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االفتتاحية

ترتكز الفالحة البيولوجية على أس�س ومبادئ كثوابت متفق عليها من طرف كل المتدخلين في هذا المجال. 
ولكن تحتوي القوانين اإلقليمي�ة والوطنية والخاصة على بعض اختالفات التي تعتبر من أهّم العناصر التي تحد 
من ترويج المنتجات البيولوجية وبالتالي تعيق إنتاجها واستهالكها وانتشارها. فمثال يتحتم على كل متدخل أن 
يتحصل على شهادة تصديق طبقا لقوانين الدولة التي سيصدر إليها منتجاته من ناحية واالعتراف بهيكل المراقبة 
والتصديق من طرف الدولة الموردة من ناحية أخرى وتشير التقارير إلى وجود 84 دولة لها قوانين في الفالحة 

البيولوجية و549 هيكل مراقبة وتصديق على المنتجات البيولوجية.

مجلة الفالحة البيولوجية

معادلة القوانين لتحسين ترويج المنتجات البيولوجية

كما نش�ير إلى وجود معادالت قليلة بين مختلف القوانين. وقد قام اإلتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية 
)IFOAM( ومنظمة األم�م المتحدة لألغذية والزراعة )FAO( و مؤتمر األم�م المتحدة للتجارة والتنمية 
)UNCTAD( بتنسيق مش�روع حول معادلة القوانين )ITF( في الفالحة البيولوجية خالل فترة -2003
2008 ومشروع حول تس�هيل الدخول إلى األسواق البيولوجية )GOMA( خالل فترة 2009-2012. 
وقد أدى هذان المش�روعان إلى آليات وإجراءات لمعادلة مختلف القوانين من ناحية ومس�اعدة بلدان إفريقيا 
الش�رقية وأسيا الجنوبية وأمريكا الوس�طى على إرساء قوانين إقليمية لتس�هيل ترويج المنتجات البيولوجية. 

ويستخلص الخبراء ما يلي :

- يجب التع�اون بين كل األطراف المتدخلة في المصادقة من منتجي�ن ودول وهياكل مراقبة وتصديق على 
مستوى تبادل المعلومات والسهر على شفافية التصديق.

- يجب تش�جيع االعتراف المتبادل على مستوى القوانين الدولية عوض عن فرض بعض القوانين وخاصة على 
مستوى بعض الجزئيات التي ال تمس بالثوابت.

- يجب قبول استعمال طرق مختلفة للوصول إلى نفس األهداف أو أهداف متشابهة في القوانين البيولوجية.
- يجب القبول بأن تأخذ القوانين بعين االعتبار الخصوصيات والتشريعات الوطنية.

- لقد آن عهد المعادلة بين مختلف القوانين وبالتالي اعتماد آليات وإجراءات عالمية تسهل االعتراف المتبادل 
للقوانين بين الدول وذلك لتحسين ترويج المنتجات البيولوجية ومزيد النهوض بهذا القطاع الواعد.
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◆ دورة تكوينية حول الفالحة البيولوجية

ق�ام المركز بتنظيم دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية خالل 
الفت�رة الممتدة من 6 إلى 10 فيف�ري 2012 بمقر المركز 
بش�ط مريم لفائدة مجموعة من باعثي مشاريع وذلك في إطار 

اإلرشاد والتأطير والتكوين في الفالحة البيولوجية.
تضمن برنامج الدورة 11 مداخلة تطرقت إلى محاور مختلفة:

- أسس ومبادئ الفالحة البيولوجية،
- وضع قطاع الفالحة البيولوجية في تونس والعالم،

- تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية،
- المراقبة والتصديق في الفالحة البيولوجية،

- إنتاج الخضروات في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج األشجار المثمرة في الفالحة البيولوجية،

- اإلنتاج الحيواني في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج الزراعات الكبرى في الفالحة البيولوجية،

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية،
- تحويل وجودة المنتجات البيولوجية،

- النواحي االقتصادية، الترويج واألس�واق العالمية للمنتجات 
البيولوجية.

وتخّلل ه�ذا التكوين عّدة حصص تطبيقي�ة بمحطة تجارب 
المركز الف�ي للفالح�ة البيولوجية في مي�دان الخضروات 

والقوارص والنباتات الطبية والعطرية وإنتاج الكمبوست.

