة للتنمية المستدامة  
وذلك يوم 29 نوفمبر 2012 بمحمية صدين بوالية الكاف،

- ندوة لتنمية وتطوير التقنيات في الزراعة العضوية وذلك من 
21 إلى 27 ديسمبر 2012 بجامعة نزوى بسلطنة عمان،

االتصال والتبليغ

ملتقيات

نظم المركز الفني للفالحة البيولوجية وساهم في تنظيم وتنشيط 
عّدة ملتقيات وورش�ات عمل على الصعيد الوطني و الدولي 

وذلك بالتنسيق مع عّدة هياكل :

- ندوة عالمية ح�ول الفالحة البيولوجي�ة ألعضاء الجمعية 
الدولية للبحوث في الفالحة البيولوجية وذلك من 13 إلى 19 
سبتمر  2012  بجامعة دنكزك بمدينة سيول بكوريا الجنوبية،

- يوم إعالمي حول الفالحة البيولوجية وذلك يوم 19سبتمبر 
2012 بمدينة تاكلسة بوالية نابل،

- إجتماع فني حول إعداد برنامج الزراعات البيولوجية لموسم 
2013/2012 في إطار األنشطة الس�نوية الخاصة بإتفاقية 
التعاون مع المجمع المهني المش�ترك للخضر وذلك يوم 20 
س�بتمبر 2012 بمقر المركز الفني للفالحة البيولوجية بشط 

مريم،

- ندوة حول »الفالحة البيولوجية وإنتاج العنب : الواقع واآلفاق« 
في إطار مش�روع تعاون دولي مع المعهد المتوسطي الزراعي 
بمنبولي بفرنسا وذلك يوم 11 سبتمبر 2012 بوالية مدنين،

- ورش�ة عمل حول أهّم نتائج البح�ث التطبيقي والمخبري 
الخاصة بأنش�طة وحدة البحث في زراعة الخضروات العادية 
والبيولوجية وذلك يوم 27 سبتمبر 2012 بمقر المعهد العالي 

للعلوم الفالحية بشط مريم،

- ورش�ة مبادرة حول الفالحة البيولوجية وآفاق االس�تثمار 
بمحضنة المؤسسات الفالحية »الطموح والمبادرة« وذلك يوم 
3 أكتوبر 2012 بمقر المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم،

- ندوة حول تثمي�ن األصناف المحلية للخضر عبر المنتجات 
ذات المنشأ لفائدة الفنيين من مختلف الهياكل الفالحية وذلك 
يوم 4 أكتوبر 2012 بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم،

زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

في إطار التعريف بأنش�طة المركز وبمبادئ وتقنيات الفالحة 
البيولوجية، تّم استقبال وتأطير العديد من الزائرين بمقر المركز 

ومحطة التجارب التابعة له : 

إتصاالت

- العديد من الباعثين والمس�تثمرين الراغبين في بعث مشاريع 
في مختلف القطاعات في الفالحة البيولوجية.



7 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 12

أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

- الفالحين المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية.
- ممثلين عن الشرك�ة التونسية للمكونات والمعدات الفالحية 
 Andermatt« س�تيما« والش�ركة السويس�رية العالمية«

.»Biocontrol

- مجموعة من تالميذ الس�نة الثالثة مؤهل تقني مهني فالحي 
بالمعهد القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة القوارص  

العنب ببوشريك.

الزيارات الميدانية 

في إطار برنامج العم�ل الخاص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين 
في قطاع الفالحة البيولوجية، ت�ّم تنظيم عّدة زيارات ميدانية 
إلى الضيع�ات البيولوجية بمختلف الجه�ات وذلك لمتابعة 
مشاغل واهتمامات المنتجين والتأكيد على المراقبة المستمرة 
والم�داواة عند الحاجة بالمواد المس�موح باس�تعمالها في 
الفالحة البيولوجية والمروجة في البالد التونس�ية مع مواكبة 
وحصر مختلف الزراعات واألصناف والمساحات المخصصة 
للمنتجات البيولوجية وتقديم بعض المس�تجدات والنشريات 

حول قطاع الفالحة البيولوجية : 

- الضيعة التربوية للمعاقين بسيدي ثابت )تربية دواجن اللحم 
والبيض( : زيارتان.

- ضيعة مكي بالرحومة بمعتمدية تاكلسة بوالية نابل )أشجار 
مثمرة خاصة القوارص( : زيارة. 

- ضيعة محمد حس�ين صفر بمعتمدية الزريبة بوالية زغوان 
)زراعات كبرى( : زيارتان.

- ضيعة حاف�ظ عكروت بمعتمدية حي�درة بوالية القصرين 
)خضروات( : زيارة.

-خبراء من منظمة األم�م المتحدة لألغذية والزراعة في إطار 
إعداد دراس�ة حول قطاع زيت الزيتون لفائدة البنك األوروبي 

إلعادة اإلعمار.

- ضيعة قصر الزيت للسعد الجديدي بمعتمدية الفحص بوالية 
زغوان )زراعات كبرى( : زيارتان.

- ضيع�ة مالك األخوة بمعتمدية س�يدي مريح بوالية زغوان 
)زراعات كبرى( : زيارتان

- ضيعة منير بوستة بمعتمدية سيدي مريح بوالية زغوان )زيتون 
وأشجار مثمرة( : زيارة.

- مجموعة من الفالحين المنخرطين الجدد في منظومة الفالحة 
البيولوجية بوالية القيروان.

- ضيعة علي إبالة بمعتمدية الحاجب بوالية صفاقس )زيتون(: 
زيارة.

- ضيعة عبد الرحمان وغفران بوالية الكاف )زراعات كبرى 
وأشجار مثمرة( : زيارة.

- ضيعة شركة السنابل بوالية الكاف )زراعات كبرى، أعالف 
وإنتاج حيواني( : زيارة.

- ضيعة محمد بن س�عيدة بمعتمدية الترب�ة بوالية صفاقس 
)زيتون( : زيارة.

- ضيعة عبد القادر بن خميس بوالية الكاف )زراعات كبرى(: 
زيارة.

- ضيع�ة محمد جهاد البيتري بمعتمدي�ة طبربة بوالية منوبة 
)خضروات( : زيارة.

- ضيعة شركة مطاحن محجوب بمعتمدية طبربة بوالية منوبة 
)خضروات( : زيارة.

- ضيعة عبد الجليل الحمروني بمعتمدية شربان بوالية المهدية 
)خضروات، أشجار مثمرة و زيتون( : زيارة.

- ضيعة الش�ركة التعاوني�ة ماجل بلعب�اس بوالية القصرين 
)زراعات كبرى، خضروات، زيتون وأشجار مثمرة( : زيارة .

- ضيعة المجمع المهني المش�ترك للخضر بقربة بوالية نابل 
)خضروات( : زيارة. 

- ضيعة مجمع التنمية نور أوالد براهم بمعتمدية فريانة بوالية 
القصرين )زراعات كبرى، زيتون وأشجار مثمرة( : زيارة.

- ضيعة مجمع واد المعادن بمعتمدية نفزة بوالية باجة )زراعات 
كبرى، زيتون و أشجار مثمرة( : زيارة.
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- ضيعة مجم�ع العيون الصافية بمعتمدي�ة تيبار بوالية باجة 
)زراعات كبرى، زيتون وأشجار مثمرة( : زيارة .

- ضيعة المجمع المهني المشترك للخضر بمنوبة )خضروات(: 
زيارة 

- ضيعة معز الصايم بمعتمدية المرناقية بوالية منوبة )خضروات 
و إنتاج حيواني( : زيارة.

- ضيعة الش�ركة الفرنسية التونس�ية القطرانية بوالية سيدي 
بوزيد )زيتون، أشجار مثمرة وطحالب( : زيارة.

- ضيعة محمد بن عبد الرحمان بجمال بوالية المنستير )إنتاج 
حيواني( : زيارة.

- ضيعة مركز التكوين المهني الفالحي بجمال بوالية المنستير 
)إنتاج حيواني( : زيارة.

- ضيعة جمعية التفاؤل للمعوقي�ن بوالية قفصة )نباتات طبية 
وعطرية( : زيارة.

-ضيعة مركز شبدة ببن عروس )إنتاج عنب المائدة( : زيارة .

تظاهرات

◆ المشـاركة في الصالون الـدويل للصناعـات الغذائية 
»SIIAS« واخلدمات

شارك المركز في الصالون الدويل للصناعات الغذائية واخلدمات 
»SIIAS« الذي احتضنه قصر المؤتمرات بتونس من 17 إلى 
19 س�بتمبر 2012 حيث تّم تنظي�م جناح لعرض معلقات 
حائطية ومطويات ومنشورات حول تقنيات اإلنتاج البيولوجي 

إلى جانب عرض المنتجات البيولوجية.
حول  دراسي  يوم  ضمن  جهوي  معرض  يف  املركز  شارك   -
الواقع  الفالحي  املجال  يف  املاحلة  والشبه  املاحلة  املياه  إستغالل 
واآلفاق الذي إلتأم بزنل بوالية املهدية يوم 22 نوفمرب 2012.

◆ المشـاركة في الصالـون الدويل لإلسـتثمار الفالحي 
 »SIAT« والتكنولوجيا

ش�ارك المركز ف�ي الصالون ال�دويل لإلس�تثمار الفالحي 
والتكنولوجيا »SIAT« الذي احتضنه قصر املعارض بالكرم 
من 10 إىل 13 أكتوبر 2012. ومتثلت املش�اركة يف إقامة 
جناح عرضت في�ه معلقات حائطية حول التعريف بمبادئ 

◆ المشاركة بمعرض اإلحتفال بثالثينية بعث وكالة النهوض 
باالستثمارات الفالحية 

شارك المركز في معرض اإلحتفال بثالثينية بعث وكالة النهوض 
باالس�تثمارات الفالحية الذى نّظمت�ه الوكالة من 8 إىل 10 

أكتوبر 2012 بشارع احلبيب برقيبة بتونس.

◆ المشاركة يف معرض الفالحة والصناعات الغذائية بقابس 
ش�ارك المركز يف معرض الفالحة والصناعات الغذائية بقابس 
الذي آلتأم من 13 إىل 16 ديسمرب 2012 بقصر املعارض بقابس.

وتقنيات اإلنتاج البيولوج�ي ونتائج البحوث التطبيقية وتوزيع 
العديد من المطويات والنش�ريات الفنية الصادرة عن المركز، 
إضاف�ة إلى عرض عينات من المنتج�ات البيولوجية الفالحية 
والغذائية لبع�ض المتدخلين البيولوجي�ن وبعض المدخالت 

البيولوجية من مستلزمات التسميد والحماية.

◆ ااملشاركة يف معرض جهوي باملهدية

 املنسقة : هانـم قريسـة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.
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تلعب البقولي�ات )الغذائّية و العلفّية( بصفة عامة دورا هاما يف 
االستراتيجيات الوطنية الفالحية. ومكانتها يف التداول الزراعي 
باملحافظة على خصوبة التربة وتنميتها ال ختفى على أحد. وهي 
متّثل موردا هاما للربوتينات يف تغذية اإلنسان واحليوان )من  24  

إىل 30 باملائة(.
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ومن جهة أخرى، فبعض البقوليات وخاصة الفول املصري ميكن 
استعماهلا كس�ماد أخضر لتحسني خصوصيات التربة. كما أّن 
جين القرون الطرية ميّكن األرض من حتصيل نسبة هامة من البقايا 
العضوية. و خاصّية تثبيت األزوت اهلوائي تقّلص آليا من استعمال 
الس�ماد األزويت وبالت�ايل خيفف من تلوث حق�ل املاء اجلويف 
بالنيت�رات. كما أّن التخصيص الس�نوي لبذور البقوليات يغين 
األرض باألزوت وميكن من تنويع املنتجات وحتسني دخل الفاّلح.

إنّ  زراعة البقوليات حس�ب النم�ط البيولوجي، كغريها من 
الزراعات، تتطّلب تطبيق كراسات الشروط واحترامها. وتزداد 
أمهيته�ا يف هذا النم�ط من اإلنتاج حلاجة الترب�ة والزراعات 
املختلفة والعليقة يف اإلنت�اج احليواين البيولوجي  لتلك الفوائد 
اجلّمة املنسجمة مع أس�س وأهداف الفالحة املستدمية )التنوع 
البيولوجي، التس�ميد البيئي الغري ملوث الذي يعّوض السماد 

الكيميائي املصّنع، العليقة البيولوجية ...(.

صورة رقم 1 : الفول نوع من البقوليات المهمة في 
التداول الزراعي

هناك من أصن��اف البقولي�ات املزروعة بتونس ،من حيث 
تقني���ات الزراع��ة، ما ه�و خريف��ّي )أصناف من 
الفول والع�دس والبقوليات العلفية( وحيت�اج إىل حتضري جّيد 
قبل أمطار اخلريف خصوصا إذا زرعت يف مس�احات شاسعة. 
وهناك ما هو ربيعّي )أصناف أخرى من احلمص واللوبيا...(. 
وتنّوع البقوليات  ميكن للفالح أن خيتار منها ما يتالءم مع مناخ 

اجلهة املتواجد فيها لالستفادة من مزاياها يف الدورة الزراعّية.
فالعدس مثال يع�رف باحتياجاته املح�دودة للماء ويوصى به 
يف اجلهات الش�به جافة ذات األمط�ار اليت تقّل عن 350 مم 
والتعاقب الزراعي يكون عدس/ش�عري. وعندما تصل كميات 
األمطار إىل 400 مم ميكن زراعة احلمص الش�توي يف نطاق 

التعاقب الزراعي الثالثي : محص/حبوب/علف.
أّما الفول والفول املصري واجللبان فيمكن زرعه يف املناطق شبه 
اجلافة إذا ما توّفرت إمكانّية الري التكميلي لتفادي نقص املاء.

