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االفتتاحية
االقتصاد األخضر

أصب�حمصطل ح االقتص�اداألخضرمتداوالمنطرفالخبراءفيالمدةاألخي�رة واهتمتالبلدانالناميةبهذا
المفهوملتطويرالنم و االقتصاديمعاألخذبعين االعتبارالنواحي االجتماعيةوالبيئية.ويعتقدالخبراءأ ّنتعديل
حلالمش�اكلالمتعلقةبالتغيراتالمناخيةوالمنظوماتالبيئية
االقتصادالعالميأصبحضرورياللمساهمةفي ّ
والتنوعالبيولوجيوالتصحروالتغذيةوالطاقةواألمنالمائي.
يهدف االقتصاداألخضرإلىمواصلةالنمو االقتصاديوالمساهمةفيتقليصالفقرمعالمحافظةعلىالمنظوما 
ت
البيئيةوذلككمحاورمتكاملة.ويعتمدعلىمناقشةوفهممشاكلاألزماتالبيئةمنناحيةواقتصادالمنظومات
البيئيةوالتنوعالبيولوجيمنناحيةأخرى .ويصبحالفالحالموفرللمنتجاتفقطبلموفرألغذيةذاتجودة
عالي�ةومتصرففيالمنظوم�اتالبيئية .وهذا يتطلبالتحولمنالتجدي�دالتكنولوجيإلىالتجديدالذكي
وذلكباستعمالتمشيمستديموشام لوبمشاركةكلمكوناتالمجتمعالمدنيمنخبراءوباحثينوفالحين
ومحولينومستهلكينوجمعيات...
على المس�توى المؤسساتي يوصي الخبراء بدعم المنظمة الحالية لألمم المتحدة لحماية البيئة أو تركيز منظمة
جديدة للبيئة .كما تقترح البلدان الس�ائرة في طريق النمو تحس�ين المبادالت التجارية مع البلدان النامية لدعم
النمو المستديم وإزالة الفقر.
يعتبر المؤتمر العالمي حول التنمية المس�تديمة ال ّذي سينعقد “بريو” (البرازيل) في سنة )Rio+20( 2012
مناس�بة لدراس�ة التطور الحاصل منذ مؤتمر األرض األول “بريو” في سنة  1992وذلك على مستوى كل
التحديات ومختلف المحاور المتعلقة باألزمات البيئية والمالية واالقتصادية والغذائية والطاقة وتدهور المنظومات
البيئية والموارد الطبيعية وقلّة المياه وعدم االس�تقرار السياسي واألزمات االجتماعية واألنماط الغير المستديمة
لإلنتاج واالستهالك .
تعتبر الفالحة البيولوجية رائدة في االقتصاد األخضر .تهدف منظوماتها وتقنياتها إلى إقرار ودعم اقتصاد غذائي
عالمي مس�تديم وتعتمد على االس�تعمال المس�تديم والعادل للتنوع البيولوجي وخدمات المنظومات البيئية
والمبادئ المتعلقة بالصحة والبيئية والعدالة والحذر.

مجلة الفالحة البيولوجية
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أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية
أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية
(ماي  -أوت )2011
التكوين والرسكلة
◆ دورة تكويني�ة حول تقنيات إنت�اج البطاطا والزراعات
المحمية البيولوجية
يف إطار مواصلة برنامج التكوين والرسكلة لفائدة أعضاء الخاليا
الجهوية للفالحة البيولوجية (المندوبيات الجهوية للتنمية
الفالحية ،مراكز التكوين المهني الفالحي ،اإلتحادات الجهوية
للفالحة والصيد البحري) بكل واليات الجمهورية وبمختلف
الهياكل الفالحية (المجامع المهنية ،المراكز الفنية ،الدواوين)،
ّ
نظم املركز الفين للفالحة البيولوجية دورة تكوينية حول تقنيات
إنتاج البطاطا والزراعات المحمية البيولوجية وذلك يوم 3
ماي  2011بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم بوالية
سوسة.
تضمن برنامج الدورة العديد من املداخالت متحوت حول
املواضيع التالية :
 تقنيات التس�ميد في زراعة البطاط�ا والزراعات المحميةالبيولوجية،

 تقنيات الحماي�ة في زراعة البطاط�ا والزراعات المحميةالبيولوجية،
 نتائج البحوث األولية في زراعة البطاطا البيولوجية، نتائج البحوث في مجال المقاومة البيولوجية للفطريات فيزراعتي البطاطا والطماطم البيولوجية.
◆ دورة تكويني�ة حول إنتاج الكمبوس�ت ف�ي الفالحة
البيولوجية
ّ
نظم املركز الفين للفالحة البيولوجية بالتعاون مع منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة وبالتنسيق مع املندوبية اجلهوية للتنمية
الفالحية مبنوبة دورة تكوينية حول إنتاج الكمبوست في الفالحة
البيولوجية لفائدة المرأة الريفية والباعثين ( )33الراغبين في
بعث مشاريع في مجال الفالحة البيولوجية وذلك بومي 21
و 22جوان .2011
احتوى الربنامج على ثالث مداخالت متّ تقدميها من طرف فنيي
املركز وتطرقت إىل املحاور التالية :
 تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية، نتـائج استعمال الكمبـوست في التسميد والحماية فيالفالحـة البيولوجية،
 بطاقة مشروع وحدة إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية.كما تضمن�ت هذه ال�دورة التكوينية تنظيم زي�ارة ميدانية
إلى وحدة إنتاج الكمبوس�ت بمحط�ة تجارب المركز الفني
للفالحة البيولوجية بش�ط مريم إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية
إلى شركة إلنتاج الكمبوس�ت بمدينة قرمبالية من والية نابل
وذلك لإلطالع على بعض التجارب التونس�ية في مجال إنتاج
الكمبوست البيولوجي.
◆ يوم تكويني حول قطاع الفالحة البيولوجية لفائدة مجموعة
( )15من الباعثين الش�بان في الفالحة والصيد البحري وذلك
يوم  5ماي  2011بمرك�ز التكوين المهني الفالحي بالعالية
من والية بنزرت.
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بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث
التجارب في محطة المركز

في نطاق القيام بالبحوث التطبيقية وتثمين نتائج البحوث ،تمت
متابعة مختلف الزراع�ات بمحطة التجارب بالمركز (بطاطا،
طماطم ،فلفل ،لوبيا ،قنارية ،بصل ،ثوم ،القوارص )...وذلك
من ناحية التسميد والحماية والجودة إضافة إلى متابعة الخصائص
الفيزيوكميائية والبيولوجية ألنواع مختلفة من الكمبوست.

األصناف في زراعة الخضروات ،دراسة نجاعة بعض المدخالت
البيولوجية المعتمدة عل�ى تكنولوجيا الكائنات الدقيقة النافعة
الفعالة في تس�ميد وحماية بعض الزراعات البيولوجية ،إنتاج
العسل البيولوجي  ،المردودية اإلقتصادية ...
االتصال والتبليغ
ملتقيات

نظ�م المركز الفن�ي للفالحة البيولوجية و س�اهم في تنظيم
وتنشيط ع ّدة ملتقيات على الصعيد الوطني :
 يوم إعالمي حول الفالح�ة البيولوجية لفائدة مجموعة منالفالحين وممثلين ع�ن المندوبية الجهوي�ة للتنمية الفالحية
بتطاوين وذلك يوم  18ماي  2011بشط مريم بوالية سوسة.
 يوم إعالمي حول الفالحة البيولوجية لفائدة طلبة المدرس�ةالوطنية للمهندسين بصفاقس وذلك يوم  25ماي  2011بشط
مريم بوالية سوسة.
 ندوة جهوية حول آفاق اإلس�تثمار والتش�غيل في الفالحةالبيولوجية يوم  26ماي  2011بفضاء سكرة للمعارض.
 ي�وم إعالمي حول الفالحة البيولوجي�ة لفائدة جمموعة مناملتكونني باملركز القطاعي للتكوي�ن املهين الفالحي بالزركني
وذلك يوم  9جوان  2011بشط مريم بوالية سوسة.

تجارب ميدانية

 ن�دوة جهوية حول «زامة قط�ب أثري وتنموي» يوم 16جوان  2011بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة.
 ن�دوة حول التعريف بالفالح�ة البيولوجية يوم  28جويلية 2011بدار الثقافة بمديون بجربة.

واصل المركز الفني للفالحة البيولوجية متابعة التجارب الميدانية
بالضيعات النموذجية لدى الفالحي�ن البيولوجين وبمحطات
التج�ارب التابعة للهياكل الفالحية وذل�ك في إطار اتفاقيات
التعاون المبرم�ة بين المركز والفالحين من جهة وبين المركز
والهياكل الفالحية من جهة أخرى.

زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

وقد تمح�ورت التجارب حول اإلنت�اج النباتي والحيواني :
متابع�ة ومكافحة عثة الزيتون والبس�يل ،مقاومة دودة البيرال
بغراسات الرمان باستعمال طفيل التريكوقرام ،مقاومة الزيلي
بإستعمـال مستخلصات نباتات ،تسميد وحمايـة وتأقلـم

ّتم اس�تقبال وتأطير العديد من الزائرين بمقر المركز ومحطة
التجارب التابعة له :
 مجموعة من الفالحين من والية تطاوين. -مجموعة من األطفال الناشطين بنادي البيئة.
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 جمموعة من املتكونني باملركز القطاعي للتكوين املهين الفالحيبالزركني من والية قابس.
 مجموعة من الباعثين والمرأة الريفية من والية منوبة الراغبينفي تعاطي الفالحة البيولوجية وبعث مشاريع في الكمبوست.
 مجموعة من الفالحين المتعاطين للفالحة البيولوجية. مجموعة من الطلبة س�نة ثانية إجازة تطبيقية من المدرس�ةالعليا للفالحة بمقرن.
 العديد من المستثمرين والباعثين الراغبين في تعاطي الفالحةالبيولوجية وبعث مشاريع في مختلف القطاعات.
الزيارات الميدانية

في إطار برنامج العمل الخاص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين في
قطاع الفالحة البيولوجيةّ ،تم تنظيم زيارات ميدانية إلى العديد
من المستغالت البيولوجية بمختلف الجهات :
 ضيعة محمد حسين صفر بالزريبة بوالية زغوان (خضروات):زيارتان.
 ضيع�ة الهادي المس�كيني بحفوز بوالية القي�روان (تربيةالنحل).
 ضيعة السيد المانس�ي بالوسلاتية بوالية القيروان (تربيةالنحل).
 ضيعة معز الصايم بوالية منوبة (خضروات وزراعات كبرى). ضيعة مراد العرفاوي بوالية منوبة (تربية النحل). الشركة التعاونية للبذور والمشاتل الممتازة (خضروات). ش�ركة االحياء والتنمية الفالحية «الش�باب» ببئر مشارقةبوالية زغوان (زراعات كبرى).
 ش�ركة االحياء والتنمية الفالحية «بروطة» بالفحص بواليةزغوان (زراعات كبرى).
 ضيعة الناصر شاكر بالهوارية بوالية نابل (خضروات وأشجارمثمرة).
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تظاهرات

◆ المشاركة بمعرض الفالحة البيولوجية والمنتجات الغذائية
انتظم معرض الفالحة البيولوجي�ة والمنتجات الغذائية بفضاء
س�كرة للمعارض من  26إلى  29ماي  .2011وقد ش�هد
مش�اركة بعض المتدخلين البيولوجين من منتجين وشركات
إنتاج وتحويل وتسويق من مختلف الجهات.
وتمثلت مشاركة المركز في تنظيم جناح لعرض لوحات بيانية
حول أنشطة المركز وتقنيات الفالحة البيولوجية.
◆ المشاركة في سوق المنتجات البيولوجية
في نطاق تفعيل الخطة الوطني�ة للنهوض بالفالحة البيولوجية
وتيس�ير ترويج المنتجات البيولوجية على مس�توى السوق
المحليةّ ،تم تنظيم س�وق المنتجات البيولوجية بفضاء سكرة
للمعارض خالل ش�هري جوان وجويلية بالتنسيق مع اإلدارة
العامة للفالحة البيولوجية وقد ساهم المركز في هذه التظاهرة
ببيع بعض المنتجات المنتجة بضيعة التجارب.
شارك في هذا الس�وق العديد من المتدخلين من فالحين من
جهات مختلفة (زغوان ،منوبة ،صفاقس ،تطاوين ).... ،بع ّدة
منتجات منه�ا البطاطا والدالع والعن�ب والطماطم والفلفل
والثوم والعس�ل والفقوس والقرع والبص�ل والهندي والبطيخ
إلى جانب بع�ض المنتجات المحولة كزيت الزيتون والزيتون
والعجين الغذائي.
فيما يخص س�عر بيع المنتج�ات البيولوجية ّتم اإلعتماد على
السعر األقصى لبيع المنتجات بس�وق الجملة بئر القصعة مع
زيادة نسبة .% 30
انجر عنه التفكير
وقد الحظنا إقبال العديد من المستهلكين مما ّ
في توس�يع التجربة لتش�مل بقية المناطق الداخلية مع إعداد
برنامج رزنامة لزراعة المنتجات البيولوجية من طرف المنتجين
لتزويد السوق بكميات متوفرة ومتنوعة.
.
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المجاالت التقنية واإلقتصادية
تقنيات إنتاج التين البيولوجي
تعترب ش�جرة التني من أقدم األش�جار إذ يعود وجودها إىل
 10 000سنة قبل املسيح بالشرق األوسط.
تكتس�ي ش�جرة التني بتونس أمهية بالغة ،حيث متسح حوايل
 30 000هكت�ار و تعد ما يقارب  2 600 000أصل كما
تق ّدر الكميات املنتجة من مثار التني حبوايل  30 000طن سنويا.
ويعترب الش�ريط الس�احلي (بزنرت ،الوطن القبلي ،البقالطة،
املهدي�ة ،صفاقس ،قرقن�ة ،قابس ،جرجي�س ،جربة إخل)..
والواحات واملرتفعات (باجة ،كسرى ،قفصة ،توزر ،مطماطة،
أهم املناطق املنتجة للتني يف تونس.
بين خداش ،تطاوين إخل )..من ّ
تتأقلم ش�جرة التني مع اجلفاف وتنمو على خمتلف أنواع التربة
كما أنّها تقاوم الكلس وامللوحة .واعتبارا للتقاليد الزراعية اليت
ميارس�ها منتجو هذه الشجرة ،نستنتج أ ّن غراسات التني سهلة
االنتقال للنمط البيولوجي.
لكن بالرغم من ذلك ال تزال مس�احة التني البيولوجي بتونس
حمتشمة إذ مل تتجاوز بعض اهلكتارات (أقل من  )10سنة .2009

