
 الجمھوریة التونسیة
 والصید البحري وزارة الفالحة والموارد المائیة

ز الفني للفالحة البیولوجیةالمرك

 سوسة 4042شط مریم  - 54:  ص ب  العنوان
 277 327 73:  الفاكس  278 327 73 / 279 327 73:  الھاتف

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

1 

 -)2021وت أ( -النمط البیولوجي  وفقالقائمة األولیة للبذور المنتجة ذاتیا 
 الكمیات الجملیة المصادق علیھا الكمیات المتوفرة ط البیولوجيمنتجة ذاتیا وفق النمال األصناف النباتیة للبذور

 البقولیات
 طن 10,150 فول مصري

 طن 1,500 حلبة طن 11,850
 طن 0,200 كتان

 لحبوبا

 طن 47,200 قمح صلب

 طن 58 شعیر طن 135,200
 طن 20 قصیبة
 طن 10 قمح لین

 الخضروات

 كلغ 150 ثوم

 كلغ 757
 كلغ 1,5 معدنوس
 كلغ 5 البصل
 كلغ 0,5 الفقوس
 كلغ 600 جلبانة

 توابل
 كلغ 1500 تابل

 كلغ 1501,5
 كلغ 1,5 حبق

 یة الفالحیةمندوبیات الجھویة للتنمالأقسام الفالحة البیولوجیة بصدر:مال 



 الجمھوریة التونسیة
 والصید البحري وزارة الفالحة والموارد المائیة

 ز الفني للفالحة البیولوجیةالمرك

 سوسة 4042شط مریم  - 54:  ص ب  العنوان
 277 327 73:  الفاكس  278 327 73 / 279 327 73:  الھاتف

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

2 

 القائمة األولیة للبذور المنتجة ذاتیا والغیر مداواة
 )2021وت أ(

 

 الكمیات الجملیة المصادق علیھا الكمیات المتوفرة ط البیولوجيمنتجة ذاتیا وفق النمال األصناف النباتیة للبذور

 الحبوب
 طن 20 قمح صلب 

 طن 21
 طن 1 شعیر

 الخضروات

 كلغ 1,5 دالع

 كلغ 68,690

 كلغ 5 بطیخ

 كلغ 60 جرجیر

 كلغ 0,200 فلفل مسكي

 كلغ 0,120 باذنجال

 كلغ 0,465 جزر

 كلغ 0,505 كرافس

 كلغ 0,235 بسباس

 كلغ 0,305 شبت

 كلغ 0,360 فجل

 كلغ 0,255 كلغ 0,255 تابل توابل

 یة الفالحیةمندوبیات الجھویة للتنمصدر:أقسام الفالحة البیولوجیة بالمال                                                                     
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 -2021أوت  -بتونس البیولوجيالنمط  وفقالمنتجة ذاتیا  البذور
 
 
 

األصناف النباتیة 
المنتجة  للبذور

 ذاتیا

الكمیات 
المتوفرة 
المصادق 

 علیھا

ھیكل المراقبة 
 الفاكس الھاتف العنوان والبرید اإللكتروني المنتج (الضیعة) والتصدیق

 طن) 11,850( بذور البقولیات
 )طن 10,150( فول مصري

 فول مصري
 طن 10 طن) 10(

ECOCERT 

سین حمحمد ال
 صفر

 -الزریبة -وادي الكنز
hassine_sfar@hotmail.com 24 430 091 - 

 فول مصري
 Tunisia طن 0,15 طن) 0,150(

Natura 
 -الفحص -تلیل الصالحي

rawia@tunisianatura.com 26 886 536  

 )طن 1,500( حلبة
 حلبة

 ECOCERT Tunisia طن 1,500 طن) 1,500(
Natura 

 -الفحص -تلیل الصالحي
rawia@tunisianatura.com 26 886 536  

 )طن 0,200(كتان 
 كتان

 ECOCERT Tunisia طن 0,200 طن) 0,200(
Natura 

 -الفحص -تلیل الصالحي
rawia@tunisianatura.com 26 886 536  

 )طن 135,200بذور الحبوب (
 )طن 47,200قمح صلب (

 قمح صلب 
سین حمحمد ال ECOCERT طن 0,200 طن) 0,200(

 صفر
 -الزریبة -وادي الكنز

hassine_sfar@hotmail.com 24 430 091 - 

 ECOCERT Tunisia طن 7 طن) 7قمح صلب (
Natura 

 -الفحص -تلیل الصالحي
rawia@tunisianatura.com 26 886 536  
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 قمح صلب 
فتحي وطارق  CCPB طن 20 طن) 20(