ويف املناطق املطرّية اليت تفوق فيها كميات األمطار معّدل 450 
مم ف�اّن الفول والفول املصري واجللبان واحلمص الش�توي أو 
الربيعي ينصح بزرعه يف نطاق التداول الزراعي الثالثي أو الرباعي. 
ويعترب حتضري مهد البذور عامال من العوامل اهلامة لنجاح زراعة 
البقوليات  يف الفالحة البيولوجية بصفة عامة سواء كانت غذائية 
أو علفية خصوصا  للتقليل من األعشاب الطفيلية املنافسة على 
عناصر الغ�ذاء واملاء والضوء. كما أّنه ميّكننا من احلصول على 
بزوغ متجانس »levée homogène« وعلى أرض منبسطة 

تسّهل عملية الري واحلصاد.
ولذلك جيب حتضري األرض بعناية لتفادي تكّون قشرة على سطح 
األرض بعد األمطار واليت قد متنع تسّرب املاء واهلواء إىل العمق. 
 .»sols poreux« كما يستحسن الزراعة يف أراضي ذات مسام
ويستحس�ن اس�تعمال زراعة آحادّية البذر للتحّكم يف كثافة 
وعمق البذر مّث يلها مباش�رة حتدي�ل األرض. وميكن يف غالب 

األحيان استعمال آلة زرع احلبوب بعد تعديلها.
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  جدول رقم 1 :  خاصيات بعض البقوليات

 الكثافة توقيت الزراعةالزراعة

 اجللبان
سبتمرب/أكتوبر

اجللبان البدري
54 صم بني األسطر )خطوط الزراعة( و 5 صم على السطر )بني النباتات(   

نوفمرب/ديسمرب
اجللبان الفصلي

15 بذرة يف املتر على أسطر تتباعد 36 صم

احلمص
فيفري/ مارس

 احلمص الربيعي
32 نبتة يف املتر املرّبع 

نوفمرب/ديسمرب
 احلمص الشتوي

32 نبتة يف املتر املرّبع

50 صم بني األسطر )خطوط الزراعة(نوفمرب/ديسمربالعدس

أكتوبر/نوفمربالفول

 فول ذو بذرة كبرية
15 نبتة يف املتر املربع و 50 صم بني األسطر 

فول ذو بذرة صغرية
40 نبتة يف املتر املربع و 50 صم بني السطر

وهناك العديد من املعايري لتحديد نوعّية البذور وجودهتا :
- القدرة على اإلنبات،

- طاقة اإلنبات،
- احلالة الصحية،

- النقاوة النوعّية والصنفّية، 
- وزن 1000 حبة والوزن النوعي وغياب بذور األعش�اب 

الضاّرة مثل اهلالوك. 
- أّما من حيث تقنيات التسميد فرغم أّن البقوليات تعترب أصنافا 
حمّسنة خلصوبة التربة فإّن منّوها يكون أحسن يف أراضي غنّية باملواد 
العضوّية. وتقدمي الكمبوس�ت أو الغبار احليواين املرخص به يف 
الفالحة البيولوجية واستعمال تقنية السماد األخضر وتقنية الزراعة 
املتزامنة مع احلبوب يف بعض املناطق حيّسن اخلصائص الكيميائية 
والفيزيائية والبيولوجية للتربة. كما يوّفر العناصر املغذية وخصوصا 
العناص�ر الغذائية الصغرى الضرورية لنم�و النبتة. وميكن تقدمي 
كميات من الكمبوست أو الغبار كتسميد عضوي )خصوصا يف 

األراضي الفقرية( تتراوح بني 10 و20 طن/هك.

أّما التس�ميد العضوي بعنصر األزوت فيبقى رهينا مبدى قدرة 
البقوليات على تس�ديد حاجياهتا من تلك املادة ذاتيا بواسطة 
التثبي�ت البيولوجي لآلزوت اهلوائ�ي. وإضافته إىل التربة اليت 
تفتقد اللقاح البكتريي اخلاص بالصنف املزروع يساعد وال شك 

يف النمو اجلّيد.
إضافة عنصر الفس�فور الطبيعي يبقى رهينا باملس�توى احلرج 
للعنص�ر عند حتليل التربة الذي يت�راوح بني 5 و 8 أجزاء من 
املليون )6 بالنسبة للجلبان، 6 بالنسبة للحمص، 7 للفول و من 
5 إىل 8 للعدس(. ووج�وده بكميات تعادل أو تزيد عن هذه 

املستويات تغين عن إضافته.
تعترب البقوليات من األصناف النباتية اليت تتطلب كميات ال بأس 
هبا من البوطاس. وهلذا فتقدمي كميات طبيعية معقولة من شأنه أن 
حيّسن يف إنتاجّية الزراعة.  كما أّن للبقوليات احتياجات خاصة 
للعناصر املغذية الصغرى كاملولبدات والبور والكوبالط لتحسني 
مردودية تثبيت األزوت اهلوائي. وميكن إضافة تلك العناصر عرب 
اس�تعمال املدخالت )أمسدة، خمصبات التربة( املسموح هبا يف 

الفالحة البيولوجية بصفة تكميلية.
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صورة رقم 2 : تقنية السماد األخضر 

حس�ب نوعّية البقوليات ختتلف طريقة اجلمع واحلصاد. فهناك 
من البقوليات وخصوصا القرنيات ما جيمع كحبوب )احلمص، 
العدس، اجللبان، الفول، الف�ول املصري، القرفالة...(. وهناك 
منها ما حيش أو حيص�د ويوّضب كأعالف خضراء أو موضبة 
جمففة أو خمزونة كالسيالج أو القرط مبا يف ذلك بعض األعالف 

اخلشنة )الفول، الربسم، السلة،...(.

خاصّية التعايش بين الريزوبيوم والبقوليات

إّن أغل�ب البقوليات )90 %( تس�تطيع أن جتتمع تكافليا مع 
البكترييا ال�يت تثّبت أزوت اهل�واء )N2(  وحتوله إىل أزوت 
مستعمل من طرف البقول مقايضة بالسكر املصنوع عن طريق 
النبت�ة. والتعارف بني البقوليات والبكتريي�ا يكون عن طريق 
الربوتني اليت تؤلفها جذور النبت�ة واليت ترتب��ط بالبكترييا، 
عندئذ يبدأ الريزوبيوم )rhizobium(  يف إفراز احلوام��ض 
أندول خل�ي )indol acétique( وإندول كربوكس�يليك 
)indol carboxylique(  اليت تس�ّهل الدخول يف الشعور 

.)poils absorbants( املاّصة باجلذور

وبعد ذلك تتعّدى البكترييا اخلاليا األدمية لتصل أخريا إىل اخلاليا 
 )Nodules( القشرّية اليت تبدأ يف التكاثر بسرعة لتعطي عقيدات
حتتوي بداخلها على بكترييات. هذا التجّمع التكافلي هو خاص 
ألّن كّل صنف أو جمموعة أصناف من البقوليات هلا صنف معّين 

من البكترييا.

الزراعات  نظام  البقوليات في  أهمية 
الكبرى حسب النمط البيولوجي

تس�تعمل البقوليات عادة كس�ماد أخضر. وهي تقنية قدمية، 
متأكدة جّدا يف الدورات الزراعي�ة يف نظم الزراعات الكربى 
عموما وخصوصا احلبوب وتستعمل فيها البقوليات. وبتوفريها 
لكمي�ات كبرية من األغذية املتخّم�رة  توّفر هذه التقنية عامل 
تنشيط »stimulation« للحياة البكتريولوجية يف التربة. كما 
تساهم أيضا يف احلّد من األعشاب الضاّرة واملحافظة على رطوبة 
الترب�ة. وهي تقنية مهّمة جّدا لتحس�ني تركيبة التربة وتوازهنا 
فوجود الس�ماد األخض�ر خيّفض بدرجة كب�رية من االجنراد 

واالجنراف.

ويبّين اجلدول رقم 2 أمهّية البقوليات يف الدورة الزراعّية املعتمدة 
يف الزراعات الكربى بصفة عامة.

أقصى تقدير اقل تقدير املعدل الزراعة السابقة

+ 120 + 60   + 90 ارض استراحة مدة سنة

بقوليات علفّية
 )النفلة، السلة، القرفالة...(

   •  سنة واحدة
   • سنتني  

70 + 
160 +    

50 + 
100 + 

100 +
230 + 

بقوليات غذائّية
 )محص، فول، فول مصري،

جلبانة(
50 +20 +    100 +  

جدول رقم2  : المخلفات الزراعّية للزراعات السابقة 
لزراعة القمح )كلغ/هكتار(

أّم�ا حديثا فتس�تعمل البقوليات كتقنية » أق�ّل مدخالت« 
»low-input« و »خلي�ط احلبوب/بقوليات« : وهي تقنية 
مطّبقة حاليا يف الفالحة البيولوجية وعلى مس�احات واسعة يف 
أوروبا وأوكرانيا واس�تراليا. وهتدف هذه التقنية إىل التخفيض 
من التكلفة بالتقليل من املدخالت )التس�ميد...( والتدخالت
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احلقلية )احلراثة...(. وتعترب 6 س�اعات فقط يف اهلكتار كافية 
ل�كل العمليات الزراعية )من حراثة وزراعة وعناية وتس�ميد 

وحصاد(. 

ويف بعض األحيان تتم زراعة البقوليات بني احلبوب )50 صم 
بني الصفوف/خطوط الزراعة( إما باعتماد تقنية البذر املباش�ر 

أو املندمج.

المراجع

- كّراس الش�روط النموذجّي لإلنتاج النبايت حس�ب النمط 
البيولوجي )الرائد الرمسي عدد 19 يف 06 مارس 2001(.

حامت الشهيدي
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

إّن تطوير االنتاج البيولوجي من البقوليات من ش�أنه أن يساهم 
بصف�ة فعلية يف ختصيب األراضي الفالحية وتوفري توازن نوعي 
يف املنتج�ات الفالحية البيولوجية )البقوليات الغذائية(  وتطوير 
منظومة األع�الف )البقوليات العلفية( وبالتايل اإلنتاج احليواين 

البيولوجي. 

- كتاب زراعة البقول الغذائّية باملناطق ش�به اجلافة التونس�ية 
2001 ) دليل حقلي من اقتراح املدرسة العليا للفالحة بالكاف 

من تأليف أمحد املرواين ومنجي املالكي (. 

صورة رقم 3 : زراعة البقوليات مع الحبوب

 صورة رقم 4 : خليط حبوب/بقوليات

 صورة رقم 5 :  التداول الزراعي حبوب/بقوليات

الخاتمة
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بعض المعطيات حول تقنيات إنتاج القوارص البيولوجية

يكتس�ي قطاع القوارص بتونس أمهية بالغة، حيث ميسح حوايل 
22 ألف هكتار س�نة 2011 وق�ّدرت الكميات املنتجة من 

القوارص حبوايل 300 ألف طن سنة 2010. 
ال تزال مساحة القوارص البيولوجية بتونس حمتشمة إذ مل تتجاوز 
بعض العشرات من اهلكتارات )أقل من 100 هكتار( سنة 2011.

تندرج ه�ذه املقالة يف إطار إبراز التقني�ات املالئمة واملمكنة 
إلنتاج القوارص البيولوجية بتونس واليت هي يف متناول الفالح.

لـتسمـيـد ا

إّن تسميد غراسات القوارص البيولوجية، على غرار، غراسات 
األش�جار املثمرة األخرى، هو متش�ي عام  يهدف إىل الرفع 
من نسبة املادة العضوية بالتربة إىل املستوى املطلوب واملحافظة 
عليها من ناحية وإىل تغذية األشجار للمحافظة عليها وإنتاج مثار 

وافرة وجيدة من ناحية أخرى.
ويف جّل احلاالت ف�إّن عملية حتليل الترب�ة والتحليل الورقي 
ضرورية لتركيز برنامج تسميد يف بستان القوارص البيولوجية.

يعتمد تس�ميد غراس�ات القوارص البيولوجية باألساس على 
العناصر التالية :

الكمبوست

ميكن اس�تعمال خملفات احليوانات، اليت تعتم�د النمط الغري 
مكثف أو البيولوجي، يف تس�ميد القوارص البيولوجية وذلك 

بعد استشارة هيكل املراقبة والتصديق.
أّما بالنس�بة للغبار املتأيت من إنتاج حي�واين مكثف فالبد من 
قبل إس�تعماله يف غراسات   )Compostage( استس�ماده
القوارص البيولوجية، يف حني أّنه مينع استعمال الغبار املتأيت من 

.)Hors sol( إنتاج حيواين خارج التربة
ختتلف الكمية املنصوح هبا وذلك حسب عدة معطيات : نتائج 
حتلي�ل التربة، نوعية الغبار... غ�ري أّنه ميكن اعتبار معدل 20 

طن/هكتار/السنة كايف للقوارص البيولوجية.

إّن الكمبوست هو ختمري املادة العضوية اليت ميكن أن تكون خملفات 
حيوانات )غبار( و/أو خملفات نباتات )أوراق، أغصان، بقايا زبرية ...(.