عميقة بدون قلب التربة .مثّ يقع نثر الكمبوس�ت و/أو خملفات
احليوانات البيولوجية أو الغري مكثفة مثّ احلراثة السطحية .إثر ذلك
منر إىل عملية التخطيط و وضع األوتاد يف مواقع األشجار مع األخذ
بعني االعتبار الكثافة املعتمدة 12*12م أو 10*10م أو 8*8م
بالنسبة للغراس�ات املطرية و 5*5م بالنسبة للغراسات املروية.
تحضيـر المشاتـل

ميكن للفالح حتضري املش�اتل وتكمن العملية يف اختيار الشجرة
األم (الصنف ،احلالة الصحية ،اإلنتاج إخل )..وميكن يف هذه احلالة
استعمال العقل ( )Bouturesاليت يكون عمرها سنتني أو أكثر
و يكون الطول يف حدود  25-30صم و القطر حوايل 1-1,5
ص�م .تعترب هذه الطريقة األكثر اس�تعماال من قبل الفالحني.
كما بإمكان الفالح اس�تعمال مشاتل متأتية من منبت مصادق
عليه وتكون خالية من األمراض واآلفات ومن املستحس�ن أن
تكون مش�اتل بيولوجية ،ويف عدم توفرها ميكن اقتناء مشاتل
عادية عل�ى أن ال تكون عوملت مبواد غير مدرجة بالقائمة
املسموح باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية.
كما ميكن اس�تعمال عملية التركيب أو التطعيم ()Greffage
وذلك لتعويض صنف بآخر أكثر إنتاجا وأحس�ن جودة .هذا
وإ ّن استعمال زراعة األنسجة ممكنة بالنسبة للتني وذلك هلدف
احلصول على مشاتل خالية من األمراض.
أ ّما استعمال البذور فهو غري منصوح به وذلك نظرا لعدم جتانس
األش�جار املتأتية من نفس البذرة ولذلك تستعمل هذه التقنية
خاصة هلدف احلصول على أصناف جديدة.
الغـراسـة

تقنيات اإلنتاج
تحضيـر األرض

يتمثل حتضري األرض خاصة يف تنظيف احلقل على عمق متر من
كل اجلذور املتبقية من الغراسات والزراعات السابقة وذلك حبراثة
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

إ ّن تقنيات غراس�ة التني البيولوجي ال ختتلف كثريا عن تقنيات
غراسة التني العادي.
وتتمثل هذه العملية يف تشذيب جذور الشتلة إذا كانت متأتية
من منبت ويستحسن تغطيسها يف خليط من املاء والطني وغبار
أبقار بيولوجية أو متأتي�ة من منط غري مكثف وذلك لتغطيتها
(اجلذور) بغشاء يقيها من األمراض .مثّ تغرس الشتلة يف حفرة
6
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قطرها و عمقها بني  40و  50صم وعند الردم جيب املحافظة
على عدم مالمسة اجلذور للكمبوست أو الغبار املتأيت من إنتاج
حي�واين بيولوجي أو غري مكثف ،إن مل يق�ع رش هذه املواد
(الكمبوست أو الغبار) أثناء حتضري األرض قبل الغراسة .وأخريا
تس�قى كل شتلة مبعدل  20إىل  50لتر من املاء حسب نوعية
التربة.

أصناف التني اليت حتتاج لتلك العملية .وتتمثل عملية التلقيح يف
وضع أعداد من مثار الذكار يف شجرة التني خالل املرحلة األوىل
من منو الثمار.

أنـواع الـتين

هنالك  3جمموعات لشجرة التني:
 التني ذو فتريت إنتاج ( :)Figuier bifèreخيتص هذا النوعمن التني بفتريت إنتاج وكل فترة متتاز بنوع من اإلنتاج:
* فترة أوىل لإلنتاج ومتتد خالل شهري ماي وجوان وتتميز
بإنتاج «البيثر» وهذه النوع من التني ال حيتاج إىل عملية تلقيح
(التأبري أو الذكار).
* فت�رة ثاني�ة لإلنتاج ومتتد خالل أش�هر جويلية وأوت
وسبتمري وتتميز بإنتاج التني «الكرموس» .وهذا اإلنتاج يتطلب،
يف أغلب األحيان ،عملية التلقيح.
 التني ذو فترة إنتاج واح�دة ( :)Figuier unifèreخيتصه�ذا النوع من التني بفترة إنتاج واحدة ومتتد خالل هناية فصل
الصيف وبداية فصل اخلريف وحتتاج أغلب أصناف هذا النوع
من التني إىل عملية التلقيح.
 التين الذكري حي�ث ينتج مثارا غري قابلة لالس�تهالك( : )Caprifiguierيتميز هذا النوع بثالث فترات إنتاج:
* ّ
الذكار ( )Profichiينضج خالل بداية فصل الصيف.
* الشروم ( :)Mammoniينضج خالل فصل اخلريف.
* الربوم ( :)Mammeينضج خالل فصل الربيع.
وتتعاقب األجيال الثالثة حيث ملّا يكون جيل ما يف أوج النضج
يكون اجليل املوايل يف مرحلة قبول ( )Stade réceptifحشرة
اللق�اح «البالس�توفاج» ( )Blastophageالضرورية لنضج
خمتلف األجيال.
وجتدر اإلشارة أ ّن هذه الثمار غري قابلة لالستهالك وهي ضرورية
لتعايش حشرة اللقاح «البالستوفاج» ويستعمل الذكار لتلقيح
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

التـقليم

تعتمد زبرية التكوين عادة على ترك أكثر من ساق لكل شجرة
يف الغراس�ات املطرية .أ ّما يف الغراس�ات املروية ،فيستحسن
تكوين األش�جار على جذع واحد .أ ّما زبيرة العناية فعادة
ما تك�ون عامة وتتمثل خاصة يف إزالة األغصان املكس�ورة
واملصابة باألمراض و/أو اآلفات وال بد من دهن أماكن القص
( )Plaies de tailleباملرجين املتأيت م�ن زيتون بيولوجي
ومتّ عصره بطريقة بيولوجي�ة أو بالطني وذلك لتفادي ظهور
األمراض الفطرية وغريها.
وللحصول على غالل كبرية احلجم ،ينصح بتطبيق عملية إزالة
الرباعم حيث يت�م ترك على األكثر من  4إىل  5براعم غلة يف
النموة الواحدة.
الـتسميد

إ ّن شجرة التني ليست هلا احتياجات كبرية وجمحفة من املواد
املغذية إذ أ ّن ،بتربة غنية وجذور عميقة ،ميكنها أن تس�تغين
ع�ن إضافة امل�ادة العضوية وأن تتأقلم كثيرا مع األراضي
الكلسية.
7
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أ ّما بالنسبة للتربة الفقرية فإ ّن نثر  10طن من الكمبوست/هكتار
كل سنتني كافية لتس�ميد غراسة التني .كما أثبتت الدراسات
أ ّن البوطس�يوم ( )Kواملغنيزوم ( )Mgهلما تأثري مباش�ر على
لون الثمار واإلنتاج كما للكلس�يوم ( )Caدور مهم يف منت
( )Fermetéالثمرة وبالتايل فإ ّن عملي�ة الرش الورقي باملواد
املسموح هبا يف الفالحة البيولوجية تصبح حمبذة.
وعموما يستحس�ن القيام بالتحاليل الفيزيائية والكيميائية للتربة
خاصة قبل عملية الغراسة.

عن اإلصابة باحلشرات مثل النمشة ( )Cochenilleوعن عدم
توازن يف الشجرة عند عملية التقليم (اجلزء الضعيف والغري ممول
باملاء وامل�واد املغذية هو األكثر عرضة لتلك القروح) .كما أ ّن
تواجد فطر التعفن ( )Botrytisعلى النموات يتسبب يف نفس
النتائج (قروح على الفروع).
للوقاي�ة من هذه اإلصابة ،ينص�ح بالتنقيص من أماكن القص
( )Plaies de tailleعن�د التقليم وتعويضه�ا بإزالة الرباعم
( )Ebourgeonnageوالزبرية اخلضراء.
على مستوى األوراق
* البسيل ()Psylle) (Homotoma ficus

يصيب البسيل األوراق حيث ينتج السائل العسلي ()Miellat
وال�ذي بدوره يوفر الظروف املالئم�ة لتواجد فطر الفيماجني
( )Fumagineعلى األوراق.
ملكافحة البسيل ميكن اس�تعمال مادة السبينوزاد (تراسار) أ ّما
الفيماجني فيمكن معاجلتها باملواد النحاسية.
* عثة التين ()Teigne de figuier

()Simrethis nemorana

أهـم اآلفات واألمراض
ّ
على مستوى الجذور والجذع والفروع

تصيب عثة التني األوراق وتتس�بب يف تعطي�ل عملية تنفس
األوراق والتمثيل الضوئ�ي ( .)Photosynthèseملكافحتها
ميكن استعمال الباكتوسبيني أو السبينوزاد (تراسار).

* النيماتود ()Heterodera radicicola

تصيب هذه اآلفة اجلذور أين تظهر بثرات ( )Gallesوتتسبب
يف ضعف الشجرة مثّ ،و يف مرحلة متقدمة ،يف ذبوهلا فموهتا.
للوقاية من هذه اآلفة ال بد من حسن اختيار حقل الغراسة الذي
يكون غري مصاب هبذه اآلفة س�ابقا وكذلك اختيار الشتلة اليت
تكون سليمة من كل األمراض واآلفات.
* القروح ()Chancres

تتمثل القروح يف جروح متفاوتة األحجام يف جذع الشجرة ويف
فروعها وأسباهبا خمتلفة وتكون عادة بعد ضعف الشجرة الناتج
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8
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* القرديات ()Acariens

تصيب القرديات األوراق وتتسبب يف سقوطها وملكافحة هذه
احلشرة ميكن استعمال مادة الكربيت (البخارة) أو البوراكس.

إ ّن اعتماد ش�جرة التني النمط البيولوجي س�هل ويف متناول
الفالحين وذلك نظرا لتالؤم تلك الش�جرة مع ظروف التربة
واملناخ من ناحية وللتقاليد الزراعية اليت ميارس�ها منتجوها من
ناحية أخرى .كم�ا أ ّن حتويل إنتاج التني إىل النمط البيولوجي
يساهم بصفة جلية ومباشرة يف حسن تثمني القطاع خاصة على
مستوى الترويج داخليا وخارجيا.

على مستوى الثمـار

تصاب مثار التني بذبابة التني ( )Lonchea aristellaوالذبابة
املتوس�طية للفواكه ( )Ceratitis capitataوميكن مكافحة
كال الذبابتني باملصائد ذات اجلاذب الغذائي وباس�تعمال مادة
السبينوزاد (السيكساس آبا) باإلضافة إىل تنظيف احلقل.
ويصي�ب الثمار أيضا «فريوس التين» ( )fig mosaicالذي
يتسبب يف سقوطها .وللوقاية من هذا الفريوس ،جيب استعمال
عقل متأتية من زراعة األنسجة عند غراسة حقل جديد.

المراجع

 تقرير اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي بوزارة الفالحة و املوارداملائية و الصيد البحري.2009 ،
- Ctifl, 1997. Le figuier.
- Ferchichi, A. et Aljane, F., 2007. Figuier de Tunisie:

Catalogue des cultivars et clones locaux.
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* املركز الفين للفالحة البيولوجية
** املركز اجلهوي للبحوث يف البستنة والفالحة البيولوجية
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التسميد في زراعة الخضروات البيولوجية
يرتكز النمو واملحص�ول الزراعي على عدة عناصر نذكر منها
الظروف املناخية (درجة احل�رارة وطول النهار وكمية الضوء
والرياح والثلوج اخل  ،)...التربة (النواحي الفيزيائية والكيميائية
والبيولوجية) ،األصناف والبذور والش�تالت (التأقلم ومقاومة
األمراض واآلفات واجلودة) واملعامالت الزراعية (حتضري األرض
والتسميد – التغذية والري واحلماية ومقاومة األمراض واآلفات
واألعشاب الطفيلية ومسافات الزراعة اخل .)...
يكون النمو حسنا واملحصول مرتفعا وذا جودة عالية إذا كانت
كل أو معظم هذه العناصر مالئمة وتليب احتياجات النباتات.
جتدر اإلشارة إىل أ ّن تغذية النباتات تقوم بدور هام يف منو وإنتاج
الزراعات وجودة املنتجات الزراعية.
يعترب التس�ميد من بني العوامل اليت تتحكم بش�كل خاص يف
مردودية الزراعات البيولوجية .هذا العامل الذي يكتس�ي أمهية
خاص�ة لدى الفالحين ميكن إجنازه بعدة ط�رق حيث تبقى
التكلفة واإلنتاجية العنصرين األساس�يني لتحديد مردوديته ،إذ
ميك�ن الوصول إىل نفس اإلنتاجية بتكلفات خمتلفة .وهلذا جيب
على الفالح استعمال طرق التسميد الناجعة لتحسني اإلنتاجية
وختفيض تكلفة اإلنتاج يف آن واحد.
من بني طرق التسميد الناجعة هناك حتاليل املاء والتربة والنباتات.
ه�ذه التحاليل متكن من معرفة كمية العناصر الغذائية اليت جيب
إضافتها يف مرحلة ما للوصول إىل النتيجة املبتغاة بتكلفة مالئمة.
احتياجات النباتات من العناصر الغذائية
زيادة عن املاء ال�ذي متتصه النبتة من الترب�ة واملواد العضوية
املنتجة م�ن التخليق الضوئي ( )photosynthèseحتتاج النبتة
إىل العديد من العناصر الغذائية .هناك حوايل س�تة عش�ر من
العناصر الغذائية اهلامة اليت بدوهنا ال تستطيع النباتات إمتام منوها
ودورهتا احلياتية :
 أربع�ة عناصر متأتي�ة من الغاز الكرب�وين ( )CO2و املاء( )H2Oو اهلواء N-O-H-C :
 إثنا عش�ر عنصر متأيت من الترب�ة S-P-Mg-Ca-K :و Cl-B-Mo-Zn-Mn-Cu-Fe
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