◆ دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية

م في إطار اإلرشاد والتأطير والتكوين في الفالحة البيولوجية، نظّّ

◆ يوم تكويني حول مراحل إعداد المستسمد

يف إطار برنامج اإلرشاد والتكوين يف جمال الفالحة البيولوجية، 
نّظم املركز الفين للفالحة البيولوجية بالتعاون مع املندوبية اجلهوية 
للتنمية الفالحية بباجة يوم تكويين حول مراحل إعداد املستسمد 
لفائ�دة الفالحين المنخرطين ضمن مجمعي طبوبة وواد معدن 

وذلك يوم 15 مارس 2012 بمقر المركز بشط مريم.
وقد شمل برنامج اليوم التكويني مداخلتين حول تقنيات إنتاج 
المستسمد البيولوجي ونتائج إستعمال المستسمد في الفالحة 
البيولوجية إلى جانب زيارة ميدانية إلى محطة إنتاج المستسمد 

التابعة للمركز الفني للفالحة البيولوجية. 

◆ دورة تكوينية حول إستعمال الفضالت إلنتاج الكمبوست
نّظم املركز الفين للفالح�ة البيولوجية بالتعاون مع نزل مرحبا 
بالص بالقنط�اوي دورة تكوينية حول إس�تعمال الفضالت 
إلنتاج الكمبوست لفائدة الفنيين والعملة بحديقة النزل وذلك

س�اهم المركز في تنش�يط يوم تكوني حول تربية الدواجن 
البيولوجية والبيوديناميكية لفائدة مجموعة من الباعثين الشبان 
في الفالحة والصيد البحري يوم 2 فيفري 2012 بمقر مركز 
التكوين المهني الفالحي في قطاع تربية الدواجن بسيدي ثابت.

◆ يوم تكويني حول تربية الدواجن البيولوجية والبيوديناميكية

ومبادئ  أسس   : مداخالت حول  عّدة  الدورة  برنامج  تضمن 
الف�الحة البيولوجية، وضع قطاع الفالحة البيولوجية في تونس 
تقنيات  البيولوجية،  الفالحة  في  والتصديق  المراقبة  والعالم، 
الخضروات  إنتاج  البيولوجية،  الفالحة  في  الكمبوست  إنتاج 
الفالحة  في  المثمرة  األشجار  إنتاج  البيولوجية،  الفالحة  في 
البيولوجية،   الفالحة  في  الكبرى  الزراعات  إنتاج  البيولوجية، 
إنتاج النباتات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية، اإلنتاج 
المنتجات  وجودة  تحويل  البيولوجية،  الفالحة  في  الحيواني 
العالمية  واألسواق  الترويج  االقتصادية،  النواحي  البيولوجية، 

للمنتجات البيولوجية. 

المركز خالل الفترة الممتدة من 5 إلى 9 مارس 2012، بمقر 
المركز بشط مريم، دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية وذلك 

لفائدة مجموعة من باعثي مشاريع.
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إلى جانب تنظيم زيارة ميدانية إلى محطة إنتاج الكمبوس�ت 
التابعة للمرك�ز الفني للفالحة البيولوجية بمقره بش�ط مريم 
وتركيز كوم من الكمبوست بحديقة النزل بإستعمال مختلف 

الفضالت العضوية الموجودة بالنزل.

◆ يوم تكويني حول إنتاج القوارص البيولوجية

يف إطار مواصلة برنامج التكوين والرس�كلة، قام املركز الفين 
للفالحة البيولوجية بتنظي�م  يوم تكويين حول إنتاج القوارص 
البيولوجي�ة بالتعاون مع املركز الف�ين للقوارص واملعهد العايل 
للعلوم الفالحية بش�ط مرمي،  لفائ�دة أعضاء الخاليا الجهوية 
للفالح�ة البيولوجية )المندوبيات الجهوي�ة للتنمية الفالحية، 
مراكز التكوين المهني الفالحي، اإلتحادات الجهوية للفالحة 
والصيد البحري( بكل واليات الجمهورية ولمختلف الهياكل 
الفالحية )المجامع المهني�ة، المراكز الفنية، الدواوين( وذلك 
يوم 5 أفريل 2012 بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم 

بوالية سوسة.