وال بد من األخذ بعني االعتبار نس�ب مكونات الكمبوس�ت 
 )C/N( وذلك حىت نتحصل على نسبة الكاربون على اآلزوت

بني 20 و 40 يف بداية حتضري الكمبوست.
وجتدر اإلشارة أّنه ميكن حتضري كمبوست متأيت، أساسا، من فواضل 
غراس�ات القوارص على النحو التايل كمثال : 50% من زبرية  
 )C/N=17( أغنام )( و50% خملفات )غبارC/N=55( قوارص
وبالتايل تكون نسبة C/N ملكونات هذا الكمبوست يف بداية 

حتضريه : ))50*55( + )50*17((/100 = 35,15.
على غرار الغب�ار احليواين، ختتلف الكمي�ة املنصوح هبا، من 
الكمبوست، و ذلك حسب عدة معطيات : نتائج حتليل التربة، 
نوعي�ة الغبار إخل... غري أنه ميكن اعتبار  معدل 10 طن/هك/

السنة كايف للقوارص البيولوجية.
هذا وميكن اس�تعمال سائل الكمبوس�ت يف تسميد غراسات 

القوارص البيولوجية وذلك عرب الري التسميدي.

مخلفات الحيوانات )الغبار الحيواني(
األسمدة الخضراء

تعت�رب األمسدة اخلضراء م�ن أهّم العناصر يف تس�ميد حقول 
القوارص البيولوجية إذ تقع عملية البذر خالل ش�هر أكتوبر مّث 
يقع قلب الزراعة )الفول املصري مثال( يف التربة يف موىف ش�هر 
فيفري. وجتدر اإلش�ارة أّنه ال بد م�ن تنويع األمسدة اخلضراء 
لتنمية املواد املغذية بالتربة بصفة متوازنة. ونقدم يف اجلدول رقم 
1 كميات الكتلة احليوية )Biomasse( واآلزوت اليت ميكن أن 

توفرها بعض األمسدة اخلضراء يف التربة. 
األسمدة المعدنية الطبيعية

تستعمل األمسدة املعدنية الطبيعية كتكملة لألمسدة العضوية )خملفات 
احليوانات والكمبوست( واألمسدة اخلضراء كذلك  ميكن إضافتها 
إىل الكمبوست للترفيع من نسبة املواد املعدنية مثل الفسفاط الطبيعي.
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السماد األخضر

كمية الكتلة احليوية 
)Biomasse( اليت 

يوفرها السماد
 )قنطار/هك( 

كمية اآلزوت 
اليت يوفرها 

السماد
 )كلغ/هك(

220-350250-450الفول املصري
)Trèfle( 100-150150-250نفلة

)vesce( 230-250290-300القرفالة

 )Biomasse( جدول رقم 1: كميات الكتلة الحيوية
واآلزوت التي يمكن أن توفرها بعض األسمدة 

الخضراء في التربة

األسمدة العضوية التجارية

تس�تعمل األمسدة العضوية التجارية كتكملة لألمسدة العضوية 
والطبيعي�ة واخلضراء يف الري التس�ميدي املوضعي كما ميكن 

إستعماهلا يف الرش الورقي. 
تقع هذه العملية عند تسجيل نقص يف عنصر أو أكثر من العناصر 

النادرة )Oligo-éléments( على مستوى األشجار.

- احلديـد )Fe( : تتمثل عوارض نق�ص احلديد يف  ظهور 
اصفرار على األوراق احلديثة النمو. ويبدأ االصفرار بظهور لون 
أخض�ر باهت مث يتبعه ظهور اللون األصفر وىف مناطق متداخلة 
على الورقة، مع بق�اء األوردة )Nervures( خضراء. تظهر 

هذه األعراض بكثرة يف األراضي الكلسية.

◆  أهّم العناصر النادرة )Oligo-éléments( التي عادة 
ما تسجل نقصا في غراسات القوارص وكيفية معالجتها :

وملعاجلة هذا النقص ميكن استعمال املواد املدرجة ضمن اجلدول 
رقم 2.

جدول رقم 2: بعض المواد لمعالجة النقص في عنصر 
الحديد )Fe( لدى غراسات القوارص البيولوجية

 )Fe( نسبة احلديد 
)%( 

طريقة 
االستعمال اإلسم التجاري

6

الري املوضعي

Diaferrene
6 Ferveg 6
6 Ferveg +
6 Naturquel fe

6.2 Coda-fel
6.5 الرش الورقي Diaferrene HL
6.2

الري املوضعي
 والرش الورقي

Coda-fe-L

6
Sequestrènene 

138 Fe
6 Valliron 6
7 Naturmix- Fe 7

-  الزنك )Zn( :  تعترب أعراض نقص مادة الزنك من األكثر 
انتش�ارا يف غراس�ات القوارص. ميكن وصف هذه األعراض 
بالبقع الغري منتظمة، فاحتة اللون بني أوردة األوراق. يف احلاالت 

الشديدة، نالحظ إخنفاض حجم وعرض األوراق.

وملعاجلة هذا النقص ميكن استعمال املواد املدرجة ضمن اجلدول 
رقم 3. عوارض نقص الحديد على أوراق القوارص

عوارض نقص الزنك على أوراق القوارص
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طريقة االستعمالاإلسم التجاري
)Zn( نسبة الزنك 

)%(
CODA-Zn-L

الري املوضعي
 والرش الورقي

10.4
ZINVELL14

CITROMIL10

جدول رقم 3: بعض المواد لمعالجة النقص في عنصر 
الزنك)Zn( لدى غراسات القوارص البيولوجية

جدول رقم 4: بعض المواد لمعالجة النقص في عنصر 
المنقناز)Mn( لدى غراسات القوارص البيولوجية

 طريقةاإلسم التجاري
االستعمال

)Mn(نسبة املنقناز
)%( 

CODA-Mn-L
الري املوضعي 
والرش الورقي

6.2
NATURMIX-Fe3

CITROMIL18

وملعاجلة هذا النقص ميكن استعمال املواد املدرجة ضمن اجلدول 
رقم 4.

الحماية من اآلفات واألمراض

حلماية بستان القوارص البيولوجية من اآلفات واألمراض هنالك 
عدة طرق وقائية وأخرى للمكافحة ونقدم يف ما يلي بسطة عن 

تلك الطرق وكيفية تطبيقها حسب أهّم اآلفات واألمراض.

مالحظة : بالنسبة للجداول رقم 2، 3 و4 :
* ملزيد من التفاصيل يرجى االطالع على قائمة األمسدة املس�موح 
.www.ctab.nat.tn باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية أو موقع الواب
* هنالك عدة مواد أخرى بصدد التسجيل أو بصدد التجربة.

أهّم اآلفـات

)Cératite( الذبابة المتوسطية للفواكه ◆

هي ذبابة م�ن أخطر اآلفات اليت تصيب األش�جار املثمرة : 
القوارص، اخلوخ، البوصاع، املشمش، اهلندي ...

- املنقنـاز)Mn( :  ع�ادة يتم  اخللط ب�ني أعراض نقص 
الزنك واملنقناز. و يف غالب األحيان، يكون النقص يف هاتني 
املادتني مرتبطا.  تتمثل أعراض النقص يف ظهور بقع خضراء 
فاحتة لكن ليس كما هو احلال بالنسبة ملاديت الزنك واحلديد. 

كما ال يؤّثر النقص يف هات�ه امل�ادة يف حج�م األوراق.

عوارض نقص المنقناز على أوراق القوارص
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إّن درجة حرارة من 15 إىل 26 درجة مأوية ونس�بة رطوبة يف 
حدود 60 % تعترب من الظروف املالئمة لتواجد وانتشار الذبابة.

تضع األنثى بيضها  بعد أن تثقب قش�رة الثمار بالعضو احلامل 
للبيض مّث تقع عملية التفقيص وتدخل الريقة داخل الثمرة ويكون 
الثقب منفذ لدخول العديد من األمراض الفطرية والبكتريية اليت 
تس�اعد على حتلل وتفّتت الثمار لتتعفن وتس�قط وتصبح غري 

صاحلة لالستهالك.

• الوقاية واملكافحة
- التقنيات الزراعية : إّن مجع الثمار املصابة واملتس�اقطة على 
األرض، يف إباهنا، واس�تعماهلا يف الكمبوس�ت إثر تعريضها 
للح�رارة من خالل وضعها يف أكياس بالس�تيكية، ميّكن من 

ختفيض نسبة اإلصابة هبذه الذبابة.

- املصائد : إّن اس�تعمال املصائد ذات اجلاذب الغذائي مبقدار 
30 غرام من مادة الديآمونيوم فوس�فاط »DAP« يف 1 لتر 
من املاء وذلك مبعدل مصيدة أو أكثر يف كل ش�جرة أدى إىل 
نتائج مش�جعة مكنت من التنقيص م�ن خطورة هذه الذبابة. 
حيث يتّم  ج�ذب الذباب للمصيدة أين ميوت غرقا يف اخلليط 
)ال�»DAP« مع املاء( ويتم جتديد هذا اخلليط مرة يف األسبوع 
ويتم تركيز هذه املصائد بداية من عقد الثمار حىت موعد اجلين.

وجتدر اإلشارة أّن هنالك عدة مصائد أخرى ذات جاذب غذائي 
ميكن استعماهلا يف القوارص البيولوجية.

- املداواة باملواد املسموح باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية: 
 )Success appât( »ميكن استعمال مادة »السيكس�اس آبا
مبقدار 1.25 لتر يف اهلكتار. حتتوي هذه املادة على املادة الفعالة 
»سبينوزاد« )Spinosade(  وجاذب غذائي. كما أهنا مرخص 

باستعماهلما يف الفالحة البيولوجية.
وتتّم العملية مبداواة سطر على إثنني أو اجلزء اجلنويب للشجرة أو 
كذلك تركيز عدد من وحدات القرط )البالة( يف احلقل  ومداواته.

تعاد املداواة كل 8-10 أّي�ام بداية من توجيه الثمار إىل غاية 
موعد اجلين.

)Mineuses des agrumes( حافرة أوراق القوارص ◆

هي حشرة صغرية احلجم تصيب األوراق احلديثة. تضع بيضها 
على س�طح الوريقات احلديثة وبعد فترة ختتلف مدهتا حسب 
درجة احلرارة خت�رج الريقة وحتفر نفق�ا ملتويا داخل الورقة 
وتتغذى من داخلها ومن مّث تنتج األضرار. وعندما تس�تكمل 
الريقة منّوها ختتفي داخل الورق�ة اليت تصبح ملتوية مّث تتحول 
تلك الريقة إىل حشرة كاملة وهي فراشة صغرية احلجم )طوهلا 

حوايل 3 مم(.

• الوقاية واملكافحة
- التقنيـات الزراعية :  مبا أّن هذه احلش�رة تصيب األوراق 
احلديثة فنشاطها إذن مرتبط ضمنيا مبراحل منو شجرة القوارص. 
وللتذكري فإّن لشجرة القوارص 3 مراحل منو : الربيعي والصيفي 

واخلريفي.
تتمثل الوقاية من هذه احلش�رة يف التحكم يف تقنيات التس�ميد 
والري خالل كل مرحلة حىت حندث فارق )Décalage( زمين بني 
.)Nouvelles pousses( نشاط احلشرة وظهور النموات اجلديدة

- مرحلة النمو الربيعي :  تتمثل املكافحة الزراعية خالل هذه 
الفت�رة يف تعديل بعض األعمال الفالحية بكيفية تس�اعد على 
النمو املبكر لألش�جار خالل فترة تراجع نشاط احلشرة. حيث 
يبلغ النمو اخلضري درجة من السمك قبل بداية نشاط احلشرة 
وبالتايل ف�إّن الريقة، عند ظهورها، تصبح غري قادرة على ثقب 

األوراق وبالتايل تنقص األضرار.
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وتتمثل األعمال الفالحية يف القيام، بصفة مبكرة )مقارنة بفترة 
التسميد العادي( بالتس�ميد وبعمليات الري وذلك باالعتماد 
على املواد الغنية باآلزوت واملس�موح باس�تعماهلا يف الفالحة 
البيولوجية هذا إضافة إىل التس�ميد العض�وي باالعتماد على 

الكمبوست واألمسدة اخلضراء.
- مرحليت النمو الصيفي واخلريفي :  تتمثل املكافحة الزراعية 
خالل هاتني الفترتني يف التحكم يف الري والتسميد وذلك قصد 
التقليص من ظهور وكثافة األغصان واألوراق اجلديدة وبالتايل 

احلد من احلشرة ومن أضرارها.

- املداواة باملواد املسموح باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية:  
اس�تعمال الزيوت املعدنية بكمية تقدر ب� 1 لتر/100 لتر من 

املاء أو 0.4 لتر /100 لتر من املاء مع مبيد بيولوجي.

كما أّن دهن جذع الش�جرة مبستخلص »النيم« له نتائج جد 
إجيابية يف احلد من هذه اآلفة.

- املكافحـة البيولوجية: تعتمد املكافحة البيولوجية على دعم 
احلشرات النافعة خللق التوازنات الطبيعية مبا حيد بصفة ملموسة 
من فاعلية احلش�رة الضارة. وإّن اهلياكل البحثية يف هذااملجال 

قامت وال تزال بعدة أحباث يف الغرض.  