وتعترب العناصر السبعة األخرية عناصر ثانوية والبقية عناصر هامة
وذات أولوية.
ختضع تغذية النباتات على توفري الشروط التالية :
 وجود العناصر الغذائية يف حالة مناسبة لالمتصاص من طرفخاليا اجلذور أي ذائبة يف حملول التربة القريبة من اجلذور وبالتايل
البد من جذور ذات منو حسن.
 هتوية التربة لتسهيل امتصاص العناصر املغذية من طرف خاليااجلذور أل ّن هذه العملية حتتاج إىل األكسجني.
 حسن اشتغال منظومة نقل العناصر الغذائية داخل النبات إىلاخلاليا القابلة للتغذية.
ألهم اخلضروات
أهم االحتياجات الغذائية ّ
يبيّن اجلدول رقم ّ 1
كأمثلة تساعد على التغذية الناجعة واإلنتاجية احلسنة.
ألهم
جدول رقم  : 1االحتياجات الغذائية
ّ
الخضروات (كلغ/طن من اإلنتاج)

الزراعة
بطاطا

طماطم
فلفل

باذجنال
البطيخ
اخليار

القرع

اللوبيا

الفراولو

النيتروجني الفوسفاط
N

P2O5

4,5

1,7

البوطاسيوم

املغنيزيوم

7

0,8

K2O

MgO

2,6

1

4,5

4

1

5

0,7
0,7

7

1,4

7,5

0,8

3,9

1,7

6,9

2

1,2

3

1,7
0,5

3,8

1,5

8,7

1

6

4,5

10

2

2,6

1

4,4

0,5

إخصاب وخصوبة التربة
يرتكز إخصاب التربة على متشي عام ومتكامل ومستدمي يهدف
إىل تنمي�ة خصوبتها وإثرائها على ط�ول املدى .تعتمد عملية
أهم العناصر التالية :
اإلخصاب على ّ
 املحافظة على مستوى حمترم من الدبال يف التربة.10
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 استعمال خمتلف املواد العضوية. إعادة رسكلة فواضل املزرعة. حتسني األنشطة البيولوجية. إتباع تداول زراعي متنوع ومتوازن. اخلدمة املحكمة لألرض لتحسني هتوئتها. حتسني تركيبة التربة. املحافظة على مستوى من محوضة التربة ( )pHمالئم للزراعات. إضافة امل�واد املعدنية الطبيعية و األمس�دة البيولوجية بصفةتكميلية عند احلاجة.
 تثبيت أو إعادة التوازن بني العناصر الغذائية.ويندرج هذا التمشي يف اإلطار التايل :
 االقتصاد يف استعمال املواد الغري املتجددة. عدم إدخال مواد ملوثة أو متأتية من طريقة صنع كيميائية. عدم إتالف العناصر السائلة. مقاومة االجنراف. اعتب�ار األرض كائنا حيا حتتوي على خمتلف الكائنات احليةوال متثل جذور النباتات إال قسطا من هذه الكائنات.
 األخذ بعني االعتبار نتائج حتاليل التربة.تتمثل خصوبة األرض يف توفري العناصر الغذائية الالزمة لنمو النباتات
وبالتايل احلصول على حماصيل حس�نة ومستدمية .ترتبط اخلصوبة
بثراء ووفرة العناصر املغذية وحركتها يف التربة وتيسرها للنباتات.
أهمية المادة العضوية
الدور

تقوم املادة العضوية بدور هام يف :
 تغذية النباتات والكائنات احلية  :تعترب املادة العضوية مصدراملعظم أو مجيع العناصر الغذائية التي حتتاجها الزراعات وبقية
الكائنات احلية.
 حتسني تركيبة التربة  :تساهم املادة العضوية يف حتسني النواحيالفيزيائية للتربة وهتوئتها.
 الرفع من قدرة التربة حلفظ املاء.جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

 التقليل من إتالف العناصر الغذائية. املسامهة يف مقاومة اجنراف التربة. زيادة تدفئة التربة نتيجة اللون الغامق الذي تكتسبه التربة مناملادة العضوية.
 حتسني األنشطة البيولوجية. حتسني مقاومة النبات لألمراض.المصادر

هناك مصادر عديدة للم�واد العضوية النباتية و احليوانية نذكر
منها :
 بقايا الزراعات من جذور وأوراق اخل... زراعة البقوليات واألمسدة اخلضراء. الكائنات احلية الدقيقة بالتربة. فواضل احليوانات. املستسمد أو الكمبوست. األمسدة العضوية.إنحالل المادة العضوية

يقع احنالل املواد العضوية يف التربة حسب طريقتني :
 التحوي�ل إىل عناصر معدنية مغذية يقع امتصاصها من طرفالنبات.
 التحويل إىل دبال يساهم يف حتسني تركيبة التربة وهو عبارةع�ن مادة عضوية خمزنة يقع حتويلها يف مرحلة ثانية عند احلاجة
إىل عناصر معدنية مغذية بصفة بطيئة ج ّدا.
خيضع احنالل التربة إىل العديد من العوامل :
 درجة حرارة متوسطة. األكسجني أي هتوئة التربة. نسبة رطوبة حمترمة يف التربة. محوضة مناسبة لألنشطة احليوية (.)pH تركيبة حسنة للتربة. وجود الكائنات احلية.11
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دليل شرح وتفسير تحاليل التربة
متكن حتاليل التربة من معرفة كميات العناصر املوجودة فيها واليت
ميكن بالتايل استخدامها من طرف الزراعة .يف حالة اكتشاف أي
نق�ص باملقارنة مع حاجيات النبتة من هذه العناصر فإ ّن احلل هو
إكمال هذا النقص بإضافة الكميات املناسبة من األمسدة البيولوجية.
وكذلك هو األم�ر يف حال جتاوزت هذه الكميات من العناصر
حاجيات النبتة فإنّه ميكن التدخل إلصالح هذا اإلش�كال كما
ميكن الوقاية من الكثري من املشاكل بالقيام هبذه التحاليل للتربة.
أوانها

خيتلف أوان أخذ العينات باختالف اهلدف منها والذي ميكن أن
يكون لتحديد حاجيات الزراعة من األمسدة ،إلنش�اء مشروع
فالحي أو ملعاجلة نقص العناصر.
بالنس�بة لتحديد حاجيات زراعة اخلض�روات البيولوجية من
األمس�دة ،قبل الزرع يتم حتليل التربة للتمكن من القيام بعمليات
التسميد البيولوجي الكافية ملا تتطلبه الزراعة ويكون ذلك قبل فترة
كافية تتسع إلجراء التحاليل واقتناء األمسدة البيولوجية الضرورية.
كيفية أخذ العينة

يتحدد مكان أخذ العين�ات من خالل اهلدف منها و ميكن أن
نذكر احلاالت التالية :
يف ح�ال كان حتليل العينة يهدف إىل حتديد حاجيات الزراعة من
األمسدة فإ ّن العينة املرس�لة إىل املخرب جيب أن تكون ممثلة للحقل
بأكمله وهلذا الغرض يتحتم عل�ى الفالح أخذ عينات كثرية من
أماكن خمتلفة مث متزج مع بعضها مما ميكن من احلصول على ما يسمى
بالعينة املركبة ويوضح الشكل التايل كيفية أخذ هذه العينات.

أخذ العينات باتباع طريقة
Zig Zag
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بالنسبة لعمق أخذ العينات ،يتحدد من خالل اهلدف من التحاليل
اليت سيتم إجراءها .فعندما يريد الفالح إجراء التحاليل لتحديد
حاجيات الزراع�ة من األمسدة خيتلف عم�ق العينة باختالف
العنصر املراد حتليله .فإذا ما تعلق األمر بالعناصر القليلة أو العدمية
االنتقال أي اليت تتواجد يف املنطقة السطحية من التربة فإ ّن أخذ
العينـات يكون بني  0و 20صم وهذه العناصر هي الفسفور
والبوتاسيوم والكلس�يوم واملغنيزيوم واحلديد والزنك واملنغنيز
والنحاس .أ ّما النيتروجني فإنّه من األفضل أن يكون العمق أكرب
من  20صم وحيبذ أن يكون بني  20و 60صم.
شرح وتفسير تحاليل التربة

من خالل ما حتصل عليه من نتائج يتسنى للفالح معرفة درجة
احتواء تربته للعناصر الغذائية وذلك بالعودة إىل األرقام املعتمدة
من طرف املخابر واليت يفصلها اجلدول رقم .2
منظومة التسميد البيولوجي
ترتكز منظومة التس�ميد البيولوجي يف زراعة اخلضروات على
تطبيق أربعة عناصر أساسية :
 التس�ميد القاع�ي الذي يرتك�ز على االس�تعمال الدائمللكمبوست البيولوجي ،مما ميكن من توفري تغذية كاملة وصحية
لنمو الزراعات البيولوجية والعناية بتغذية التربة واملحافظة على
خصوبتها.

أخذ العينات باتباع طريقة
Diagonale
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جدول رقم  : 2معايير تقييم التربة حسب تصنيف عناصر التحاليل

عناصر التحاليل

ضعيف جدا

تصنيف عناصر التحاليل للتربة
مرتفع
عادي
ضعيف

مرتفع جدا

تربة طينية

< 1,25

1,25-2,00

2,01-2,50

2,51-3,00

> 3,00

تربة متوسطة

< 1,0

1,00-1,50

1,51-2,00

2,01-2,50

> 2,50

تربة رملية

< 0,6

0,6 - 1,0

1,01-1,50

1,51-2,00

> 2,00

تربة طينية

<0,80

0,80-1,20

1,60-1,21

2,20-1,61

> 2,20

تربة متوسطة

< 0,70

1,00-0,70

1,50-1,01

2,00-1,51

> 2,00

تربة رملية

< 0,50

0,80-0,50

1,20-0,81

1,60-1,21

> 1,60

تربة طينية

<120

120-180

181-360

361-540

> 540

تربة متوسطة

< 90

120-90

121-300

301-420

> 420

تربة رملية

< 60

60-96

97-180

181-300

> 300

الفوسفور ()P2O5
(جزء من األلف )ppm

<11,5

11,5-22,9

41,3 -22,9

57,2 -41,3

> 57

احلجر الكلسي النشيط

<1

1,0 – 2,0

2,1 – 5

5,1 – 10

> 10

احلجر الكلسي أو اجلريي اجلملي

<1

1–3

4 – 12

13 – 25

> 25

< 0,5

0,5 – 1

1–2

2–4

>4

< 6,0

6,0 – 6,7

6,8 – 7,2

7,3- 8,1

> 8,1

<7

9,0 -7,0

11,0-9,1

20,0-11,1

>20

املادة العضوية
()%
النيتروجني اجلملي
()‰
البوطاسيوم ()K2O
(جزء من األلف )ppm

امللوحة

()mmhos/cm
احلموضة ()pH
H2O - 1/2,5
نسبة C/N

 تس�ميد العناية باالعتماد على س�ائل الكمبوست واألمسدةالتجارية العضوية واملعدنية الطبيعية بصفة تكميلية.
 اعتماد زراعة األمسدة اخلضراء. تطبيق تداول زراعي حمكم ،والذي ميكن من املسامهة يف املحافظةعلى خصوبة التربة وحتسين نشاطها البيولوجي ،التخفيض من
إتالف مادة األزوت املهمة ،التخفيض يف نسبة األعشاب الطفيلية
يف احلق�ل وكذلك خيفض من اآلفات واألمراض بقطع الدورات
احلياتية ملختلف احلشرات الضارة للزراعات.
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

وسيقع تقدمي أمثلة تطبيقية إلعداد برامج التسميد يف العدد املقبل
من جملة الفالحة البيولوجية.
حسام النابلي

املركز الفين للفالحة البيولوجية
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الصحة الحيوانية :طرق الوقاية والعالج في الفالحة
البيولوجية
تعترب الصح�ة احليوانية من املواضيع اهلامة اليت تش�غل بال
املتدخل يف منظومة الفالحة البيولوجية .فعديد التس�اؤالت
تطرح يف هذا املج�ال على غرار وس�ائل الوقاية والعالج
ونوعية املواد املستعملة للمحافظة على صحة القطيع وضمان
سالمته.
حتتل عملية الوقاية م�ن األمراض املقام األول يف ميدان الرعاية
الصحية يف الفالحة البيولوجي�ة .فهي متثل اإلجراءات الالزمة
التي تتّخذ ملنع حدوث املرض س�واء كان معديا أو غري معد.
وتتلخص يف :

إذا تعرضت احليوانات إىل األمراض رغم الطرق الوقائية السالف
ذكرها ،يقع اللجوء إىل العلاج يف مرحلة ثانية ويكون ذلك
باس�تعمال الوسائل اليت تؤدي اىل ش�فاء احليوان واليت تكمن
يف املس�تخلصات النباتية واملواد التجانسية (خالصات نباتية أو
حيوانية أو معدنية) املس�موح هب�ا يف الفالحة البيولوجية .وال
يقع اللجوء إىل األدوية البيطرية العادية إال عند الضرورة وحتت
مسؤولية طبيب بيطري.

 اختيار السالالت املتأقلمة مع الظروف املناخية املحلية وبالتايلاملسامهة يف املحافظة على املوروث اجليين املحلي.
 توفري أسباب الراحة للحيوان من مسكن صحي ،ظروف طيبةوكثافة مناسبة.
 العناية بتغذية احليوانات من خالل توفريعالئق غذائية متوازنةتليب احتياجاهتا من حيث الكم والنوع.
 املراقبة املستمرة واليومية للحيوانات ودقة املالحظة مما ميكناملريب من جتن�ب اإلصابة باملرض والتدخ�ل يف صورة ظهور
العالمات أو األعراض األولية.

يبيّ�ن اجلدول رقم  1العدد اجلمل�ي األقصى للعالج البيطري
العادي مبا فيه العالج ضد الطفيليات حس�ب نوع احليوانات
خالل سنة واحدة (أ) أو خالل دورة حياتية إنتاجية (ب) وذلك
وفق ما نص عليه كراس الش�روط النموذجي لإلنتاج احليواين
وفق النمط البيولوجي.
يف هذا الصدد وحسب القانون األورويب اجلديد عدد 2008/889
املتعلق باإلنتاج البيولوجي النبايت واحليواين والعنونة واملراقبة ،ينبغي
أن ال يتعدى عدد األدوية البيطرية العادية أو املضادات احليوية دون
احتساب العالج ضد الطفيليات والتالقيح وما توجبه برامج القضاء
النهائي على األمراض ()Plans d’éradication obligatoires
العالج الواحد بالنسبة للحيوان أو جمموع احليوانات اليت تقل دورهتا
احلياتية عن السنة وثالثة أدوية خالل السنة خبصوص احليوانات اليت
تفوق دورهتا احلياتية السنة.

