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االفتتاحية

مجلة الفالحة البيولوجية

الممارسات الفالحية الجّيدة والفالحة البيولوجية 

يعترب قطاع الفالحة والصيد البحري أحد أهم القطاعات الرائدة يف االقتصاد الوطين مما يستوجب استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية 
الفالحية املستدامة واليت تتماشى مع املتطلبات االجتماعية واالقتصادية وتراعي باخلصوص مواردنا الطبيعية والبشرية.

- التوّجهات احلديثة يف جمال املكافحة املتكاملة لألمراض و اآلفات الزراعية واليت ترتكز باألس�اس على التقنيات الزراعية، استخدام 
الفرمونات واملكافحة احليوية البيولوجية، زراعة أصناف نباتية مقاومة لألمراض، استخدام نظام اإلنذار املبكر إخل..

ويف هذا اإلطار يتن�زل خيار الزراعة النظيفة اليت تس�تعمل فيها املمارس�ات الفالحية اجلّيدة من أجل تعزيز االس�تهالك واإلنتاج 
املستدامني باإلضافة إىل مزيد توفري الظروف املالئمة اليت تساعد على االنتقال إىل النمط البيولوجي.

من أهّم هذه املمارسات الفالحية اجليدة نذكر ما يلي:

- استعمال األمسدة اخلضراء لتنمية املادة العضوية وعنصر األزوت بالتربة والرفع من صالحيات بعض العناصر الغذائية وكذلك زيادة 
نشاط األحياء الدقيقة.

- التس�ميد احليوي الذي يعترب عنصر هام من عناصر تقليل الضرر الناتج عن إس�تخدام األمسدة الكيميائية باستعمال خمصبات تثبت 
النتروج�ني اجلوي أو خمصبات تعمل على إذابة ومعدنة الفوس�فات العضوي وحتوله من احلالة الغري صاحلة إىل أخرى ميّس�رة قابلة 

لالمتصاص من طرف النبات.

- نثر الس�ماد العضوي املتأيت من التخمر اهلوائي للمخلف�ات الزراعية والذي يتميز جبودة حتلله وانعدام الرائحة باإلضافة إىل ارتفاع 
حمتواه من العناصر املسّمدة واملادة العضوية.

- استخدام الطحالب كمحسن لألراضي الصحراوية من خالل استعمال األكسجني املنتج أثناء عملية البناء الضوئي لتحسني أكسدة 
املخلفات والفضالت الزراعية.

- زراعة األسيجة اخلضراء  للمحافظة على التنوع البيولوجي ومحاية التربة من االجنراف والترفيع من طاقة استيعاهبا للمياه مما يساعد 
على التأقلم أكثر مع التغريات املناخّية.

يف اخلتام، ميكن القول بأّن املشاريع اجلارية حاليا يف إطار التعاون التونسي األملاين واملتعلقة بتطوير الربامج اليت ترتكز على أفضل املمارسات 
الزراعية وعلى مزيد التوعية حىت تكون التربة خصبة وديناميكية ومنتجة لألجيال القادمة قادرة على إحداث نقلة نوعية يف جمال املحافظة 
على البيئة وحتقيق االزدهار االقتصادي واالجتماعي على املدى الطويل وبالتايل توفر الظروف املالئمة لالنتقال إىل منط الفالحة البيولوجية.
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التكوين
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في إطار برنامج التكوين لس�نة 2017، نّظ�م المركز الفني 
للفالحة البيولوجية 12 دورة ويوم تكويني خالل الفترة الممتدة 

من جانفي إلى أفريل 2017 واكبها حوالي 388 متكّون.

ف�ي إطار التعاون التونس�ي الس�وداني في مج�ال الفالحة 
البيولوجية ولمزي�د إطالع الجانب الس�وداني على منظومة 
الفالح�ة البيولوجية بتونس وفي نطاق برنامج خاص بالنهوض 
بقطاع الفالحة البيولوجية في دولة السودان، نّظم المركز الفني 
للفالح�ة البيولوجية دورة تكوينية ح�ول »الزراعة العضوية« 
لفائدة عدد من المهندس�ين الزراعيين السودانيين وذلك خالل 

الفترة الممتدة من 11 إلى 17 مارس 2017 بسوسة.

◆ دورة تكوينية في مجال إنتاج القنارية البيولوجية

س�اهم المركز الفني للفالح�ة البيولوجية بالتنس�يق مع 
وأريانة  بمنوبة  الفالحي�ة  للتنمية  الجهويتين  المندوبيتي�ن 
ف�ي تنظي�م وتنش�يط دورة تكوينية في مج�ال »إنتاج 
البيولوجية« لفائدة مجموع�ة من الفالحين من  القناري�ة 
الممتدة من  الفت�رة  واليتي منوب�ة وأريانة وذلك خالل 
24 إل�ى 26 جانف�ي 2017 بالمركز الفن�ي للبطاطا 

والقنارية بالس�عيدة.
تّم التطرق خالل هذه الدورة إلى عّدة محاور :

- أس�س ومبادئ الفالحة البيولوجية وتقنيات اإلنتاج النبايت 
البيولوجي )قسم الفالحة البيولوجية مبنوبة(،

- زراعة القنارية وكيفي�ة زراعة قطعة قنارية بي�ول�وج�ية 
)بثينة الدريدي – املعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي(،

- تس�ميد وري القنارية البيولوجية ومحاية القنارية البيولوجية 
م�ن األمراض واآلف�ات والتحكم يف األعش�اب التلق�ائية 

)حسام النابلي - املركز الفين للفالحة البيولوجية(.

تخّل�ل البرنامج زي�ارة ميدانية لقطعتي قناري�ة بيولوجية 
مركزة بمعتمدية البطان وبمحط�ة الدعم للمجمع المهني 

المش�ترك للخضر بمنوبة.
◆ دورة تكوينية في ميدان القوارص

س�اهم المرك�ز الفني للفالح�ة البيولوجية في تنش�يط 
الدورة التكوينية الوطنية الس�ابعة في ميدان القوارص التي 
نّظمه�ا المركز الفني للقوارص لفائ�دة الفنيين والمنتجين 

في مج�ال القوارص خالل الفترة الممتدة من 27 فيفري 
إلى 3 مارس 2017 بياس�مين الحمامات وذلك بتقديم 
مداخل�ة حول »إنتاج القوارص عل�ى النمط البيولوجي«  
)يوس�ف عمر - المركز الفني للفالح�ة البيولوجي�ة(.

◆ دورة تكوينية حول الزراعة العضوية

تضمن برنامج ال�دورة التكوينية ع�ّدة مداخالت تمحورت 
أساسا حول : أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية، وضع 
قطاع الزراعة العضوية في تونس والعالم، أسس ومبادئ الزراعة 
العضوية، تقني�ات اإلنتاج النباتي في الزراعة العضوية، تقنيات 
اإلنت�اج الحيواني في الزراعة العضوية، المقاييس والقوانين في 
الزراعة العضوية، المراقبة والتصديق في الزراعة العضوية، جودة 
المنتجات العضوية والقيمة المض�افة للمنتج�ات الع�ضوية.
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نّش�ط املركز الفين للفالحة البيولوجي�ة دورة تكوينية حول 
»تنمية قدرات املرأة الريفي�ة يف إنتاج وتثمني النباتات الطبية 
والعطرية وفق النمط البيولوجي« اليت نظمتها املندوبية اجلهوية 
للتنمي�ة الفالحية باملهدية لفائدة امل�رأة الريفية وذلك مبجمع 

األمل بالنفاتية مبعتمدية شربان.

◆ دورة تكوينيـة حول تنمية قدرات المرأة الريفية في إنتاج 
وتثمين النباتات الطبية والعطرية وفق النمط البيولوجي 

كما تّم خ�الل هذه الدورة القيام بزيارات ميدانية إلى: محّطة 
تجارب المركز الفني للفالح�ة البيولوجية والمركز الجهوي 
للبحوث في البستنة والفالحة البيولوجية بشط مريم إلى جانب 
زيارة ضيعة بيولوجية بمعتمدية ش�ربان ونقاط بيع المنتجات 

البيولوجية بسوسة.

- إنت�اج النباتات الطبي�ة والعطرية وفق النم�ط البيولوجي  
)صالح الدين سقري - املركز الفين للفالحة البيولوجية( : يوم 

15 م�ارس 2017.

تضّمن برنامج الدورة التكوينية عّدة محاور حول إنتاج وتثمين 
النباتات الطبية والعطرية :

- حتويل وتثمني النباتات الطبية والعطرية وفق النمط البيولوجي 
)عماد بن عطية - املركز الفين للفالحة البيولوجية( : يوم 29 

مارس 2017.

- املحافظة على الثروات الغابية )صالح الدين س�قري - املركز 
الفين للفالحة البيولوجية( : يوم 13 أفريل 2017.

- حص�ة تطبيقية ح�ول تقطري النباتات العطري�ة وفق النمط 
البيولوجي )عماد بن عطية - املركز الفين للفالحة البيولوجية( : 

يوم 25 أفريل 2017.

◆ ورشة تكوينية حول تقنيات إنتاج وتقطير النباتات الطبية 
والعطرية وفق النمط البيولوجي

يف إط�ار برنامج العمل اخلاص باإلحاط�ة والتكوين والتأطري 
البيولوجيني لسنة 2017،  الفنيني واملنتجني  واإلرشاد لفائدة 
س�اهم املركز الفين للفالحة البيولوجية بالتنسيق مع املندوبية 
اجلهوية للتنمية الفالحية بزغوان يف تنش�يط وتنظيم ورش�ة 
تكوينية حول »تقنيات إنتاج وتقطري النباتات الطبية والعطرية 
وفق النمط البيولوجي« وذلك يوم 27 مارس 2017 بالفضاء 

الترفيهي »سلس�بيل« بزغوان.

تضّمن برنامج الدورة التكوينية عّدة مداخالت :

- النباتات الطبية والعطرية جبهة زغوان  )دائرة الغابات بزغوان(،
- تقنيات إنتاج النباتات الطبية والعطرية وفق النمط البيولوجي 

)صالح الدين سقري - املركز الفين للفالحة البيولوجية(،

- كيفية املراقبة والتصديق يف الفالحة البيولوجية )هيكل املراقبة 
،)CCPB والتصديق

- حص�ة تطبيقية ح�ول تقطري النبات�ات العطرية وفق النمط 
البيولوجي )املركز الفين للفالحة البيولوجية واملجمع النس�ائي 

للتنمية الفالحية بوادي الصباحيية(.

◆ 3 أيام تكوينية إقليمية حول إنتاج وتحويل النباتات الطبية 
والعطرية في الفالحة البيولوجية

نّظم المركز الفني للفالح�ة البيولوجية 3 أيام تكوينية إقليمية 
ح�ول »إنتاج وتحويل النباتات الطبي�ة والعطرية في الفالحة 
البيولوجية« لفائدة أعضاء الشبكات الجهوية للفالحة البيولوجية 

ومختلف الهياكل الفالحية وبعض الفالحين :
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- ي�وم 30 مارس 2017 باملركز القطاع�ي للتكوين املهين 
الفالح�ي يف زراعة اخلضراوات البدرية بش�ط مرمي بالنس�بة 

لواليات الوسط.

تضّمن برنامج األيام التكوينية مداخلتين :

- يوم 20 أفريل 2017 مبعهد املناطق القاحلة بقابس بالنسبة 
لواليات اجلنوب.

- يوم 27 أفري�ل 2017 باملركز القطاع�ي للتكوين املهين 
الفالحي يف قط�اع اآللية الفالحية جبوقار-الفحص بالنس�بة 

لواليات الشمال.

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية يف الفالحة البيولوجية )صالح 
الدين سقري - املركز الفين للفالحة البيولوجية(،

- تثمني وحتويل النباتات الطبية والعطرية يف الفالحة البيولوجية 
)عماد بن عطية - املركز الفين للفالحة البيولوجية(.

تخّلل البرنامج حصة ت�ذوق تيزانة )Tisane( بعض النباتات 
الطبية والعطرية )النعناع، الناعمة، اإلكليل، السيترونال( وحصة 
تطبيقية حول كيفية إنتاج المشاتل وطرق تثمين بعض النباتات 

الطبية والعطرية.

◆ دورة تكوينيـة حـول إعداد وإسـتعمال المستسـمد 
»الكمبوست« في الفالحة البيولوجية

ساهم المركز الفني للفالحة البيولوجية بالتنسيق مع المندوبيتين 
الجهويتين للتنمي�ة الفالحية بمنوبة وأريان�ة في تنظيم دورة 
تكوينية حول »إعداد وإستعمال المستسمد )الكمبوست( في 
الفالح�ة البيولوجية« لفائدة مجموعة من الفالحين من واليتي 
منوبة وأريانة وذلك يومي 4 و5 أفريل 2017 بالمركز الفني 

للبطاطا والقنارية بالسعيدة.

نّش�ط الدورة التكوينية ممث�ل عن المرك�ز الفني للفالحة 
البيولوجية )هانم قريسة( وتّم التطّرق إلى عّدة محاور : التسميد 
في الفالحة البيولوجية، التعريف بالكمبوست ومزايا إستعماله،  
تقنيات ومراحل إعداد الكمبوست وسائل الكمبوست، أنواع 
الكمبوست، اس�تعماالت الكمبوست وس�ائل الكمبوست 
في الفالحة البيولوجية، نتائج اس�تعمال الكمبوس�ت وسائل 

الكمبوست في التسميد والحماية في الفالحة البيولوجية.

كما تخّل�ل البرنامج حصة تطبيقية حول إعداد الكمبوس�ت 
حيث تم تركيز كوم متكون من أعواد تقليم األش�جار وغبار 

أغنام وذلك بإتباع مختلف مراحل إنتاج الكمبوست.

◆ دورة تكوينية حول إعداد وإسـتعمال المستسـمد في 
الفالحة البيولوجية

ساهم المركز الفني للفالحة البيولوجية في تنشيط دورة تكوينية 
حول »إعداد وإستعمال المستس�مد في الفالحة البيولوجية« 
الت�ي تّم تنظيمها من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
بصفاقس لفائدة مجموعة من أصحاب الشهائد العليا و الباعثين 
الشبان الجدد لمشاريع فالحية والراغبين في اإلنتصاب الخاص 
بوالية صفاقس وذلك يومي 11 و12 أفريل 2017 بالمركز 

القطاعي للتكوين المهني الفالحي ببوغرارة.
تّم خالل هذه الدورة التكوينية تقديم عّدة مداخالت حول :

- التعري�ف بقط�اع الفالحة البيولوجي�ة وكيفية اإلخنراط 
يف املنظومة )خدجي�ة كريكرو - املندوبي�ة اجلهوية للتنمية 

الفالحية بصفاقس(،
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- تقنيات إنتاج الكمبوست وسائل الكمبوست ونتائج استعماهلم 
يف التس�ميد واحلماية يف الفالحة البيولوجية )هامن قري�سة - 

املركز الفين للفالحة البيولوجية(.