)Puceron( الزيلي أو المن  ◆

يعترب الزيلي )املن( من احلش�رات اليت تس�بب أضرارا فادحة 
بغراس�ات القوارص وذلك سواء كانت مباشرة على األوراق، 
حيث تلتوي وتصب�ح ذات منو بطيء جدا، واألغصان والثمار 
أو غري مباشرة كنقل الفريوسات أو بتكوينه غشاء عسلي على 
النبات مما ينقص من تنفس هذا األخري. للوقاية من، ومكافحة، 

هذه اآلفة ننصح الفالح ب� :

- العمل على إعادة التوازنات الطبيعية لظهور عّدة حش�رات 
ومن أمّهها الككسينال )Coccinelle( العدو األول للزيلي.

 »Biocatch«و »Nimbicidine« :استعمال املبيدات التالية -
و»Tracer« وذلك عن�د بداية ظهور اإلصابة يف الربيع. وقد 

أدى استعمال هاته املبيدات إىل نتائج أولية مشجعة. 

- استعمال مستخلصات النباتات على غرار: احلريقة، األقحوان، 
امليليا آزيداراخ ... )آنظر كيفية التحضري وجرعات االستعمال 
يف العدد 2 من جملة الفالحة البيولوجية أو عرب موقع واب املركز 

الفين للفالحة البيولوجية : حمور النشريات الفنية(.
- تعترب املصائد الالصقة الصفراء من أهّم الطرق ملكافحة حشرة 

املن يف غراسات القوارص البيولوجية.
)Cochenille( والنمشة )Acariens( القرديات  ◆

 Formes( إّن املداواة بالزيوت املعدنية لألش�كال الشتوية
hivernantes( ناجع هلاتني احلشرتني. كما ميكن استعمال 
الزيوت الصيفية بالنس�بة للنمش�ة ومادة البخارة بالنس�بة 

للقرديات. 
تؤدي اإلصابة احلادة حبش�رة النمشة )Cochenilles( إىل 
ظه�ور مرض الفيماج�ني )Fumagine( حيث يؤدي إىل 
تدين اإلنتاج والقيمة التجارية للغالل وللوقاية من هذا املرض 

ننصح ب�:
- جتنب اإلفراط يف الري وبالتايل الرطوبة.
- القيام بالتقليم املناسب لتهوئة الشجرة.

- قص احلطب ذي اإلصابات احلادة مث رحيه و اس�تعماله يف 
الكمبوست.

)Teigne du Citronnier( عثة الليمون  ◆

ملكافح�ة هذه اآلف�ة ننصح الفالح باس�تعمال الباس�يليس 
)16000UI/mg( مبقدار 350 ملل/100 لتر من املاء. 

أهّم األمـراض

تتعرض بساتني القوارص لإلصابة بالعديد من األمراض البكتريية  
والفطرية وغريها وهنالك إمكانية اس�تعمال مواد حناس�ية يف 

أواخر الشتاء للحد من تطور بعض األمراض.

)Gommose: Phytophthora sp( مرض القموز  ◆

ينت�ج هذا املرض عن فطريات موج�ودة يف التربة ويتأثر منوها 
إجيابا بالظروف الرطبة وكثرة املاء بالتربة.
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م�ن عالمات اإلصابة : تلون اجلذع حيث يأخذ لونا داكنا مع 
ظهور نوع من الس�يالن عليه حيث يؤدي إىل تيّبس األماكن 
املصابة و بالتايل يعطل “القوم” يف احلاالت املتقدمة من املرض 
دوران العص�ارة )Circulation de la sève( داخل أعضاء 

الشجرة فينتج عن ذلك موت الشجرة تدرجييا.
للوقاية من، ومكافحة، هذا املرض، ننصح الفالح ب� :

- اس�تعمال أصول ).P.G( مقاومة للمرض على غرار الرنج 
 .)Bigaradier(

- استعمال مشاتل س�ليمة ومصادق عليها وذات نقطة تلقيم 
عالية لكي ال يقع ردمها عند الغراسة.

- تفادي الغراسة يف املنخفضات واألراضي الطينية.
 )Double cuvette( طريقة ري مناسبة مثل طريقة احلوضان -

أو الري املوضعي.
- إزالة القش�ور املصابة حىت ندرك األماكن الغري مصابة مّث يقع 

.)Argile( عرضها ألشعة الشمس ودهنها بالطني
- من األرجح تقليع األشجار ذات اإلصابات احلادة.

)Malsecco( مرض المالسيكو  ◆

يظهر مرض »املالسكو« باألوعية مث بعد 4 - 5 سنوات تظهر 
اإلصابات على األوراق وميكن مشاهدهتا بالعني املجردة. 

رزنامة ألهّم أشغال بستان القوارص البيولوجية 
طوال السنة

نقدم ضمن اجلدول رقم 5 رزنامة ألهّم أشغال بستان القوارص 
البيولوجية طوال السنة. وجتدر اإلش�ارة أن هذه الرزنامة هي 
تقديرية وتوجيهية وميكن أن يطرأ عليها تغيري ما وذلك لسبب أو 
آلخر: الظروف املناخية، جهات اإلنتاج، عدم تواجد الشتالت 

عند موعد الغراسة إخل...

المراجع

 . www.onagri.tn :موقع واب -
 www.ctab.nat.tn :موقع واب -

- جملة »تونس اخلضراء«:  نوفمرب-ديسمرب 2002.
- جملة »الفالحة«: جوان 1998.

يوسف عمر
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

- Mzali, M. et Lasram, M., 2000. L’arboriculture 
fruitière en Tunisie : volume3 : Les arbres à pépin, 
les agrumes et la vigne de table.

- Mzali, M, 1999. L’arboriculture fruitière en 
Tunisie : volume1 : Généralités sur les techniques 
d’arboriculture fruitière.

إذن البّد من اس�تعمال حتاليل حديثة ومتطورة ملعرفة إن كان 
املرض متواجد أو ال خاصة بالنس�بة للش�تالت اجلديدة قبل 

غراستها. 
تبدأ إصابة مرض »املالسكو« باألوراق مث تتجه حنو األسفل، إذن ميكن 
قص اجلزء املصاب قبل نزول املرض إىل أس�فل الشجرة وذلك بعد 
التأكد من عدم تواجده يف اجلهة السفلية عن طريق التحاليل الالزمة.

للوقاية من هذا املرض ينصح ب� :
* استعمال مشاتل مصادق عليها.
* تفادي األمسدة الغنية باآلزوت.

* التنقيص أكثر ما ميكن من قص األغصان  عند القيام  بعمليات الزبرية.
* تنظيف آالت الزبرية.

* البحث عن أصناف جديدة من الليمون املقاومة للمرض.

- قائم�ة مواد محاية النباتات املرخص باس�تعماهلا يف الفالحة 
البيولوجي�ة و املروجة بالبالد التونس�ية: املركز الفين للفالحة 

البيولوجية : 2012.
- قائمة األمسدة و خمصبات التربة املرخص باستعماهلا يف الفالحة 
البيولوجي�ة و املروجة بالبالد التونس�ية: املركز الفين للفالحة 

البيولوجية : 2012.
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جدول رقم 5: رزنامة ألهّم أشغال بستان القوارص البيولوجية طوال السنة

األشغال املناسبةالشهر

- جين األصناف : املالطي، الطمسن، املدلينة والليمون.جانفي
- جتميع الثمار الساقطة وإستعماهلا يف الكمبوست. 

فيفري

 - زبرية أشجار الكليمنتني.
 - حراثة األمسدة اخلضراء وقلبها يف التربة. 

 - الشروع يف حتضري األرض للغراسات اجلديدة.
 - مواصلة جين املالطي.

 - مداواة حشرة الكوشين بالزيوت املعدنية.
- جتميع الثمار الساقطة واستعماهلا يف الكمبوست. 

مارس

- مواصلة زبرية األشجار اليت مّت جنيها )املالطي(.
- غراسة األشجار اجلديدة.

- مداواة القرديات على براعم الليمون باستعمال مادة البخارة.
- مواصلة مداواة الكشين.

- توقيف الزبرية واملداواة عند اإلزهار.  

- جين أزهار الرنج والربتقال الصيفي : فلنسيا أفريل
- الري واحلراثة. 

ماي
- الري.

- جين الليمون ومواصلة جين الربتقال الصيفي : فلنسيا 
- زبرية الربتقال الصيفي.

- مراقبة حشرة الزيلي ومعاجلته باملواد املسموح هبا وذلك بعد فترة اإلزهار 

جوان
- مواصلة الري مع الزيادة تدرجييا يف كمية املاء وذلك حسب املتطلبات.

- مواصلة جين و زبرية الربتقال الصيفي وجين الليمون.
- احلراثة.

- متابعة الزيلي ومداواته عند الضرورة.

جويلية
- الري واحلراثة.

- مواصلة جين الليمون.
- مداواة حشرة الكشين. 

أوت
- الري.

- زبرية أشجار الليمون بعد جين الغالل.
- تركيز مصائد الذبابة.

سبتمرب

- الري واحلراثة. 
- نثر األمسدة العضوية مبقدار 20-10 طن من الغبار و/ أو الكمبوست.

- مواصلة زبرية الليمون.
- متابعة مصائد الذبابة و تبديل حمتواها حسب نوعية املادة.

- املداواة ضد الذبابة مبادة السبينوزاد يف حقول الليمون والليم والرنج.
- مداواة الكوشين.  

أكتوبر

 - الري )إذا كان فصل اخلريف جافا(. 
 - زراعة األمسدة اخلضراء )الفول املصري مثال(.

  -مواصلة نثر املواد العضوية متبوعة حبراثة.
 - جتميع الثمار الساقطة و استعماهلا يف الكمبوست.

 - مداواة الذبابة  ومتابعتها باملصائد.
- مداواة القرديات بالبخارة. 

نوفمرب
 - مواصلة مداواة الذبابة  ومتابعتها باملصائد.

 - جتميع الثمار الساقطة وإستعماهلا يف الكمبوست.
- جين الكليمنتني والليمون.

ديسمرب
 - مواصلة مداواة الذبابة ومتابعتها باملصائد.

 -  جتميع الثمار الساقطة واستعماهلا يف الكمبوست.
- جين الكليمنتني والليمون واملدلينة. 
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دراسة تطوير تقنية خاصة بإنتاج البذور البيولوجية 
بالنسبة لنوع من الخضروات الورقية )الخس( 

ين�درج هذا العمل البحثي يف إط�ار برنامج عمل املركز الفين 
للفالحة البيولوجية لس�نة 2012 املتعل�ق بالبحوث التطبيقية 
وتثمني نتائ�ج البحوث من ناحية و دراس�ة جامعية يف إطار 
مش�روع ختم الدروس اهلندسية إختصاص بستنة باملعهد العايل 
للعلوم الفالحية بش�ط مرمي بالتعاون مع األستاذ الباحث ناجي 

طرشون من ناحية أخرى.

إطار وطبيعة وموقع العمل البحثي

 Décapitation de( تقنيـة النباتات مقطوعة الـرأس •
la pomme/bulbe( : تتمث�ل هذه التقنية يف قطع الرأس 
بالنس�بة لنباتات اخلس اليت بلغت مرحلة النمو النهائي وحال 
وصوهلا إىل املرحلة املثلى للجين واالس�تهالك، وهذا من شأنه 
أن يعزز ظهور عّدة ف�روع جانبية على اجلزء املتبقي للنبتة بعد 
قطعها واليت من ش�أهنا إنتاج البذور بعد ذلك. ينبغي أن يكون 
مس�توى قطع الرأس مس�طحة وجّيدة لضمان ظهور فروع 
موحّدة ومنجانس�ة. كما مّت بعد عملية القطع مداواة السطح 
باملبيد الفط�ري البيولوجي »Prevam« بكمّية 30 صل/10 

لتر ماء لغاية تفادي التعفنات الفطرّية.

بالنسبة لطبيعة هذا العمل البحثي، فهو عمل متواصل يف نطاق 
التحكم يف منظومة إنتاج البذور البيولوجية للخضروات.

مّت تركي�ز ه�ذا العم�ل البحثي خ�الل املوس�م الفالحي 
2012/2011 مبحطة التجارب بش�ط مرمي التابعة للمركز 
الفين للفالح�ة البيولوجية واملصادق عليه�ا من طرف هيكل 

 .»ECOCERT« املراقبة والتصديق

يهدف هذا العمل البحثي إىل دراسة تطوير تقنية خاصة بإنتاج 
البذور البيولوجية بالنسبة لنوع من اخلضروات الورقية اخل�س/

سالطة ).Lactuca sativa L( وذلك مبقارنة طريقتني األوىل 
تقنية تقليدية حس�ب نباتات غري مقطوعة الرأس و الثانية تقنية 
جديدة حس�ب نباتات مقطوعة الرأس، لغاية الرفع يف مردودية 

اإلنتاج وحتسني جودة البذور البيولوجية.

األهداف المرتقبة

المنهجية

◆ األصناف المعتمدة : تّم إستعمال بذور خس روماني صنف 
“VITALIA” منتجة ذاتيا حس�ب النم�ط البيولوجي من 

طرف الشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة بمنوبة.

◆ التقنيـات الزراعية : نقدم في الجدول رقم 1 أهّم التقنيات 
الزراعية المعتمدة من حيث تاريخ البذر على مس�توى المنبت 
البيولوجي بمحط�ة التجارب بالمركز، تاريخ الزراعة )تحويل 

المشاتل(، الكثافة الزراعية والزراعة السابقة.