جملة الفالحة البيولوجية عدد 8
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جدول رقم  : 1العدد الجملي األقصى للعالج البيطري العادي

النوع

العدد األقصى للعالج البيطري
العادي املرخص فيه دون
احتساب العالج ضد الطفيليات

العدد األقصى للعالج
ضد الطفيليات

العدد اجلملي األقصى للعالج
البيطري العادي مبا فيه العالج
ضد الطفيليات

دواجن اللحوم (ب)

0

0

0

الدجاج البياض املرىب وفق النمط
البيولوجي ابتداء من  12أسبوع (ب)

1

2

2

الدجاج البياض املرىب وفق النمط
البيولوجي أقل من  3أيام (ب)

2

2

3

األغنام واملاعز(أ)
احلمل واجلدي (ب)
خنازير التوليد (أ)
خنازير اللحوم (ب)
صغري اخلنازير احللوب (ب)

2
1
2
1

*2
3
2
1

*3
3
3
2

0

0

0

األبقار(أ و ب)
العجول املعدة للذبح (ب)

2

*2

*2

1

1

2

اخليول (ب)

2

*2

*2

2

2

4

1

1

1

أرانب التوليد (أ)
صغري األرانب (ب)

* قصد التحكم يف الطفيليات اخلارجية وبصورة استثنائية ميكن الترخيص يف عالج إضايف ضد الطفيليات من قبل هيكل املراقبة والتصديق.

هذا وجتدر اإلش�ارة أنّه ميكن للمريب استعمال التالقيح يف صورة
ظهور األمراض يف املكان الذي توجد به املستغلة .كما تتضاعف
فترة االنتظار القانونية عند استعمال األدوية قبل بيع املنتوج احليواين
املصادق عليه بيولوجيا.
علما أ ّن تس�جيل مجيع املعطيات اخلاصة باملس�تغلة السيما فيما
يتعلق باحلالة الصحية للحيوانات يف دفتر أو كراس اإلنتاج احليواين
أهم أس�س جناح املشاريع التربية احليوانية يف
البيولوجي ميثل من ّ
الفالحة البيولوجية ملا له عموما من مزايا عديدة تكمن يف :
* املسامهة يف تقييم اإلمكانيات اإلنتاجية للحيوانات،
* اإلملام بتكاليف اإلنتاج البيولوجي،
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

* املساعدة على اختاذ القرارات والتدابري على أساس سليم.
وفيما يلي نقترح أمنوذج من بطاقة ميكن للمريب اعتمادها قصد
متابعة احلال�ة الصحية للحيوانات عن�د الدخول يف املنظومة
البيولوجية (جدول رقم .)2
ختاما ،ننصح امل�ريب باالعتناء بالصح�ة احليوانية يف الفالحة
البيولوجية واحلرص على تف�ادي األمراض وما ينجر عنها من
انعكاسات س�لبية على االمكانيات االنتاجية للحيوانات ومن
خس�ائر اقتصادية وذلك من خالل اختاذ االحتياطات والطرق
الوقائية الضرورية حلماية القطيع .فنجاح املشاريع احليوانية حيتاج
عموما إىل ثالث دعائم أساسية أال وهي اإلقامة واالستقامة واالقتدار.
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جدول رقم  : 2بطاقة متابعة الحالة الصحية للحيوانات

بطاقة متابعة احلالة الصحية
 املريب ...........................................................................................................................: مكان التربية .................................................:رقم املبىن ........................................................: الساللة ........................................................................................................................: عدد احليوانات  ...............................................:سنها ...........................................................: -رقم املجموعة ..................................................................................................................:

رقم احليوان

الدواء املستعمل
(االسم التجاري)

املادة
الفعالة

السبب

مقدار
الدواء

كيفية
االستعمال

بداية
تاريخ
العالج

هناية تاريخ
العالج

فترة االنتظار
القانونية

فترة االنتظار
القانونية قبل بيع
املنتوج البيولوجي

المراجع

 كراس الش�روط النموذجي لالنتاج احلي�واين البيولوجيالتونسي (الرائد الرمسي عدد  19 - 57جويلية .)2005
- Ecocert.2009. La prophylaxie en élevage biologique.
Fiche explicative n°28.

- Le règlement (CE) N°889/2008 de la commission

du 5 septembre 2008 modifié en juillet 2010.

سنية احللواين

املركز الفين للفالحة البيولوجية
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البحوث والمستجدات التكنولوجية
تحسين زراعة الطماطم الفصلية البيولوجية
من خالل التخصيب واألصناف المالئمة
إ ّن اختيار األصناف املالئمة واس�تعمال املواد العضوية املناسبة
للتس�ميد يف النمط البيولوجي ،ضروري�ان للرفع من إنتاجية
الطماط�م .وقد متّ اجناز العديد من الدراس�ات لتقييم أصناف
خمتلف�ة من الطماطم الفصلية املزروع�ة على النمط البيولوجي
حس�ب معامالت خمتلفة من التس�ميد العضوي وذلك مبتابعة
العديد من اخلصائص الزراعية ،الفيزيكوكيميائية والغذائية.
ولقد أظهرت النتائج يف النمط البيولوجي أ ّن اإلنتاجية متقاربة
بين األصناف .إال أنّه متّ تس�جيل فوارق بني األصناف على
مس�توى خصائص ج�ودة الطماطم (اللون ،امل�ادة اجلافة،
احلموض�ة« ،الليكوبين» و«البوليفين�ول») .وق�د أ ّدت
املالحظ�ات إىل أ ّن خمتلف أصن�اف الطماطم املقيمة متالئمة
عامة مع النم�ط البيولوجي حيث متيّز الصنفان «رييوقرندي»
و«فرينز» الس�تعماهلما طازجان ،أ ّما الصن�ف «برفكتبيل»
فقد متيز باس�تعماله للتحويل من ناحية وجود صلة إجيابية بني
الليكوبني واللون أو احلموضة.
كما أظهرت الدراس�ة أ ّن اإلنتاج الصاحل للتس�ويق مل يكن
سجل اإلنتاج البيولوجي يف البداية حوايل
متأثرا بالصنف ،و لقد ّ
 % 63م�ن اإلنتاج الغري بيولوجي .وكانت اإلنتاجية يف البداية
تقدر بأقل من  40طن يف اهلكت�ار لترتفع إىل معدل  80طن
يف اهلكتار بتحسني التسميد .لقد أثّر النمط الفالحي البيولوجي
والغري بيولوجي على نسبة املادة اجلافة ،احلموضة والصالبة لدى
البعض من أصناف الطماطم .إال أنّه مل يس�جل تأثري على نسبة
«الليكوبني» و«البوليفينول» ل�دى كل األصناف .إضافة إىل
ذلك فقد أثرت املعامالت بالتس�ميد على إنتاج الطماطم لدى
الصن�ف «رييوقرندي» ،وعلى جودة الطماطم لدى األصناف
«فرينز» و«هايبيل  .»108كما متّ حتسين جودة الثمار عند
استعمال الكمبوست املتكون من فيتورة الزيتون وغبار اخليول
وغبار الدواجن ومع سائل هذا الكمبوست والسماد العضوي
التجاري «.»codahumus 20

معامالت التس�ميد أ ّن اإلنتاجية اجلملية املسوقة كانت مرتفعة
لدى املعامالتني التاليتني :
  40طن يف اهلكتار كمبوست ( % 50فيتورة الزيتون و% 30غباراخليول و  % 20غبار الدواجن) مع سائل نفس الكمبوست
والسماد العضوي التجاري «.»codahumus 20
  20ط�ن يف اهلكتار غبار أغن�ام و  20طن يف اهلكتار منالكمبوست الس�ابق مع س�ائل نفس الكمبوست والسماد
العضوي التجاري «.»codahumus 20

جتدر اإلش�ارة إىل أ ّن خمتلف معامالت التسميد العضوية مل تأثر
يف اخلاصيات الفيزيكوكيميائية لثمار الطماطم ولكن أثرت على
األنشطة ضد التأكسد.
ملخص أطروحة دكتورا أنيسة الرياحي

كذلك أبرزت مقارنة اإلنت�اج واخلاصيات الفيزيكوكيميائية
للصنفـنب «رييوقرندي» و«فرييزن» املزروعني حسب خمتلف
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8
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البحوث والمستجدات التكنولوجية
البحوث والتجارب في الفالحة البيولوجية
لق�د نظم املعهد الفين للفالحة البيولوجية بفرنس�ا ندوة حول
البحوث والتجارب يف الفالح�ة البيولوجية وذلك يومي 30
و 31مارس  2011بباريس.
هتدف ه�ذه الندوة إىل كيفي�ة إجياد حلول للمس�ائل الفنية
اخلصوصية يف الفالحة البيولوجية وتطوير املس�تجدات املالئمة
وذلك يف إطار متش�ى عام ومتكامل (Approche globale

en recherche-expérimentation en agriculture
.)biologique

وقد أوصى اخلرباء املشاركون من خمتلف البلدان األوروبية مبا يلي:

* يقع تنظيم مش�روع البحث يف إطار ميزاني�ة طويلة املدى
وش�راكة بإدماج كفاءات متكاملة وذلك حلسن الفهم الشامل
للمنظوم�ة مع التأكيد على إدراج الفالحني الذين س�امهوا يف
استنباط مستجدات تقنية.
* يتطلب املش�روع تركيز عناصر تقييم سهلة ومالئمة حلسن
مراقبته ومتابعته.
* يرتكز اس�تغالل نتائج املشروع على اس�تنباط طرق ناجعة
إليصال املعلومات اجلديدة إىل املتدخلني.

 متثل الفالحة البيولوجية خصوصي�ات هامة تؤثر يف اختيارالتمش�ي املتعلق بالبحوث والتجارب وذل�ك باالعتماد على
النواحي االجتماعية ويتطلب حتويل وتطوير املنظومات الفالحية
البيولوجية األخذ بعني االعتبار مرور الوقت والزمن.
 تعتمد الفالح�ة البيولوجية على الدورات واملنظومات البيئيةالطبيعية .لذا جند أ ّن التمش�ي العام يتالءم مع دراسة منظومات
الفالحة البيولوجية ألنّه يأخذ بعني االعتبار كل العناصر املتدخلة
وخمتلف االختصاصات واملتدخلني وذلك يف إطار جتارب حول
املنظومات وجتارب يف املزرعة إضافة إىل االس�تمارات املالئمة
لتنوع الفالحة البيولوجية.
 تعتمد البحوث حول احللول املتكاملة واملس�تدمية على فهماملعامالت البيئة والزراعية وتتطلب األخذ بعني االعتبار املعارف
احلديثة والتقليدية بإدماج كل املتدخلني وخاصة الفالحني وذلك
يف إطار مشاريع طويلة األمد من ناحية وثقة وشراكة متبادلة من
ناحية أخرى.
 يرتكز بعث مش�روع حبث يف الفالح�ة البيولوجية وتقييمهواستغالله على العناصر التالية:
* حتدي�د احتياج�ات املتدخلني وأهداف املش�روع يف إطار
الوضوح والشفافية.
* تركيز قاعدة حول املعارف واملفاهيم وذلك الستعمال نفس
اللغة من طرف املتدخلني وتبادل املعلومات واملستجدات.
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

المرجع
Alter Agri. 2011. Recherche-Expérimentation en
AB.N°107; Mai-Juin.
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المراقبة والتصديق
وضـع هــياكل المراقـبة والتـصديـق
في العـالـم
هياكل المراقبة والتصديق
تعترب هياكل املراقبة والتصديق من العناصر األساسية يف الفالحة
البيولوجي�ة ملا تلعبه من دور هام يف مراقبة املتدخلني يف القطاع
قصد إسناد شهائد مصادقة على املنتوج .ومع تطور املساحات
تطورا
البيولوجية يف العامل ،شهد عدد هياكل املراقبة والتصديق ّ
ملحوظا خالل السنوات األخرية حيث بلغ  532هيكل مراقبة
وتصديق س�نة  2009مقابل  364سنة ( 2003رسم بياين
رقم .)1
وتتمركز  % 65,8من مجيع هياكل املراقبة والتصديق باالحتاد
األورويب والواليات املتحدة األمريكية واليابان وكوريا اجلنوبية
والصني وكندا والربازيل (جدول رقم .)1
جدول رقم  :1هياكل المراقبة والتصديق حسب
البلدان ()2009

البلدان

النسبة
عدد هياكل
املراقبة والتصديق املائوية ()%

اليابان
الواليات املتحدة األمريكية
كوريا اجلنوبية
أملانيا
إسبانيا
الصني
كندا
الربازيل
رومانيا
اهلند
إيطاليا
اململكة املتحدة
بولندا
البلدان األخرى

59
57
33
32
28
27
21
20
18
17
15
12
11
182

11,09
10,71
6,2
6,01
5,26
5,07
3,95
3,76
3,83
3,19
2,82
2,26
2,07
33,78

اجلملة

532

100
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لكن بالرغم م�ن العدد املتزايد هلياكل املراقبة والتصديق ،تفتقر
البلدان اإلفريقية وجزء كبري من آس�يا إىل تواجد هياكل حمليّة
لنجد على سبيل املثال بإفريقيا (مصر ،كينيا ،السينيغال ،إفريقيا
اجلنوبي�ة ،تونس ،أوغندا ،زمبي�ا)  12هيكل مراقبة وتصديق
وبآس�يا  165هيكل مراقبة و تصديق أغلبها بكوريا اجلنوبية
والصني واهلند واليابان.
اعتماد هياكل المراقبة والتصديق
يعتبر القانون األورويب األكثر اعتمادا م�ن قبل عدد هام من
هياكل املراقبة والتصديق وال�ذي بلغ  251هيكل أي بزيادة
تق ّدر بـ  82هيكل مقارنة بس�نة ( 2008جدول رقم .)2
وبالنس�بة للقانون األمريكي ( ،)NOPفقد متّ اعتماد 128
هيكل مراقبة وتصديق من بينهم  72هيكل من خارج الواليات
املتحدة األمريكية .أ ّما اهلياكل املعتمدة من طرف االحتاد الدويل
حلركات الزراعة العضوية ( ،)IFOAMفقد ش�هدت تراجعا
بـ  5هي�اكل :أربعة موجودة بالوالي�ات املتحدة األمريكية
وهيكل آخر بالياب�ان .إىل جانب ذلك ،جند مواصفات «إيزو
 »65الّيت مل يش�مل اعتمادها إالّ  168هيكل مراقبة وتصديق
أي ما يق ّدر بـ  % 31,5من العدد اجلملي للهياكل (جدول
رقم .)2
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المراقبة والتصديق
رسم بياني رقم  :1تطور عدد هياكل المراقبة والتصديق في
مجال الفالحة البيولوجية خالل السنوات األخيرة حسب القارات
200
180
160