- وضع قطاع الفالحة البيولوجية في تونس والعالم،

- تقنيات إنتاج الكمبوست في الفالحة البيولوجية،
- المراقبة والتصديق في الفالحة البيولوجية،

- إنتاج الخضروات في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج األشجار المثمرة في الفالحة البيولوجية،

- اإلنتاج الحيواني في الفالحة البيولوجية،
- إنتاج الزراعات الكبرى في الفالحة البيولوجية،

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية في الفالحة البيولوجية،
- تحويل وجودة المنتجات البيولوجية،

- النواحي االقتصادية، الترويج واألس�واق العالمية للمنتجات 
البيولوجية.

-  االستثمار في الفالحة البيولوجية،

كما تخّلل هذه الدورة التكوينية حصص من األش�غال تطبيقية 
بمحط�ة تجارب المركز الفي للفالح�ة البيولوجية في ميدان 
الخضروات والقوارص واألشجار المثمرة وإنتاج الكمبوست.

تضم�ن برنامج هذه ال�دورة تقديم مداخلة حول إس�تعمال 
الفضالت إلنتاج الكمبوس�ت حيث تّم التطرق إلى مختلف 
المراحل لتحضير الكمبوس�ت )مؤش�رات الكمبوس�ت، 
إختيارالمواد العضوية، رحي المواد الخش�نة، تركيز األكوام، 

القلب،  تقييم نضج الكمبوست، ...( 

يومي 28 و29 مارس بمقر النزل بالقنطاوي.

شمل برنامج الدورة عّدة مداخالت، تمحورت حول :
- أسس ومبادئ الفالحة البيولوجية،

◆ دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية

نّظم المركز خ�الل الفترة الممتدة م�ن 23 إلى 27 أفريل 
2012 دورة تكويني�ة في الفالح�ة البيولوجية بمقر المركز 
بشط مريم لفائدة مجموعة من باعثي مشاريع فالحية في إطار 

اإلرشاد والتأطير والتكوين في الفالحة البيولوجية.

تضمن برنامج الدورة 3 مداخالت تطرقت إلى محاور مختلفة:
- معطيات حول تقنيات إنتاج القوارص البيولوجية،

- الحم�اية البيولوجية ضّد اآلف�ات واألم�راض في زراعة 
الق�وارص البيولوجية،

- نتائج البحث المتعلقة بالذبابة المتوسطية للفواكه في غراسات 
القوارص البيولوجية،
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واصل المركز الفني للفالحة البيولوجية، خالل س�نة 2012، 
متابعة التجارب الميدانية بالضيعات النموذجية في إطار اتفاقيات 
التعاون المبرمة بين المرك�ز والفالحين من جهة وبين المركز 
والهي�اكل الفالحية من جهة أخرى. إلى جانب تركيز تجارب 

ميدانية أخرى :

- ورش�ة المبادرة في الفالح�ة والصيد البح�ري الفالحة 
البيولوجية »أفاق اإلستثمار والتشغيل« لفائدة الطلبة ومجموعة 
من المستثمرين وذلك يوم 14 مارس 2012 بالمدرسة العليا 

لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب،

االتصال والتبليغ

ملتقيات

نظم المركز الفني للفالحة البيولوجية وساهم في تنظيم وتنشيط 
عّدة ملتقيات وورشات عمل وذلك بالتنسيق مع عّدة هياكل :

بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

تواصلت متابعة التجارب التي ت�ّم تركيزها بمحطة التجارب 
التابعة للمرك�ز الفني للفالحة البيولوجية بش�ط مريم حول 
التس�ميد والحماية وتأقلم األصناف وإنتاج البذور وذلك في 

إطار القيام بالبحوث التطبيقية وتثمين نتائج البحوث.

التجارب في محطة المركز

تجارب ميدانية

- المكافحة البيولوجية لمرض الفرتيسيليوم بغراسات الزيتون.

- المكافحة البيولوجية لمرض عين الطاوس بغراسات الزيتون.
- تحضير وإستعمال الكمبوست المتأتي من فيتورة الزيتون.

- تحديد أنواع من البكتيريات ومس�تخلصات المرجين في 
معالجة بعض األم�راض الفطرية والبكتيري�ة للزيتون واللوز 

والخضروات.