◆ يوم تكويني حول الفالحة البيولوجية

في إطار برنامج تكوين وإرشاد الفالحين ولترشيد التصرف في 
الموارد الطبيعية واالنتقال التدريجي إلى النمط البيولوجي، نظم 
المركز الفن�ي للفالحة البيولوجية يوم تكويني حول »الفالحة 
البيولوجية« لفائ�دة مجموعة من فالح�ي وإطارات جمعية 
»نخل�ة« بمعتمدية دوز وذلك ي�وم 24 أفريل 2017 بمقر 

المركز بشط مريم.

تضمن برنامج اليوم التكويني :

- مداخلة حول أس�س ومبادئ وتقني�ات الفالحة البيولوجية 
)فاخر عياد- املركز الفين للفالحة البيولوجية(،

- مداخلة حول املراقبة والتصديق يف الفالحة البيولوجية )فاخر 
عياد- املركز الفين للفالحة البيولوجية(.

وتخل�ل هذا الي�وم التكويني زيارة ميدانية إل�ى وحدة إنتاج 
الكمبوست ومحطة تجارب المركز الفني للفالحة البيولوجية.

◆ دورة تكوينية حول الزيتون البيولوجي

س�اهم المركز الفني للفالحة البيولوجية في تنش�يط دورة 
تكوينية حول »الزيتون البيولوجي« التي تّم تنظيمها من طرف 
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحي�ة بمدنين لفائدة مجموعة 
من الهياكل المهنية والفالحين يومي 25 و26 أفريل 2017 
بمركز التكوين المهني الفالحي بالفجا وذلك بتقديم مداخلة 
ح�ول »تقنيات إنتاج الزيتون البيولوجي« )يوس�ف عمر - 

المركز الفني للفالحة البيولوجية(.

بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

التجارب في محطة المركز

تواصل�ت متابعة مختلف التجارب التي ت�ّم تركيزها بمحطة 
التجارب التابعة للمركز الفني للفالحة البيولوجية بش�ط مريم 
وذلك في إطار القيام بالبحوث التطبيقية وتثمين نتائج البحوث.

وتتلخص مواضيع التجارب في  :

- دراس�ة تأثري مصدر بذور البطاط�ا واألصناف على  زراعة 
البطاطا البدرية البيولوجية )النمو اخلضري، اإلنتاج و اجلودة(،

- دراس�ة تأقلم أصناف الطماطم البدرية حتت البيت املحمي 
وفق النمط البيولوجي،

- حتسني إنتاجية البذور البيولوجية لبعض أصناف اخلضروات : 
بسباس،جزر، بصل،

- دراسة تأثري الكثافة الزراعية ونظام التسميد على إنتاج اجلزر 
حسب النمط البيولوجي،

- تأثري التسميد على جودة منتوجات النباتات الطبية والعطرية،

- تأثري سائل الكمبوست واألمسدة التجارية على إنتاج وكلفة 
إنتاج القصيبة البيولوجية،

- تأثري عملي�ة البذر الومهي على إنتاج وكلفة إنتاج الش�عري 
البيولوجي،

- اس�تعمال الزيوت الروحية يف مكافح�ة األمراض الفطرية 
واآلفات،

- تأث�ري الكمبوس�ت على خصوب�ة التربة وإنت�اج وجودة 
الكليمونتني البيولوجية،

- متابع�ة مدى تأقلم غراس�ات عنب املائ�دة وفق النمط 
البيولوجي،

- متابعة مدى تأقلم غراس�ات زيتون املائ�دة وفق النم�ط 
البيولوجي،
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- حتدي�د مدة التجفيف ملختلف النباتات ومقارنة التجفيف يف 
جمفف صناعي والتجفيف يف اهلواء الطلق،

- تأثري عملية التجفيف على جودة وإنتاج الزيوت الروحية لنبتة 
»شجرة مرمي«،

- إنتاج ب�ذور نبتة البوخري�ش )Bourrache( وفق النمط 
البيولوجي،

- دراسة كلفة بعض الزراعات البيولوجية مبحطة املركز.

تجارب ميدانية

في إطار اتفاقيات التع�اون المبرمة بين المركز والفالحين من 
جه�ة وبين المركز والهياكل الفالحية من جهة أخرى، واصل 
المركز الفن�ي للفالحة البيولوجية متابع�ة مختلف التجارب 

الميدانية المرّكزة بالضيعات النموذجية :

- تأث�ري األمسدة اخلضراء واملواد العضوي�ة على خصوبة التربة 
والنمو اخلضري واإلنتاج لغراسات الزيتون البيولوجي،

- تأثري الكمبوست على خصوبة التربة والنمو اخلضري واإلنتاج 
لغراسات اللوز البيولوجي،

- دراس�ة تأثري مصدر بذور البطاطا لثالثة أصناف »سبونتا« 
و»بلي�ين« و»آدان«  على اإلنت�اج وخصائص جودة درنات 

البطاطا اآلخر فصلية البيولوجية،

- التحّكم يف احلزمة الفنية إلنتاج البذور البيولوجية لبعض أصناف 
اخلضروات )جزر، خص، بطيخ، دالع( بضيعة بيولوجية،

- تأقلم أصناف احلبوب يف النمط البيولوجي،

- تأثري الكمبوست و األمسدة التجارية على إنتاج القمح الصلب 
البيولوجي،

- اس�تعمال مبي�دات خمتلفة ملكافحة حش�رة مثار الفس�تق 
»Eurytoma plotnikovi« البيولوجي،

- تأثري بعض النباتات الطبية والعطرية على اإلمكانيات اإلنتاجية 
وجودة اللحم بالنسبة لدجاج اللحم البيولوجي،

- تأثري الكمبوست على إنتاج وجودة العطرشية البيولوجية،
- إدراج اجلدوى االقتصادية يف خمتلف التجارب لدى ضيعات 

املتدّخلني )إنتاج حيواين وإنتاج نبايت(.

االتصال والتبليغ

ملتقيات

على المستوى الوطني، ساهم المركز الفني للفالحة البيولوجية 
في تنظيم وتنشيط 33 ملتقى )ندوات، أيام إعالمية، ورشات 
عمل، ...( حول الفالحة البيولوجية وذلك بالتنسيق مع مختلف 

الهياكل المتدخلة.

وفي إطار مواصلة إدم�اج الفالحة البيولوجية ضمن المنظومة 
الفالحية اإلقتصادية، ش�ارك المركز الفن�ي في فعاليات 23 
ملتقى عبر الحضور في مختلف الندوات والجلسات والملتقيات 

الفالحية بصفة عامة.

- حتسني طرق حفظ الزيتون البيولوجي،
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زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

إتصاالت

جدول رقم 1 : العدد الجملي للملتقيات حسب األقاليم ) جانفي – أفريل 2017(     

اإلقليم
ملتقيات حول الفالحة البيولوجية

العدد اجلمليملتقيات عامة
جلسات /يوم إعالميندوة

ورشات عمل
إقليم الشمال :

تونس، بن عروس، بزنرت، أريانة، منوبة، سليانة، الكاف، 
باجة، جندوبة، نابل، زغوان  

1361929

إقليم الوسط : 
القصرين،  صفاقس،  القريوان،  املهدية،  املنستري،  سوسة، 

سيدي بوزيد
2117424

إقليم اجلنوب : 
3-21-قابس، قفصة، توزر، تطاوين، مدنني، قبلي

املجموع
31614

2356
33

رسم بياني رقم 1 : العدد الجملي للملتقيات حول 
الفالحة البيولوجية حسب الواليات 

)جانفي – أفريل 2017(

وحسب الرس�م البياني رقم 1 فقد تميزت والية المنستير في 
بداية سنة 2017 بالنشاط في مجال تنظيم وتنشيط 8 ملتقيات 
حول الفالحة البيولوجية شملت قطاع الزيتون وقطاع النباتات 
الطبية و العطرية البيولوجية ب� 3 معتمديات و7 مناطق فالحية.

أّما على المستوى الدولي فقد شارك المركز الفني في الملتقى 
الوطني األول للمهندس�ين الزراعيين تحت شعار »المهندس 
الزراعي واقع وآفاق« )من تنظيم اإلتحاد الوطني للمهندس�ين 
الزراعيي�ن بالجزائر( وذلك م�ن 17 إلى 19 مارس 2017 
بوالية الوادي بالجن�وب الجزائري، عبر إلقاء محاضرة ضمن 
برنامج الملتقى بعنوان »الزراعة البيولوجية كمعيار للتنافسية«.
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ف�ي إطار برنامج العمل الخاص باإلحاطة و التأطير للمتدخلين 
في قطاع الفالحة البيولوجية، نظم المركز 41 زيارة ميدانية، 
ش�ملت 14 والية و26 متدخال بيولوجيا ومؤهلين لإلنخراط 

في النمط البيولوجي.

الزيارات الميدانية 

في إطار التعريف بأنشطة المركز و بمبادئ و تقنيات الفالحة 
البيولوجية، تم إستقبال مجموع 25 زيارة منظمة لمقر المركز 
الفني للفالحة البيولوجية و بلغ ع�دد الزائرين 840 زائر من 
مختلف الفئات تالميذ وطلبة ومتكونين وأس�اتذة  وفالحين. 

كما بلغ عدد أيام التنشيط 22 يوما. 

رسم بياني رقم 2 : نسبة الزائرين لمقر المركز 
الفني للفالحة البيولوجية حسب الفئات 

)جانفي – أفريل 2017(

رسم بياني رقم 3 : عدد الزيارات لمقر المركز الفني 
للفالحة البيولوجية حسب األشهر 2017

جماالت التأطريعدد الزياراتاملتدخلالوالية

- إنتاج الكمبوست 3حمطة التسميد باملعهد الوطين للعلوم الفالحية بتونس.تونس

منوبة

- إنتاج اخلضروات البيولوجية1حمطة الدعم للمجمع املهين املشترك للخضر.

- إنتاج اخلضروات البيولوجية1الضيعة البيولوجية لشركة “مطاحن حمجوب” مبنطقة الباطن معتمدية طرببة.
الكائنة  الفالحية  املنتجات  حتويل  يف  املختصة  “كمية”  اخلاصة  الشركة 

- إنتاج اخلضروات البيولوجية1مبنطقة اجلديدة بوالية منوبة.

- إنتاج الكمبوست1إدارة الغابات بربج العامري

- إنتاج الكمبوست1ضيعة فالحّية بقلعة األندلسأريانة

- إنتاج احلبوب البيولوجية2ضيعة التجارب يف الفالحة البيولوجية باملدرسة العليا للفالحة بالكاف.الكاف

- إنتاج احلبوب البيولوجية5ضيعة التجارب باملعهد الوطين للزراعات الكربى ببوسامل.جندوبة
- دراسات إقتصادية.

جدول رقم 2 : الزيارات الميدانية المنجزة إلحاطة و تأطير المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية 
)جانفي - أفريل 2017(    
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- إنتاج أشجار مثمرة بيولوجية1ضيعة فالحية إلنتاج الرمان للسيد ماهر الزهار مبعتمدية تستور.باجة

سليانة

- إنتاج الكمبوست2الضيعة البيولوجية للسيد مجال جالل مبنطقة سيدي محادة.

- إنتاج اخلضروات البيولوجية.2الضيعة البيولوجية للسيد لطفي احلريب مبنطقة سيدي محادة.
- دراسات إقتصادية.

- إنتاج اخلضروات البيولوجية1الضيعة البيولوجية للسيد حفيظ شعبان مبنطقة سيدي عامر.

نابل

- إنتاج اخلضروات البيولوجية.1حمطة التجارب للمجمع املهين املشترك للخضر بقربة.
- دراسات إقتصادية.

1شركة فوانيس الفالحّية مبنطقة دار شعبان الفهري.
- إنتاج اخلضروات البيولوجية.
- إنتاج النباتات الطبية والعطرية

- دراسات إقتصادية.

زغوان

- إنتاج احلبوب البيولوجية1الضيعة البيولوجية للسيد مالك خلوة.
اخلضراء  بواد  عياد  لطفي  للسيد  الفالحية”  “يامسني  البيولوجية  الضيعة 

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية1معتمدية الفحص.

جبوقار  اجلديدي  حسونة  لسعد  للسيد  الزيت”  “قصر  البيولوجية  الضيعة 
- إنتاج النباتات الطبية والعطرية1معتمدية الفحص.

سوسة
- إنتاج الكمبوست2الضيعة البيولوجية للسيدة يسرى رويس بالكنائس.

- دراسات إقتصادية

- إنتاج الكمبوست2الضيعة البيولوجية للسيد طارق رويس بالكنائس.
- دراسات إقتصادية

املنستري

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية3الضيعة البيولوجية للسيدة لبىن دمس مبعتمدية مّجال.
- دراسات إقتصادية

- دراسات إقتصادية1مريب النحل السيد حسن حيبار مبزنل كامل
املنازل املنخرطة يف الربنامج الفردي للتسميد يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 

- إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات.

املهدية

- إنتاج حيواين بيولوجي4ضيعة التجارب مبركز التكوين املهين الفالحي بالسواسي
- إنتاج الكمبوست

3الضيعة البيولوجية للسيد عبد اجلليل احلمروين مبعتمدية شربان.
 - إنتاج اخلضروات البيولوجية.

- أشجار مثمرة وزيتون
- دراسات إقتصادية.

- إنتاج حيواين1مداجن الفريمة بطريق مزنل فارسي

صفاقس
املنازل املنخرطة يف الربنامج الفردي للتسميد يف إطار تثمني النفايات بالتنسيق 

- إنتاج الكمبوست1مع الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات.

- دراسات إقتصادية1معصرة بيولوجية “شركة النور لزيت الزيتون” مبعتمدية بوحجلة.القريوان
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رسم بياني رقم 4 : عدد المتدخلين في قطاع 
الفالحة البيولوجية المستهدفين عبر اإلحاطة 
والتأطير الميداني حسب األشهر سنة 2017

تظاهرات

في إطار اإلطالع على مستجدات الفالحة البيولوجية على النطاق 
العالمي، ش�ارك المركز الفني للفالحة البيولوجية في الصالون 
الدولي للفالح�ة البيولوجية »بيوفاخ 2017« المنعقد بمدينة 
نورنب�ارغ بألمانيا من 15 إلى 18 فيفري 2017. يمثل هذا 
الصالون الدولي أهمّية كبرى في تنمية قطاع الفالحة البيولوجية 
على المستوى العالمي حيث شهد هذه السنة مشاركة 2785 
عارض من 134 دولة وتّم تحقيق رقم قياس�ي جديد في عدد 

الزائرين الذي بلغ حوالي 50000 زائر.