آسيا

120

أوروبا

100

أمريكا اجلنوبية

80

أمريكا الشمالية

60

أقيانوسيا

عدد هياكل املراقبة والتصديق

إفريقيا

140

40
20
0
2009

2008

2007

2006

السنة

2005

2004

2003

جدول رقم  :2مصادر اعتماد هياكل المراقبة والتصديق (سنة )2009

القارات
إفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الشمالية
أمريكا اجلنوبية
أقيانوسيا

املنظمة الدولية
عدد هياكل
للمقاييس
املراقبة والتصديق
()ISO 65
6
12
20
*165
93
214
26
78
18
*51
5
12

املجموع

532

مصادر االعتماد
االحتاد الدويل حلركات
االحتاد
الزراعة العضوية
األورويب
()IFOAM
4
3
30
7
184
11
14
1
12
6
7
4

168

* هنالك مصادر إعتماد أخرى غري مدرجة هبذا اجلدول بالنسبة
هلذه اهلياكل.
ويف اخلت�ام ،تبقى هياكل املراقبة والتصديق العنصر األساس�ي
للتثب�ت والتحقق م�ن احترام املتدخلين يف القطاع للقوانني
ولكراسات الش�روط لإلنتاج النبايت واحليواين وحتضري وحتويل
املنتجات الفالحية ولضمان جودة املنتجات البيولوجية.
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

32

251

اليابان

الواليات املتحدة
األمريكية

60
13
17
4
6

1
12
35
64
10
6

100

128

المرجع
IFOAM/FIBL. 2011. The World of Organic Agriculture
Statistics and Emerging Trends . Standards and Regulations

فــاخر عيــاد
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المراقبة والتصديق
قوانين تربية األحياء المائية البيولوجية
هتدف تربية األحياء املائية البيولوجية إىل :
 املحافظة على التنوع البيولوجي يف ضيعة تربية األمساك وحوهلا، احترام التوازن الطبيعي بني األصناف والبيئة، إنتاج بدون استعمال مواد كيميائية، إتباع منط مستدمي على مستوى بيئي واجتماعي واقتصادي.لقد بدأت تربية األحياء املائية البيولوجية منذ بداية التس�عينات يف
النمسا وأملانيا وش�هد طلب هذا اإلنتاج تزايدا مستمرا منذ ذلك
التاريخ .وقد أصبح هذا اإلنتاج يتعاطى يف الكثري من البلدان خالل
التسعينات  :ارلندا وايكودور والبريو واهلند وبنقالداش واندونيسيا.
وجتدر اإلشارة أ ّن مجعية ‘’’’Naturlandوضعت قوانني تربية
األحياء البيولوجية منذ س�نة  .1995مثّ أصدر اإلحتاد الدويل
حلركات الزراعة العضوية ( )IFOAMيف س�نة  2000أول
مسودة حول قوانني تربية األحياء املائية البيولوجية ووقع تنظيم
أول مؤمتر حول تربية األحياء املائية البيولوجية يف إيطاليا س�نة
.2008
إضافة إىل املقاييس التي وضعها اإلحتاد الدويل حلركات الزراعة
العضوية يوجد حاليا  38قانون حول تربية األحياء املائية البيولوجية
منها  29قوانني خاصة وضع�ت من طرف مجعيات أو هياكل
مراقبة وتصديق ومثانية قوانني وطنية وقانون إقليمي عل املستوى
األورويب ( )UE 710/2008كما يبيّنه اجلدول التايل.
يوجد يف الصني أكثر عدد من منتجي األحياء املائية البيولوجيـة
عدد قوانين تربية األحياء المائية البيولوجية
حسب القارات

قوانني خاصة
القارات
19
أوروبا
2
آسيا
4
أقيانوسيا
2
أمريكا الشمالية
2
أمريكا اجلنوبية
29
اجلملة
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قوانني وطنية قوانني إقليمية
1
4
3
1
1
8

على املس�توى العاملي  121:متدخل مصادق عليهم حس�ب
أهم هيكل مراقبة
قوانني وطنية .وتعترب مجعية «ّ »Naturland
وتصديق يف هذا املجال إذ تصادق على  47متدخل يف أوروبا
وآسيا وأمريكا اجلنوبية.
يكمن التحدي اآلن يف بذل مزيد من اجلهود للعمل على معادلة
ومطابقة ه�ذه القوانني من طرف كل األط�راف املتدخلة يف
الفالحة البيولوجية نذكر منها :
 اإلحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية (،)IFOAM منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة (،)FAO منظمة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (،)UNCTAD -مشروع اقتحام السوق العاملية البيولوجية (.)GOMA

تشري آخر اإلحصائيات أ ّن إنتاج تربية األحياء البيولوجية بلغ يف
سنة  2010حوايل  105 000طن.
المرجع
- Ecology and Farming N°3, JUNE 2011.

حممد بن خضر وسندس احلبايل
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الفالحة البيولوجية في تونس
معطيات حول قطاع الفالحة البيولوجية في تونس
االعترافبتونسلتصديرالمنتجاتالبيولوجية
إلى سويسرا بعنوان المعادلة
متت إضافة تونس إىل قائمة البلدان املعادلة للقانون السويس�ري
وذلك بداية من غرة جويلية  2011إىل غاية  30جوان .2012
وهذا االعتراف من شأنه دعم قطاع الفالحة البيولوجية والتعريف
باملنتجات التونس�ية الفالحية والغذائية البيولوجية وتعزيز القدرة
التصديرية.

طرف اإلحتاد األورويب يف القانون األورويب عدد 2011/590
بتاريخ 20جوان 2011فيما يتعلق بنظام تصدير املنتجات البيولوجية
حنو اإلحتاد األورويب .وبذلك تصبح عدد هياكل املراقبة والتصديق
مخسة هياكل . ICEA, Ecocert, IMC, BCS, Lacon :

* املنتجات  :املنتجات النباتية الغري حمولة ،مواد اإلكثار النبايت والبذور
املس�تعملة للزراعة واملنتجات الفالحية املحولة املعدة لالستهالك
البشري ،ومركبة أساسا من واحد أو أكثر من املكونات ذات أصل
نبايت.
* األصل  :املنتجات النباتية الغري حمولة والعناصر اليت حصل عليها
حس�ب منط اإلنتاج البيولوجي املستخدمة يف مكونات املنتجات
الفالحية املحولة املعدة لالستهالك البشري املزروعة يف تونس.
* متطلبات اإلنتاج  :القانون عدد  30لسنة  1999املؤرخ يف 5
أفريل  1999املتعلق بالفالحة البيولوجية وقرار من وزير الفالحة
املؤرخ يف  28فيفري  2001املتعلق باملصادقة على كراس الشروط
النموذجي لإلنتاج النبايت وفق الطريقة البيولوجية.
* السلطة املختصة  :اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

القائمة األولية للـبذور البيولوجية والغير
معالجة في تونس

إلى قائمة الهياكل المعترف بها من طرف
اإلتحاد األوروبي في إطار االعتراف بتونس
كبلدمصدرللمنتجاتالبيولوجية

يف إطار إعداد بنك معلومات للبذور البيولوجية ملختلف األصناف
النباتية وحلس�ن االستعداد ملوس�م الزراعات البيولوجية القادم
 ،2012/2011ندرج يف هذا العدد القائمة األولية للكميات
اجلملية للبذور البيولوجية املصادق عليها وقائمة البذور العادية
الغري معاجلة املتوفرة لدى بعض املنتجني يف اجلمهورية التونسية.
وخت�ص هاتان القائمتان احلبوب من قمح صلب ولني وش�عري
والبذور العلفية إىل جانب التوابل واخلضروات والبقوليات.

بعد اعتراف اإلحت�اد األورويب بتونس كبلد مصدر للمنتجات
البيولوجية يف القانون األوريب عدد  2009/537بتاريخ 19
جوان  2009املعدل للقان�ون األوريب عدد 2008/1235
املتعل�ق بنظام توريد املنتجات البيولوجي�ة ،متّت إضافة هيكل
املراقبة والتصديق « »ICEAإىل قـائمة اهلياكل املعترف هبا من

يبيّن اجلدول رق�م  1أ ّن الكميات اجلملية للحبوب البيولوجية
من قمح وش�عري تبلغ حوايل  360ط�ن وأ ّن كمية األعالف
البيولوجية حوايل  26طن مما ينجر عنه تش�جيع املنتجني على
تعاطي تربية املـاشية حسب النمط البيـولوجي لتوفري املـواد
األساسية للتغذية احليوانية .إىل جانب هذا ،هنالك كميات من

* هياكل املراقبة والتصديق Ecocert, IMC, BCS, Lacon :

إضافة هيكل المراقبة والتصديق “”ICEA
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البقوليات البيولوجية واخلضروات تقدر على التوايل بـ 1,24
طن و  2,8طن .غري أ ّن أصناف بذور اخلضر البيولوجية املتوفرة
مازالت حمتشمة وهي مقتصرة على الثوم واجللبانة واخلص.

ويبني اجلدول رقم  2كميات البذور الغري معاجلة للخضر واليت
تبلغ ح�وايل  90,9كلغ وهي تش�مل العديد من األصناف:
بطيخ ،دالع ،بصل ،فقوس ،فلفل ،سلق ،معدنوس وجزر.

جدول رقم  :1الكميات الجملية للبذور البيولوجية
المصادق عليها

وللعمل على توفري وتنوع البذور البيولوجية للخضر ميكن ملنتجي
اخلضر إستعمال هذه البذور الغري املعاجلة يف زراعتهم للحصول
فيما بعد على بذور بيولوجية.

األصناف النباتية للبذور
حبوب
أعالف

بقول غذائية

خضروات
توابل

شعري

الكميات املتوفرة
املصادق عليها
 216,4طن

قمح
ذرة (قطانية)

 146طن
 0,5طن

قصيبة

 11طن

تريتيكال

 15طن

عدس

 1طن

فول

 0,2طن

صوجا

 0,04طن

ثوم

 1,3طن

جلبانة

 1,5طن

خص
تابل

 0,5كلغ
 0,2طن

كمون

 0,2طن

الكميات
اجلملية
 362,4طن
 26,5طن

 1,24طن

 2,8طن
 0,4طن

وملزيد املعلومات املتعلقة بأمساء وعناوين املنتجني واهلياكل الفالحية
املزودة للبذور ،ميكنكم االتصال باملركز الفين للفالحة البيولوجية
أو اإلطالع على موقع واب املركز ( )www.ctab.nat.tnيف
حمـاور املدخالت البيـولوجية وقـائمة املتدخلني وس�ـوق
املنتجات البيولوجية (إلقتناء هذه البذور من طرف املنتجني).
جدول رقم  :2الكميات الجملية للبذور العادية
الغير معالجة

األصناف النباتية للبذور
حبوب
أعالف
بقول غذائية

خضروات

شعري
قمح
قصيبة
عدس
فول

الكميات املتوفرة
الغري معاجلة
 201طن
 20,5طن
 2طن
 55كلغ
 100كلغ

فقوس

 0,3كلغ

بطيخ

 4,5كلغ

دالع
فلفل

 2,3كلغ
 14,3كلغ

بصل
جزر

 51كلغ
 6كلغ

سلق
معدنوس

 11كلغ
 1,5كلغ

الكميات
اجلملية
 221,5طن
 2طن
 155كلغ

 90,9كلغ

هامن قريسة وفاتن الكسوري منصور وحسام النابلي
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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عالقة المستهلك بالعالمات البيولوجية
يف العديد من أسواق البلدان األوروبية ،هنالك جمموعة متنوعة
من نظم وعالمات للمنتج�ات البيولوجية .ففي بلدان اإلحتاد
األورويب ،ويف إطار مش�روع
« »CERTCOSTقـ ّدم
اإلحتاد يف جويلية  2010عالمة
جدي�دة لألغذي�ة البيولوجية
مع دراس�ة تصورات وميول
املستهلك األورويب ملختلف العالمات البيولوجية.
مشلت هذه الدراسة س�بع دول أوروبية وهي  :إيطاليا ،أملانيا،
سويسرا ،اجلمهورية التشيكية ،تركيا ،الدمنارك واململكة املتحدة
الربيطانية .هتدف الدراسة إىل معرفة أذواق املستهلك واستعداده
لدفع أمثان متفاوتة حسب العالمات البيولوجية املختلفة.
فيما خيص عالقة املواطن بالعالمات البيولوجية يبني اجلدول رقم 1
أ ّن يف مجيع البلدان حيبّذ املستهلك إقتناء املنتجات البيولوجية اليت
حتمل عالمة متيّزها :
 فف�ي سويس�را % 68 ،م�ناملستهلكني حيبّذون املنتجات اليت هلا
عالمة .Bio Suisse

 أ ّما يف إيطاليا  % 58منهم يستهلكون املنتجات البيولوجيةاليت حتمل عالمة اإلحتاد األورويب.
 يف حين يف كل م�ناجلمهورية التش�يكية وأملانيا
حيب�ذ املواط�ن إس�تهالك
املنتجات التي حتمل عالمة
بيولوجي�ة وطني�ة مع العلم
وأ ّن املس�تهلك األملاين له ميول خاص لعالمة .Demeter
 أ ّم�ا يف اململك�ة الربيطاني�ة فإ ّنالعالم�ة التابعة ملجموعة فالحي مجعيّة
محاية الترب�ة «»Soil Association
أهم املس�تهلكني للمنتجات
تستقطب ّ
البيولوجيّة .
من ناحية أخرى ،بيّنت الدراسة املنجزة أن أغلبيّة املنتجات
البيولوجيّ�ة حتمل عالمة واحدة ،إ الّ أ نّه ميكن أن يزيد على
ذل�ك كما هو احلال يف كل من إيطالي�ا وتركيا حيث أ ّن
معظ�م املنتجات البيولوجية حتمل عالمتني كما يبيّنه اجلدول
رقم .2

جدول رقم  :1عالقة المواطن بمختلف العالمات البيولوجية ()%

مجيع البلدان

اململكة
الربيطانية

تركيا

إيطاليا

الدمنارك

أملانيا

مجهورية
التشيك

سويسرا

العالمة القدمية ألوروبا

18,7

3,6

-

58,4

47,7

3,3

14,4

3,3

العالمة الوطنية

42,8

-

99,5

-

61,4

70,4

68,5

-

العالمات التابعة
ملجموعة من الفالحني

32,5

57,9

-

22,5

21,3

45,5

12,6

67,7

العالمة التابعة هليكل
املراقبة والتصديق

26,8

12,6

97,0

62,1

13,2

0,9

1,0

1,1

عالمات أخرى

5,1

1,7

0,5

9,1

5,8

0,0

9,4

9,3

من دون عالمات

12,9

29,0

-

11,8

8,4

6,2

12,1

22,6
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جدول رقم  :2عدد العالمات بالمنتجات للحصول على الشهادة البيولوجية ()%