- يوم إعالمي ح�ول النباتات العطرية والطبية يوم 16 فيفري 
2012 بضيع�ة مالك األخوة بمعتمدية س�يدي مريح بوالية 

زغوان،
- ملتقى دولي علمي حول إنتاجية الزيتون وتحديات المستقبل 
لفائدة الهياكل البحثية الوطنية والمتوس�طية وذلك يومي 21 

و23 فيفري 2012 بنزل المرادي بالمنستير،

- ورش�ة عمل  لتقديم نتائج دراسة السوق المحلية لمنتجات 
الزيوت العطري�ة والنباتية للمجمع النس�ائي للتنمية الفالحية 
بوادي الصباحية بوية زغ�وان وذلك يوم 12 جانفي 2012 

بمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث،
- يوم إعالمي ح�ول الوقاية والمكافحة للذبابة المتوس�طية 
للفواكه في الغراسات البيولوجية وذلك يوم 17 جانفي 2012 

بضيعة سامي حيدر بمعتمدية مقرن بوالية زغوان،

- ي�وم إعالمي حول إنتاج العس�ل البيولوج�ي لفائدة فنيين 
وفالحين م�ن والية زغوان وذلك ي�وم 31 جانفي 2012 
بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية 

بجوقار بمدينة الفحص،

- ملتقى إقليمي حول تنويع الزراعات وتطوير المساحات في 
الفالح�ة البيولوجية خاص بواليات الش�مال وذلك يوم 21 

مارس 2012 بالمركز الفني للبطاطا والقنارية بالسعيدة،
- ملتقى إقليمي حول تنويع الزراعات وتطوير المساحات في 
الفالحة البيولوجية خاص بواليات الوسط والجنوب وذلك يوم 

28 مارس 2012 بمركز التكوين المهني الفالحي ببروطة،
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زيارة مقر ومحطة تجارب المركز بشط مريم

في إطار التعريف بتقنيات الفالحة البيولوجية، تّم استقبال وتأطير 
العديد من الزائرين بمقر المركز ومحطة التجارب التابعة له :

إتصاالت

- مجموعة من تالميذ المعه�د القطاعي للتكوين المهني في 
زراعة القوارص والعنب ببوشريك.

- ورشة عمل حول فرص اإلس�تثمار في الفالحة البيولوجية 
لفائدة الباعثين الش�بان في المج�ال الفالحي وذلك يوم 26 

أفريل 2012 بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس،
- يوم إعالمي حول تقنيات إنتاج األشجار المثمرة والخضروات 
على النمط البيولوجي لفائدة رؤس�اء خاليا اإلرش�اد التابعين 
للمندوبية الجهوي�ة للتتنمية الفالحية بالقيروان وذلك يوم 28 

أفريل 2012 بمقر المندوبية،

- ندوة جهوي�ة حول الفالحة البيولوجية بوالية زغوان وذلك 
يوم 25 أفريل 2012 بالمدرسة العليا للفالحة بمقرن،

- يوم إعالمي حول اإلس�تثمار في الفالحة البيولوجية لفائدة 
الفنيين التابعي�ن لمختلف الهياكل الفالحي�ة ومجموعة من 
الفالحين وباعثي مشاريع يوم 11 أفريل 2012 بمركز أعمال 

باجة،
- مائدة مس�تديرة حول تربية األرانب على الطريقة البيولوجية 
لفائدة باعثين ش�بان وذلك ي�وم 18 أفريل 2012 بمحضنة 
المؤسسات الفالحية بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم،

- يوم إعالمي لإلرشاد والتكوين في الفالحة البيولوجية لفائدة 
الفنيين التابعين للمندوبية الجهوي�ة للتنمية الفالحية بالقيروان 

وذلك يوم 21 أفريل 2012 بمقر المندوبية،

- تالميذ سنوات الثالثة رياضيات من المعهد الثانوي بجمال.
- مجموعة من طلبة المدرسة العليا للفالحة بمقرن.

- مجموعة من تالميذ وأساتذة معهد »السارديار« بفرنسا.
- مجموعة من تالميذ مدرسة »شاتون« بسوسة.

- مجموع�ات من تالميذ المركز القطاع�ي للتكوين المهني 
الفالحي في زراعة الخضروات البدرية بشط مريم.

- مجموعات من  طلبة المعهد العالي للعلوم الفالحية بشط مريم.
- مجموعة من طلبة المدرسة الخاصة للتقنيات بسوسة.