◆ الصالون الدولي للفالحة البيولوجية 

ش�ارك المركز في الصالون الدولي للزيت�ون و زيت الزيتون 
ومش�تقاته »Med Mag Oliva« م�ن 20 إلى 23 أفريل 
2017 بقصر المعارض بسوسة وذلك عبر تركيز جناح على 
مس�احة 12 م2 عرضت فيه مختلف الدعائم اإلرش�ادّية من 
مطويات ونش�ريات فنية ومعلقات حول التعريف بمجاالت 
أنشطة المركز الفني ومبادئ الفالحة البيولوجية. كما تّم عرض 
ش�ريط تلفزي حول أنش�طة المركز الفني والتعريف بمجلة 
الفالحة البيولوجية الصادرة ع�ن المركز والخدمات المتوفرة 

على مستوى موقع الواب.

◆ الصالون الدولي للزيتون و زيت الزيتون ومشتقاته 

 هانـم ڤريسة ويوسف عمر وحسام النابلي
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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كما أّكد املختصون يف عل�وم الّتربة أّن نقص 1 % من املاّدة 
العضوية للّتربة ينتج انبعاث 20 طن من ثاين أكسيد الكربون يف 
اهلكتار. ونظرا ألّن التربة الناجتة عن الفالحة املكّثفة فقرية فهي 
غري قادرة على ختزين ثاين أكس�يد الكربون بل هي متّثل أيضا 

مصدرا النبعاث هذا الغاز بالغالف اجلّوي.

إّن الّتغّيرات املناخية املسّجلة منذ منتصف السبعينات من القرن 
املاضي سامهت بصفة مباشرة و/أو غري مباشرة يف اخنرام التوازنات 
الّطبيعية ملختلف املنظومات احلياتية وطالت كّل الكائنات احلّية 
) اإلنس�ان، احليوان، النبات، األحي�اء الدقيقة إخل..( وخمتلف 
القطاعات )اهل�واء، املاء، التربة، البح�ار، املحيطات إخل..(. 
وتتمّث�ل أهّم ه�ذه التغّيرات املناخية، على املس�تويني العاملي 

والوطين، يف ما يلي:

تتمّثل أهّم التغريات املناخية على املس�توى العاملي يف ارتفاع 
درجات احلرارة ممّا أّدى إىل بداية ذوبان املحيطات املتجّمدة.

التغيرات المناخية على المستوى 
العالمي

وهذا التقهقر يرافقه انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون بالغالف 
اجلوي مما يس�بّب ارتفاعا يف درجات احلرارة.

التغيرات المناخية على المستوى 
الوطني

على غرار ما وقع على املس�توى العاملي فإّن التغريات املناخية 
طالت البالد التونسية حيث هنالك ارتفاعا يف درجات احلرارة 

وعدم انتظام األمطار باإلضافة إىل الرياح القوية والعواصف.
• أهّم التغريات املناخية : 

- االرتفاع في درجات الحرارة )االنحباس الحراري(: لقد تّم 
خالل الخمسينية األخيرة تس�جيل ارتفاع في درجات الحرارة 
بكامل الكرة األرضية وغالفها الجوي، حيث كان، على س�بيل 
المثال، المعّدل السنوي لدرجة الحرارة بتونس قرطاج سنة 1900 
في حدود 18 درجة مئوية ليصب�ح في حدود 20 درجة مئوية 
س�نة 2010، مّما أنتج انخرام في الدورات الحياتية للحيوانات 
وللنباتات والحشرات والفطريات إلخ.. وبالتالي تّم تسجيل نقص 

على مستوى خصوبة الحيوانات واإلنتاج بالّنسبة للنباتات.
كما أّن هنالك العديد من النبات�ات الرّبية اليت انقرضت لعدم 
قدرهتا على إمتام دورهتا احلياتية بسبب ارتفاع درجات احلرارة 
وذلك على حس�اب نس�بة املاّدة العضوية بالتربة. كما ساهم 

االحنباس احلراري يف ارتفاع نسبة تبّخر مياه التربة والبحار.
هذا وتقهقرت نس�بة املادة العضوية باألراضي الفالحية التونسية 
خالل النصف الثاين من القرن املاضي حيث مّرت من 2 - 4 % 
س�نة 1947 إىل 0,4 % سنة 2004 مبنطقة النفيضة بالوسط 
التونس�ي وهذا ينتج عن�ه انبعاث غاز ثاين أكس�يد الكربون 

بالغالف اجلّوي مما يسّبب ارتفاعا يف درجات احلرارة.
تس�اهم الفالحة يف تونس ب� 24 %  م�ن الغازات الدفيئة 
 ،)CH4( % 28  :املنبعث�ة يف اهل�واء وذلك كم�ا يل�ي 
N2O( % 58( و14 % )CO2(. تس�اهم القطاع�ات 

الفالحية يف انبعاث نسب الغازات الدفيئة يف اهلواء كما يلي: 

كما أّن املحيط�ات صارت غري قادرة على امتصاص كميات 
ثاين أكسيد الكربون املنبعثة يف الغالف اجلّوي للكرة األرضية.

هذا وإّن كميات ثاين أكس�يد الكربون املنبعثة من الفالحة 
العصرية تس�اهم ب�ثلث ارتفاع درجات احلرارة بالغالف 
اجلّوي. و تس�اهم الفالحة ب�� 26 % من كمية الغازات 
 CO2،CH4(  املنبعثة يف اجلّو واملتسّببة يف االحنباس احلراري

 .)N2Oو
 إّن الفالح�ة املكّثفة، يف أمريكا، تس�بّب يف انبعاث 420 
مليون طنا من ثاين أكس�يد الكربون عل�ى 6 مليارات طن 

منبعثة س�نويا )حوايل 7 %(.

ففي أوروبا، حوايل 90 % من األنشطة احليوية يف الّتربة مت القضاء 
عليها بسبب الفالحة املكّثفة. كما تقهقرت نسبة املادة العضوية، 

هبذه القاّرة، من 4 % سنة 1955 إىل 1,4 % سنة 2005. 
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- ندرة وعدم انتظام األمطار:  لوحظ منذ منتصف السبعينات من 
القرن الماضي نقص في المعّدل السنوي لكّميات األمطار بمختلف 
جهات البالد التونسية من ناحية وعدم انتظامها من ناحية أخرى 
حي�ث أّن معظم كّميات األمطار تنزل بغزارة وفي وقت وجيز، 
لنذكر على سبيل المثال يوم 24 سبتمبر 2009 تهاطلت أمطار 
غزيرة على مدينة صفاقس طيلة 3 س�اعات  وبكّمية قّدرت ب� 
108 مم مع العلم وأّن المعّدل السنوي لألمطار بصفاقس حوالي 
200 م�م، ثّم تطول فترات الجف�اف مّما أّدى إلى اإلنجراف 
وبالّتالي خسارة التربة الغنّية الصالحة للزراعة وتعّرض النباتات 
والحيوانات وبقّية الكائنات الحّية إلى فترات طويلة من الجفاف 
اّل�ذي نتج عنه نقص في اإلنتاج ف�ي مختلف القطاعات وفي 

حاالت عّدة انقراض بعض األصناف والسالالت.
- الريـاح القوية والعواصف:  إّن غض�ب الطبيعة والمتمثل 
خاّصة في الرياح القوية والعواصف، تزايد تواتره خالل السنوات 

األخيرة وهذا من شأنه أن يتسّبب في ما يلي:
** تكسير وتحطيم جزء من الغطاء النباتي وبالتالي انخرام على 

مستوى التنوع البيولوجي لمختلف النباتات.

** ارتفاع كميات الماء المتبّخ�رة مّما ينتج نقص في اإلنتاج 
لمختلف القطاعات النباتية والحيوانية.

** االنجراد وبالّتالي نقص على مستوى خصوبة التربة.
• االجراءات اليت مت اختاذها للحد من التغريات املناخية: 

 يف إط�ار احلد من تأثري التغّيرات املناخية، مّت، على املس�توى 
الوط�ين، تركيز جلنة جلرد ومتابعة التغ�ريات املناخية كما مّت 
إدراج عنصر احلّد من تأثري التغ�ريات املناخية ضمن املخّطط 

اخلماس�ي   2020-2016.

دور الفالحة البيولوجية في الحّد من 
التغيرات المناخية والتأقلم معها

 أثبتت الدراسات أّن تطبيق تقنيات الفالحة البيولوجية يساهم 
بقسط كبري يف احلد من التغريات املناخية. حسب دراسة أمريكية، 
فإّن الفالحة البيولوجية تؤّدي إىل ختزين ثاين أكس�يد الكربون 
بالتربة وذلك على إثر تنمية خصوبة التربة باملواّد العضوية. وهذا 
دون األخذ بعني االعتبار النس�بة املنخفضة لكميات هذا الغاز 
املنبعث�ة يف اهلواء الناجتة عن احتياج�ات الطاقة املنخفضة لدى 
الفالحة البيولوجية حيث مت تقديرها ب� 63 % من احتياجات 

الطاقة لدى الفالحة الكيميائية. 

ه�ذا وإّن الصندوق األخضر الدويل خيصص 100 مليار دوالر 
س�نويا إىل حدود سنة 2020 لتمويل املش�اريع ذات الصلة 
مبجاهب�ة التغريات املناخية وتونس من ب�ني الدول اليت أمضت 
اتفاقية إطارية مع األمم املّتحدة يف جمال احلد من التغريات املناخية.

• الفالحة البيولوجية واحلّد من التغريات املناخية: 

وباالعتماد على دراس�ة مماثلة، فإّن�ه إذا مّت حتويل كّل األراضي 
الفالحية بفرنس�ا )20 مليون هك( إىل النمط البيولوجي فهذا 
سيمكن من ختزين 74 مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون 
يف حني أّن الفالحة الكيميائية تبعث حاليا 86 مليون طن من هذا 

الغاز يف الغالف اجلوي. 

 Grame« ويف نفس السياق يؤّكد املؤّلف الفالحي األسترايل
SAIT«  أّنه إذا رّفعنا يف نسبة املادة العضوية ب� 1,6 % يف 
كل األراض�ي الفالحية يف العامل )اليت متثل حوايل 8,5 % من 
مجلة األراضي على املستوى العاملي(، و هذا من مبادئ الفالحة 
البيولوجي�ة، ميكن لنا أن خنّزن بدون أي إش�كال ال� 100 
وحدة باملليون اإلضافية من غاز ثاين أكسيد الكربون اليت تسبب 

يف انبعاثها اإلنسان يف اهلواء.

واس�تنادا لنفس الدراس�ة، فإّنه إذا مّت حتويل كّل األراضي 
الفالحية بأمري�كا )200 مليون هك( إىل النمط البيولوجي 
فهذا س�ينتج تفادي انبعاث كمية غاز ثاين أكسيد الكربون 

تعادل ما يبعثه 158 مليون س�يارة  وش�احنة كّل س�نة.

 ويف دراس�ة بريطانية، مّت التأكيد على أّنه يف حالة تطبيق قواعد 
الفالحة املس�تدامة، بإمكان ال� 1,2 مليار هك من األراضي 
الفالحية )على املس�توى العاملي( ختزين مقدار 6,1 إىل 10,1 

مليار طن من غاز ثاين أكسيد الكربون.

الغاب�ات ب� 32 %، اإلنتاج احليواين ب� 26 %، الزراعات 
ب� 26 % واستعماالت األراضي ب� 16 %.
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يوسف عمر
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Dominique Guillet, 2007. Agriculture biologique et 
lutte contre les perturbations climatiques.

• الفالحة البيولوجية والتأقلم مع التغريات املناخية: 
حتّد الفالحة البيولوجية من التغريات املناخية، كما أّنها تتأقلم مع 
تلك التغريات عند حدوثها حيث أّن يف تطبيق تقنيات الفالحة 
البيولوجية ينصح باستعمال األصناف والسالالت املحلية وذلك 
لتأقلمه�ا مع الترب�ة واملناخ وبالّتايل أكث�ر تأقلم مع التغريات 

والتقّلبات املناخية عند حدوثها.
كما أّن العناية بتغذية التربة واملحافظة على خصوبتها وأنشطتها 
البيولوجية من خالل اس�تعمال املواد العضوّية )الكمبوس�ت، 
خملفات احليوانات »الغب�ار«، األمسدة اخلضراء إخل..( وخدمة 

األرض تساهم يف:

** تحس�ين نوعية التربة )Texture( لتصبح أكثر قدرة على 
المحافظة على الماء )التأقلم مع التغيرات المناخية المتمثلة في 

ندرة نزول األمطار(.

** التقلي�ص من تبخ�ر الماء )التأقلم مع التغي�رات المناخية 
المتمثلة في االنحباس الحراري(.

** مقاومة االنجراد و االنجراف )التأقلم مع التغيرات المناخية 
المتمثلة في الرياح القوية والعواصف واألمطار الغزيرة(.

وجتدر اإلش�ارة إىل أّن كثرة وتنّوع الغالف النبايت ضروري يف 
الفالحة البيولوجية عاّمة حيث أّنه يس�اهم يف إعادة التوازنات 
الطبيعية بتواجد احلشرات النافعة والضاّرة معا من ناحية وخاّصة 
يف احلف�اظ على التربة من االجنراد واالجنراف من ناحية أخرى 
)التأقلم مع التغريات املناخية املتمثلة يف الرياح القوية والعواصف 

واألمطار الغزيرة(.

الخاتمة:

إّن تطبيق تقنيات اإلنتاج البيولوجي يساهم بصفة مباشرة و/أو غري 
مباشرة ال فقط يف احلّد من التغريات املناخية واملتمّثلة خصوصا يف 
االحنب�اس احلراري وندرة وعدم انتظام هطول األمطار والرياح 
القوية والعواصف إخل... بل أيضا يف التأقلم مع تلك التغريات إن 
حدثت بسبب مصادر أخرى )فالحة كيميائية مكّثفة، صناعة، 
زح�ف عمراين إخل...( ويف حتس�ني خصوب�ة التربة وجودة 

املنتوجات ويف محاية البيئة واملحيط وتفعيل التنمية املستدامة.

www.ctab.nat.tn :  موقع واب املركز الفين للفالحة البيولوجية -

- ندوة حول قطاع الزيت و الزيتون بعنوان: »حنو حتس�ني جودة وإنتاج 
زيت الزيتون«. 10 جوان 2013 باملنستري.

- ورش�ة عمل حول »جرد ومتابعة الغ�ازات الدفيئة يف جماالت الفالحة       
والغابات واستعماالت األراضي«. 09 فيفري 2017 بقمرت - تونس.
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القيمة الغذائية لعصير البرتقال المالطي 
البيولوجي في تونس

هتدف هذه املقالة إىل مقارنة القدرة املضادة لألكسدة ومعايري اجلودة  
  »Maltaise Demi-Sanguine« لعصري القوارص صنف
املنتج وفق النمطني البيولوجي والتقليدي. هذا الصنف من القوارص 
غين بش�كل خاص بأمحاض اللينوليك واللينويك، فيتامني سي 

والبوليفنول...