عدد العالمات

مجيع البلدان

بريطانيا

تركيا

إيطاليا

الدمنارك

أملانيا

مجهورية تشاك

سويسرا

0
1

12,9
50,0

29,0
67,2

3,4

11,8
31,2

8,4
47,1

6,2
67,6

12.1
61.1

22,6
72,2

2
3
4
املجموع

33,5
1,5
0,7
100
1,3

3,6
0,3
100
0,8

94,9
1,7
100
2,0

51,2
5,7
0,1
100
1,5

37,7
2,2
4,6
100
1,5

25,8
0,4
0,1
100
1,2

16.8
100
1,1

4,4
0,5
0,3
100
0,8

املعدل

وهلذه العالم�ات تأثري متفاوت على أس�عار بي�ع املنتجات
البيولوجية .فبالنس�بة لكل من املس�تهلك األمل�اين والربيطاين
والسويسري ،يدفع سعرا مرتفعا للمنتجات البيولوجية اليت حتمل
على التوايل العالمات البيولوجية اخلاصة  :عالمة «»Demeter
وعالم�ة « »Bio Suisseوعالم�ة «»Soil Association
مقارنة باملنتجات البيولوجية األخرى.
واس�تنادا على نتائج هذه الدراس�ة ،ق ّدمت توصيات ملختلف
الفئات الفاعلة يف قطاع الفالحة البيولوجية واليت هتدف لـ :
 مزيد تثقيف املستهلك مبحتوى العالمات وشكلها، القيام بدراس�ة من طرف املنظمات الغري احلكومية يف جمالاالتصاالت التسويقية للحفاظ على العالمة.
كما أنّه تبيّن ضرورة تعزيز ثقة املستهلك بعالمة اإلحتاد األورويب
اجلـديدة عرب تكثيف محالت تروجيية ودعم مايل من طرف

املتدخلني يف القطاع من منتجني ومصدرين وجتار بالتفصيل .مع
العلم وأ ّن الئحة اإلحتاد األورويب رقم  2010/271ال تضبط
م�كان وضع العالمة على العلبة إآلّ أ ّن ذلك ميكن أن يؤ ّدي إىل
وضعها بصفة عشوائيّة وبالتايل تفقد نسبة هامة من فاعليتها يف
إستقطاب املستهلك وعليها يتقلص الطلب.
تعترب عالمة املنتوج البيولوجي أداة ترش�د املس�تهلك لتمييز
املنتوجات البيولوجيّة عن غريها من املنتوجات املعروضة للبيع،
فم�ن دوهنا ال ميكن أن تقع التفرقة بني املنتوج العادي واملنتوج
البيولوجي .كما أثبتت الدراسة املنجزة يف دول اإلحتاد األورويب
أمهيّ�ة الدور الذي تلعب�ه العالمة أو العالم�ة املميّزة للمنتوج
البيولوجي يف إستقطاب املستهلك األورويب .لذلك فإ ّن وجود
ش�هادة مراقبة وتصديق تنص من خالل عالمة على أ ّن املنتوج
مهما .واجلدير بالذكر فإ ّن هذه العالمات ختتلف
بيولوجي يعترب ّ
من بلد إىل آخر ولكل منها سعرها اخلاص هبا.
مؤخرا عالمات جديدة مرتبط�ة بعالقة املنتوج
كما ظه�رت ّ
املر ّوج بالبيئة وهي ممثلة يف عالمات تربز نس�بة مسامهة املنتوج
البيولوجي يف التقليص من إنبعاثات ثاين أكسيد الكربون.
المراجع
- Report of the CERTCOST Project (D17). Consumer Preferences and willingness-to-pay for organic certification logos.

فاتن الكسوري منصور
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معطيات حول تربية النحل
وفق النمط البيولوجي في العالم
ختضع تربية النحل على الطريقة البيولوجية اىل أس�س وشروط
مضبوطة ختص نوعي�ة املحيط والتدخلات الفنية وظروف
استخراج وحتويل وختزين منتجات خلية النحل .وقد شهد هذا
القطاع تطورا ملحوظا على الصعيد العاملي .كما جتدراالشارة
أنّه متّ للم�رة األوىل تنظيم املؤمتر العاملي حول تربية النحل وفق
النمط البيولوجي يف بلغاريا خالل الفترة املمتدة من  27اىل 29
أوت  2010ومن املنتظر انعقاده يف املكسيك سنة .2012
وفيما يلي نقدم ملحة عامة عن هذا القطاع الس�يما فيما يتعلق
باإلحصائيات و ذلك يف خمتلف أحناء العامل :

تربية النحل على الطريقة البيولوجية حسب البلد

◆ تعتبر إيطاليا البلد الرائد يف جمال تربي�ة النحل على النمط
البيولوجي .فقد بل�غ فيها عدد اخلاليا املصادق عليها بيولوجيا
أكثر من  100 000خلية (حوايل  % 8من جمموع اخلاليا).
كما تدع�م الدولة اإليطالية هذا القطاع بإس�ناد منحة بقيمة
 300أورو ل�كل منحل بيولوجي .و وق�ع ختصيص جائزة
( )BioMielتسند يف اطار مسابقة تنتظم سنويا يف سيسيليا
منذ س�نة  2008لصاحب أفضل عسل بيولوجي على النطاق
الوطين والعاملي .إىل جانب ذلك ،ميثل إنتاج العسل البيولوجي
بإيطاليا  % 15من اإلنتاج اجلملي للعسل.
◆ بلغ ع�دد الخاليا المصادق عليها ف�ي الفالحة البيولوجية
باس�بانيا  57 600خلية وهو م�ا يمثل  % 3من مجموع
الخاليا .ويقدر معدل عدد الخاليا بـ  300خلية لكل نحال
(حوالي  194نحال بيولوجي).

تربية النحل على الطريقة البيـولوجية في
االتحاد األوروبي

◆ تعتبر ألمانيا من أكبر البلدان المس�توردة للعسل في العالم.
فهي ال تنتج س�وى  % 25من االستهالك الوطني .كما بلغ
عدد مربي النحل على النم�ط البيولوجي حوالي  600مربي
وعدد الخالي�ا  25 000خلية ( % 3م�ن العدد الجملي
للخالي�ا) .ونظ�را أل ّن الظروف المناخية بأوروبا الوس�طى
تحول دون إنتاج عس�ل موثوق به وبصفة منتظمة فإ ّن الكثير
من النحالين يمارسون هذا النش�اط كهواية ويقومون بتغطية
حاجيات عائالتهم وأصدقائهم.

لقد وقع إرس�اء القوانين املتعلقة بتربية النح�ل على النمط
البيولوجي منذ سنة  1991وذلك مع صدور القانون األورويب
عدد  .91/184مثّ متّ حتيينها مع صدور القانون اإلطاري عدد
 2007/834والقوانني املكملة ع�دد  .2008/889ففي
بلدان االحتاد األورويب (ايطاليا ،اسبانيا ،أملانيا ،فرنسا ،الربتغال،
اليونان ،بلغاريا ،سلوفاكيا ،بولندا ،رومانيا) ،ميثل مربو النحل
عل�ى النمط البيولوجي بني  0,2و  % 8من جممل النحالني.
وقد تراوح عدد اخلاليا املص�ادق عليها بيولوجيا بني 1000
و 100 000خلية بالبلد الواحد.

◆ تعرف فرنسا بإنتاج أنواع مختلفة من العسل كعسل الخزامى،
عباد الش�مس والغابات .وقد وقع قانونيا منع اس�تعمال بعض
المبيدات في الفالحة العادية لما تسببه من أضرار للحشرات وتفاديا
لما حصل في ألمانيا وايطاليا حيث أدى استعمال مبيد النيونكتنويد
« »Néonicotinoïdesفي مداواة بذورالذرة الى موت حوالي
 100 000طائف�ة نحل .كما بلغ عدد مربي النحل على النمط
البيولوجي  219مربي ( % 0,3من العدد الجملي للنحالين) وعدد
الخاليا المصادق عليه�ا بيولوجيا  42 500خلية ( % 3من
العدد الجملي للخاليا) أي بمعدل  194خلية للنحال الواحد.
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◆ ف�ي بلغارياّ ،تم الش�روع في تربية النح�ل على الطريقة
البيولوجية منذ س�نة  .1990ومع موفى س�نة  ، 2009بلغ
ع�دد الخاليا المصادق عليها في الفالحة البيولوجية 44 861
خلية ( % 6,5من العدد الجملي للخاليا) أي ما يقارب 300
خلي�ة لكل مربي نحل وفق النمط البيولوجي .علما أ ّن الدولة
البلغاري�ة تمنح حوالي  13أورو ل�كل خلية تمت المصادقة
عليها .أ ّما فيما يخص انتاج العسل البيولوجي ،فقد قدر بحوالي
 1700طن س�نة  2009وهو ما مث�ل  % 15من اإلنتاج
الجملي للعس�ل .إضافة إلى ذلك فقد أصدرت بلغاريا قانونا
يمنع توريد و استعمال المواد المحورة جينيا.
◆ يعتبر نمط اإلنتاج البيولوجي للعسل في البرتغال واليونان في
بدايته إذ يمثل عدد مربي النحل بكل منهما  0,15و% 0,4
من مجمل النحالين.
◆ في سلوفاكيا وبولونيا ،ال يتعاطى سوى  0,1إلى % 0,2
من مربي النحل نم�ط الفالحة البيولوجية من مجمل النحالين
ويرج�ع ذلك إلى ارتفاع تكاليف اإلنت�اج مقارنة بنمط تربية
النحل على الطريقة العادية وصعوب�ة القوانين البيولوجية على
المستوى الوطني.

◆ يعتبر قطاع تربية النحل وف�ق النمط البيولوجي في رومانيا
قطاع�ا حيويا .فقد تمت المصادقة عل�ى أول مربي نحل في
الفالح�ة البيولوجي�ة س�نة  .2000وتزايد إث�ر ذلك عدد
المنخرطين في هذا النمط من اإلنتاج بصفة متواصلة حيث بلغ
حاليا عدد خاليا النحل  84 700خلية وهو ما يمثل % 7,7
من مجموع الخاليا في البالد.
أهمية واردات العسل البيولوجي ومصادرها

بهدف تلبية طلبات المس�تهلك في ش�مال و وسط أوروبا
تغطية حاجياته ،تزايدت واردات منتجات النحل على الطريقة
أهم الدول األوروبية من حيث
البيولوجية .وتعتبر ألمانيا م�ن ّ
استيراد العس�ل البيولوجي .وتتأتى أغلب الواردات من الدول
األوروبية األخرى ومن أمريكا الالتينية.
تربية النحل على الطريقة البيولوجية في
سويسرا
بلغ عدد مربي النحل على النمط البيولوجي في سويسرا 275
مربي مع نهاية س�نة  2007وهو ما يمثل  % 1,8من العدد
يتم إنتاج العس�ل وفق المرسوم السويسري
الجملي للنحالينّ .
( )Swiss ordinanceوالقـان�ون الخ�اص السويس�ري
( )Bio-Swisseوقانون الفالحة البيودينامكبة ()Demeter
وتحت تس�مية « .»APIBIOوقد بلغ اإلنتاج في تلك السنة
 40طن أي  % 2,9من اإلنتاج الجملي للعس�ل بسويسرا.
وتختلف أنواع العس�ل حس�ب المناطق وأكثرها شيوعا هي
عسل الغابة ،عسل الكستناء ،عسل جبال اآللب وعسل مختلف
األزهار( .)Multifloralعلمـا وأ ّن أغلب منتجي القطاع هم من
هواة تربية النحل (معدل إنتاج العسل للخلية الواحدة 10 :كغ).
على مستوى التسويق ،تتم عملية مبيعات المنتوج البيولوجي
من طرف أغلبية هؤالء الهواة بطرق شخصية دون االلتجاء الى
المغازات المتخصصة.
أهمية واردات العسل البيولوجي ومصادرها

ال تغطي كميات العسل البيولوجي المنتجة في سويسرا طلبات
المس�تهلك .لذلك يقع استيراده من مختلف البلدان على غرار
الهند ،المكسيك ،كوبا ،نيكارقوا ،البرازيل ،األرجنتين ،ألمانيا،
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8
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إيطاليا وفرنس�ا .وقد س�عت دول أوروبا الشرقية مثل بلغاريا
ومقدونيا ورومانيا إلى الترفيع في إنتاج العس�ل البيولوجي في
الس�نوات األخيرة وسيكون لها دورا كبيرا في تزويد األسواق
بمنتجات المناحل البيولوجية.
تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
دول أخرى في أوروبا
تنت�ج تركيا أنواع مختلفة من العس�ل قد أصبحت خالل
الس�نوات القليلة الماضية من أكبر عش�ر منتجي العس�ل
في العالم وأكبر منتج لعس�ل الصنوبر .في سنة  ،2009بلغ
فيها عدد مربي النح�ل المصادق عليهم  147مربي ويبلغ
الذين في فت�رة التحويل نحو الفالح�ة البيولوجية 318
مربي .علما أ نّه ّتم تس�جيل انخفاضا في ع�دد النحالين
بين س�نتي ( 2004الع�دد )256 :و ( 2009العدد:
 )147بسبب ضعف إنتاج العس�ل بالخلية الواحدة وتدني
سعر العسل.

وتتوف�ر اإلمكانيات في بعض بلدان ش�مال إفريقيا لكن يبقى
التسويق غير متطور بعد بصفة جيدة باستثناء تونس ومصر.
تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
آسيا
ال يزال قط�اع تربية النحل على النمط البيولوجي في آس�يا
في المرحل�ة األولية وال تزيد كمي�ات المنتجات البيولوجية
المصدرة عن بعض مئات األطنان .ومن المنتظر تسجيل ارتفاعا
في الطلب على مستوى األسواق الداخلية وخصوصا في المدن
الكبرى على المدى المتوسط والبعيد.
تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
أستراليا ونيوزيلند
تقوم أستراليا بتصدير كميات كبيرة من العسل وتمتاز نيوزيلندا
بتزويد عديد البلدان بالشمع المتأتي من وحدات إنتاج بيولوجية.

تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
الشرق األوسط
ترتك�ز تربية النحل ف�ي لبنان على االنتج�اع العمودي
( )Transhumance verticaleحي�ث يتم تنقيل المناحل
من الس�واحل خالل فصل الشتاء إلى المرتفعات خالل فصل
الصيف وذلك بالتناوب بين البساتين والغابات.
تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
إفريقيا
تتاح بإفريقيا إمكانيات كبيرة للنهوض بقطاع تربية النحل على
النمط البيولوجي ال س�يما تأقلم النحل مع الظروف المناخية
المحلية ومقاومته لألمراض.
كما تتوفر المؤهالت بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى النتاج
العس�ل البيولوجي .وهو موجه للس�وق المحلية نظرا لتزايد
الطلب وأهمية أس�عار المنتوج مقارن�ة بالتصدير .فهنالك
يتم تصديرها من
كميات قليلة جدا من العس�ل البيولوج�ي ّ
تنزانيا وزمبيا إلى أوروبا وذلك بمبادرات خاصة وعبر التجارة
العادلة.
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
الواليات المتحدة األمريكية وكندا
لم يكن ممكنا ف�ي الواليات المتح�دة األمريكية المصادقة
بيولوجيا على عديد الزراع�ات على غرار الخضروات والذرة
والصوجا و الكولزا ( )Colzaألنّها زراعات محورة جينيا.
في كندا ،بلغ عدد الخاليا المصادق عليها في الفالحة البيولوجية
 % 2ومعظمها متواجدة في الكيبيك.
30

الفالحة البيولوجية في العالم

بالنسبة للعس�ل البيولوجي ،تنتج المكسيك حوالي 1150
طن وهو م�ا يمثل  % 5من الكميات المصدرة للعس�ل.
علما أ ّن أغلب منتجي هذا القطاع منضوون ضمن شركات
تعاونية والبعض من هؤالء الش�ركات م�ن تحصلت على
ش�هادة التجارة العادلة .في سنة ّ ،2010تم تسجيل أكثر
من  448مربي نحل يش�رفون على تسيير أكثر من 318
 46خلي�ة مصادق عليها بيولوجيا وحوالي  291نحال في
المرحل�ة االنتقالية نحو الفالحة البيولوجية يش�رفون على
تسيير  8629خلية.

تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
أمريكا الالتينية
تعتبر البرازيل أكبر منتج للعسل البيولوجي في العالم .فهي تنتج
سنويا حوالي  40 000طن من العسل ومنه جزء هام مصادق
أهم هي�اكل التصديق التي تعمل في هذا
عليه بيولوجيا .ومن ّ
القطاع نذكرIMO (Institute for Marketecology) :
 (Instituto BioDinamico) IBDو.BCS
وتع�د األرجنتين ثاني أكبر منتج للعس�ل العادي وال تنتج إال
كميات قليلة من العسل البيولوجي قدرت ب  1130طن سنة
 2008و  830طن س�نة  .2009ويع�ود ذلك إلى تواجد
زراعة الصوجا المحورة جينيا على مساحات شاسعة مما كان
سببا في عدم تطور القطاع في البالد.
تـربية النحل على الطريقة البيولوجية في
المكسيك
تحتل المكس�يك المرتبة السادس�ة في العالم من حيث
إنتاج العس�ل (  57 000ط�ن) والمرتب�ة الثالثة من
حي�ث التصدي�ر (  25 000ط�ن ) .وتق�وم ألمانيا
بش�راء  % 57من صادرات المكسيك .في حين تباع
المنتج�ات القليلة األخرى لخلية النحل على المس�توى
المحلي.
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

تكمن مواقع إنتاج العس�ل البيولوجي أساس�ا في واليات
يوكات�ان (  ، )Yucatanكامبيتش�ي ( ، )Campeche
كوينتانا رو ( ، )Quintana Rooتش�ياباس (،)Chiapas
أواكساكـا (  ، )Oaxacaموريلـوس ( )Morelos
و خاليسكو(.)Jalisco
إجماال  ،تجدر اإلشارة الى اإلمكانيات المتاحة بالمكسيك
للنهوض بقطاع إنتاج العس�ل على غرار التنوع البيولوجي
والغاب�ات الطبيعية الشاس�عة والزراع�ات البيولوجية التي
تمس�ح أكثر م�ن  320 000هكتار والت�ي مكنتها من
تحقي�ق جودة عالية للمنتوج وضمان الطلب على مس�توى
األس�واقالعالمية.
المرجع
IFOAM/FIBL. 2011. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends . Standards
and Regulations
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أخبار
أمريكا
 ش�هد قطاع الفالحة البيولوجية بأمريكا منـوا مبعدل يزيدعلى  ،% 8وتعترب الفواكه واخلضروات البيولوجية األسرع منوا
من بني املنتجات البيولوجية األمريكية بزيادة تقدر بـ % 12
يف سنة  2010لتبلغ ما يقارب  10,6مليار دوالر .كما متثل
ما يقارب من  % 12من مجي�ع الفواكه واخلضروات اليت متّ
شراؤها بالواليات املتحدة األمريكية.
 كان هناك تغري يف اآلونة األخرية يف قانون الفالحة البيولوجيةيف الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ( )NOPوذلك يف ما خيص
وضع العالمات االيكولوجية للمنسوجات .تسمح وزارة الفالحة
األمريكية بوصف الصوف ،القطن  ،الكتان أو غريها من املنتجات
الفالحية اليت وقع املصادقة عليها بأنّها «عضوي» من طرف هيكل
مصادقة إذا كانت األلياف مصادق عليها حسب القانون األمريكي
على مستوى الضيعة .لكن املنسوجات البيولوجية ال تستطيع محل
العالمة األمريكية للفالحة البيولوجية .وجتدر اإلش�ارة أ ّن قانون
اإلحتاد األورويب ال يشمل املنسوجات البيولوجية.
 أشارت جملة « »Lebensmittelpraxix Internationalأ ّنشركة « ،»Whole Foods Marketأكرب متاجر البيع بالتجزئة
لألغذية البيولوجية يف الواليات املتحدة األمريكية ،ستقوم بتوسيع
شبكة التسوق إىل  1000مغازة .وجتدر اإلشارة أ ّن هذه الشركة
األكرب يف العامل ،تضم أيضا على الرفوف العديد من املنتجات الغري
بيولوجية ،وتضم حاليا قرابة  294مغازة بيولوجية منهم  283يف
الواليات املتحدة األمريكية والباقي يف كندا وبريطانيا .يعتقد مدير
الشركة أ ّن  1000حمل جتاري بيولوجي هو حجم معقول وأيضا
يتوافق مع وترية النمو احلالية للسلسلة .وستستخدم األموال املتاحة
على الصعيد الدويل أيضا للتوسع املتسارع.
 كش�ف تقرير يف أمريكا أ ّن قطاع الفالحة البيولوجية ارتفعم�ن  3,6مليار دوالر يف س�نة  1997إىل  29مليار دوالر
يف س�نة  .2010وعل�ى الرغم من الركود يف البالد ألس�وأ
أزم�ة اقتـصادية خالل  80س�نة ،فقد س�اعدت الفالحة
البيولوجيةبإنتداب أعوان ،زيادة الضيعات وزيادة العائدات .وقد
شهد قطاع الفالحة البيولوجية منوا بنسبة  % 8خالل سنة ،2010
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

متجاوزا بشكل كبري قطاع األغذية ككل ،والذي شهد منوا مبعدل
ّ
أقل من  % 1خالل سنة  .2010يشمل قطاع الفالحة البيولوجية
 14 540فالح ومريب ماشية يف مجيع أحناء البالد .وجتدر اإلشارة
وتقرر أ ّن % 78
أ ّن  1,9ملي�ون هكتار من األراضي بيولوجيةّ .
من الضيعات البيولوجية ستساهم يف احلفاظ أو الزيادة يف مستويات
اإلنتاج البيولوجي على مدى الس�نوات اخلمس املقبلة ،وسوف
يستمر قطاع الفالحة البيولوجية يف لعب دور للمسامهة يف إنعاش
االقتصاد األمريكي يف املناطق الريفية من خالل التنوع يف الزراعة.
كما سامهت  % 40من العمليات البيولوجية يف زيادة وظائف
الشغل خالل سنة  .2010باإلضافة إىل ذلك ،خططت % 96
من العمليات البيولوجية للحفاظ أو الزيادة يف س�وق التشغيل
خالل س�نة .2011تشري اإلحصائيات أ ّن الضيعات البيولوجية
حققت أرباحا تقدر تقريبا بضعف املعدل بالنسبة جلميع الضيعات
( 45 697دوالر مقابل  25 448دوالر جلميع الضيعات).
 وفقا لالس�تطالع ال�ذي قامت به اإلذاع�ة الوطنية العامة«طومسون رويترز» فإ ّن املستهلكني األمريكيني يفضلون شراء
األغذية البيولوجية عندما يعطى هلم اإلختيار.
ولقد طورت هذه اإلذاعة االس�تطالع الشهري لقياس املواقف
واآلراء بشأن طائفة واسعة من القضايا الصحية.
وحسب االستطالع األخري يف السلسلة % 58 ،من األمريكيني
يقولون أنّه�م خيتارون األغذية البيولوجية على األغذية العادية
عندما تت�اح هلم الفرصة ،وهو رقم أعلى بني املش�اركني من
الشباب وذوي مس�توى تعليمي عايل % 63 .من املشاركني
دون سن  35سنة يفضلون األغذية البيولوجية و % 64من
حاملي شهادة اإلجازة أو أكثر.
ألمانيا
 قدمت مجعيتا « »Naturlandو « »Weltladenدراستنيعل�ى ال�ذرة واألرز كجزء من احلملة املش�تركة حول عالمة
«العضوي  +جت�ارة عادلة يغذي أكثر!» .توضح هذه األمثلـة
كيف ميكن لصغار الفالحني احترام املعايري االجتماعية والبيولوجية
وحتسني األرباح يف نفس الوقت .وبيّن الرئيس التنفيذي جلمعية
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« »Weltladenمعلقا أ ّن الدراسات تؤكد أ ّن التجارة العادلة
والفالحة البيولوجية هي املنهج الصحيح ملكافحة اجلوع يف مجيع
أحناء العامل .و ال يوفر صغار الفالحني الغذاء فقط لغالبية الناس
بل يسامهون بأساليبهم الزراعية املستدامة يف محاية املياه والتربة
واملناخ واحلفاظ على النباتات واحليواناتّ .
وأكد رئيس جملس
« »Naturlandأ ّن هذه اآلفاق املستقبلية لإلنسان والبيئة ،على
حنو ما أكدته دراسيت األرز والذرة وجيب أن تؤخذ بعني اإلعتبار
من طرف املجتمع السياسي واملدين.
 بلغت قيمة املنتجات اليت تباع حسب عالمة التجارة العادلةيف أملاني�ا حنو  340مليون أورو س�نة  2010وهو ما يعادل
منوا بنس�بة  .% 27وتتوفر منتجات التجارة العادلة يف أملانيا
من قب�ل أكثر من  180مرخص ل�ه يف أكثر من 30 000
مغازة كربى وحمالت املواد الغذائية البيولوجية ويف البعض من
 18 000مؤسسة لتقدمي الطعام .وتعترب القهوة أحد منتجات
التجارة العادلة األكثر شعبية ،كما تطورت املبيعات من اللوبيا
البنية بنس�بة حوايل  % 26سنة  2010إىل أكثر من 7200
طن .وارتفع الطلب على عصائر الغالل بنس�بة  % 18لتصل
إىل حوايل  7ماليني لتر ،كذلك بيعت  2,6مليون قطعة فردية
من املنسوجات ممّا ميثل منوا بـ .% 29
وأصبحت عالمة التجارة العادلة للورود أيضا شعبية يف املحالت،
حيث ارتفعت املبيعات بنس�بة  % 10يف سنة  .2009ووقع
بيع  72مليون وردة ممّا ميثل  % 2,4من سوق الورود.
 بين�ت تقـارير عل�ى مـوقع واب الزراع�ة العضويـة( )oekolandbau.deأ ّن متوسط سعر احلليب البيولوجي يف
أملانيا ارتفع بنسبة  1,9سنتا ليصل إىل  40,7سنتا للكيلوغرام
الواحد وفقا ملعلومات من « .»Biolandكما أظهرت أسعار
احلليب البيولوجي يف فيفري  2011منوا متصاعدا ومتّ تصنيف
تنمية األسعار خالل األشهر املقبلة بأنّها بالتأكيد إجيابية .متّ بيع
احلليب البيولوجي بنس�بة أكثر من  % 14يف جانفي وفيفري
من سنة  2011مقارنة باألشهر املماثلة من سنة .2010
 تشير التقارير أ ّن منو جتارة األغذية البيولوجية بالتفصيل يفأملانيا يف الربع األول من سنة  2011ق ّدر بـ  % 12,6ولقد
بلغت هذه النس�بة  % 14يف جانفي  2011بسبب فضيحة
الديوكسني يف البيض املنتجة بطريقة غري بيولوجية.
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فرنسا
 نشرت مؤخرا «وكالة بيو» يف باريس أ ّن املبيعات البيولوجيةيف فرنسا سجلت ارتفاعا إىل  3,4مليار أورو سنة  ،2010أي
بزيادة تقدر بـ  % 10,8مقارنة بس�نة  .2009وقد كانت
حصة األغذية البيولوجية من الس�وق اجلملي�ة للمواد الغذائية
الفرنسية تقدر بـ .% 2
وكانت أس�عار التفصيل مس�تقرة إىل حد كبري مقارنة بسنة
 .2009وقد تطور عدد الفالحني واملحولني البيولوجيني بشكل
كبري ،حيث ارتفع بنس�بة  % 23ليبل�غ  ،30 850الثلثني
منه�م فالحون ( .)20 604مع العلم أ ّن حتسين اإلنتاج
البيولوجي يف البالد س�اهم يف تقليص حصة االس�ترياد من
 % 38س�نة  2009إىل  % 35س�نة .2010
يف هناية سنة  ،2010قدرت حصة األراضي الفالحية املستخدمة
يف الفالحة البيولوجية لفرنس�ا بنسبة  % 3وحصة املستغالت
بنسبة  .% 4وقد تواصل التطور اإلجيايب وأضيف  1120فالح
جديد للمنتجات البيولوجية يف األش�هر األربعة األوىل من سنة
.2011
 أشارت تقارير مبجلة « »Bio Linéairesأنّه متّ فتح 127حمل جتاري جدي�د لألغذية البيولوجية ومغازة كربى بيولوجية
جديدة يف فرنس�ا س�نة  .2010وقد وصلت املساحة اليت متّ
إنشاؤها حديثا إىل  39 327م ،2مبا يف ذلك عمليات التبديل
والتوس�عات .وتعترب نصف املحالت التجارية اجلديدة مغازات
كربى بيولوجية مبس�احة للمبيعات تقدر بأكثر من  300م.2
وقد أغلق  128متجر متخصص مبتوس�ط  15عاما يف جمال
األعمال التجارية يف الفترة نفس�ها .ثالثة أرباع هذه املحالت
التجارية كانت مساحة مبيعاهتا أقل من  150م ،2وبالتايل فإ ّن
إمجايل مساحة املبيعات املهملة كانت حوايل  13 000م.2
تشير نفس التقارير إىل أ ّن معدل مساحة املغازات احلالية تقدر
بـ 172م .2كما تقدر املس�احة اجلملي�ة للمغازات احلالية
( 372 540 )2166م.2
 ارتفع الوع�ي بالتنوع البيولوجي بني املس�تهلكني ورجالاألعمال ،وفقا لالس�تمارة األخرية «مقياس للتنوع البيولوجي»
لالحتاد من أجل التـجارة البيولوجية األخالقية ( )UEBTالتـي
33