خس روماين صنف »VITALIA”تقنيات الزراعية

2011/11/10تاريخ البذر )باملنبت(
2011/12/09تاريخ الزراعة

7 نباتات/م2الكثافة الزراعية

بطاطا فصليةالزراعة السابقة

جدول رقم 1 :  أهّم التقنيات الزراعّية

◆ المعامالت :

• تقنيـة النباتـات غري مقطوعة الرأس : تتمث�ل هذه التقنية 
التقليدّية يف عدم قطع الرأس بالنس�بة لنباتات اخلس عند بولغها 
مرحلة اإلزهار مث تّكون البذور. ينبغي القيام بعملية الشق القمي 
)incision apicale( للنباتات لغاية حتفيز بروز سيقان األزهار 

.)hampes florales(

مّت استعمال كمّية 12 طن/هكتار من الكمبوست يف التسميد  
القاعي بالنسبة لزراعة اخلس وخالل تسميد العناية مّت إستعمال 
كل من سائل الكمبوست مبعدل مرة يف األسبوع وبكمية 0,5 
 »NATURAMIN-WSP« لتر/نبتة والس�ماد التجاري
الغين مبادة اآلزوت )12,8 %( وذلك حس�ب معاملة واحدة 
خالل فت�رة اإلزهار مبعدل كمية 100 غ�رام/100 لتر ماء 

حسب الرش الورقي. 
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أريج قناوي، ناجي طرشون وحسام النابلي

المراجع

  - Guenaoui, A. Tarchoun, N. & Nabli, H. 2012. 
Contribution à la mise au point d’une technique de pro-
duction de semences biologiques pour deux légumes : la 
laitue et le fenouil. PFE. ISA Chatt Meriem. 77 pp. 

• تقنيـة جين البذور : متت مرحلة جين بذور اخلس عند بلوغ 
نسبة 75 % من نضج البذور.

النتائج المسجلة

◆ بالنسبة للمقارنة بين التقنيتين إلنتاج البذور

 - مت تس�جيل تأخر ب� 2 إىل 3 أسابيع يف تاريخ الدخول يف 
مرحلة اإلزهار بالنس�بة لتقنية النباتات مقطوعة الرأس )140 

يوما بعد الزراعة(.
 - طول سيقان األزهار كان نسبيا أفضل بالنسبة لتقنية النباتات 
غري مقطوعة الرأس )108 ص�م( وهذا ناتج عن وجود مادة 

حتفيز النمو »جيربيلني«.  
 - مل يتم تسجيل فوارق ملموسة من حيث كمية إنتاج البذور 
بالنس�بة للتقنيتني، فقد كانت الكمي�ة اجلملية للبذور املنتجة 
تت�راوح بني 25,6 و26,8 غرام/نبت�ة وكمية البذور القابلة 

للترويج بني 9,3 و11,6 غرام/نبتة.  
 - على مستوى الطاقة والقدرة اإلنباتية فلم يتم تسجيل فوارق 
ملموس�ة بني التقنيتني، فقد كانت الطاقة اإلنباتية تتراوح بني 

67 و68 % و القدرة اإلنباتية بني 86,4 و97,6 % .
 - بالنسبة جلودة البذور ال توجد فوارق ملموسة بني التقنيتني، 

حيث يبلغ وزن 1000 حبة قرابة 2 غرام.

◆ بالنسـبة لتقييم بعض الخصائص المتعلقة بتقنية النباتات 
مقطوعة الرأس

 - تطور عدد الفروع اجلانبية، حيث بلغت من 10 إىل 14 فرع/
نبتة عند عملّية القطع، مث إس�تقرت يف حدود 6 فروع/نبتة عند 
مرحلة النمو اخلضري وهذا ناتج عن الطبيعة الفيزيولوجية للنبتة.

نستخلص من هذه النتائج :
- يف إطار تطوير التقنية التقليدية إلنتاج البذور من جهة والتحكم 
يف تقنيات إنتاج بذور اخلضروات البيولوجية من جهة أخرى، فقد 
أفضت التقنية اجلديدة املعتمدة واخلاصة بالنباتات املقطوعة الرأس 
إىل حتس�ني اإلنتاجية والترفيع يف دخل الفالح من حيث تثمني 

الزراعة لبيع املحصول وإنتاج البذور ذو جودة عالية. 
- بالنسبة لتقنية النباتات مقطوعة الرأس الحظنا أّن هناك إرتباطا 
وثيق�ا بني كمية البذور املنتجة وقطر اجلزء املتبقي من النبتة بعد 

قطعها وكذلك بني هذه الكمية و وزن اجلزء املقطوع.

◆ بالنسبة لتقييم خصائص إنتاجّية البذور البيولوجية

 - تطور اإلنتاجية )حسب كثافة زراعية 7 نباتات/م2( بالنسبة لتقنية 
النباتات مقطوعة الرأس مبعدل 11,35 غرام/النبتة )حوايل 794,5 
كلغ/هك(، مقارنة بتقنية النباتات غري مقطوعة الرأس اليت سجلت 
إنتاجية مبعدل 9,26 غرام/النبتة )حوايل 648,2 كلغ/هك(.

الخالصة 
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هياكل المراقبة والتصديق

أشارت اإلحصائيات يف سنة 2011 أّنه يوجد 549 هيكل 
مراقبة وتصديق يف العامل مقارنة ب� 532 يف سنة 2010. 
وتعترب اليابان والواليات املتحدة األمريكية واإلحتاد األورويب 
م�ن أهّم البلدان ال�يت يتواجد فيها أكرب ع�دد من اهلياكل 
)جدول رقم 1(. ونش�ري إىل أّن هذه اهلياكل تنتمي إىل 85 

دولة.

جدول رقم 1 : هياكل المراقبة والتصديق 
حسب أهّم البلدان

البلدان
عدد هياكل املراقبة 

والتصديق
 النسبة املائوية

)%( 
6111.1اليابان

519.3الواليات املتحدة األمريكية
336كوريا اجلنوبية

315.6أملانيا 
285.1الصني
285.1إسبانيا
234.2الكندا
224اهلند

203.6الربازيل
173.1رومانيا
132.4إيطاليا

112اململكة املتحدة
112بوالندا

وخالل الس�نوات األخرية احتلت أوروبا وآسيا املرتبة األوىل 
ألكرب عدد من هياكل املراقبة والتصديق وحتتّل إفريقيا املرتبة قبل 
األخرية ب�� 19 هيكل متواجدة يف الكامرون ومصر وإفريقيا 
اجلنوبية والسينيغال وكينيا وأوغندا وتزنانيا وزمبيا وتونس )رسم 

بياين رقم 1(.

ومن خالل دراسة ل� 339 هيكل مراقبة وتصديق فيما يتعلق 
بفترة بداية نش�اطهم تبني أّن بداية عمل أغلبهم كانت بني سنة 

1995 وسنة 2004 )جدول رقم 2(.

رسم بياني رقم 1: تطور عدد هياكل المراقبة والتصديق حسب القارات خالل السنوات األخيرة
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جدول رقم 2: فترة بداية العمل لهياكل المراقبة 
والتصديق

النسبة املائوية للهياكل )%(فترة البداية
18سنوات 2011-2005

54سنوات 2004-1195 
24سنوات 1994-1985 

4قبل سنة 1985

اعتماد هياكل المراقبة والتصديق

يرتكز عمل هياكل املراقب�ة والتصديق من خالل اعتمادها من 
طرف أهّم مقاييس االعتم�اد العاملية )االحتاد الدويل حلركات 
الزراعة العضوية، املنظمة الدولية للمقاييس( واإلقليمية )اإلحتاد 
األورويب( والوطني�ة )اليابان والوالي�ات املتحدة األمريكية(. 
ويعترب القانون األورويب األكثر اعتمادا من قبل عدد هام من هياكل

مصادر االعتماد
عدد هياكل املراقبة

و التصديق

كندا الواليات املتحدة 
األمريكية اليابان االحتاد األورويب

االحتاد الدويل حلركات 
الزراعة العضوية
)IFOAM(

املنظمة الدولية للمقاييس
)ISO 65( 549

107 129 99 297 30 172

جدول رقم 2: فترة بداية العمل لهياكل المراقبة والتصديق

املراقبة والتصديق والذي بلغ 297 هيكل )جدول رقم 3(. أّما 
بالنس�بة للقانون األمريكي )NOP( فنجد 129 هيكل مراقبة 
وتصديق مّت اعتمادهم من بينهم 79 هيكل من خارج الواليات 
املتحدة األمريكية. أّما اهلياكل املعتمدة من طرف االحتاد الدويل 
حلركات الزراعة العضوية، فقد ش�هدت تراجعا ب� 2 هياكل 
مقارنة بالسنة السابقة : هيكل موجود هبنغاريا واآلخر بالربازيل.

المراجع

فــاخر عيــاد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- IFOAM-FiBL. 2012. The World of Organic 
Agriculture : Statistics and emerging trends. Stan-
dards and Regulations.
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الفالحة البيولوجية في تونس

معطيات حول الفالحة البيولوجية
 في تونس

مّت تنقيح وإمتام األمر عدد 409 لس�نة 2000 املؤرخ يف 14 
فيفري 2000 واملتعلق بضبط ش�روط املصادقة على هياكل 
املراقبة والتصديق وإجراءات املراقبة والتصديق يف ميدان الفالحة 
البيولوجية باألمر عدد 2819 لس�نة 2012 واملؤرخ يف 20 

نوفمرب 2012.

- حتي�ل إىل اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية بصفة ش�هرية 
قائمة املتدخلني اخلاضعني لتصديقها. كما تقدم هلا تقريرا سنويا 
موج�زا يف ذلك يف أجل أقصاه 31 جانفي من الس�نة املوالية 
للسنة املعنية بالتقرير وحيتوي هذا التقريرعلى املعطيات التالية :

يف إطار االجتماع الدوري السنوي لقطاع الفالحة البيولوجية 
على املستويني املركزي واجلهوي مّت انعقاد جلسة عمل بتاريخ 
17 أكتوبر 2012 بقاعة اجتماعات وزارة الفالحة برئاس�ة 
الس�يد رئيس ديوان السيد الوزير وحضور السيد الكاتب العام 
للوزارة واملديرة العامة للفالحة البيولوجية وممثلي أقسام الفالحة 
البيولوجية بكّل املندوبيات، قصد التباحث يف س�بل النهوض 
هبذا القطاع والوقوف على اإلش�كاليات اليت حتول دون حتقيق 
األهداف الكمية والنوعية لربنامج العمل بعنوان س�نة 2011 
- 2012 وللعمل على إعداد برنامج النهوض واالس�تثمارات 
لقطاع الفالحة البيولوجية حس�ب األهداف لسنة 2012 - 

 .2013

ش�هد قطاع الفالح�ة البيولوجية تطورا هاما على مس�توى 
الصادرات خاصة منها زيت الزيتون والتمور.

متابعة قطاع الفالحة البيولوجية

اإلجتماع الدوري السنوي لقطاع الفالحة 
البيولوجية 

شهدت صادرات زيت الزيتون البيولوجي إرتفاعا ب�%14,6 
على مستوى الكميات باإلضافة إىل زيادة يف نسبة زيت الزيتون 
املعلب  كما س�جلت كمية التمور البيولوجية املصدرة إرتفاعا 

ب�2,4 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011.

شهدت صادرات زيت الزيتون البيولوجي إرتفاعا ب�%6,7 
على مس�توى قيمة الصادرات كما س�جلت قيم�ة التمور 
البيولوجية املصدرة إرتفاعا ب�1 % مقارنة مع نفس الفترة من 

سنة 2011 .

حلول وفد من المفوضية األوروبية

أدى وف�دا من املفوضية األوروبية زيارة إىل تونس للقيام مبهمة 
تدقي�ق من 26 نوفمرب إىل 7 ديس�مرب 2012 حول األنظمة 
الوطنية للمراقبة واإلسترسال يف جمال الفالحة البيولوجية وذلك

لتجدي�د اإلعتراف بتونس كبلد مص�در للمنتجات الفالحية 
البيولوجية إىل أجل غري حمدد.

تنقيـح األمـر المتعلـق بضبط شـروط 
المراقبـة  هيـاكل  علـى  المصادقـة 
والتصديق وإجراءات المراقبة والتصديق 

في ميدان الفالحة البيولوجية

ويتلخص تنقيح هذا األم�ر يف إضافة بعض الفصول والفقرات 
التالية :

* إسم وعنوان املتدخل،

* حتديد األماكن وقطع األراضي واملباين اليت أجريت هبا عمليات 
إنتاج املنتجات البيولوجية أو حتضريها أو اإلجتار فيها، 

* حتديد طبيع�ة العمليات املنجزة واملنتج�ات واإلحصائيات 
املتعلقة بنشاطه مبا يف ذلك املس�احات وعدد األشجار وعدد 

القطيع وعدد وحدات التحضري،
* حتدي�د عدد عمليات املراقبة املنجزة حس�ب القطاعات من 

إنتاج وحتويل وتصدير وغريها،
* حتديد عدد التحاليل املخربية املنجزة،

* حتديد التجاوزات واملخالفات اليت متت معاينتها واإلجراءت 
اليت مّت أخذها من قبل هيكل املراقبة والتصديق،
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حسام النابلي وهامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- حتدد مّدة صلوحية املصادقة املسندة من قبل وزير الفالحة إىل 
هلياكل املراقبة والتصديق خبمس سنوات قابلة للتجديد.