مت االعتم�اد يف ه�ذه املقالة على دراس�ة أجن�زت بالتعاون 
الغ�ذائي�ة ومركز  العلي�ا للصناع��ات  بني املدرس��ة 
البيوتكنولوجيا بربج الس�درية حول إنت�اج الربتقال املالطي 
»Maltaise Demi-Sanguine« وفق النمطني التقليدي 
والبيولوجي م�ن الناحية البيوكيميائية. وكما هو معلوم، تنفرد 

تونس على الصعيد العاملي بإنتاج هذا الصنف من املالطي. 

مت مجع العينات اليت أس�تخدمت يف هذه الدراسة، من منطقيت  
ب�ين خالد )والية نابل( ومرناق )والية بن عروس( والّلتان هلما 
نفس خصائص الترب�ة، واملناخ، باإلضافة إىل ذلك، وقع إتباع 
املعايري الدولي�ة يف أخذ العينات. وقد خضعت عصائر الربتقال 
املس�تخرجة للتحاليل الفيزيوكيميائية التالية : احلموضة، املواد 
الصلبة الذائبة الكلية، الفيتامني س�ي، نسبة الدهون، البوليفنول 

الكلي، الفالفونويد والقدرة املضادة لألكسدة.

يعترب النمط الزراعي عام�ال مؤثرا على املقاييس الفيزيوكيميائية  
    »Maltaise Demi-Sanguine« املالط�ي الربتقال  لعصري 
)اجل�دول رقم 1( . فقد  متيز الربتقال البيولوجي بارتفاع درجة 
احلموضة ،اليت تعترب من أهم املقاييس املعتمدة يف احلفاظ على عصري 
الغالل  من ناحية االس�تقرار امليكروبيولوجي، وحمتوى فيتامني 
»سي« الذي يلعب دورا هاما على املستوى الصحي والغذائي... 

وكال املقياسني مهّمني من الناحية الغذائية وامليكروبيولوجية.

خصائص عصري الربتقال املالطي
النمط الزراعي

البيولوجيالتقليدي
pH 3.37 ± 0.05     3.19 ± 0.08احلموضة 

)°Brix(TSS 13.4 ± 0.51 14.3 ± 0.72جمموع املواد الصلبة الذائبة 
 10.3 ± 12.90.1 ± 0.15نسبة احلموضة TA  )غ/ل(

 614 ± 0.22 551 ± 0.34فيتامني سي )مغ/ل(
 413 ± 47 417 ± 7.40البوليفينول الكلي )مغ/ل(
 25.2 ± 0.90 60.2 ± 4.3الفالفونويد الكلي )مغ/ل(

Antioxidant Capacity )٪( 47.2 ± 0.90 56.6 ± 0.52القدرة املضادة لألكسدة 

     »Maltaise demi-sanguine« جدول رقم 1 : تأثير نظم الزراعة على خصائص عصير القوارص صنف
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رسم بياني رقم 1 : المخطط االستشرابي 
للمكونات البوليفينولية لعصير القوارص صنف 

»Maltaise demi-sanguine«

Maltaise Demi- « ويعترب هذا الصن�ف من الق�وارص
Sanguine« س�واء كان منتجا حس�ب النم�ط التقليدي 
أوالبيولوجي غنيا باملركبات البوليفينولية. ولذلك مت اس�تعمال 
 HPLC High« تقنية الكروماتوغرافيا الس�ائلة عالية اجلودة
Performance Liquid Chromatography« للتحديد 
النوع�ي والكّمي هلذه املركب�ات البوليفينولية. وكما هو مبني 
بالرس�م البياين رقم 1 واجلدول رقم 2، حيتوي عصري الربتقال 
 Acide« على عش�رة مكونات واملتمثلة يف مح�ض الغاليك
 ،»Acide sinapique« �محض الس�ينابيك ،»Gallique
محض الكفييك »Acide cafeique«، محض االدركس�ي 
بن�زوي�ك »Acide hydroxybenzoique«، مح�ض 
 ،»Narirutine« نريرتني ،»Acide vanilique« الفنليك
 ،»Hesperdine« هس�ربدين ،»Naringine« نرجن�ني
محض الكومريك »Acide coumarique« ومحض فروليك 

.»Acide ferrulique«

وحسب هذه التجربة، س�امهت الفالحة البيولوجية عموما يف 
 »Narirutine« ختفيض نس�بة األمحاض الفينولية )نريرت�ني
 Acide« بنس�بة 45.8 %، محض االدركس�ي بزنويك
عصري  يف   )% 60.9 بنس�بة   »hydroxybenzoique
أنه مل يظهر  التقليدية. كم�ا  بالفالح�ة  الربتق�ال مقارنة 

اخت�الف كبري لبقية األمحاض الفينولية )جدول رق�م 2(.

ينتمي اهلس�ربدين »Hesperdine« إىل جمموعة الفالفونون 
»Flavonone« التابعة لعائلة الفالفونويد. وقد أكدت العديد 
من الدراس�ات على أن هذا العنصر موج�ود بكميات كبرية 
يف احلمضيات عموما. ومن خالل  هذه الدراس�ة، فإّن النمط 
البيولوجي قد س�اهم يف تكثيف حمتوى اهلسربدين،  ليصل إىل  

84 % مع فرق بنسبة 10 % مقارنة بالنمط التقليدي.

وبناء عل�ى ذلك، يعترب النم�ط البيولوج�ي املعتمد على 
عدم اس�تعمال املبي�دات، أكثر مالئمة لإلنت�اج الطبيعي 
»Biosynthèse« للهسربدين كوس�يلة للدفاع ومكافحة 
الكائنات الضاّرة، إضافة إىل مقاومة الظروف الطبيعية القاسية.

يعد اهلس�ربدين »Hesperdine« من العناص�ر البوليفينولية 
املهمة لصحة اإلنسان باعتباره مضاد لألكسدة، خافض لضغط 

الدم ومضاد للسرطان وامليكروبات.

يعترب النمط الزراعي عامال أساسيا يف التأثري على حمتوى األمحاض 
 Maltaise Demi« الدهني�ة يف عصري القوارص صن�ف
Sanguine« املنتجني وف�ق النمطني البيولوجي والتقليدي. 
فق�د مت حتديد حمتوى األمحاض الدهنية املتكونة عموما من عدد 

من ذرات الكربون املتراوحة بني 14 و22 )جدول رقم 3(.

ويف ه�ذا الصدد، فقد لوحظ أن النمط البيولوجي مس�اهم 
بشكل كبري يف الترفيع يف مستوى األمحاض الدهنية األساسية 
واملتمثلة باألس�اس يف محض البلميتيك )C16: 0( ومحض 
بلميتوليك )C16: 1( ومحض سترييك )C18: 0( ومحض 
أولي�ك )C18: 1( ومحض لينولي�ك )C18: 2( ومحض 
 )C18: 4( ومحض س�تريادونيك )C18: 3( لينوليني�ك

ومحض بيهنيك  )C22: 0( )جدول رقم 3(. 
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Temps de 
retention
Tr )min(

النمط الزراعي
املكونات البوليفينولية

رقم القمة االستشرابية
Pic 

chromatographique
البيولوجي التقليدي

املحتوى البوليفنويل )٪(

5.51 0.395  ±  3.03 0.209 ± 3.50 محض الغاليك
Acide gallique 1

6.09 0.120 ± 1.04 0.058 ± 1.54 محض السينابيك
Acide sinapique 2

10.13 0.914 ± 1.30 0.477 ± 1.48 محض الكفييك
Acide cafeique 3

10.57 0.339 ± 0.500 0.176 ± 1.28 محض االدركسي بزنويك
Acide hydroxybenzoique 4

11.38 0.305 ± 0.402 0.118 ± 0.420 محض الفنليك
Acide vanilique 5

12.60 0.233 ±  6.51 0.031± 12.02 نريرتني
Narirutine 6

12.92 0.148 ± 0.313 0.024 ± 0.347 نرجنني
Naringine 7

13.24 0.79 ± 84.28 2.24 ± 75.81 هسربدين
Hesperidine 8

13.47 0.27 ± 22.16 0.181 ± 2.90 محض الكومريك
Acide coummarique 9

14.13 0.195 ± 0.455 0.155 ± 0.704 محض فروليك
Acide ferrulique 10

     »Maltaise demi-sanguine« جدول رقم 2: تأثير نظم الزراعة على الخصائص البوليفينولية لعصير القوارص صنف

وكما هو معروف فإّن املواد الغذائية، الغنية باألمحاض اللينوليك 
 ،»Acides linoleique et linolenique« واللينوليني�ك
متن�ع اضطرابات القلب واألوعية الدموية كتصلب الش�رايني 
وارتفاع ضغط ال�دم... عالوة على ذل�ك، متيز املحتوى 
اجلمل�ي لألمحاض الدهني�ة بارتفاعه يف عص�ري القوارص 
صن�ف »Maltaise Demi Sanguine« املنتج وفق النمط 
البيولوج�ي، ليصل إىل 136 ميكروغرام/م�ل مقارنة بالنمط 

التقليدي )58.07 ميكروغرام/مل(. 
وبالتايل، أكدت نتائج هذه الدراسة على أمهية النمط البيولوجي يف 
 »Maltaise Demi Sanguine« منح عصري القوارص صنف

قيمة غذائية هامة وجودة عالية الحتوائه على كميات عالية من 
املركبات الفينولية واألمحاض الدهنية اليت هلا أنش�طة بيولوجية 

إجيابية على صحة اإلنسان.
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دالل املالكي 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Letaief, H., et al., Composition of Citrus sinensis )L.( Osbeck 
cv »Maltaise demi-sanguine« juice. A comparison between organic 
and conventional farming. Food chemistry, 2016. 194: p. 290-295.

النمط الزراعي
البيولوجيالتقليدي

األمحاض الدهنية

C14:0  0.244 0.672
C16:0 23.59.47
C16:1 3.86 1.82
C18:0 1.95 1.25
C18:1 31.4 12.0
C18:2 49.6 15.5
C18:3 23.4 11.8
C18:4 1.27 0.730
C19:0 1.01 1.04
C20:0 0.473 0.834
C20:1 0.821 1.14
C22:0 0.505 0.894
C22:1 0.897 0.886

األمحاض الدهنية املشبعة
Acides gras saturés 27.72 14.16

األمحاض الدهنية األحادية غري املشبعة
Acides gras mono-insaturés 36.97 15.89

األمحاض الدهنية املتعددة غري املشبعة
Acides gras polyinsaturés 74.36 28.02

جمموع األمحاض الدهنية
Acides gras totaux 136 58.07

جدول رقم 3: تأثير نظم الزراعة على محتوى األحماض الدهنية لعصير القوارص صنف 
»Maltaise demi-sanguine« )ميكروغرام / مل(     

- Metoui, N., et al., Notes ethnobotanique et phytopharmaco-
logique sur la Maltaise de Tunisie. Phytothérapie, 2014. 12)2(: p. 
105-108.

- Tounsi, M.S., et al., Juice components and antioxidant capacity 
of four Tunisian Citrus varieties. Journal of the Science of Food and 
Agriculture, 2011. 91)1(: p. 142-151.
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تعترب كندا من البلدان الرائدة يف الفالحة البيولوجية حيث بلغت 
مساحتها اجلملية البيولوجية 1.002.684 هكتار سنة 2015 
من بينها 944.558 هكتار خمّصصة للزراعات والباقي غابات 
ونباتات طّبي�ة وعطرية تلقائية. كما بلغ عدد املنتجني 4267 
وعدد املحّولني  1520. وقد ساهم يف منّو هذا القطاع الّطلب 
املتزاي�د للمنتجات البيولوجية من طرف مواطنيها. فالّس�وق 
الكندية للمنتجات البيولوجية حتتّل املرتبة اخلامس�ة عامليا بقيمة 
تقّدر ب� 2757 مليون أورو، كما بلغت القدرة االستهالكية 
هلذه املنتجات 77 أورو بالنس�بة للمواطن الواحد يف الس�نة. 
ويعترب وجود إطار قانوين جديد خاّص باإلنتاج البيولوجي منذ 
ج�وان 2009 من أهّم العناصر اليت س�امهت يف تعزيز مكانة 

املنتجات الكندية البيولوجية على املستوى العاملي.

أهّم المتدّخلين في قطاع الفالحة 
البيولوجية بكندا 

◆ الوكالة الكندية لمراقبة المنتجات الغذائية

إّن نظام املراقبة والتصديق على املنتوج البيولوجي بكندا خيضع 
إىل مجل�ة من القوان�ني العامة واخلاصة. لذا جن�د العديد من 

املتدخلني كل له دور معني يف هذه املنظومة.

من أهّم املهاّم املوكولة للوكالة:
- إص�دار القواعد الفدرالي�ة الخاّصة بالمنتج�ات الكندية 

البيولوجية.
- تعيين ومراقبة هياكل التدقيق لهياكل المراقبة والتصديق.

- اعتماد هياكل المراقبة والتصديق.

- إبرام اتفاقيات معادلة )اعترافات متبادلة( بالنس�بة للمنتجات 
البيولوجية بين كندا والبلدان األخرى.

◆ هياكل التدقيق
أسندت هلذه اهلياكل مهّمة :

- تقييم مطالب المصادقة على هياكل المراقبة والتصديق ورفع 
توصيات للوكالة في شأنهم.

- التدقيق في هياكل المراقبة والتصديق المعتمدين بكندا.

◆ هياكل المراقبة والتصديق
تعمل على التحّقق م�ن أّنه يتّم احترام القوانني الكندية اخلاّصة 
بالفالح�ة البيولوجية قبل إصدار ش�هادات مطابقة للمنتجات 

البيولوجية من اإلنتاج إىل التعليب والعنونة.

◆ المنتجون
جيب على املنتج�ني يف الفالحة البيولوجي�ة االمتثال للقوانني 
والّنصوص التشريعية الكندية العاّمة واخلاّصة بالّنمط البيولوجي.

القوانين الكندية الخاّصة بالفالحة 
البيولوجية

توضع لصيق�ة خاصة على أي منتوج فالح�ي حيمل  عالمة 
»بيولوجي« مبا يف ذلك املنتجات املعدة لالس�تهالك البشري 
والعلف احلي�واين والبذور وختضع ملراقب�ة الوكالة الكندية 
 Agence Canadienne( الغذائي�ة ملراقب�ة املنتج�ات 
d’inspection des aliments(. لذا وجب على املنتجني 
أن يكون هلم القدرة على إثبات مصداقية هذه العالمة واحترامهم 
جلميع القوانني اخلاصة هبذا النمط م�ن اإلنتاج. فكل املنتجات 
الغذائية املعروضة يف الس�وق الكندية جيب أن ختضع إىل قانون 
التعبئة والتغليف للمنتجات االستهالكية ونصوصه التطبيقية بدرجة 

أوىل وقوانني املنتجات البيولوجية بدرجة ثانية.
إّن املنتجات البيولوجية املعروضة بالسوق الكندية جيب أن حتمل:

• عالمة »بيولوجية« على اللّصيقة حسب قانون أجنيب معترف 
به من طرف السلطات الكندية.  

