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  بتونسالبيولوجي  النمط وفق المنتجة ذاتيا للحبوب بذورالمنتجي 
  )2021أوت (

  البذور  البريد اإللكتروني  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج
  قمح صلب
  قمح لين
شعير   -سيدي الهاني  فتحي وطارق رويس

 - 820 729 95  مساآن

قصيبة
النهوض "مجمع التنمية   قمح صلب

  "لفالحة البيولوجيةل

  سوسة

  شعير - 573 581 98  سيدي الهاني
 -وادي الكنز  محمد الحسين صفر  شعير

  قمح صلبhassine_sfar@hotmail.com 091 430 24  -الزريبة
شعير Tunisia Natura

 -تليل الصالحي  زغوان
  قمح صلب rawia@tunisianatura.com 536 886 26  الفحص

  أقسام الفالحة البيولوجية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية:صدرمال  
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  بتونسالبيولوجي  النمط وفق المنتجة ذاتيا للبقوليات بذورمنتجي ال
  )2021أوت ( 

  
  
  

  البذور  البريد اإللكتروني  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

 -وادي الكنز  محمد الحسين صفر
  فول مصريhassine_sfar@hotmail.com 091 430 24  -الزريبة

  فول مصري
  Tunisia Natura  حلبة

 -تليل الصالحي  زغوان
 rawia@tunisianatura.com 536 886 26  الفحص

  آتان
  

  

  أقسام الفالحة البيولوجية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية:صدرمال  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الجمهورية التونسية
  والصيد البحري وزارة الفالحة والموارد المائية

  المرآز الفني للفالحة البيولوجية
 

  سوسة4042 شط مريم - 54ص ب  :  العنوان
  277 327 73 : الفاآس  278 327 73 / 279 327 73 : الهاتف

  contact@ctab.tn : العنوان اإللكتروني  -www.ctab.nat.tn : موقع الواب
 

3

  بتونسالبيولوجي  النمط وفق المنتجة ذاتيا للتوابل بذورمنتجي ال
  )2021أوت ( 

  
  
  

  البذور  البريد اإللكتروني  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

Tunisia Natura  تليل الصالحي  زغوان- 
  تابل rawia@tunisianatura.com 536 886 26  الفحص

  
  

  ت الجهوية للتنمية الفالحيةأقسام الفالحة البيولوجية بالمندوبيا:صدرمال  
  
  
  

  بتونسالبيولوجي  النمط وفق المنتجة ذاتيا للخضروات بذورمنتجي ال
  )2021أوت ( 

  
  
  

  البذور  البريد اإللكتروني  الهاتف  العنوان  الوالية  إسم المنتج

Tunisia Natura  تليل الصالحي  زغوان- 
  ثوم rawia@tunisianatura.com 536 886 26  الفحص

  
  

  أقسام الفالحة البيولوجية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية:درصمال  
  