- مجموعة من الناشطين في مجال الكشافة.

- يوم إعالمي ح�ول الفالحة البيولوجي�ة لفائدة المتربصين 
بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في اآللية الفالحية 
بجوقار وذلك يوم 6 أفريل 2012 بمقر المركز بشط مريم،

- يوم إعالمي حول فرص اإلس�تثمار ف�ي مجال تربية النحل 
البيولوجي لفائدة باعثين من خريجي التعليم العالي الفالحي وذلك 

يوم 11 أفريل 2012 بمقر المدرسة العليا للفالحة بمقرن،

- الفالحين المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية.
- أعضاء مجامع التنمية الفالحية الناش�طين في ميدان الغابات 

بطبرقة.
- تالميذ الس�نة الثامنة من التعليم األساسي بمؤسسة العبدلي 

الخاصة.

- العديد من الباعثين والمس�تثمرين الراغبين في بعث مشاريع 
في مختلف القطاعات في الفالحة البيولوجية.
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- ضيعة كمال مهني ببئر بورقبة بوالية نابل )قوارص(.

 املنسقة : هـانـم قريسـة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

- ضيعة س�امي حيدر بس�يدي مدين بوالية زغوان )زياتين، 
أشجار مثمرة، إنتاج العسل(.

- ضيعة مالك األخوة بس�يدي مريح بوالية زغوان )زياتين، 
نبات�ات طبية وعطرية، زراعات كبرى، إنتاج العس�ل، إنتاج 

الكمبوست( : زيارتان.

- ضيعة زهية بوزويتة بعقارب بصفاقس )زياتين وخضروات(.

- ضيعة التجارب بالمجمع المهني المشترك للخضر بصفاقس 
)خضروات(.

- ضيعة التجارب بالمجمع المهني المشترك للخضر بالمنستير 
)خضروات(.

تظاهرات

◆ المشـاركة في الملف اإلذاعي األسـبوعي ضمن برنامج 
»أرض الخير« حول عّدة مواضيع :

- قطاع اإلنتاج الحيواني البيولوجي.
- مراحل اإلنتقال في الفالحة البيولوجية.

◆ المشـاركة في الصالون الدولـي للزيتون وزيت الزيتون 
»Med Mag Oliva« ومشتقاته

ش�ارك المركز في الصالون الدول�ي للزيتون وزيت الزيتون 
ومشتقاته الذي احتضنته مدينة سوسة من 20 إلى 23 فيفري 
2012 بمعرض سوسة الدولي. وتمثلت مشاركة المركز في 

◆ المشـاركة بالصالون الدولي الثالث للفالحة البيولوجية  
والصناعات الغذائية »Bio Expo« بتونس

ش�ارك المركز بالصالون الدولي الثال�ث للفالحة البيولوجية  
والصناع�ات الغذائي�ة لذي التأم  بمعرض س�كرة من 22 
إل�ى 25 مارس 2012 وتمثلت هذه المش�اركة في إقامة 
جناح عرضت فيه مطوي�ات ومعلقات حول تقنيات اإلنتاج 
البيولوج�ي إضافة إلى عرض عينات من المنتجات البيولوجية 

الفالحية والغذائية.

◆ المشاركة في صالون المؤسسات 
ش�ارك المركز في صالون المؤسس�ات الذي احتضنته مدينة 
صفاقس يومي 1 و 2 مارس 2012 بمعرض صفاقس الدولي. 
وتمثلت مش�اركة المركز في تنظيم جن�اح لعرض معلقات 

حائطية ومطويات ومنشورات صادرة عن المركز.

تنظي�م جناح لعرض معلقات حائطية ومطويات ومنش�ورات 
صادرة ع�ن المركز إضافة إلى عرض عينات من زيت الزيتون 

البيولوجي لبعض المتدخلين البيولوجين .

- ضيعة محمد حس�ين صفر بالزريبة بوالية زغوان )زياتين، 
خضروات وكمبوست(: زيارتان.

- ضيعة عبد الجليل الحمروني )زياتين، أشجار مثمرة، بقوليات 
وإنتاج حيواني( : زيارتان.