• عالمة »بيولوجية كندا« حس�ب القوانني الكندية اخلاّصة 
بالفالحة البيولوجية وحس�ب املنظومة البيولوجية الكندية اليت   
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صورة رقم 1: العالمة الخاصة بالمنتجات البيولوجية 

الكندية

هتدف إىل ضبط مهاّم كّل املتدّخلني املشاركني يف حلقة التصديق 
على املنتوج من منتجني وهياكل مراقبة وتصديق وهياكل للتدقيق 
يف  مطابقته�ا من جهة والتأّكد من احت�رام املتطّلبات القانونية 
واملعايري واملبادئ التوجيهية والتنظيمية هلذا القطاع من جهة أخرى.   

ومن أهّم الّنصوص القانونية اخلاّصة بالفالحة البيولوجية بكندا 
جند:

.»DORS/2009-176« القانون اإلطاري -

CAN/CGSB-« القانون التطبيقي الخاّص بنظم اإلنتاج -
.»32.310

- القانون الخاص بقائمة المواد المس�موح باستعمالها إلنتاج 
.»CAN/CGSB-32.311« المنتجات البيولوجية

»DORS/2009-176« القانون اإلطاري ◆

لق�د جاء يف هذا القانون تعريف بأه�ّم املصطلحات واهلياكل 
واملعايري اليت مّت تداوهلا والرج�وع إليها الحقا. لنجد إثر ذلك 

أربعة أجزاء وهي :

• هيـاكل التدقيق واملصادقة : يق�ع تكليف هذه اهلياكل من 
طرف الوكالة الكندي�ة ملراقبة املنتجات الغذائية للتقييم وللنظر 
يف ملفات هياكل املراقبة والتصديق ومتابعة أنشطتها الحقا بعد 
املصادقة عليها. كما مّت التط�ّرق إىل كيفية تقدمي هذه اهلياكل 
لطل�ب للحصول على هذا الترخي�ص واحلاالت اليت يقع فيها 

رفض أو مراجعة أو تعليق أو إلغاء املصادقة املسندة إليها.

• التصديق على املنتوج : على كّل متدّخل يرغب يف الّدخول 
للنمط البيولوجي اّتباع مجلة م�ن اإلجراءات املنصوص عليها 
بنظام املراقبة واملتمّثلة باألس�اس يف طبيعة املنتوج، تركيبته يف 
صورة حتويله، املواد املس�تعملة والتقنيات املتّبعة واليت جيب أن 
يكون مس�موح هبا يف القانون التطبيق�ي اخلاّص بنظم اإلنتاج 
والقانون اخلاّص بقائمة املواد املرّخص باس�تعماهلا. ويف صورة 
عزمه تعبئة وعنونة منتوجه، وجب تقدمي طلب آخر يف الغرض 
هليكل املراقبة والتصديق حيتوي على طبيعة املواد املس�تخدمة يف 
التعبئة والعنونة وطريقة استعماهلا مصحوبا بتقرير مفّصل حول 

الطرق املعتمدة وآليات املراقبة لضمان مطابقتها للقوانني. 

كما مّت التنصيص على ضرورة وجود دفاتر وعلى عملية الذبح 
والنقل والتخزين بالنس�بة للحيوانات البيولوجية أو أي منتوج 
بيولوجي. كما مّت التطرق إىل احل�االت اليت يتّم فيها تعليق أو 

إلغاء شهادة املطابقة للمنتوج.

• الّلصيقة: جي�ب أن حتمل الّلصيقة العالمة البيولوجية الكندية 
)صورة رقم 1( بالنس�بة للمنتج�ات البيولوجية الطازجة أو 
املنتج�ات املحولة واليت حتتوي على األق�ل على 95 % من 

املكّونات البيولوجية. كما جيب أن جند على الّلصيقة:

- اس�م هيكل المراقبة والتصديق الذي أصدر شهادة المطابقة 
بالنسبة للمنتوج.

- ف�ي حالة منتوج محول متع�دد المكونات، يجب تحديد 
محتوياته البيولوجية.

- بالنسبة للمنتجات البيولوجية المستوردة، وجب وضع تسمية 
»المنتج من« ثم اسم بلد المنشأ، أو »المستوردة«، على مقربة 
من العالمة ش�رط أن تكون مصادق عليها حس�ب القوانين 
الكندية من طرف هيكل مراقب�ة وتصديق معتمد من قبل هذا 

البلد أو هنالك اعتراف متبادل بينها وبين البلد المصدر.
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• التجارة: ال ميكن التسويق ألي منتوج كبيولوجي يف إحدى 
املقاطعات الكندية إاّل إذا:

- أنتج وفقا للقوانين الكندية الخاصة بالفالحة البيولوجية.

- كان المنتوج مستورد من بلد أجنبي أبرمت بينه وبين الوكالة 
اّتفاقية أو اعتراف متبادل يشمل اس�تيراد وتصدير المنتجات 
البيولوجي�ة ومصادق عليه من طرف هي�كل مراقبة وتصديق 

معتمد من طرف السلطة المختّصة بالبلد المصدر.

- كان المنت�وج متأتي من بلد لي�س بينه وبين الوكالة اتفاقية 
أو اعتراف بينهما لكن مص�ادق عليه من طرف هيكل مراقبة 
وتصديق معتمد من إحدى البلدان التي أبرمت اتفاقية تبادل في 

مجال االستيراد والتصدير بينها وبين كندا.

CAN/CGSB-« القانون التطبيقي الخاّص بنظم اإلنتاج ◆
:»32.310

مّت التنصي�ص يف بداية هذا القانون على أه�ّم مبادئ الفالحة 
البيولوجي�ة اليت عرفها االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية 
)IFOAM( وهي الصّحة، البيئ�ة، العدالة واحلذر. كما مّت 
CAN/« التأكيد على اس�تعمال املواد املسموح هبا بالقانون

CGSB-32.311« ومنع استعمال املواد الكيميائية املصّنعة 
الغذائية املصّنعة،...(،  )األدوية املصّنعة، املكمالت واملكّونات 
احلمأة، احليوانات املستنس�خة، اإلش�عاع،...  ليتّم إثر ذلك 
الّتعريف مبختلف املصطلحات الفّنية الّتي ستذكر الحقا داخل 

النّص القانوين.
كل متدّخل بيولوجي جيب أن حيافظ على الس�جاّلت والوثائق 
الداعمة: اخلرائط، الرس�وم البيانية اخلاّصة بسري العمل، وصف 
تفصيلي للمدخالت املستخدمة، اإلنتاج، التحويل، نقل املحاصيل 
واحليوانات البيولوجية. فهو املس�ؤول ع�ن احلفاظ على هذه 
العالمة البيولوجية ملنتجاته. كما وجب عليه الّتسجيل واإلبالغ 
عن مجيع األنشطة واملعامالت بطريقة كافية تبّين احترامه لقوانني 
الفالحة البيولوجية، إىل جانب الفصل الاّلزم للزراعات واملنتجات 
واحليوانات البيولوجية والغ�ري البيولوجية بطريقة واضحة وتبّني 
خّطة إدارة املخاطر ملنع تلّوث الزراعات )احلواجز املاّدية، خطوط 

الزراعة الطرفية، مسافات العزلة، املعّدات املستعملة...(.

كما مّت التطّرق من خالل هذا القانون إىل تقنيات اإلنتاج حسب 
النمط البيولوجي لنجد بالنسبة:

• لإلنتاج النبايت : 
- يج�ب تطبيق قواني�ن الفالحة البيولوجية بش�كل كامل 
ف�ي وحدة اإلنت�اج لمّدة ال تقل عن 12 ش�هرا قبل جني 
المحص�ول البيولوجي األّول. كم�ا يجب أاّل يكون قد تّم 
اس�تخدام المواد المحظورة لمّدة 36 شهرا على األقّل قبل 

موس�م جني اإلنتاج البيولوجي.
- ضرورة اس�تعمال بذور ومواد إكثار نبات�ي بيولوجية مع 
إمكانية الّلجوء إلى الغير البيولوجية والغير معالجة إن تعّذر على 

الفاّلح الحصول عليها بالّسوق. 
- إثراء خصوبة الترب�ة والحركية الميكروبيولوجية من خالل 
احترام الّتداول الزراعي ونثر المواد العضوية الحيوانية والنباتية 

المسموح بها واألسمدة الخضراء وزراعة البقولّيات. 
- تبّني اس�تراتيجية لمكافحة األمراض واآلفات واألعش�اب 
الطفيلي�ة من خالل الّت�داول الزراعي، اس�تعمال األصناف 
المقاومة، حراث�ة األرض، القضاء على األعش�اب الطفيلية، 
اس�تعمال المصائد، ... كوسائل وقائية ثّم المرور إلى وسائل 

المكافحة من خالل المواد المسموح باستعمالها.

• لإلنتاج احليواين : 
- اس�تعمال س�الالت وأنواع من الحيوانات لها القدرة على 
التأقلم مع العوامل الطبيعية ونظام اإلنتاج من جهة ومع األمراض 

واآلفات من جهة أخرى. 
 Insémination( إمكانية اس�تعمال التلقي�ح االصطناعي -

 .)artificielle

- عدم استخدام تقنيات نقل األجنة أو تقنيات الهندسة الوراثية 
والتكنولوجيات ذات الصلة بها والهرمونات التناس�لية لتزامن 

الشبق )chaleur( لدى الحيوانات.

- على الحيوان�ات التي يتم تربيتها أن تكون متأّتية من وحدة 
إنتاج بيولوجية لكن تبقى بعض االستثناءات حسب هذا القانون 
واردة لنجد مثال: عند عدم توّفر حيوان مصادق عليه بيولوجيا، 
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* توف�ري اللبأ )colostrum( لصغار الثدييات منذ اليوم األّول 
من والدته.

 يمك�ن نقل الذكور أو اإلناث غي�ر الحوامل ودمجها داخل 
القطيع البيولوجي لكن تبقى لحومها غير بيولوجية.

- عن�د تحويل قطي�ع بأكمله إلنتاج األلبان حس�ب النمط 
البيولوجي، وجب أن تكون 80 % من تغذيته بيولوجية خالل 
التسعة أشهر األولى من الفترة االنتقالية )12 شهر( و 100 % 

بيولوجية بالنسبة لبقية األشهر األخيرة )03 أشهر(.

- توفير تغذية متوازنة للحيوان حسب حاجياته وحسب مراحل 
نمّوه لنجد مثال:

* إمكانية فصل العجول واحلم�الن وصغار املاعز عن أّمهاهتم  
بعد 24 ساعة من والدهتم شرط التأكد من شرهبم للبأ ويف حالة 

واحدة أال وهي تربيتهم إلنتاج األلبان.

* خالل الثالثة أش�هر األوىل، جيب أن تتغ�ّذى العجول من 
احلليب البيولوجي.

* جي�ب أن تتغ�ذى احلمالن وصغ�ار املاعز م�ن احلليب 
البيولوجي الطازج والكامل حىت س�ّن الشهرين أو بعد بلوغ 

وزهن�ا    18 كيلوغرام�ا.
* بالنس�بة للحيوانات املجتّرة، جيب أن ال تقّل احلصص اليومية 
ع�ن 60 % من املاّدة اجلاّفة من القّش، الطازجة أو املجّففة أو 
العلف )العش�ب والبقول والذرة(. كما يسمح بزيادة حصص 
احلبوب لتلبية االحتياجات الغذائية للحيوانات عند ظهور الربد 

أو عند تغّير نوعية العلف بسبب الطقس.

- تحجير استعمال بعض اإلضافات والمكمالت الغذائية عند 
تغذي�ة الحيوانات لنجد على س�بيل المثال األحماض األمينية 
واألدوي�ة والعقاقير البيطرية التي يتّم دمجها في المواد الغذائية 
)الهرمونات، المضاّدات الحيوية،...( ومستخلصات كيميائية 
من مواد غير مس�موح باستعمالها ومواد غذائية متأّتية من ذبح 

الثديات والدواجن أو تحتوي على مواد حافظة ومصّنعة.  

وبعد الرجوع إلى هيكل المراقبة والتصديق. ففي حالة وقوع 
كارثة ذات تأثير مباش�ر على وحدة اإلنت�اج )مثل الحرائق 
والفيضانات أو الظروف المناخية الغير عادية( حيث استحال 
الحصول على م�واد غذائية بيولوجية، يمكن تقديم مواد غير 
بيولوجية لمّدة عش�رة أيام متتالية كح�ّد أقصى لتوفير نظام 
غذائي متوازن للحيوانات. لكن يفّضل دائما استعمال المواد 
الغذائية في طور االنتقال للنم�ط البيولوجي إن وجدت عن 
المواد الغير بيولوجي�ة. كما أّنه في حالة نقص في األعالف 
على المس�توى االقليمي، يمكن تغذي�ة الحيوانات المعّدة 
للتكاثر باالعتماد على األعالف الغير بيولوجية ش�رط أن يتّم 
فصل هذه الحيوانات وتمييزها )ترقيمها على مستوى األذن( 
مع تدوين ذلك بالس�جاّلت. ويفّضل دائما استعمال أعالف 
في ط�ور االنتقال للنمط البيولوجي إن وجدت عن األعالف 
الغير بيولوجي�ة. لكن تبقى األع�الف المتأّتية من زراعات 
معّدلة وراثيا غير مسموح بها مهما كانت الّظروف. ويمكن 
إدخال هذه الحيوانات ف�ي مرحلة انتقالية  للنمط البيولوجي 

عند توّفر العلف البيولوجي.

- يمكن تقديم تغذية غير بيولوجية في بعض الحاالت االستثنائية

- الح�رص على نقل الحيوانات ف�ي حالة صّحية جّيدة في 
ظروف مريحة دون اس�تعمال مهّدئات حسب ما جاء في 
القانون الخاّص بممارس�ات الرعاية والتعامل مع حيوانات    

ا  لمزرع�ة.
- للعناي�ة الصّحية بالحيوانات، وجب اّتخ�اد تدابير وقائية 
في الغرض كاختيار سالالت محلية مقاومة لألمراض، توزيع 
نظ�ام تغذية متوازن ملّبي للحاجيات، توفير ظروف مناس�بة 
تس�مح بحرية الحركة والحّد من اإلجهاد من خالل احترام 
الكثافة المس�موح بها في ه�ذا القانون، التدّخل الس�ريع 
لمداواة الحيوانات المصابة، التطعيم حس�ب ماهو مسموح 
به في حالة ظهور أمراض معدية ال يمكن مكافحتها بوس�ائل 
أخ�رى،... كما يمن�ع أي تدّخل قصد إح�داث تغّيرات 
جس�دية على الحيوانات إاّل عندما تكون ضرورية للمحافظة 
على الصّحة والرفاهية أو نظافة الحيوانات أو ألس�باب تتعّلق 
الخنازير وصغار  بالس�المة كإخصاء )castration( صغار 
الماعز والخرفان والعجول، الّترقيم على مستوى األذن، إزالة 

الق�رون    أو   تقلي�ص حجمه�م، ...
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كما مّت التعّرض يف هذا القانون إىل خصوصيات إنتاج العس�ل 
وإنتاج الفطر حسب النمط البيولوجي وإىل عملية حتويل املنتجات 
البيولوجية وتسميتها حسب تركيبتها ونسب مكّوناهتا )منتوجات 

حمّولة بيولوجية = أكثر من 95 % مكّونات بيولوجية(.

