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      نشرية املركز الفين للفالحة البيولوجية

واقع وآفاق الفالحة البيولوجية 
بوالية قابس

تثمين عشبة الحريقة الكبيرة 
)Urtica dioïca(

في تغذية الحيوانات وفق النمط 
البيولوجي

المكافحة البيولوجية باألعداء 
الحيوية: التعريف بالحشرات 
المفترسة النافعة »الذباب 

الحوام« التابعة لعائلة 
)Syrphidae( السيرفيدية

جملة الفالحة البيولوجية





االشتراك السنوي بمجلة الفالحة البيولوجية

تعمير القصاصة وإرسالها مصحوبة بشيك أو تحويل مصرفي إلى “المركز الفني للفالحة البيولوجية”
ص ب : 54 شط مريم 4042 سوسة - الجمهورية التونسية

   اإلسم و اللقب أو الصفة المعنوية :
   العنوان : 
   الهاتف :
   الفاكس :

معلوم اإلشتراك السنوي :
الجمهورية التونسية : 20 دينارا - البلدان األخرى : 20 أورو

  الشركة التونسية للبنك بسوسة
الحساب البنكي  978897  017658  002  500  10
IBAN: TN59 1050 0002 0176 5897 8897

BIC: STBKTNTT930

مجلة الفالحة البيولوجية
تصدر عن

 المركز الفني للفالحة البيولوجية
كل أربعة أشهر

عدد التأشيرة القانونية 2914

المدير المسؤول :
خالد ساسي

التنسيق : 
 صالح الدين سقري

التصميم : 
صالح الدين سقري

لجنة التحرير :
يوسف عمر
هامن قريسة

فـاتن الكسوري منصور 
حسام النابـلي
حاتم الشهيدي
عمـاد بن عطية

فاخر عّياد
سنية الحلواني
هيثم الواعر

صالح الدين سقري
سندس احلبايل
نسيم نويرة
دالل املالكي

فهمي العيشاويالمالية : 
خّدوجة الطرابلسي

التوزيع واإلشتراكات :
صالح الدين سقري

سحب من هذا العدد 1000 نسخة

الطبع :
شركة دار المعارف للطباعة والنشر

الهاتف  : 084 309 73
الفاكس  : 472 309 73

الفهرس
الصفحة 

أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

المجاالت التقنية واإلقتصادية
3أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية )سبتمبر – ديسمبر 2020(    

البحوث والمستجدات التكنولوجية

الفالحة البيولوجية في تونس

الفالحة البيولوجية في العالم 

المراقبة والتصديق

20واقع وآفاق الفالحة البيولوجية بوالية قابس

متفرقات

2االفتتاحية

32األخبار

تثمين عشبة الحريقة الكبيرة )Urtica dioïca( في تغذية الحيوانات 
12وفق النمط البيولوجي

المكافحة البيولوجية باألعداء الحيوية: التعريف بالحشرات المفترسة النافعة 
)Syrphidae( 8“الذباب الحوام” التابعة لعائلة السيرفيدية

16النصوص القانونية المنظمة لإلنتاج البيولوجي بالمملكة المغربية   

الفالحة البيولوجية في القارة اإلفريقية وإستراتيجيات الّتنمية في قطاعي  العام 
24والخاص
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