- جي�ب على كّل هي�كل مراقبة وتصدي�ق يرغب يف جتديد 
املصادق�ة التقدم مبطلب يف الغرض ل�دى كتابة اللجنة الوطنية 
للفالحة البيولوجية سنة قبل إنتهاء املدة املحددة باملصادقة، على 
أن يك�ون املطلب مرفقا بكل الوثائ�ق الالزمة اليت تثبت توفر 

الشروط.

إىل جانب هذه اإلضافات، مّت إلغاء عبارة »نباتات تنمو تلقائيا« 
وتعويضها بعبارة » نباتات برية«.

- يت�م ظبط تركيبة جلنة القيام بعملي�ة التدقيق هلياكل املراقبة 
والتصديق مبقتضى مقرر من وزير الفالحة بناء على رأي اللجنة 
الوطنية للفالحة البيولوجية. وتتوىل اللجنة املذكورة القيام بعملية 
التدقيق هلياكل املراقبة والتصديق وفقا ملنهجية التدقيق بناء على 

الرأي املطابق للجنة الوطنية للفالحة البيولوجية.

- جيب على هياكل املراقبة والتصديق عند معاينتها لتجاوزات أو 
خمالف�ات ختص تطبيق األحكام املتعلقة بالفالحة البيولوجية إعالم 
وزير الفالحة يف أجل أقصاه 6 أيام من تاريخ تسجيل املخالفة أو 
التجاوز ويكون اإلعالم بصفة كتابية أو بأية وسيلة أخرى لإلثبات.
كما يتعني على هياكل املراقبة والتصديق إحالة قائمة املتدخلني 
املنس�حبني من منظومة الفالحة البيولوجية إىل وزير الفالحة يف 

أجل أقصاه شهر من تاريخ إنسحاهبم.

- يتم اإلكتفاء بزي�ارة مراقبة مادية معلنة وتامة مرة واحدة يف 
الس�نة، يف حالة جتميع النباتات الربي�ة يف مناطق طبيعية أو يف 

الغابات أو يف املناطق الفالحية.

* حتديد أهّم الصعوبات واملشاكل اليت اعترضت هيكل املراقبة 
والتصديق خالل السنة املنقضية.

المراجع

- موق�ع واب وزارة الفالح�ة ضمن باب أنش�طة الوزارة 
)www.agriculture.tn(

- اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية.

- الرائد الرمسي للجمهورية التونسية عدد 94.

وعلى إثر املراقبة املجراة من قبل اللجنة ووفقا ملنهجية التدقيق، 
يتم رفع تقرير إىل اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية إلبداء الرأي 
وموافاة وزير الفالحة به إلخت�اذ العقوبات عند اإلقتضاء طبقا 

لقانون عدد 30 لسنة 1999 واملتعلق بالفالحة البيولوجية.
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توزيع مساحات الفالحة البيولوجية في الـعـالم

تش�ري آخر اإلحصائي�ات املتعلقة بالفالحة البيولوجية لس�نة 
2010 والصادرة يف فيفري 2012 من طرف اإلحتاد الدويل  
حلركات الفالحة البيولوجي�ة )IFOAM( و معهد البحوث 
يف الفالحة البيولوجية بسويس�را )FIBL( أّن املساحة اجلملية 
البيولوجية تق�در ب�80 مليون هكتار منها 37 مليون هكتار 
خمّصصة ملس�احة الزراعات واملراع�ي البيولوجية و43 مليون 

هكتار مساحة النباتات الربية وتربية النحل واألحياء املائية.
حتتوي مس�احة الفالحة البيولوجية على 23,7 مليون هكتار 
خمصص�ة للمراعي و8,9 مليون هكت�ار للزراعات منها 6,1 
ملي�ون هكتار زراعات س�نوية و2,7 مليون هكتار زراعات 

دائمة. وتتفاوت هذه املساحات حسب القارات.

الزراعة
اجلملةأمريكيا الشماليةأقيانوسياأمريكيا الالتينيةأوروباآسياإفريقيا         القارة

788 717 68923 143 3861 752 03211 691 8725 499 4574 351600 30املراعي
811 658 5722 75464 08620 783866 878983 739237 485الزراعات الدائمة
131 106 1436 311 0621 34938 385412 058 0534 139186 100الزراعات السنوية
004 041 62437 652 9842 144 45912 389 0878 002 29110 778 8292 075 1املساحة اجلملية

جدول رقم 1: توزيع مساحة الفالحة البيولوجية حسب القارات خالل سنة 2010 )الوحدة: هكتار(

يبّين اجلدول رقم 1 أّن معظم مساحة املراعي البيولوجية توجد 
بالقارة األقيانوس�ية 49,5 % من املس�احة اجلملية للمراعي 
البيولوجية وبالنسبة للزراعات الس�نوية حتتل القارة األوروبية 
املرتبة األوىل 66,5 % من املساحة اجلملية للزراعات السنوية 
البيولوجية ومتثل الزراعات الدائمة البيولوجية بالقارة األوروبية 
حوايل 37 % من املساحة اجلملية للزراعات الدائمة البيولوجية. 

الزراعات السنوية

تطورت مس�احة الزراعات السنوية خالل سنة 2010 مقارنة 
بسنة 2009 بنس�بة 6 % ويشري اجلدول رقم 2 أّن احلبوب 
تعترب من أهّم الزراعات السنوية البيولوجية وتشمل حوايل %41 
من املساحة اجلملية للزراعات السنوية البيولوجية تليها األعالف 
اخلضراء. أّما مس�احة زراعة اخلضروات فمازالت ضعيفة وال 

تتجاوز 5 % من جممل الزراعات السنوية. 

النسبة املئوية )%(املساحة )هك(الزراعات
71541,00 512 2احلبوب
37933,50 032 2األعالف
0217,50 468بذور زيتية
6504,50 271خضروات

2211,50 92زراعات “جذور”
6021,40 87نباتات طبية وعطرية

1011,10 66قصب السكر
6410,50 28زراعات صناعية
5030,10 5بذور ومشاتل

2910,01زهور و نباتات الزينة
0078,89 541زراعات أخرى

131100 106 6املجموع

جدول رقم 2: مساحة الزراعات السنوية البيولوجية
 )سنة2010(
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الحبوب البيولوجية

تنتج احلبوب البيولوجية يف 75 دولة وتقدر مساحتها ب�0,4 % 
مقارنة مبساحة احلبوب اجلملية يف العامل )700 مليون هكتار(. 
ولكن ترتفع هذه النس�بة إىل 11,4 % يف النمسا و7,4 % 
بالس�ويد. يبّين اجلدول رقم 3 أهّم البلدان العشرة األوىل من 

حيث مساحة احلبوب البيولوجية.
جدول رقم 3: مساحة الحبوب البيولوجية ألهمّّ 

البلدان )سنة 2010(

النسبة املئوية )%(املساحة )هك(البلدان
42014,5 367الواليات املتحدة األمريكية

1918,3 207كندا
0008,2 207أملانيا
9747,8 194إيطاليا
0826,6 166إسابنيا
8855,4 134تركيا
4655,3 133أكرانيا
8995,0 125فرنسا
2744,1 102بولونيا
5693,8 95النمسا

95631 777بقية البلدان )عددها 65(
715100 512 2املجموع

كما تكتسي زراعة القمح البيولوجي أمهية بالغة إذ متثل 41 % 
من املس�احة اجلملية للحبوب البيولوجية تليها الشعري والقصيبة 

بنسبة 12 % وزراعة الذرة 10 %.

الخضروات البيولوجية

متثل زراعة اخلضروات البيولوجية 0,5 % من املساحة اجلملية 
للخضروات على املستوى العاملي وتوجد يف 87 بلدا. تتفاوت 
هذه املساحة حس�ب البلدان فنجد أكرب نسبة بلوكسمبورغ 

)92,3 %( تليها الدمنارك )21,9 %(.

جدول رقم 4: مساحة الخضروات البيولوجية ألهّم 
البلدان )سنة 2010(

يبّين اجلدول رقم 4 البلدان العش�رة األوىل من حيث مساحة 
اخلضروات البيولوجية.

النسبة املئوية )%(املساحة )هك(البلدان
38023,5 63الواليات املتحدة األمريكية

55013,0 35املكسيك
00011,4 31الربازيل
70010,2 27إيطاليا
6215,8 15بريطانيا
5904,3 11أملانيا
5024,2 11فرنسا
0743,7 10إسبانيا
5492,0 5أكرانيا
2001,9 5بولونيا

48420,0 54بقية البلدان )عددها: 77(
650100 271املجموع

الزراعات الدائمة
يش�ري اجلدول رقم 5 أّن زراعيت القه�وة والزياتني ميثالن أهّم 
الزراعات الدائمة البيولوجية. أّما مساحة زراعيت الكروم وخاصة 
الق�وارص فمازالت ضعيفة ومتثل على التوايل 8 % و2,5 % 

من املساحة اجلملية.

النسبة املئوية )%(املساحة )هك(الزراعات
88324,20 642القهوة
48018,65 495الزياتني

5644,50 124غالل املناخ املعتدل
9597,10 189غالل املناخ اإلستوائي

41111,00 287الكاكاو
6348,20 217الكروم
7092,50 60القوارص
4923,80 100جوز اهلند
0171,50 41الشاي

1671,00 27النباتات الطبية والعطرية
1030,04 1املشاتل

1180,01نباتات الزينة
27417,50 470زراعات أخرى

811100 658 2املجموع

جدول رقم 4: مساحة الخضروات البيولوجية ألهّم 
البلدان )سنة 2010(
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جدول رقم 6: مساحة زراعة الزياتين البيولوجية 
بأهّم البلدان )سنة 2010(

متثل مساحة زراعة الزياتني البيولوجية حوايل 5,5 % من املساحة 
العاملية للزياتني )9,2 مليون هكتار(.

الزياتين البيولوجية

ينتج الزيتون البيولوجي يف 24 بلدا ومن أمّهها البلدان العشرة األوىل املشار 
إليها يف اجلدول رقم 6 ومتثل هذه البلدان 99 % من املساحة اجلملية.

النسبة املئوية )%(املساحة )هك(البلدان
74828,40 140إيطاليا
32825,50 126إسبانيا
38424,10 119تونس
97011,50 56اليونان
9204,45 21تركيا

2093,45 17الربتغال
4330,70 3األرجنتني
8740,58 2فرنسا
8000,36 1املغرب
2350,25 1الشيلي

5790,71 3بقية البلدان )14(
480100 495املجموع

متثل مساحة زراعة القوارص البيولوجية 0,7 % مقارنة باملساحة 
اجلملية العاملية )8,9 مليون هكتار(.

القوارص البيولوجية

تنتج القوارص البيولوجية يف 34 دولة من أمهها إيطاليا على مساحة 
تقدر ب�38,5 % من مساحة زراعة القوارص البيولوجية اجلملية. 
ويش�ري اجلدول رقم 7 إىل أهّم البلدان العشرة األوىل اليت تشمل 
حوايل 95 %من مس�احة زراعة القوارص البيولوجية. ومن أهّم 
مساحات القوارص البيولوجية هي خمّصصة للربتقال بنسبة 56 % 

من املساحة اجلملية البيولوجية للقوارص.

جدول رقم 7: مساحة زراعة القوارص البيولوجية 
بأهم البلدان )سنة 2010(

النسبة املئوية )%(املساحة )هك(البلدان
42438,5 23إيطاليا

02410,0 6املكسيك
7209,5 5غانا

6929,4 5الواليات املتحدة األمريكية
3928,9 5إسبانيا
1956,9 4كوبا
4005,6 3برازيل
9093,0 1اليونان

1651,9 1إفريقيا اجلنوبية
7831,3تركيا

0055,0 3بقية البلدان )24(
709100 60املجموع

جدول رقم 8: مساحة النباتات البرّية و تربية النحل 
البيولوجية ألهم البلدان )سنة 2010(

النسبة املئوية )%(املساحة )هكتار(البلدان
22418,0 800 7فنلندا

38014,5 200 6الربازيل
00014,0 000 6الكامرون

00013,8 910 5زمبيا
0008,5 650 3اهلند
0007,0 000 3منيبيا
0405,1 180 2روسيا
0002,1 900الصني
6061,9 828بوليفيا
1281,9 817سربيا

36913,2 665 5بقية البلدان األخرى
747100 951 42املجموع

 فـاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- IFOAM-FiBL. 2012. The World of Organic 
Agriculture : Statistics and emerging trends. النباتات البرّية وتربية النحل

تعترب فنلندا والربازي�ل والكامرون من أهّم البلدان اليت حتتوي على 
مساحات شاسعة تتعلق بالنباتات الربّية وتربية النحل )اجلدول رقم 8(.

وجتدر اإلشارة أّن املساحات املخصصة لتربية النحل هي من أهّم 
املساحات إذ متثل حوايل 29,5 % من املساحة اجلملية البيولوجية 

للنباتات الربّية وتربية النحل.
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معطيات حول بعض المنتجات الحيوانية وتربية
 االحياء المائية البيولوجية في االتحاد األوروبي 

الحليب البيولوجي

فاق عدد األبقار احللوب اليت متت تربيتها على النمط البيولوجي 
000 730 بقرة سنة 2010 أي ما يقارب 3 % من القطيع يف 
اإلحتاد األورويب. كما جتاوزت كمية حليب األبقار البيولوجي 
املجم�ع 2.9 مليون طن خالل نفس الس�نة أي بزيادة 7 % 
مقارنة بس�نة 2009 وما يزيد عن 2 % من كميات احلليب 
ال�يت وقع جتميعها. علما وأّنه يت�ّم جتميع 69 % من احلليب 
البيولوجي بكل من أملانيا واململكة املتحدة والدمنارك والنمسا. 