CAN/« القانون الخاّص بالمواد المسموح باستعمالها ◆
:»CGSB-32.311

جاء هذا القانون مكمل للقانون السابق مبا أنه يتعّرض جلميع املواد 
املسموح باس�تعماهلا يف خمتلف مراحل اإلنتاج وأنواعه حسب 

النمط البيولوجي بكندا. وقد مّت تبويب هذه املواد كاآليت:
• املواد املسموح هبا يف اإلنتاج النبايت : 

تضّمنت املواد املسموح باستعماهلا يف التسميد ومحاية الزراعات 
حس�ب القانون الكندي البيولوج�ي للحصول على منتجات 
نباتية بيولوجية على بعض التفاصيل. بالنسبة لألمسدة وخمّصبات 
التربة، جند م�ن بني ما اختلف به ه�ذا القانون عن غريه من 
القوانني البيولوجية دخوله يف العديد من اجلزئيات لبعض العناصر 
كاحلديد )Fer( الذي ال جيوز اس�تعماله إال يف شكل أكسيد 
احلديد أو سلفات احلديد أو سيترات احلديد والبور )Bore( يف 

شكل بورات أو تترابورات السوديوم أو اكتابورات السوديوم

• املواد املسموح هبا يف اإلنتاج احليواين : 

 كما مشلت مواد العناية الصحية كاألسربين، محض الفورميك، 
محض األكس�اليك، اإليثانول، املض�اّدات احليوية، مضاّدات 
االلتهاب، مس�تخلصات نباتية، الزيوت املعدنية والنباتية، اليود 

)Iode(،  التلقيح، ...

مشلت ه�ذه املواد كل من امل�واد األّولية لغ�ذاء احليوانات 
واألغذية التكميلية من أمحاض آمينية، مواد مضاّدة لألكسدة،  
(، أنزميات، دقيق  خنالة )التنب والس�يالج واألعالف والق�شّ
الطحال�ب، حليب، كائنات حية دقيق�ة ومخائر، بروبيوتيك 

)les   probiotiques(، فيتامين�ات،... 

• املواد املسموح هبا يف الّتحويل : 
جند من بني هذه املواد املكمالت الغذائية )محض األسكوربيك، 
محض املاليك، م�واد متليح اللح�وم، بيكربونات األمونيوم، 
الكراغينني  الكالس�يوم،  الصودي�وم، كربونات  بيكربونات 
ثاين  الش�مع،  الكالس�يوم،  كلوريد   ،)Carraghénine(
أكس�يد الكربيت، األنزمي�ات، اجليالتني، الزي�وت النباتية، 
اخلمائر،...( وبعض املكونات األخرى )النتروجني، النش�اء، 
األكس�يجني، الكائنات احلي�ة الدقيقة، املل�ح، الفيتامينات 
اإليثانول،   ،Acer pennsylvanicum ،املغذي�ة واملعادن 

الكازيني،  الس�لولوز، ...(.

• املواّد املسموح هبا للتنظيف والتطهري والتعقيم : 
تستعمل هذه املواد باألس�اس إلزالة األتربة واألوساخ واملواد 
الغريب�ة من املنتجات البيولوجية أو م�ن املعّدات والتجهيزات 

املعّدة لإلنتاج. وتنقسم إىل نوعني:

والزنك )Zinc( يف شكل أكس�يد الزنك أو سلفات الزنك. 
كما  أجاز هذا القانون استعمال الفيتامينات B1 وC )حامض 
االسكوربيك( وE املصّنعة يف اإلنتاج النبايت البيولوجي. كذلك 
بالنسبة ملواد محاية الزراعات، فقد مّت ذكرها بدقة مع استعماالت 
كّل منها لنجد على س�بيل املثال اس�تعمال محض البرياسيتيك 
)Acide peracétique( يف مكافح�ة األم�راض البكتريية 

وتطهري البذور ومواد اإلكثار  النبايت.
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جتدر اإلشارة أّن أغلب املواد سالفة الذكر يسمح باستعماهلا 
حس�ب القانون الكندي للفالح�ة البيولوجية م�ع التقيد 
بشروط خاصة بكل منها س�واء تركيبة املادة الكيميائية و/

أو اهلدف من اس�تعماهلا و/أو مصدرها و/أو فترة استعماهلا 
و/أو مكان استعماهلا... كل هذه اجلزئيات مت التعرض إليها 

وذكرها هبذه القوانني.

وقد سامهت هذه النصوص القانونية اخلاصة باإلنتاج البيولوجي 
بتموقع املنتجات الكندية البيولوجية بالس�وق العاملية خاصة إثر 
إمضائها العديد م�ن االتفاقيات واالعترافات املتبادلة بني كندا 
وكل من االحت�اد األورويب يف 18 مارس 2016 واليابان يف 
16 س�بتمرب 2014 والكوس�تاريكا يف 28 مارس 2013 
وسويسرا يف 18 ديسمرب 2012 والواليات املتحدة األمريكية 

يف 17 جوان 2009.

فاخر عياد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

.»DORS/2009-176« القانون اإلطاري -

- مواد ال يجب الّتدخل إثر اس�تعمالها: حمض األس�يتيك، 
حمص األس�كوربيك، حمض الستريك، حمض البيراسيتيك، 
اإليثانول، إيزوبروبانول، بيكربون�ات الصوديوم، بيكربونات 
البوتسيوم، مرّكبات الكلور،األوزون، هيدروكسيد الصوديوم، 

الخل،...  

- مواد يجب الّتدخل إثر اس�تعمالها: الجير، مواد التنظيف، 
بيكربونات وكربونات الصودي�وم المصنع، اليود، الصابون، 
بيرمنغنات البوتاسيوم، سيليكات الصوديوم، فاعالت بالسطح 

)surfactants(، هيدروكسيد البوتاسيوم،...  

• مواد للتصرف يف املنشآت : 
متثل هذه املواد املبيدات املس�موح باس�تعماهلا داخل وحول 
البوريك، كربون�ات األمونيوم كجاذب  املنش�آت )محض 
غذائي باملصائد، ثاين أكسيد الكربون، زيت النيم، البريثرين،  
املس�تعملة  واملواد  الديلتوم،...(  األمونيوم كطارد،  صابون 
داخله�ا كذلك ألثرها الفيزيولوج�ي يف مرحلة ما بعد جين 
املخازن،  الكربون يف  )النيتروجني وثاين أكس�يد  املحصول 
زي�ت القرنفل كمانع لإلنب�ات، اإليثيلني لنض�ج الفواكه 

االستوائية والقوارص، األكسيجني(.

CAN/CGSB-« القان�ون التطبيق�ي اخلاص بنظ�م اإلنت�اج -
.»32.310

- القانون اخلاص بقائمة املواد املسموح باستعماهلا إلنتاج املنتجات البيولوجية 
.»CAN/CGSB-32.311«
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الفالحة البيولوجية في تونس

واقع و آفاق الفالحة البيولوجية بوالية قابس 

تقع والية قابس باجلنوب الش�رقي للبالد التونسية حيدها مشاال 
والييت صفاقس وس�يدي بوزيد ، جنوبا والية مدنني، ش�رقا 
البحر األبيض املتوسط وغربا والييت قبلي وقفصة وتنقسم هذه 
الوالية إىل أربعة مناطق وهي س�هل اجلف�ارة، املنطقة اجلبلية، 

منطقة البحاير ومزنل احلبيب.

معطيات عامة عن والية قابس

املوقع املتميز لوالية قابس ومناخها الس�احلي املعتدل وثرواهتا 
الطبيعية عوامل ساعدت على تعاطي مجلة من األمناط الفالحية 

التالية :

• فالحة مروية : داخل الواحات واملناطق السقوية ذات الطوابق 
الثالث�ة )خنيل، رم�ان، خضروات وأع�الف(، وحول اآلبار 
الس�طحية متتاز بالتبكري يف اإلنتاج مع تواجد زراعة األعالف 
وتربي�ة البقر احللوب خاّصة يف الواحات القريبة من التجمعات 

السكنية اهلاّمة.

• فالحـة مطرية : ترتكز على حصاد مياه األمطار وغراس�ة 
األش�جار املثمرة مع تربية األغنام واملاع�ز وتعاطي الزراعات 

املعيشية كلما مسحت الظروف املناخية بذلك.

• فالحة جبلية : ترتكز على اس�تغالل مياه السيالن املجّمعة 
عرب أشغال محاية املياه والتربة »اجلسور والطوايب« هبدف غراسة 

الزياتني والتني والبقول ...

• فالحـة جيوحراريـة : تعتمد على إس�تغالل حرارة املياه 
العميقة إلنتاج الباكورات املعدة للتصدير وتعتمد على أساليب 

فنية متطورة.
• الصيد البحري : يوجد بوالية قابس مينائني للصيد البحري ومها: 

قابس والزارات. ويرتكز اإلنتاج أساسا على الصيد الساحلي.

الفالحة البيولوجية بوالية قابس

نظرا هلشاش�ة املوارد الطبيعية وحمدوديتها والتقاليد الزراع�ية 

املتبعة خاصة باملناطق املطرية أصبح من الضروري العمل على 
إرس�اء منط زراعي حيافظ على إحكام إستغالل املوارد املتاحة 

بإتباع منظومة بيولوجية .

قامت دائرة الفالحة البيولوجية بأيام إعالمية وحتسيسة للتعريف 
بالقطاع حيث مت عل�ى إثرها إجناز 55 هك زاعات بيولوجية 
يف موسم 2009/2008 وتطورت املساحة إىل 2456 هك 
يف موس�م 2010/ 2011 مث تراجعت لتصبح 420 هك يف 
موسم 2017/2016 بإنتاج يقدر ب� 960 طن موزعة كما 

هو مبني باجلدولني رقم 1 و2 .

جدول رقم 1: توزيع المساحات واالنتاج حسب 
الزراعات البيولوجية

املساحة اخلاضعة الزراعــات
للمراقبـة )هك(

اإلنتــاج 
)طن(

20040زيتون زيت

150550رمان

40120أشجار مثمرة

30250خضروات

420960املجموع
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جدول رقم 2: توزيع االنتاج البيولوجي حسب النشاط والمتدخلين 

          مكان       املتدخل
ا        اإلستغالل     

         النشــاط

رمانشنينمجعية صيانة واحة شنين 

زيتوناحلامةشركة  أمل الزمزمي 

 رمان + قوارصكتانةسعيد احلزامي

رمانالزاراتالشركة التعاونية األساسية للخدمات الفالحية بالزارات

خضروات جيوحراريةاحلامةشركة بيواليف 

خضروات ليماوةشركة ليماوة  “ بيو “  

خضروات جيوحراريةشانشوشركة فرحة الصحراء 

رمان + زيتون الزركنيمركز التكوين املهين الفالحي بالزركني

اآلفاق المستقبلية

تبقى الفالحة البيولوجية خيارا ورافدا الس�تدامة التنمية باجلهة 
لذلك وجب العمل على تذلي�ل بعض الصعوبات بإختاذ خطة 

عمل تتمثل يف مايلي :

- وضع برنامج عمل وفق منهجية تشاركية يساهم فيها النسيج 
اجلمعيايت واهلياكل املتدخلة يف القطاع.

- العمل على إس�تغالل التقاليد واخلاصيات الفالحية املكتسبة 
وتثمينها يف ما يعرف بالسياحة البيئية والثقافية.

- مزيد الرف�ع من احلوافز والتش�جيعات للزراعات واملناطق 
املؤهلة لذلك.

- املحافظة عل�ى اخلصوصيات والتقاليد املكتس�بة للجهات 
والعمل على دعمها .

- دعوة املؤسسات املختصة للحفاظ على السالالت احليوانية 
واألصناف النباتية لدورها يف التوازن البيئي والتنوع البيولوجي.

- إحداث هياكل قادرة على مؤازرة املنتجني.
- تطوير مس�الك توزيع وترويج املنت�وج بالداخل واخلارج 
واتباع اس�تراتيجية تس�ويق بأس�عار تفاضلية تضمن دميومة 

اإلنتاج.   

اإلستراتيجية الجهوية في أفق 2020

أع�ّدت املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بقابس إس�تراتيجية 
جهوية للنهوض بقطاع الفالحة البيولوجية، تأخذ بعني اإلعتبار 
خصوصية اجله�ة املناخية واإلمكانيات املتاحة على مس�توى 
املوارد الطبيعية مع إس�تغالل اخلارطة الفالحية لتحديد املناطق 

املمكن ختصيصها للنمط البيولوجي.

وهتدف االس�تراتيجية اجلهوية لتنمية قطاع الفالحة البيولوجية 
إىل بلوغ مس�احة بيولوجية مجلية تقّدر ب� 820 هك، تشمل 
الزراعات والنباتات الطبي�ة والعطرية و100 بيت حنل يف أفق 
س�نة 2020، وهي موّزعة وفق أهداف سنوية ومناطق إنتاج 

كما هو مبني يف اجلدولني رقم 3 و4.
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جدول رقم 3: البرنامج الجهوي لتنمية قطاع الفالحة البيولوجية في أفق 2020 بوالية قابس وتوزيعها وفق 
النشاط والمناطق

 نوعيــة
النشاط

قابـس
اجلنوبية

قابــس
مطماطةمـارثالغربية

مطماطة
احلامـةاجلديدة

 مزنل
 اجلملة املطويةاحلبيـب

60 هك40 هك   -20 هك-  --         -   -خضروات

120 هك   -   -   --  -60 هك 60 هك   -الرمـان

 30 هك-       -   --  -5 هك5 هك 20 هكأشجار مثمرة

100 هك   -   -100هك-  -   -   -      -متور خنيل

500 هك50 هك100هك75 هك100 هك25 هك100 هك20 هك30 هكالزيتـون

10 هك   -   -   -  -5  هك5 هك   -   -أعشاب طبية

جمموع 
820 هك90 هك100 هك195هك100 هك30 هك170 هك85 هك50 هكالزراعات

100 بيت   -   -   -  -50 بيت50 بيت-   -تربية النحـل

اجلملة20162017201820192020نوعية النشاط

60 هك10 هك10 هك20 هك10 هك10 هكخضروات

120 هك30 هك20 هك25 هك25 هك20 هكرمان

100 هك20 هك20 هك20 هك20 هك20 هكمتور

30 هك6 هك6 هك6 هك6 هك6 هكأشجار مثمرة

10 هك2 هك2 هك2 هك2 هك2 هكأعشاب طبية

500 هك150 هك100 هك100 هك100 هك50 هكزيتون

820 هك812 هك851 هك371 هك361 هك108 هكجمموع الزراعات

100 بيت20 بيت20 بيت20 بيت20 بيت20 بيتتربية حنل

جدول رقم 4: االهداف السنوية لمراحل تنفيذ برنامج النهوض بالفالحة البيولوجية بوالية قابس 
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اإلشكاليــات والصعوبــات

- إجياد مسالك تسويق وترويج املنتوجات البيولوجية بالداخل 
واخلارج. 

