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جملة الفالحة البيولوجية
      نشرية املركز الفين للفالحة البيولوجية

قوانين أوروبية جديدة خاصة 
بالفالحة البيولوجية بداية من 

سنة 2021

معطيات حول المنتجات 
الحيوانية وتربية األحياء المائية 

البيولوجية في العالم

مرض الذبول الفرتيسيليومي 
على الطماطم : تعريفه وطرق 
مكافحته في النمط البيولوجي





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

مجلة الفالحة البيولوجية
تصدر عن

 المركز الفني للفالحة البيولوجية
كل أربعة أشهر

عدد التأشيرة القانونية 2914

المدير المسؤول :
زياد البرجي

التنسيق : 
 حسام النابلي

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

خالد قداسالمالية : 
فهمي العيشاوي

جناة العمري
التوزيع واإلشتراكات :

صالح الدين سقري
حسام النابلي

سحب من هذا العدد 1000 نسخة
شركة  المطبعة الفنيةالطبع :

الهاتف  : 483 322 73
الفاكس  : 481 322 73

الفهرس
الصفحة  

أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

المجاالت التقنية واإلقتصادية
3أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية )جانفي - أفريل 2018(    

مرض الذبول الفرتيسيليومي على الطماطم : تعريفه وطرق مكافحته في 
11النمط البيولوجي

البحوث والمستجدات التكنولوجية
15 مقاييس إقتناء المنتجات الغذائية البيولوجية

الفالحة البيولوجية في تونس

الفالحة البيولوجية في العالم 

المراقبة والتصديق
19قوانين أوروبية جديدة خاصة بالفالحة البيولوجية بداية من سنة 2021

21معطيات حول الفالحة البيولوجية في تونس 

متفرقات

معطيات حول المنتجات الحيوانية وتربية األحياء المائية البيولوجية 
27في العالم

2االفتتاحية

30األخبار

17 زراعة الحنطة السوداء وفق النمط البيولوجي

23معطيات حول الفالحة البيولوجية في العالم 
25عوامل نجاح الفالحة البيولوجية بكوبا 

36التظاهرات العالمية
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