متفرقات

ّ
نظم�ت يف باريس ي�وم  5م�اي .2011وأوضح  % 65من
األشخاص الذين متّ االتصال هبم يف الواليات املتحدة األمريكية
وفرنس�ا وأملانيا وبريطانيا أنّهم مسع�وا عن التنوع البيولوجي يف
فيفري  2011مقارنة بـ  % 56يف فبفري  .2009وتفسر هذه
الزيادة إىل كون سنة  2010تعتربالسنة الدولية للتنوع البيولوجي.
الصين
 احتف�ل معرض «بيوفاخ الصني» خلال الفترة املمتدة من 26إىل  28ماي  2011يف شنغهاي بعيده اخلامس مع زيادة
 % 27يف ع�دد الزوار .ش�ارك  14 613خمتص دويل يف
قطاع الفالحة البيولوجية (سنة  )11 526 : 2010من 33
دولة لتصبح ال�دورة األكثر جناحا يف املعرض التجاري الوحيد
للمنتج�ات البيولوجية املعتمدة يف الصني .وجتدر اإلش�ارة أنّه
متّ حجز مس�احة املعرض بالكامل وشهد عدد العارضني زيادة
حيث بلغ  342مقارنة بـ  313سنة  % 13 ،2010منهم
دوليين أجانب يق ّدمون منتجاهتم العضوية يف مركز «انتكس»
مبعرض شانغهاي.
اليابان
 بينت دراسة بعنوان «السوق اليابانية البيولوجية »2010-2011اليت متّ نشرها أخريا أ ّن سوق املنتجات البيولوجية يف اليابان حيقق
حالي�ا مبيعات تعادل  1,3مليار دوالر وتبلغ حصتها حنو%1
من س�وق املواد الغذائية .ومع ذل�ك  ،يرى اخلرباء إمكانيات
كبرية هلذا البلد الواقع يف شرق آسيا الذي يعتمد على الواردات.
الفلبين
 تتطلع الفلبني إىل الوصول إىل س�وق أكرب يف آسيا إلنتاجهاالبيولوجي من خالل املالئمة بني القوانني اليت من ش�أهنا إزالة
احلواجز التجارية يف املنطقة.
ومن خلال مش�روع اقتحام الس�وق العاملي�ة البيولوجية
( )GOMAملنظم�ة األغذية والزراعة لألم�م املتحدة ،فإ ّن
البلدان اآلس�يوية هي اآلن بص�دد صياغة هذه القوانني وذلك
مبساعدة اإلحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية ومؤمتر األمم
املتحدة حول التجارة والتنمية.
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أوكرانيا
 أخريا ،اعتمد الربملان األوكراين قانون اإلنتاج البيولوجي بعدأكثر من  7سنوات من التحضري .وكانت أوكرانيا ،أكرب دولة
يف أوروبا الشرقية واليت يبلغ عدد سكاهنا  46مليون نسمة وذات
تربة سوداء عميقة وخصبة معروفة باسم «سلة الغذاء ألوروبا»
بالنسبة لألجيال .وقد بدأت املصادقة على الضيعات البيولوجية
األوكرانية وفقا لقانون االحتاد األورويب يف أواخر التس�عينات
م�ن قبل هياكل مراقبة وتصديق هولندي�ة وأملانية .ومنذ ذلك
احلني تطورت مساحة الفالحة البيولوجية يف أوكرانيا باستمرار
ووصلت إىل  270 226هكتار سنة  .2010وجتدر اإلشارة
أ ّن عدد الضيع�ات البيولوجية يف تزايد دائم ،وهناك اآلن أكثر
من  140ضيعة كبرية مقارنة مع  31فقط س�نة  .2002مع
العل�م أ ّن القيمة اإلمجالية لإلنتاج البيولوجي يف أوكرانيا ختتلف
خالل سنوات  2006-2010بني  112و 160مليون أورو
سنويا.
الهند
 بس�بب القلق املتزايد من األغذية السامة واملغشوشة وديونالفالحني اليت ال تطاق لش�راء الب�ذور املعدلة وراثيا واملبيدات
احلش�رية واليت تؤدي إىل زيادة عدد حاالت االنتحار ،شهد
القطاع البيولوجي اهلندي منوا بوترية سريعة .ووفقا للخرباء ،يرتبط
هذا إىل ارتفاع األرباح بالنسبة للمنتجني  :ارتفاع دخل فالحي
املنتجات البيولوجية بش�كل ملحوظ وارتفاع اإلنتاج الزراعي،
إىل جانب إصالح تس�مم األراضي باملبيدات عن طريق أساليب
الفالحة الطبيعية .وبالرغم من أ ّن سوق املنتجات البيولوجية ينمو،
فإنّه ال يزال ميثل س�وى  % 0,1من سوق املواد الغذائية .يعتقد
الفالحني البيولوجيني أ ّن زيادة الوعي بني الفالحني للفوائد املرتبطة
بالفالحة البيولوجية سيجعلهم ينظمون إىل هذه احلركة.
أوروبا
 أعلنت مؤخرا املفوضية األوروبية أنّه جيب أن تنشر الشهاداتالبيولوجية اليت تصدرها هياكل املراقبة والتصديق للش�ركات
املتخصصة يف صناعة امل�واد الغذائية البيولوجية على االنترنات
بداية من سنة  .2013وجتدر اإلشـارة أ ّن  14هيكل مـراقبة
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وتصدي�ق أملاين يدلون بآخر البيانات على موقع واب «»bioC
( )www.bioC.infoوه�و املوقع الوحيد من هذا النوع يف

و

أملاني�ا .واهلدف من ذلك هو توفري مجيع الش�هادات من أملانيا
عن طريق « »bioCيف املس�تقبل .وسيتم توسيع الدليل على
مستوى أوروبا يف نفس الوقت.
تبني خلفية القانون األورويب اجلديد أنّه قبل شراء املنتجات ،البد
من اقتناع مصنعي املواد الغذائية البيولوجية أ ّن املزودين له مصادق
عليهم أيضا .باإلضافة إىل عنوان الش�ركة وهيكل املصادقة ،فإ ّن
شهادات الش�ركة حتتوي على معلومات حول املنتوج املصادق
للشركة .وهكذا ميكن للمشتري التأكد سواء كان إصدار الشهادة
البيولوجية بشكل صحيح وليس مزور.
إفريقيا
 وافقت الوكالة الدولية السويدية للتعاون التنموي «»Sidaاملنس�ق من طرف اإلحتاد الدويل
على مشروع «ّ »OSEA
حل�ركات الزراعة العضوي�ة « :التع�اون اإلقليمي للمقاييس
البيولوجية والتصديق يف ش�رق إفريقيا» .يهدف هذا املشروع
إىل زيادة الدخل للمجتمعات الريفية من خالل التجارة املحلية
واإلقليمية والدولية للمنتجات البيولوجية .ويعترب هذا املشروع
استمرارا ملش�روع ناجح لوضع قانون بيولوجي إقليمي لشرق
أفريقيا.
وينتظر من املشروع النتائج التالية  :حتسني خدمات التصديق يف
ش�رق إفريقيا ،مالءمة نظم تقييم املطابقة ألصحاب املستغالت
الصغرية ،التسويق البيولوجي املحلي واإلقليمي املوجود ،تسهيل
الوصول إىل أسواق االحتاد األورويب ،قانون شامل وقانون معدل
وفقا للتجارب العملية ،حتسني الفرص املتاحة يف السوق املحلية،
حتسني سياس�ات وخطط احلكومة لقطاع الفالحة البيولوجية،
تطور القطاع يف رواندا وبوروندي ،وجود معلومات ش�املة
حول التنمية يف شرق إفريقيا ...
 يعترب قرار املجلس التنفيذي لالحتاد اإلفريقي بش�أن الفالحةالبيولوجية نتيجة جهود كبرية للتأييد املستمر للمبادرات اإلفريقية
البيولوجية وشركائها الدوليني.
كما أ ّن اعت�راف االحتاد اإلفريقي بأمهي�ة الفالحة البيولوجية
خطوة هامة لتحقيق فوائد متعددة الوظائف للفالحة البيولوجية
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

وزيادة إمكانية احلكومات اإلفريقية لتطوير فالحة مس�تدامة،
مرنة وذات إنتاجية للمساعدة يف التغلب على التحديات امللحة
لألمن الغذائي وتغري املناخ.
ويطلب القرار من مفوضية االحتاد اإلفريقي والش�راكة اجلديدة
من أجل تنمية إفريقيا ( )NEPADووكالة التخطيط والتنسيق
( )NPCAإنشاء منصة للفالحة البيولوجية يف إفريقيا معتمدة
عل�ى أفضل التقنيات املتاحة ،ولتق�دمي التوجيه يف دعم التنمية
املستدامة لنظم الفالحة البيولوجية وحتسني نوعية البذور.
 أدى االهتمام املتعلق بتطوير الفالحة اإليكولوجية املوجودة يفإفريقيا إىل تنظيم اجتماع للتخطيط االستراتيجي يف كينيا يومي
 2و 3ماي  .2011وقد متّ تنظيم هذا احلدث من طرف جلنة
االحتاد اإلفريقي ومجعية املشاركة اإليكولوجية إلدارة استخدام
األراضي ( )PELUMبكينيا وبدعم مايل من اجلمعية السويدية
للحفاظ على الطبيعة (.)SSNC
وقد أ ّدى االجتماع ،الذي حضره  21مشاركا ،إىل إنشاء املبادرة
اإلفريقية البيولوجية البيئية واقتراح برنامج عمل يهدف إىل تعميم
«الفالحة البيولوجية االيكولوجي�ة ( »)EOAيف نظم اإلنتاج
الفالحي الوطين حبلول س�نة  .2020ويتماش�ى تطور برنامج
العمل مع أهداف قرار االحتاد اإلفريقي بشأن الفالحة البيولوجية.
وتتمث�ل ركائز برنامج العمل يف  :البحث والتكوين واإلرش�اد،
اإلعالم واالتصال ،تقييم السلس�لة وتطوير السوق ،شبكة العمل
والشراكة ،السياسات والربامج الداعمة وتنمية القدرات املؤسساتية.
المراجع
- Biofach and Vivaness Newsletter. 2011.
N° 246, 247, 248, 249, 250, 251.
-IFOAM. 2011. Africa Organic News- N°3.
-IFOAM-Insider. 2011.
-Thomson Reuters-NPR Health Poll. Organic Food. June 2011.
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التظاهـرات العالمية
• نـدوة دولية حول الزراعـة العضوية والس�ياحة
اإليكولوجية الزراعية يف منطقة البحر األبيض املتوسط
من  16إىل  18سبتمرب  2011بزاكينتوس باليونان
موقـع الـوابwww.ifoam.org/about_ifoam/ :
around_world/agribiomediterraneo

• مؤمتر حول التجميل الطبيعي

من  20إىل  21سبتمرب  2011بربلني بأملانيا
موقع الواب www.naturkosmetik-branchenkongress.de :

• صالون البلقان البيولوجي

من  21إىل  24سبتمرب  2011ببلغراد بصربيا
موقع الواب www.alexpo.co.rs :

• املؤمتر العاملي لتربية النحل على النمط البيولوجي

من  21إىل  25سبتمرب  2011ببيونس آيرس باألرجنتني
موقع الوابwww.apimondia.org :

• صالون بيوفاخ أمريكا

• صالون بيوفاخ أمريكا الالتينية

من  5إىل  7أكتوبر  2011بساو باولوا بالربازيل
موقع الوابwww.biofach-americalatina.com :

• مؤمتر الفالحة آسيا  2011وصالون “”Agripro Asia
من  30نوفمرب إىل  2ديسمرب  2011هبونغنغ بالصني
موقع الوابwww.agriproasia.com :

• الدورة احلادية عشرة للصالون الدويل للفالحة «سياماب»

من  19إىل  23أكتوبر  2011بقصر املعرض بالكرم بتونس
موقع الوابwww.siamap.com :

• صالون بيوفاخ اليابان

من  1إىل  3نوفمرب  2011بطوكيو باليابان
موقع الوابwww.biofach-japan.com :

• صالون بيوفاخ اهلند

من  10إىل  11نوفمرب  2011ببنقالور باهلند
موقع الوابwww.biofach-india.com :

من  22إىل  24سبتمرب  2011ببلتيمور بـالواليات املتحدة
األمريكية
موقع الوابwww.biofach-america.com :

• صالون الشرق األوسط للمنتجات الطبيعية والبيولوجية

• املِؤمتر العاملي الس�ابع عشر للفالحة البيولوجية لالحتاد
الدويل حلركات الزراعة العضوية

• مؤمترمشروع اقتحام السوق العاملية البيولوجية ()GOMA
من  13إىل  14فيفري  2012نيورمنبارغ بأملانيا
موقع الوابwww.goma-organic.org :

من  28سبتمبـر إىل  01أكتوبر  2011جبيوجنـي بالدنق
بكوريا الشمالية
موقع الواب www.kowc2011.org :

• اجللسة العامة لالحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية

من  03إىل  05أكتوبر  2011جبيوجني بالدنق بكوريا الشمالية
موقع الوابwww.ifoam.org:
• الصالون العاملي الصالون العاملي «»MACFRUT 2011

من  5إىل  7أكتوبر  2011بشزينا بايطاليا
موقع الوابwww.midagrouptunisia.com :
جملة الفالحة البيولوجية عدد 8

من  21إىل  23نوفمرب  2011بديب باإلمارات العربية املتحدة
موقع الوابwww.naturalproductme.com :

• صالون بيوفاخ بـأملانيا

من  15إىل  18فيفري  2012بنيورمنبارغ بأملانيا
موقع الوابwww.biofach.de :
هامن .قريسة
املركز الفين للفالحة البيولوجية
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