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  بتونسالبيولوجي  المنتجة ذاتيا حسب النمط الخضروات بذورمنتجي 
  )2017نوفمبر (

  البذور  الفاآس  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

  ثوم

  بصل

  طماطم

  فلفل

  العد

  فجل

  فقوس

  خص

  آالفس

محطة الدعم للمجمع 
462 846 71منوبة  منوبة  المهني المشترك للخضر

71 600 07771 801 686 

  سلق

  ية الفالحيةمندوبيات الجهوية للتنمال: صدرمال  
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  بتونسالبيولوجي  الخضروات المنتجة ذاتيا حسب النمط بذورمنتجي 
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  البذور  الفاآس  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

  جزر

  خص

  بصل

  فلفل

  دالع

  بطيخ

  فقوس

 - 475 131 97  شربان  مهديةال  عبد الجليل الحمروني

  قرع

  جلبانة - 998 330 98  عقارب  صفاقس  زهية بوزويتة

  ية الفالحيةمندوبيات الجهوية للتنمال: صدرمال  
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  بتونسيولوجي الب الزراعات الكبرى المنتجة ذاتيا حسب النمط بذورمنتجي 
  )2017نوفمبر (

  البذور  الفاآس  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

  قمح

 - 475 131 97  شربان  المهدية  عبد الجليل الحمروني  شعير
  قصيبة

  قمح

 - 998 330 98  عقارب  صفاقس  زهية بوزويتة  شعير
  قصيبة

  ية الفالحيةمندوبيات الجهوية للتنمال: صدرمال  
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  البذور  الفاآس  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

  فول مصري

  فول

  حمص

  عدس
 - 475 131 97  شربان  المهدية  عبد الجليل الحمروني

  آتان

  فول - 998 330 98  عقارب  صفاقس  ويتةزهية بوز
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  بتونسالبيولوجي  التوابل المنتجة ذاتيا حسب النمط بذورمنتجي 
  )2017نوفمبر (

  البذور  الفاآس  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

  تابل
  آمون - 475 131 97  شربان  المهدية  عبد الجليل الحمروني

  تابل - 998 330 98  عقارب  صفاقس  زهية بوزويتة
  ية الفالحيةمندوبيات الجهوية للتنمال: صدرمال  