ختتلف نسبة احلليب البيولوجي املجمع من بل�د اىل آخ�ر. فقد 
جت�اوزت سنة 2011 نسب�ة 15 % من الكميات املجمعة 
يف النمسا و11 % يف السويد و حنو10 % يف الدمنارك. كما 
فاقت 3 % يف اململكة املتحدة والزالت تتراوح بني 1 و 3 % يف 
هولندا وفرنسا وأملانيا. ويعترب تعليب احلليب أهّم طريقة لتثمني 

احلليب البيولوجي يف معظم البلدان. 
أّما يف ما خيص استهالك مشتقات احلليب البيولوجي، فقد شهد 
منوا أساس�ا يف البلدان املنتجة ومّثل جزءا هاما من االستهالك 
الوط�ين للمنتجات البيولوجية إذ بلغ 30 % أو ما يفوق ذلك 
يف السويد والدمنارك وحنو30 % يف اململكة املتحدة و20 % 
أو ما يزيد عن ذلك يف هولندا وفنلندا ومجهورية التش�يك وحنو 
20 % بإيطاليا وأكثر من 15 % بأملانيا و15 % بفرنس�ا. 
كما مّثل كذلك جزءا هاما من االس�تهالك الوطين ملش�تقات 
احلليب عموما يف الدمنارك )30 %( والنمسا )15 %( وفرنسا 

)11%( والسويد )10 %( بصفة خاصة.  
بالنسبة ملبيعات مشتقات احلليب البيولوجية، فقد شهدت سنة 
2011 تطورا يف أغلب البلدان مقارنة بس�نة 2010 باستثناء 
اململكة املتحدة. ويتوقع اخلرباء تسجيل تقدم سريع لسوق هذه 
املشتقات خالل السنوات القادمة الس�يما يف أملانيا والدمنارك 

والسويد.
مع اإلش�ارة إىل أّنه يتم بيع اجلزء اهل�ام من احلليب البيولوجي 
ومش�تقاته من قبل الدمنارك والنمس�ا. فق�د مثلت صادرات 
مشتقات احلليب البيولوجية ما يقارب نصف صادرات املنتجات 

البيولوجية الدمناركية سنة 2010. كما تعد أملانيا الوجهة الرئيسية 
ملش�تقات احلليب البيولوجية األوروبية )مّت بيع 15 % من هذه 
املشتقات واملتأتية من اخلارج يف أملانيا سنة 2009 - 2010(.

اللحوم البيولوجية

متت تربي�ة أكثر من 000 610 بق�رة مرضعة على الطريقة 
البيولوجي�ة يف اإلحت�اد األورويب س�نة 2010. وحتتل أملانيا 
الصدارة من حيث تربية األبقاراملعدة إلنتاج اللحوم البيولوجية. 
كما جتاوزع�دد األغنام اليت متت تربيتها وفق النمط البيولوجي 
3.5 مليون رأس خالل نفس الس�نة أي ما يقارب 4 % من 
القطي�ع. ويتواجد جزء هام من هذه األغنام يف اململكة املتحدة 
حيث مّت تسجيل تزايدا بنسبة 18 %  سنة 2011. كما شهد 

هذا القطاع تطورا يف إستونيا ومجهورية التشيك. 

هذا وقد بلغت مبيعات اللحوم البيولوجية يف فرنسا 252 مليون 
أورو وارتفعت يف املغ�ازات الكربى للمملكة املتحدة اىل 69 
مليون أورو س�نة 2011. إضافة إىل ذلك، مّت تس�جيل، يف 
هولندا، تزايدا لس�وق هذه املنتجات ب� 17 % سنة 2011 

مقارنة بسنة 2010.

البيض البيولوجي

بل�غ عدد الدجاج البياض البيولوجي حنو13 مليون طري س�نة 
2010 يف اإلحتاد األورويب. وقد حققت  أملانيا وفرنسا تقريبا 
نفس املس�توى من حيث انتاج البيض البيولوجي خالل نفس 
الس�نة حيث بلغ عدد الدجاج البياض املصادق عليه بيولوجيا 
2.30 ملي�ون طري)أي 6.5 % من جمم�ل الدجاج البياض( 
يف أملاني�ا و2.26 مليون طري )أي 5.3 % من جممل الدجاج 

البياض( يف فرنسا كما هو مبني بالرسم البياين رقم 1. 

كما نس�تنتج من خالل هذا الرسم البياين أّن فرنسا حتتل املرتبة 
األوىل ب�2.99 مليون دجاجة بياضة بيولوجية سنة 2011. 
ه�ذا وقد بلغ  إنتاج البيض البيولوجي 17 % من انتاج البيض 

يف الدمنارك  وما يقارب 10 %  يف النمسا سنة 2010.
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الرسم البياني رقم 1 : الدجاج البياض البيولوجي في البلدان الرئيسية المنتجة
 لالتحاد األوروبي

أّما على مستوى املبيعات، فقد شهدت مبيعات البيض البيولوجي 
منوا يف أوروبا منذ عديد السنوات خصوصا يف البلدان الرئيسية 
املنتجة )فرنس�ا وأملانيا وهولندا(. ففي سنة 2011، بلغ سوق 
البيض البيولوج�ي يف أملانيا حنو 300 ملي�ون أورو وعرفت 
املبيعات يف املغازات الكربى تطورا ب� 32 % مقارنة بس�نة 
2010. كما قّدر هذا الس�وق خالل نفس السنة ب� 228 
مليون أورو يف فرنسا والزال متواضعا يف هولندا) 31.9 مليون 
أورو( من الرغم من أّنه مّت تس�جيل ارتفاعا ب� 31 % س�نة 
2011 مقارنة بس�نة 2010. يف الدمنارك والسويد، شهدت 
املبيع�ات كذلك تطورا خالفا ملا عرفت�ه املغازات الكربى يف 

اململكة املتحدة من تقلص سنة 2011.

إمجاال، يعرف البيض باإلضاف�ة اىل عديد املنتجات البيولوجية 
األخرى إقباال كبريا من طرف املستهلك يف أوروبا.

العدد

النمسا   السويد  الدمنارك  اململكة  ايطاليا   هولندا   فرنسا     أملانيا ايرلندا    اسبانيا    فنلندا   اليونان   بولندا   سلوفاكيا  بلجيكا 
                                                                           املتحدة

البلدان

دجاج اللحم البيولوجي

ف�اق ع�دد دج�اج اللح�م  البيول�وجي يف اإلت�ح�اد 
األورويب 15 ملي�ون طري س�ن�ة 2010. وحتتل فرنس�ا 
الصدارة يف أوروبا بأكثر من 7 مليون طري خالل نفس الس�نة 
)حنو47 % من دجاج اللحم البيولوجي يف اإلحتاد األورويب(. 
كما ش�هد اإلنتاج البيولوجي لدواجن اللحوم األخرى تطورا 
الس�يما يف أملانيا حيث متت املصادقة بيولوجيا على11.5 % 

من اإلوز سنة 2010.  

عموما، مت تس�جيل منوا على مس�توى مبيعات دجاج اللحم 
البيولوجي يف أوروبا. ففي س�نة 2011، ش�هدت مبيعات 
الدواجن البيولوجية يف املغازات الكربى للمملكة املتحدة ارتفاعا 
)31 مليون أورو( خالفا لقطاع البيض البيولوجي. كما  قدر 
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  سنية احللواين
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Agence Bio, 2012. L’agriculture biologique 
dans l’union européenne.

سوق هذه الدواجن خالل نفس السنة ب� 119 مليون أورو يف 
فرنس�ا و ب�54 مليون أورو يف أملانيا وب� 16.8 و 2. 16 

مليون أورو هبولندا والدمنارك على التوايل.  

الماعز البيولوجي

جتاوز عدد املاع�ز البيولوجي يف اإلحتاد األورويب 000 525 
رأس س�نة 2010 أي ما يق�ارب 4 % من القطيع. واجلدير 
بالذك�ر أّن 43 % من هذه احليوانات تقع تربيتها يف اليونان. 
كما فاق عدد املاعز البيولوجي يف أملانيا ومجهورية التشيك نسبة 

20 % من جمموع املاعز البيولوجي باإلحتاد األورويب. 

العسل البيولوجي

من اخلاليا سنة 2011. وقد قدر سوق العسل البيولوجي يف اإلحتاد 
األورويب ب� 6500 طن يف السنة أي 2 % من سوق العسل. 

تربية األحياء المائية البيولوجية

بلغ عدد مش�اريع تربية األحياء املائية املصادق عليها بيولوجيا 
124 مش�روعا يف أوروبا س�نة 2009 منها 22 مشروع  
اهتمت بتربية مسك السلمون البيولوجي )Saumon(. ويف 
بداية س�نة 2011، مّت تس�جيل اخنفاضا على مستوى اإلنتاج 
البيولوجي هلذا الس�مك يف بريطانيا بس�بب ارتفاع مثن العلف 
واخنفاض الطلب من قبل املستهلك لكنه شهد تزايدا يف هناية السنة. 
إىل جانب مسك الس�لمون البيولوجي، يعترب مسك الس�لمون 
املرقط )Truite( والكارب )Carpe( أهّم أنواع السمك اليت 
تنتج على الطريقة البيولوجية يف أوروبا. وقد بلغ عدد املشاريع 
49 مشروع بالنسبة لس�مك السلمون املرقط  و42 مشروع 

بالنسبة للكارب سنة 2009. 
يف ايطاليا، مّت إنتاج مسك السلمون املرقط والقاروص البيولوجي 
س�نة 2010. وقد بلغ فيها عدد م�زارع تربية األحياء املائية 

املصادق عليها بيولوجيا 20 مزرعة سنة 2011. 
 )Moules(هذا وقد ش�رعت أملانيا حديثا يف إنتاج بلح البحر

وفق النمط البيولوجي وذلك يف حبر البلطيق.

 بالنسبة لس�وق منتجات تربية األحياء املائية البيولوجية، فقد 
شهد منوا يف اإلحتاد األورويب خالل السنوات األخرية وإن كان 
بصفة تدرجيية. وتعد أملانيا واململكة املتحدة وفرنس�ا من أهّم 

األسواق األوروبية والعاملية يف هذا القطاع.  حتتل ايطاليا املرتبة األوىل من حيث إنتاج العس�ل البيولوجي يف 
اإلحتاد األورويب. ويف فرنسا، متت املصادقة بيولوجيا على 9 % 
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أجنز مركز الدراس�ات التابع لوزارة الفالحة بفرنس�ا دراسة 
ح�ول آفاق قطاع الفالحة البيولوجية بفرنس�ا  خالل س�نة 
2015 وبّينت الدراس�ة إىل وجود تطور ملحوظ. وحس�ب 
اإلستطالعات األخرية فسوف تقّدر عدد الضيعات اليت ستتحول 
للنمط البيولوجي خالل س�نة 2015 حبوايل 600 18 ضيعة 
على مس�احة مجلية تقدر ب�1,5 مليون هكتار أي مايقارب 
5,5 % من املساحة اجلملية لألراضي الصاحلة للزراعة بفرنسا.

قطاع الفالحة البيولوجية في فرنسا

 »Agence BIO« كما بّينت دراسة أجنزت من طرف منظمة
والصادرة يف أكتوبر 2012، أّن خالل س�نة 2011، بلغت 
قيمة مبيع�ات املنتجات البيولوجية بفرنس�ا حوايل 913 3 
مليون أورو )أي بنس�بة تطور تقدر ب�15,5 % مقارنة بسنة 
2010( موزعة على خمتلف مس�الك التوزيع كما يبّينه الرسم 

البياين التايل.

وجتدر اإلش�ارة إىل أّن املطاعم إندجمت يف مس�الك التوزيع 
وذلك إبتداءا من سنة 2008، إذ مثلت قيمة مبيعات املنتجات 
البيولوجية ع�رب املطاعم حوايل 1,5 % م�ن القيمة اجلملية 

ملبيعات املنتجات البيولوجية خالل هذه الفترة.

الرسم البياني رقم 1 :مسالك توزيع المنتجات 
البيولوجية بفرنسا خالل سنة 2011

ومتثل واردات املنتجات البيولوجية 32 % من املنتجات اجلملية 
املس�تهلكة خالل سنة 2011. وقد كانت هذه النسبة حوايل 
38 % سنة 2009. ومن أهّم املنتجات البيولوجية املستوردة 

هي الشاي والقهوة والغالل واخلضر.

كما بينت الدراسة من ناحية إىل وجود منو يف إستهالك املنتجات 
البيولوجية لللحوم واحلليب ومشتقاته واخلبز والغالل واخلضر، 
ومن أهّم املنتجات اليت يقع بيعها عرب مس�الك التوزيع املباشرة 
هي املاعز )88 %( والعس�ل )87 %( واخلضر )84 %(، 
ومن ناحية أخرى، يس�اهم قطاع الفالحة البيولوجية يف فرنسا 
يف تشغيل اليد العاملة بنس�بة 59 % يف الضيعات البيولوجية 
مايقارب 7 % من اليد العاملة يف الفالحة بصفة عامة. وتتميز 

اليد العاملة بإستقرارها مبا أّنها عائلية وقارة.
كما يش�هد قطاع حتويل املنتجات البيولوجية يف فرنس�ا أمهية 
كربى بالنس�بة لقطاعي اإلنتاج النبايت )78 % منها 61 % 
لتحوي�ل احلبوب( واإلنتاج احلي�واين )12 %(. ويبلغ العدد 
اجلملي للمحولني ح�وايل 1742 )13 % من العدد اجلملي 
للمتدخلني يف قطاع الفالحة البيولوجية( منهم 222 يف قطاع 

اللحوم و492 يف قطاع اخلضر والغالل.