 - 820 729 95 -سیدي الھاني -مساكن رویس

 قمح صلب 
 INNORPI طن 20 طن) 20( 

مجمع التنمیة 
لنھوض للفالحة "ا

 البیولوجیة"
  573 581 98 سیدي الھاني

 )طن 58( شعیر
 شعیر 

سین حمحمد ال ECOCERT طن 14 طن) 14(
 صفر

 -الزریبة -وادي الكنز
hassine_sfar@hotmail.com 24 430 091 - 

 شعیر
 ECOCERT Tunisia طن 9 طن) 9( 

Natura 
 -الفحص -تلیل الصالحي

rawia@tunisianatura.com 26 886 536  

 شعیر 
فتحي وطارق  CCPB طن 20 طن) 20(

 - 820 729 95 -سیدي الھاني -مساكن رویس

 شعیر 
 INNORPI طن 15 طن) 15(

مجمع التنمیة 
"النھوض للفالحة 

 البیولوجیة"
  573 581 98 سیدي الھاني

 طن) 20قصیبة (
 قصیبة 

فتحي وطارق  CCPB طن 20 طن) 20(
 - 820 729 95 -سیدي الھاني -مساكن رویس

 طن) 10قمح لین (
 قمح لین 

فتحي وطارق  CCPB طن 10 طن) 10(
 - 820 729 95 -سیدي الھاني -مساكن رویس

)كلغ 757( بذور الخضروات  

 )كلغ 150ثوم (
 ثوم 

 ECOCERT Tunisia كلغ 150 )كلغ 150(
Natura 

 -الفحص -تلیل الصالحي
rawia@tunisianatura.com 26 886 536  
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 كلغ) 1,5( معدنوس
 معدنوس

 - 054 640 97 -المنستیر -جمال -منزل كامل الحبیب ھالل ECOCERT كلغ 1,5 كلغ) 1,5(

 كلغ) 5بصل (
 بصل

 - 054 640 97 -المنستیر -جمال -منزل كامل الحبیب ھالل ECOCERT كلغ 5 كلغ) 5(

كلغ) 0,5فقوس (  
 فقوس

 - 054 640 97 -المنستیر -جمال -نزل كاملم الحبیب ھالل ECOCERT كلغ 0,5 كلغ) 0,5(

كلغ) 600جلبانة (  
 جلبانة

شركة كولور  ECOCERT كلغ 600 كلغ) 600(
  422 588 54 المنستیر -جمال -منزل كامل أولیف

)كلغ 1501,5بذور التوابل (  

)كلغ 1500تابل (  
 تابل

 ECOCERT Tunisia طن 1,500 طن) 1,500(
Natura 

 -حصالف -تلیل الصالحي
rawia@tunisianatura.com 26 886 536  

كلغ) 1,5حبق (  
 حبق

 - 054 640 97 -المنستیر -جمال -منزل كامل الحبیب ھالل ECOCERT كلغ 1,5 كلغ) 1,5(
 

 یة الفالحیةمندوبیات الجھویة للتنمصدر:أقسام الفالحة البیولوجیة بالمال                                           
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 )2021وت أالعادیة الغیر معالجة بتونس (البذور 
 
 
 

الكمیات المتوفرة  األصناف النباتیة للبذور
 الفاكس الھاتف العنوان والبرید اإللكتروني المنتج (الضیعة) المصادق علیھا

 )طن 21بذور الحبوب (

 )طن 20قمح صلب (
 قمح صلب 

 -قةبئر مشار -سمنجة محمد المھدي بوحجبة طن 13 )طن 13(
bouhejba.mehdi@gmail.com 28 010 580  

 قمح صلب
  708 185 95 -الزریبة -الجوف یوسف بن حمودة طن 7 )طن 7(

 طن) 1شعیر (

  708 185 95 -الزریبة -الجوف یوسف بن حمودة طن 1 طن) 1شعیر (

 كلغ) 68,690بذور الخضروات (

 كلغ) 1,5الدالع (

 دالع
  422 588 54 المنستیر -جمال -منزل كامل ر أولیفشركة كولو كلغ 1,5 كلغ) 1,5(

 كلغ) 5بطیخ (

 بطیخ
  422 588 54 المنستیر -جمال -منزل كامل شركة كولور أولیف كلغ 5 كلغ) 5(

كلغ) 60جرجیر (  
 جرجیر 

  228 316 23 -بن عروس -منطقة شبدة "Biofreshشركة " كلغ 60 كلغ) 60(
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 كلغ) 0,200فلفل مسكي (
 يفلفل مسك

شركة "التغذیة  كلغ 0,200 كلغ) 0,200(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

 كلغ) 0,120باذنجال (
 باذنجال

شركة "التغذیة  كلغ 0,120 كلغ) 0,120(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

 كلغ) 0,465جزر (
 جزر

شركة "التغذیة  كلغ 0,465 كلغ) 0,465(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة وسطیة"المت

 كلغ) 0,505كرافس (
 كرافس

شركة "التغذیة  كلغ 0,505 كلغ) 0,505(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

 كلغ) 0,235بسباس (
 بسباس

شركة "التغذیة  كلغ 0,235 كلغ) 0,235(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

 كلغ) 0,305شبت (
 شبت

شركة "التغذیة  كلغ 0,305 كلغ) 0,305(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

 كلغ) 0,360فجل (
 فجل

شركة "التغذیة  كلغ 0,360 كلغ) 0,360(
  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

 كلغ) 0,255توابل (
 كلغ) 0,255تابل (

 تابل
شركة "التغذیة  كلغ 0,255 لغ)ك 0,255(

  250 886 26 -بن عروس -منطقة أوذنة المتوسطیة"

  
 یة الفالحیةمندوبیات الجھویة للتنمصدر:أقسام الفالحة البیولوجیة بالمال                           

 