تبق�ى الفالحة البيولوجية بتونس خيارا متأّكدا ما انفك يتجذر 
وينمو ملا يتميز به اإلنتاج البيولوجي يف املسامهة يف دعم امليزان 
التجاري الغذائي ومسرية التنمية الفالحي�ة والريفية فضال على 
أمهية هذا القطاع الواعد على املس�توى البيئي وما يضمنه من 
إستغالل رش�يد للموارد الطبيعية وكذلك على مستوى جودة 

املنتجات وسالمتها وما توفره من ضمانات لصحة املستهلك.
لكن تبقى صعوبة عمليات التس�ويق و التصدير بالنس�بة هلذا 
القط�اع اهلاجس الوحي�د الذي الزال يعرقل مس�رية التنمية 

الفالحية يف دفع حتسني امليزان التجاري عرب تنمية الصادرات.

وككل القطاعات يعترب قطاع الفالحة البيولوجية من القطاعات 
الواعدة شريطة تذليل عديد الصعوبات اليت أعاقت بلوغ األهداف 

املنشودة من بينها صعوبة يف تسويق املنتوجات البيولوجية.

- بعث هياكل خمتصة للنهوض بالقطاع وتنميته. 
البيولوجية الصاحلة ملختل�ف الزراعات  - توفري املدخ�الت 

واآلفات الزراعية.
- إعداد برامج تكوين وتأطري لكل املتدخلني يف هذا القطاع.

- ضمان عملية ترويج الزيت البيولوجي على املستوى الداخلي 
واخلارجي .

- إدماج معاصر حتويل الزيتون العادي إىل معاصر بيولوجية يف 
غياب معاصر بيولوجية بالوالية.  

المقترحــات 

- اإلستفادة من منط الفالحة الواحية من أجل النهوض بالفالحة 
البيولوجية والتنويع يف اإلنتاج.  

- املحافظة عل�ى األراضي الفالحية اخلصبة من خالل االبتعاد 
عن التكثيف العش�وائي للزراعات واالستعمال الغري مدروس 

للمواد الكيمائية.

- استغالل اخلارطة الفالحية لتحديد املناطق املمكن ختصيصها 
للنمط البيولوجي.

- التكثيف من العمل التحسيس�ي والتعريفي لقطاع الفالحة 
البيولوجية مع التركيز خاصة على املنتوجات الفالحية املتالئمة 
مع املعطيات الطبيعية للجهة والقيام بالزيارات امليدانية للفالحني 

املؤهلني هلذا النوع من اإلنتاج. 
- تنظيم دورات تكوينية وزي�ارات منظمة للفالحني الراغبني 
يف تعاطي الفالحة البيولوجية وضمان التأطري الفين واالقتصادي 
هلؤالء قصد مساعدهتم على حل املشاكل املتعلقة بكل مراحل 

منظومة الفالحة البيولوجية. 

- إعداد خطة جهوي�ة للتنويع الزراعي تأخ�ذ بعني اإلعتبار 
خصوصية اجله�ة املناخية واإلمكانيات املتاحة على مس�توى 

املوارد الطبيعية.

- وضع برنامج متكامل للتعريف بالفالحة البيولوجية يهّم كل 
املعتمديات بتشريك كل األطراف )املهنة والتنمية والبحث(.

- بعث ن�واة بواحة »بن غيلوف« إلنت�اج الكنتة البيولوجية 
ونواة بواحات مارث إلنتاج الرمان البيولوجي.

- تنظيم يوم جهوي ينوي حول اإلنتاج احليواين البيولوجي.

ولتجاوز هذه اإلشكاليات ، فإنه من األجدى العمل على:
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التجارب المنجزة في قطاع الفالحة 
البيولوجية والفالحة البيوديناميكية 

بوالية قابس 

بالنسبة ألهم التجارب اليت مت إجنازها للنهوض بقطاع الفالحة 
البيولوجية، مت إبرام اتفاقية تعاون إطارية بني املركز الفين للفالحة 
البيولوجية واملركز الفين للزراعات املحمية واجليوحرارية بتاريخ 
2015/11/30 هبدف املسامهة يف النهوض بقطاع الزراعات 
املحمية واجليوحرارية البيولوجي�ة يف ميدان الزراعات املحمية 
اجليوحرارية عرب مجلة من األنش�طة هتم خمتلف مراحل اإلنتاج 
وما بعد اإلنتاج وتثمني نتائج البح�وث التطبيقية مع العلم أن 

هذه التجارب مت إجنازها مع شركة فرحة الصحراء.

أما التجربة الثانية فقد متت مع شركة »Biolife«  بالتعاون مع 
خرباء أملان وهتدف هذه التجربة يف تطوير الفالحة البيوديناميكية 
باستعمال بعض املستحضرات البيوديناميكية اليت تعترب إجبارية 
وضرورية ملا هلا من دور فع�ال يف بلوغ تناغم أفضل للنباتات 
مع الدورات الفلكية واألنظمة البيولوجية وذلك باس�تعماهلا يف 
الكمبوست ورشها على النباتات واألرض بكميات صغرية جدا 
لغاية تنمية احلياة  يف التربة والنمو اخلضري واجلودة وحتس�ني 

الصحة احليوانية.

لسعد اجلحيدري* وهيثم الواعر**
* املندوبية اجلهوية للتنمية الفالحية بقابس

** املركز الفين للفالحة البيولوجية

- دعم وتكثيف البحث العلمي يف جم�ال الفالحة البيولوجية 
وخصوصا يف القطاعات والزراعات املتميزة يف والية قابس.

- دعوة مؤّسس�ات البحث العلمي للحفاظ على السالالت 
املحلية احليوانية منها والنباتي�ة ملا توفره من توازن بيئي وتنّوع 

بيولوجي.

- مراجعة التشاريع احلالية املتعلقة بالتشجيع على اإلستثمار يف 
إجتاه مزيد دعم األنشطة ذات الصلة بالفالحة البيولوجية.
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ش�هد قطاع الفالحة البيولوجية يف العامل تطورا هاما من حيث 
املس�احة وع�دد املتدخلني وقيمة املبيع�ات. يف ما يلي بعض 
اإلحصائيات املتعّلقة بالفالحة البيولوجية يف العامل لسنة 2015 
والصادرة عن اإلحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية ومعهد 

الفالحة البيولوجية بسويسرا يف فيفري 2017.

بّينت اإلحصائيات أّن مس�احة الفالح�ة البيولوجية يف تطور 
من س�نة إىل أخرى حيث بلغت خالل س�نة 2015 حوايل 
90,6 مليون هكتار منها 56,2 % خمّصصة للزراعات والباقي 
للغابات والنباتات الطبية والعطرية واألحياء املائية )رس�م بياين 
رقم 1(. ومتثل هذه املس�احة 1,1 % من املس�احة اجلملية 
املخّصصة للفالحة يف العامل. يبّين الرسم البياين رقم 2، التطور 
السنوي ملساحة الزراعات البيولوجية ونسبة الفالحة البيولوجية.

30 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 25

مساحة الفالحة البيولوجية في العالم

كم�ا بّينت اإلحصائيات أّن هذه املس�احة تتفاوت حس�ب 
القارات إذ حتتل القارة األس�ترالية الصدارة بنسبة 45 % من 
املس�احة اجلملية للفالحة البيولوجية و5,4 % من املس�احة 
اجلملية الفالحية، تليها القارة األوروبية )2,5 % من املساحة 
اجلملية الفالحية(، مّث أمريكا الالتينية أين متثل الفالحة البيولوجية 

0,9 % من املساحة اجلملية الفالحية. 

أّما يف آس�يا اليت حتتل املرتبة الرابعة عامليا من حيث املس�احة، 
فتمثل الفالحة البيولوجية 0,2 % من املساحة اجلملية للفالحة. 
يرم�ز اجلدول رقم 1 إىل التوزيع املتفاوت ملس�احة الزراعات 
البيولوجية حس�ب القارات خالل سنة 2015 وكذلك نسبة 
الفالحة البيولوجية لكل قارة مقارنة باملساحة الفالحية اجلملية. 

 مساحة الزراعاتالقارات
البيولوجية )اهلكتار(

 نسبة املساحة
البيولوجية )%(

22.838.5135,4أستراليا

12.716.9692,5أوروبا

6.744.7220,9أمريكيا الالتينية

2.973.8860,7أمريكيا الشمالية

3.965.2890,2آسيا

1.683.4820,1إفريقيا

50.919.0061,1املجموع

جدول رقم 1: توزيع مساحة الزراعات البيولوجية 
حسب القارات ونسبة مساحة الفالحة البيولوجية 

مقارنة بالمساحة الفالحية الجملية

كما أّكدت اإلحصائيات أّن نسبة مساحة الزراعات البيولوجية 
تتفاوت حسب البلدان إذ جند أكرب نسبة بليختنشتان املوجودة 
بأوروب�ا الوس�طى )30,2 %( وأقل نس�بة بأفغانس�تان 
)0,0002 %(. ومن خالل الرس�م البياين رقم 2 نستنتج أّن 
مساحة الفالحة البيولوجية ب� 99 بلدا متّثل أقّل من 1 % بكّل 

بلد مقارنة بالفالحة اجلملية.

1,1 % نسبة مساحة الزراعات البيولوجية يف العامل

رسم بياني رقم 1: مساحة الفالحة البيولوجية 
في العالم
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بلغ عدد املتدخلني يف قط�اع الفالحة البيولوجية عامليا خالل 
سنة 2015 أكثر من 2,4 مليون أي بزيادة تقارب 7,2 % 
مقارنة بس�نة 2014. ويتفاوت هذا العدد حسب القارات 
حيث حتتّل آس�يا الص�دارة ب� 35 % م�ن العدد اجلملي 
للمتدخلني تليها القارة اإلفريقية بنس�بة 30 %. ويبّين الرسم 
البياين رقم 4 التطور السنوي لعدد املتدخلني يف العامل. وتبّين 
آخر اإلحصائيات العاملي�ة أّن أكرب عدد من املحّولني موجود 
بإيطاليا )20 % من العدد اجلمل�ي للمحّول�ني يف الع�امل( 

رسم بياني رقم 3: عدد البلدان حسب نسب 
الزراعات البيولوجية

المتدخلون في قطاع الفالحة البيولوجية 
على المستوى العالمي

وبالنسبة للموردين بأملانيا بنسبة 35,5 %، أّما عدد املصدرين، 
فنجد 20,5 % منهم بالصني.

رسم بياني رقم 4: التطور السنوي لعدد المتدخلين 
البيولوجيين في العالم

سوق المنتجات البيولوجية في العالم

بلغ�ت قيمة مبيعات املنتج�ات البيولوجية حوايل 75 مليار 
أورو. ومن أهّم األس�واق س�وق قارة أمريكا الش�مالية 
)38,5 ملي�ار أورو( فتليها القارة األوروبية )29,8 مليار 
أورو( مّث القارة اآلسيوية. يبّين الرسم البياين رقم 5، البلدان 
العش�رة األوىل من حيث قيمة مبيعات املنتجات البيولوجية.

السنة

رسم بياني رقم 2: التطور السنوي لمساحة الزراعات 
البيولوجية ونسبها مقارنة بالمساحة الفالحية الجملية

السنة
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كما يبّين اجلدول رقم 2 البلدان العش�رة األوىل من حيث قيمة 
املنتج�ات البي�ولوجية املقتناة من الفرد ال�واحد يف الس�نة.

الخاتمة

من خالل املعطيات الس�ابقة الذكر، نس�تخلص أمهية قطاع 
الفالحة البيولوجية على املس�توى الدويل م�ن خالل التطور 
السنوي على مس�تويات متعّددة )املساحات، عدد املتدخلني، 
وكذلك قيمة املبيعات(. هذا وسيقع التركيز على أهّم الزراعات 

واألسواق يف مقاالت الحقة.

قيمة املبيعات )مليون أورو(

قيمة الشراءات البلدان
) أورو(

262سويسرا
191الدمنارك
177السويد

170لوكسمبورغ

142الختنستان

127النمسا

111الواليات املتحدة األمريكية

106أملانيا
83فرنسا
77كندا

جدول رقم 2: البلدان العشرة األولى من حيث قيمة 
المنتجات البيولوجية المقتناة من الفرد الواحد في 

السنة

رسم بياني رقم 5: البلدان العشرة األولى من حيث 
قيمة مبيعات المنتجات البيولوجية )مليون أورو(

المراجع

- The World of Organic Agriculture. Statistics and 
Emerging Trends 2017. IFOAM/FIBL

فاتن منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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أخبار

- مّتت املصادقة على أكثر من 3800 ِمؤسسة يف أكثر من 68 
بلد حسب املقياس العاملي للنسيج البيولوجي »GOTS« الذي 
وضع من طرف أهّم مؤسس�ي املعايري الدولية : مجعية التجارة 
البيولوجية بالواليات املتحدة األمريكية ومجعية القطن البيولوجي 
باليابان واجلمعية الدولية الطبيعية لصناعة النسيج بأملانيا ومجعية 
الترب�ة باململكة املتحدة. ويهتّم هذا املعي�ار العاملي بالعمليات 
ما بعد اإلنتاج )الغزل والنس�يج والصباغة والتصنيع( للمالبس 
واملنس�وجات املصنوعة من األلي�اف البيولوجية )مثل القطن 
والصوف البيولوجي( كم�ا يتضمن املعايري البيئية واالجتماعية 

على حّد السواء.

العالم

الواليات المتحدة األمريكية

- تواصل منّو الفالحة البيولوجية يف الواليات املتحدة األمريكية 
حيث تطورت مبيعات املنتجات البيولوجية بنسبة 13 % سنة 
2015 مقارنة بسنة 2014. وأشار تقرير وزارة الفالحة أّن 
انتش�ار الضيعات البيولوجية )818 12 ضيعة( يف الواليات 
غري متساوي، إذ أّن أهّم مبيعات املنتجات البيولوجية موجودة 

على الساحل الغريب وحتديدا بوالية كاليفورنيا اليت تعّد حوايل 
2637 ضيعة بيولوجية تليها واش�نطن وبسلفاينا وأوريغون 

ونيوي�ورك، ...

- أعلمت وزارة الفالحة األمريكية )USDA( يف هناية ش�هر 
سبتمرب 2016 أّنها سوف ختّصص منحة ب�مليوين دوالر لفرق 
البحوث اجلامعية واإلدارات الفالحية وذلك الكتش�اف أفضل 
طريقة علمية ممكنة الس�تعمال الغب�ار يف الفالحة البيولوجية، 
باعتباره من أهّم الفواضل الذي يعتمد عليها الفالح البيولوجي، 
مع التركيز بش�كل خاص على صحة الترب�ة وتوفري القواعد 
األساسية للفالحني بشأن كيفية الوقاية من األمراض املنقولة عرب 

األغذية يف اإلنتاج البيولوجي.