املغازات املتخصصة
% 24,5 

مسالك أخرى
% 21 

بيع مباشر
% 3 

املطاعم
% 4 

املغازات الكربى
% 47,5 
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  فاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Agence Bio, 2012. L’agriculture biologique 
dans l’union européenne.

وملزيد النهوض بتس�ويق املنتجات البيولوجية تنوعت مسالك 
توزيع تلك املنتجات لتشمل املؤسس�ات العمومية )67 %( 
واملؤسس�ات اخلاصة )44 %( ومؤسسات التعليم )73 %( 
ومطاعم املؤسس�ات )53 %( وقط�اع الصحة )29 %(. 
وملزي�د النهوض باملطاعم وإعطائها اجلدوى فقد دخلت كراس 
الشروط اخلاصة باملطاعم البيولوجية حيز التنفيذ إبتداءا من غرة 

أكتوبر 2012 وذلك على ثالث مستويات وهي :
- إستعمال عنصر واحد بيولوجي مثال خبز بيولوجي،

- وجبة بيولوجية مثال غالل بيولوجية،

- مجيع الوجبات املعروضة بيولوجية.

ويف ما يلي بعض األرقام حول قيمة مبيعات املنتجات البيولوجية:

- منتجات احلليب ومش�تقاته : 580 ملي�ون أورو ومعظم 
املنتوج هو يروج عرب املغازات الكربى )72 %(،

- منتجات اخلضر والغالل: 706 مليون أورو. وتس�وق هذه 
املنتجات عرب مس�الك التوزيع املباش�رة )22 %( واملغازات 

املختصة )40 %( واملغازات الكربى )37 %(.

- منتجات البيض وحلم الطي�ور منها الدجاج : 674 مليون 
أورو،

- منتجات احلبوب ومشتقاته : 525 مليون أورو منها 336 
مليون أورو للخبز البيولوجي،

كما جتدر اإلش�ارة أّن عدد املتدخل�ني يف قطاع اخلضروات 
البيولوجية بفرنسا يبلغ 660 5 على مساحة تقدر ب�177 14 
هكتار ويبلغ عدد املتدخلني يف قطاع الغالل البيولوجية 927 3 

منتج على مساحة 596 9 هكتار.
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  فاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Bio-marché.info.2012. Conference on climate 
change, water scarcity and eco-tourism.

إنعق�د يوم 26 س�بتمرب 2012 بقربص، مؤمت�ر املجموعة 
األوروبي�ة ألعضاء اإلحتاد الدويل حل�ركات الزراعة العضوية 
)IFOAM( وقد حضر هذا املؤمتر حوايل 90 مشاركا. ومن 
أهّم املواضيع اليت مّت التطرق إليها خالل الندوة هو كيفية الرفع 
من الكفاءة يف إستخدام املوارد املائية والتدابري الالزمة لتوفري مياه 

الري واإلحتفاظ مبياه األمطار.

ندوة حول تغير المناخ ومحدودية المياه والسياحة البيئية

وقد إفتتح املؤمتر الس�يد »Christopher Stopes« رئيس 
جمموعة اإلحتاد األورويب الذي حّث على جتديد خطة للنهوض 

بالفالحة البيولوجية وبترويج املنتجات البيولوجية.
كما قدم الس�يد »Hans Christian Beaumond« ممثل 
وحدة الزراع�ة البيولوجية باإلحتاد الدويل حل�ركات الزراعة 
العضوي�ة وممثل اإلدارة العامة للزراعة بقربص أّنه من الضروري 
تعزيز اآلليات ملقاومة التغريات املناخية ملا هلا من إنعكاسات سلبية 
عل�ى كلفة إنتاج الزراعات، والعمل على وضع برامج لإلقتصاد 
يف إستهالك مياه الري. كما ّبني السيد »Tsangarides« ممثل 
مجهورية قربص املستقلة اجلهود اليت بذلتها احلكومة لتوفري مياه 
الري وذلك بتجهيز حويل 110 س�دود صغ�رية خلزن مياه 
األمطار وتقليص كمية املاء من التسرب لباطن األرض وختزينها 
ألغراض الرّي مش�ريا إىل أهّم اآلليات اليت مّت إختاذها للنهوض 

بقطاع الفالحة البيولوجية وملدة ثالث سنوات واملتمثلة يف :
- منحة على استعمال األرض يف قطاع الفالحة البيولوجية،

- االسترداد الشبه التام لتكاليف الفالحة البيولوجية )مصاريف 
املراقبة والتصديق(،

- منح إعانة تقدر حبوايل 000 100 أورو لتس�ويق املنتجات 
البيولوجية.

وقد أعرب السيد حممد بن خضر املدير العام للمركز الفين للفالحة 
البيولوجية بشط مرمي أّن الفالحة البيولوجية يف تونس تعترب عنصرا 
ب�ارزا يف اإلقتص�اد. وقد بّين من ناحية تط�ور قطاع الفالحة 
البيولوجية من حيث املساحة وعدد املتدخلني وأمهية الصادرات 
من حيث القيمة ومن ناحية أخرى أّن كميات املياه املس�تعملة 
للري هي أقل من النمط الفالحي العادي مبا أّن التربة غنية بالدبال.

وتناول الس�يد »Bill Slee« ممثل معهد هوتن أمهية السياحة 
البيئية يف النش�اط اإلقتصادي يف املناطق ال�يت هتددها اهلجرة 
وتطور إستهالك املنتجات الغذائية املستوردة لذلك جيب وضع 
نظ�م للحث على املنتجات الغذائية املحلية ملا هلا إنعكاس�ات 

إجيابية على صحة اإلنسان وتوفري مواطن شغل.

وق�د بّين ممثل الفالحة البيولوجي�ة يف إيطاليا أّن ببالده توجد 
حوايل 1500 ضيعة يف الس�ياحة البيئية وفق النمط البيولوجي 
)حوايل 7,5 % من جمموعة الضيعات يف السياحة البيئية(. كما 
يوجد حويل 480 ضيعة للتكوين أين تربز املرأة خمتلف الطرق 
ل�رسكلة الزجاج واألوراق والفضالت. كما أعرب السي�د 
»Triantafyllidis« بكل فخر أّن خالل س�نوات 2009 
و2011 تطورت نسبة الضيعات يف السياحة البيئية وفق النمط 
البيولوجي بنس�بة 10 % وهي خاضعة للمراقبة والتصديق من 

طرف هياكل املراقبة والتصديق.



متفرقات 

أخبار

تعترب الواليات املتح�دة األمريكية الرائدة يف مبيعات املنتجات 
البيولوجية يف السوق العاملية وذلك بنسبة 45 % )20.2 مليار 
أورو( تليها أملانيا )6 مليار أورو( وفرنسا )3.4 مليار أورو(.
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العالم

بلغت املساحة املخصصة لعنب النبيذ يف أوروبا حوايل  000 500 3 
هكتار منها 000 75 هكتار مزروعة حسب النمط البيولوجي. 
وحتتل إيطاليا املرتبة األوىل مبس�احة تقدر ب�حوايل 000 30 
هكتار تليها فرنس�ا حبوايل 000 21 هكتار مّث إسبانيا حبوايل 

000 18 هكتار.

أوروبـا

بل�غ عدد املتدخلني يف قطاع الفالح�ة البيولوجية يف إيطاليا 
س�نة 2011 قرابة 269 48 متدخل منهم 905 37 منتج 
و165 6 حم�ّول ) مب�ا يف ذلك الش�ركات العاملة يف جمال 
األنش�طة بالتفصيل( و 906 3 منتج وحمّول يف نفس الوقت 
و 63 م�وّرد و 230 موّرد ومنتج وحمّول. وقد ش�هد عدد 
املتدخلني زيادة بنسبة 1.3 % مقارنة بسنة 2010. وبلغت 
مساحة الفالحة البيولوجية واملساحة يف طريق التحول إىل منط 
الفالحة البيولوجية حوايل 889 069 1 هكتار أي بإخنفاض 
قدره 1.5 % مقارنة بس�نة 2010. وجتدر اإلش�ارة أّن 
معظم األراضي البيولوجية لزراعة األعالف واحلبوب واملراعي 
تليها زراعة الزياتني. أّما بالنسبة لإلنتاج احليواين فقد شهد عدد 
اخلنازير واألغنام واملاعز والدواجن ارتفاعا هاما مقارنة بس�نة 

.2010

إيطاليا

قدمت ش�ركة »Yves Rocher« ملس�تحضرات التجميل 
جمموعة من ستة مس�تحضرات لنبتة الصبارة البيولوجية املنتجة 
باملكسيك وغريها من مستحضرات التجميل الطبيعية املستخرجة 
من مستخلصات الناباتات البيولوجية. وقد بلغ عدد املستحضرات

فرنسا

اليت حتمل ش�عار مس�تحضرات جتميل بيولوجي�ة واملصادق 
   »Ecocert Green Life« عليها حس�ب معايري إيكوسرت
100 مستحضر وتؤكد الشركة أّن 99 % من حمتويات هذه 
املس�تحضرات هي من أصل طبيعي. مع العلم أّن الشركة تقوم 
بزراع�ة ثلث احتياجاهتا من النباتات البيولوجية على مس�احة 

تفوق 40 هكتار يف مدينة بريتاين.

تضاعفت مساحة كروم العنب البيولوجية يف أملانيا من سنة 2005 
إىل س�نة 2010 إىل 5364 هكتار وه�و ما ميّثل 5.2 % من 
املساحة اجلملية للكروم مع العلم أّن مساحة الفالحة البيولوجية 

متثل 6 % من إمجايل املساحة الفالحية.

ألمانيا

مّت القيام بتحاليل ملعرفة بقايا مبيدات اآلفات يف املنتجات الغذائية 
يف الواليات املتح�دة األمريكية. وقد بّين تقرير وزارة الفالحة 
أّن 25 % من أغذية األطفال املصّنعة من اإلجاص متكونة من 
ست خمّلفات أو أكثر وأّن 3.7 % من العينات تتكون من 10 
خمّلف�ات. بينما بّينت التحاليل أّن نس�بة املخّلفات يف األغذية 
البيولوجية أقل بعامل 10-100 مقارنة باألغذية التقليدية ويف 

العديد من األحيان أقّل 50-500 مرة.

الواليات المتحدة األمريكية

مّت اإلعتراف بتصدير املنتجات البيولوجي�ة اللبنانية إىل اإلحتاد 
األورويب دون احلاجة للحصول عل�ى املوافقة الوزارية الرمسية 

وبقية اإلجراءات املعقدة.

لبنـان

هامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

المراجع

- Oneco, 2012. Organic news community. 
Newsletters.



متفرقات 

التظاهـرات العالمية

هامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.
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• صالون بيوفاخ أملانيا
من 13 إىل 16 فيفري 2013 بنيورمنبارغ بأملانيا

www.biofach.de : موقع الواب

 • الصالون الدويل للفالحة البيولوجية والصناعات الغذائية
من 9 إىل 11 ماي 2013 بفضاء سكرة للمعارض بتونس

www.soukra-expo.com/bio-expo : موقع الواب

• صالون بيوفاخ أمريكا الالتينية
من 27 إىل 30 جوان 2013 بساو باولو بالربازيل

www.biofach-americalatina.com : موقع الواب

• ندوة علمية حول الفالحة البيولوجية
 من 5 إىل 8 مارس 2013 بببون بأملانيا

www.wissenschaftstagung.de : موقع الواب

 • املؤمتر الرابع عشر لإلحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية
من 13 إىل 15 أكتوبر 2014 بإسطنبول بتركيا

www.owc2014.org : موقع الواب

• ملتقى دويل حول محاية الزراعات يف الفالحة البيولوجية
 من 14 إىل 16 ماي 2013 بسوسة بتونس

www.ctab.nat.tn و www.isofar.org : موقع الواب
• معرض املنتجات الطبيعية بآسيا 2013

من 29 إىل 31 أوت 2013 هبونغ كونغ بآسيا
www.naturalproductsasia.com : موقع الواب

• املؤمتـر الدويل الثاين حول جـودة الغذاء البيولوجي 
والبحوث يف الصحة

من 5 إىل 7 جوان 2013 بورساو ببولونيا
www.fqh2013.org : موقع الواب

• صالون بيوفاخ أمريكا
من 26 إىل 28 سبتمب�ر 2013 ببلتيمور بالواليات املتحدة 

 األمريكية
www.biofach-america.com : موقع الواب

• صالون بيوفاخ اهلند
 من 14 إىل 16 نوفمرب 2013 ببنقلور باهلند

www.biofach-india.com : موقع الواب

• صالون بيوفاخ اليابان
 من 31 أكتوبر إىل 2 نوفمرب 2013 بطوكيو باليابان

www.biofach-japan.com : موقع الواب

• صالون بيوفاخ الصني
من 23 إىل 25 ماي 2013 بشنغاي بالصني

www.biofach-china.com : موقع الواب
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