كما بّين التقرير أّن الطلب على املنتجات البيولوجية يفوق  حاليا 
العرض لذلك وجب العمل على تشجيع الفالحة البيولوجية يف 

الواليات املتحدة األمريكية.

وقد أشار التقرير أّنه سبق النظر والتأكيد على فوائد الكمبوست 
البيولوجي على خصوب�ة التربة وعلى صحّتها لكن األكثر من 
املجهول تأثري االستعمال املتواصل للغبار على صحة التربة وتنقل 
األمراض إىل األغذية وبذلك جيب توفري االستراتيجيات للحفاظ 
على قيمة حمّسنات التربة والسماد اخلام مع احلد من املخاطر اليت 

هتّدد سالمة الغذاء.

أوروبا

- اعتمد جملس اإلحتاد األورويب، يف شهر مارس 2017، قرارا 
بش�أن توقيع إتفاق حول تبادل املنتجات البيولوجية بني االحتاد 

األورويب ومجهورية الشيلي.

فرنسا

- بدأ اإلحتاد الوطين للفالحة البيولوجية »FNAB« محلته الوطنية 
السادسة منذ سبتمرب 2016 لدعم تنمية الفالحة البيولوجي��ة
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املحلية حتت ش�عار »البيولوجي املحلي ه�و املثايل« يف إطار 
مشاريع إقليمية وذلك لتلبية طلبات املستهلك الفرنسي وجتّنب 

استرياد املنتجات األجنبية.

السويد

- ارتفعت قيمة مبيعات األغذية البيولوجية يف السويد من 390 
مليون أورو إىل 2,54 مليار أورو سنة 2016 وشهدت ارتفاعا 
من 7,7 % إىل 8,7 % من إمجايل س�وق املواد الغذائية. مع 
العلم أّن مبيعات املواد الغذائية عرب األنترنات بلغت حوايل 25 %. 

ويتوقع أن يتضاعف الس�وق خالل العشر س�نوات القادمة.

سويسرا

- تطّور إنفاق املستهلك السويسري على املنتجات البيولوجية 
إىل 260 أورو سنويا وبذلك تعترب سويسرا هي الرائدة عامليا. 
كما حققت السوق السويسرية للمنتجات البيولوجية تطورا يف 

قيمة املبيعات اليت بلغت 2,1 مليار أورو.

- تطّور عدد الفالحني البيولوجيني يف سويسرا إىل 6000 فالح 
سنة 2015 وتطورت مساحة الفالحة البيولوجية خالل نفس 
السنة إىل 000 137 هكتار. مع اإلشارة إىل أّن هذه املساحة 

متثل حوايل 12,8 % من األراضي الفالحية يف سويسرا.
تقّدر قيمة املنتجات الطازجة البيولوجية ب� 1 مليار أورو وميثل 
إنتاج البي�ض واخلبز أكثر املنتج�ات املفضلة وذلك حبصة يف 
السوق تقّدر ب� 24 % و20 % من إمجايل اإلستهالك تليها 

اخلضروات يف املرتبة الثالثة حبصة تقّدر ب� 18 %.
المملكة المتحدة

- أش�ار تقرير »السوق البيولوجية لسنة 2017« الصادر عن 
»مجعية التربة« أّن سوق املنتجات البيولوجية يف اململكة املتحدة 
شهد مّنوا متواصال منذ مخس سنوات حيث قّدرت قيمة املبيعات 
ب� 2,09 مليار جنيه إسترليين كما ارتفعت نسبة املبيعات سنة 
2016 ب�� 7,1 % يف حني واصلت مبيعات املنتجات الغري 
بيولوجية يف االخنفاض. وبّين التقرير أّن املنتجات البيولوجية متّثل 

1,5 % من إمجايل السوق يف اململكة املتحدة.

- كش�فت أحباث أجريت مؤخرا من طرف »ش�ركة أنقلترا 
للتسويق« أّن 39 % من املستهلكني يشترون األغذية البيولوجية 
كّل أس�بوع و80 % من املستهلكني يّدعون أّن لديهم بعض 

املعرفة حول األغذية البيولوجية.

وتتضّمن النتائج الرئيسة لألحباث ما يلي :
• ارتفاع مبيعات الس�وبر ماركت للمنتج�ات البيولوجية 

بنس�بة 6,1  %.
• ارتفاع مبيعات املنتجات البيولوجية لتجار التجزئة املستقلني 

بنسبة 6,3 %.
• تطّور مبيعات املنتجات البيولوجية من خالل خدمة اإليصال 

املباشر للمنازل بنسبة 10,5 %.
• تطّور مبيعات املنتجات البيولوجية إىل سوق اخلدمات الغذائية 

بنسبة 19,1 %.

• تط�ّور قط�اع التجميل البيولوجي بنس�بة 13 % بقيمة 
61,2 مليون جنيه اس�ترليين.

• ارتفاع املبيعات البيولوجية جلمعية التربة للمنسوجات املرخصة 
بنسبة 30 %.

- متثل املبيعات مبحالت الس�وبر ماركت 69 % من إمجايل 
مبيعات املنتج�ات البيولوجية باململكة املتح�دة كما أّن بيع 
املنتج�ات البيولوجية عرب اإلنترنت يوفر جمموعة واس�عة من 
اخلي�ارات إىل جانب توفر هذه املنتج�ات يف القوائم اخلاصة 

للعديد من املطاعم العاملية.
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ألمانيا

- يس�تهلك املواطن األملاين كميات كب�رية من احلليب تصل 
إىل 54 لتر يف الس�نة مع اس�تعداده لإلنف�اق أكثر يف صورة 
توفر اجلودة والسعر معا. لذلك شهد طلب السوق األملانية على 
احللي�ب البيولوجي تطورا هام�ا مل يضاهيه عرض هلذا املنتوج 
حيث أّن منتجي احلليب البيولوجي بأملانيا ال يوّفرون إال طلب 
جزئي، مع العلم أّن إنتاج احلليب البيولوجي بلغ حس�ب معهد 
أحباث السوق األملانية حوايل 732 مليون لتر، مما جعل املزودين 
األجانب يهتمون بالس�وق األملانية وتعترب الدمنارك والنمس�ا 

والسويد من أهّم املزودين هلذه السوق.

- قّدم وزير الفالحة األملاين اإلس�تراتيجية املستقبلية للفالحة 
البيولوجية خالل معرض بيوفاخ 2017 حيث حّدد األهداف 
والتدابري اليت مّت إختاذها لدفع ه�ذا القطاع يف أملانيا وذلك من 
خالل زيادة نس�بة األراضي البيولوجية من 6 % إىل 20 % 
ومتويل برنامج الفالحة البيولوجية ب� 30 مليون أورو سنويا. 
كما أش�ار أّنه يتعّين على كل ف�الح أن خيتار النمط الفالحي 

الذي يريد إتباعه.

وتضمنت اإلس�تراتيجية املستقبلية أيضا التدابري الذي ينبغي أن 
تؤدي إىل تصور أقوى للتجارة يف املنتجات البيولوجية.

إيطاليا

- تطورت صادرات النبيذ اإليطايل البيولوجي، س�نة 2015، 
بنسبة 38 % مع قيمة مبيعات قّدرت ب� 205 مليون أورو. 

وجتدر اإلشارة أّن أهّم البلدان املوردة للنبيذ البيولوجي يف العامل 
هم الوالي�ات املتحدة األمريكية )1,99 مليار أورو( واململكة 
املتحدة )1,36 ملي�ار أورو( وأملانيا )921,3 مليون أورو( 
والصني )905,2 مليون أورو( وكندا )589,6 مليون أورو(.

جمهورية تشيكيا

- تبلغ املس�احة املخصصة لإلنتاج البيولوجي حوايل 12 % 
من جمموع الفالحة البيولوجية. وتقوم وزارة الفالحة التشيكية 
بإعداد محلة لتعزيز األغذية البيولوجية وزيادة املبيعات وحسب 
رئي�س إدارة الفالحة البيئية والبيولوجية بال�وزارة فإّن الدولة 
ستس�تثمر حوايل 1,1 مليون أورو هل�ذه املبادرة. كما تعمل 
على إعداد مشروع حول إنتقال الفالحة التقليدية أو العادية إىل 
الفالحة البيولوجية، ميتد على ثالث سنوات، بكلفة تقّدر حبوايل 
087 444 أورو. مع العل�م أّن وزارة الفالحة وافقت على 
خطة لتطوير الفالحة البيولوجي�ة واليت هتدف إىل بلوغ حصة 
األغذية البيولوجية إىل نس�بة 3 % من اإلستهالك الكلي من 
املواد الغذائية واملشروبات يف موىف سنة 2020. وجتدر اإلشارة 
أّن ثلث املنتجات البيولوجية املحلية تباع يف الس�وق الداخلية 
وثلثي اإلنتاج يتم حتويله أو تصديره إىل السوق األجنبية وذلك 

راجع إىل ارتفاع سعر املنتجات البيولوجية.

وتعترب صقلية أكرب منتج للنبيذ البيولوجي تليها بوغليا وتوسكاين. 
وتعترب أملاني�ا الوجهة الرائدة للنبيذ اإليط�ايل البيولوجي تليها 

الواليات املتحدة األمريكية وسويسرا.

النمسا
- أعلنت اجلمعية البيولوجية »بيو النمس�ا« مع مجعية التسويق 
الفالحي »AMA« أّن مساحة الفالحة البيولوجية تقّدر حاليا 
حبوايل 571.585 هكتار وهو ما ميّثل 22 % من مس�احة 
األراضي الفالحية بالنمس�ا وبلغ عدد الضيع�ات البيولوجية 
82.020 ضيعة وه�و ما ميّثل 19 % من جمموع الضيعات. 
وجتدر اإلشارة أّن اهلدف كان الوصول إىل 20 % من األراضي 
الفالحي�ة ليصبح 30 % من األراضي الفالحية حبلول س�نة 
2025 ألّن إمكانيات الفالحة البيولوجية يف النمس�ا ال تزال 

بعيدة عن اإلستغالل الك�امل.
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إيرلندا

- منت س�وق املنتجات البيولوجية بشكل كبري يف مجيع أحناء 
أوروبا على مدى الس�نوات السبع املاضية. يف إيرلندا، ارتفعت 
املبيعات بنس�بة 20 % ممّا أدى إىل حت�ّول الفالحني إىل منط 
الفالحة البيولوجية. وقد سّجلت سوق اخلضروات البيولوجية 
من�وا من 5,6 مليون أورو س�نة 2015 إىل 34 مليون أورو 
سنة 2016 وسوق احلليب ومشتقاته منوا، خالل نفس الفترة، 
من 3,5 مليون أورو إىل 27,5 مليون أورو وس�وق الغالل 
البيولوجية بنحو      2 مليون أورو. مع العلم أّن 2 % فقط من 
الفالحني اإليرلنديني يعتم�دون منط الفالحة البيولوجية حاليا. 
ويتوقع أن تتعّرض إيرلندا يف السنوات املقبلة إىل نكسة اقتصادية 
من جراء خ�روج بريطانيا من اإلحت�اد األورويب وبذلك فإّن 
أفضل طريقة للفالحني لزي�ادة فرصهم التصديرية هي التحول 

إىل اإلنتاج البيولوج�ي.

الصين

- وفق�ا ملركز أحباث الص�ني لألعمال اإللكترونية، ش�هد 
الطلب على املنتجات األجنبي�ة وخاصة املنتجات البيولوجية، 
اليت أصبحت أكثر ش�عبية من طرف الطبقة الوسطى املتنامية 
والواعية بس�المة املنتجات، تطّورا سريعا وهاما عرب التجارة 
اإللكترونية خاصة بعد الفضائح اليت ش�هدهتا الصني يف قطاع 

األغذية ومستحضرات التجميل.

- أبرم�ت الصني ونيوزيلن�دا إتفاقا حول اإلعت�راف املتبادل 
للمنتجات البيولوجية بني البلدين. ويعترب هذا أول إتفاق تقوم به 

الصني مع الدول األخرى يف هذا املجال.

تصّدر الصني أساس�ا النّب واخلض�روات املجّمدة واألعالف 
احليوانية إىل نيوزيلندا وتس�تورد منها منتجات األلبان واللحوم 
واخلض�روات. وتعّد الصني رابع أكرب وجهة تصدير لصادرات 

نيوزيلندا البيولوجية.

- أّكد املس�ؤول ع�ن قطاع الفالحة البيولوجي�ة بالصني أّن 
األراضي الفالحية املدارة تقليديا تزرع بطريقة قائمة على الطبيعة 
ومستدامة وسهلة التحول إىل النمط البيولوجي. يف الب�داية، 

ش�ّكك الفالحون يف الريف هبذا النمط الفالحي لكن نش�ر 
املخاطر الصحية واألضرار اليت حلقت بالبيئة من جراء استعمال 
املبيدات واألمسدة الكيميائية أّدى إىل وعي أكرب وإحساس بشأن 
هذه القضايا إىل جانب املس�اعدات واجلوائز اليت خلقت حافزا 

للفالحني على اختاذ قرار لصاحل الفالحة البيولوجية.

الهند

- من أجل تعزيز الش�اي البيولوجي بالسوق الصينية، قام أحد 
أهم منتجي الشاي بالصني بإجناز مشروع فريد من نوعه متّثل يف 
بناء مصنع من الزجاج مع بيت للشاي وقاعة عرض واهلدف هو 
تعريف الزائرين برحلة الشاي من األرض إىل الكأس والترحيب 

مبجموعات سياحية يف احتفاالت الشاي.

- أعلنت ش�ركة »Terra Greens« لألغذية البيولوجية، 
اليت مّت تأسيسها يف س�نة 2013، أّن هدفها احلايل هو تبين 
4000 فالح لتلبية الطلب املتزايد للمواد الغذائية البيولوجية 
وتش�جيع زراعة األغذية البيولوجية عرب تش�جيع الفالحني 
البيولوجية  الصغار عل�ى احلصول على ش�هادة الفالح�ة 
والتوثيق وتوس�يع معارفهم خاصة يف زراعة األرز والدخن 

)Millet( إىل جانب تطوير الس�وق املحلية اهلندية.
- ذكرت تقارير لصحيفة »New Indian Express« أّنه 
بعد اعتراف والية كرياال باهلند، منذ س�نة 2015، باملخاطر 
املرتبطة باالستخدام املفرط ملبيدات اآلفات على صحة السكان 
تطّور عدد الفالحني الذين انتقلوا إىل منط الفالحة البيولوجية يف 

زراعة اخلضروات. 
كما بّينت التقارير أّن الصعوبة بالنس�بة للتعاونيات والشركات 
الصغرية لصغار الفالحني تكمن يف الوصول املحدود إىل السوق 

وتنسيق الطلب والتسويق املستهدف.

هامن ڤريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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