الزيارات الميدانية 

في إطار برنامج العم�ل الخاص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين 
في قطاع الفالحة البيولوجية، تّم تنظيم عّدة زيارات ميدانية إلى 

الضيعات البيولوجية بمختلف الجهات : 



  

 

ملف خاص حول أهم ممّيزات 
الفالحة البيوديناميكية 

المجاالت التقنية واإلقتصادية
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للفالحة البيولوجية يف العدد السادس من جملة الفالحة البيولوجية 
) سبتمرب-ديس�مرب 2010( حول أهم أسس وقوانني الفالحة 

البيوديناميكية.

8 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 10

واجلدير بالذكر، إضافة إىل ما نش�ر، أّن الفالحة البيوديناميكية  
)أو احليوية( تعتمد على منهج علمي ميتد اىل مافوق املحسوس 
)suprasensible( ويأخ�ذ  بعني االعتبار لكل معرفة و دراية 
عملية لكل النظم الزراعية التقليدية واحلديثة الناجتة عن البحوث.
وتش�مل الفالحة البيوديناميكية ممارسات بيوديناميكية خاصة  
وطريقة تنظيم خاصة بالضيعة الفالحية وأس�اس انتروبوفيزيقي 
الظ�واهر  لعل�م   )Fondement anthroposophique(
احل�ي�ة )Phénomènes vivants(. ويعترب العامل » رودولف 
شتاينر« )1861-1925( من أبرز مؤسسي هذا املنهج )علم 
االنتروبوزوفيا Anthroposophie( بعد سلسلة من املحاضرات 
اليت قام هبا يف س�نة 1924. وله أكثر من 399 من املؤلفات 
يف العديد من املجاالت منها 8 مؤلفات هتتم باملجال الفالحي. 
وقد مّت إنش�اء حلقة جتارب الفالح�ة البيوديناميكية مؤلفة من 
148 عضوا و66 ضيعة جتارب )واحدة يف نيوزيالندا، واحدة 
يف فنلن�دا، واثنتان يف أمريكا، واثنتان يف بولونيا، و مخس�ة يف 
هولندا، وسبعة يف سويسرا ومثانية وأربعون يف أملانيا(. وتكونت 
احللقة من ستة معاهد حبث ) اثنتان يف أملانيا و اثنتان يف سويسرا 
وواحدة يف هولندا وواحدة يف أمريكا(. كما مّت إنش�اء شركة 
تعاونية للمنتجني مسيت »Demeter« يف سنة 1927 مببادرة 
من املستش�ار األملاين آنذاك »Michalis«. وأنشأت اجلمعية 
الفرنس�ية للزراعات البيوديناميكية يف سنة 1958. مّث أنشأت 
نقابة الفالحة البيوديناميكية  س�نة 1973. ويف سنة 1978، 
أنش�أت مجعية »DEMETER« احلامل�ة للعالمة املميزة. 
كما مّت إنش�اء مجعية مزارعي العنب والنقاب�ة العاملية ملنتجي 
العنب وفق الطريقة البيوديناميكية سنة 1996 احلاملة لعالمة 

. »BIODYVIN«
وتوجد قواسم مشتركة بني نظام الفالحة البيوديناميكية وغريها 
من النظم الزراعية األخرى  )نظام الفالحة البيولوجية أو العضوية/

نظ�ام الفالحة املتكاملة أو الرش�يدة / نظام الفالحة العادية أو 
التقليدية(.

ومن ناحية أخرى تعّد أس�عار املنتجات البيوديناميكية مقارنة 
باملنتجات البيولوجية أرفع بنس�بة  تتراوح بني  50-10 %. 
كما يوّفر منط الفالحة البيوديناميكية اليد العاملة بنسبة أكثر من 
30-50 % مقارنة بالفالحة العادية . غري أّن انتاجية الزراعات 
يف الفالحة البيوديناميكية أقّل  بنس�بة تتراوح بني 25-5 % 
مقارنة بالفالحة العادية. وتعّد الكلفة اجلملية لإلنتاج يف الفالحة 
البيوديناميكي�ة أقّل  بنس�بة 5 % مقارنة بالفالحة العادية هذا 

إضافة إىل عناصر اجلودة واملزايا االجيابية على مدى طويل . 
وهكذا يتضح لنا مدى متيز هذا النوع من أمناط اإلنتاج الفالحي 
وانتش�اره يف العامل، حيث يوجد يف أكثر من ستني دولة على 
مس�احات تتجاوز مليون هكتار حس�ب آخر اإلحصائيات. 
وتوجد يف أوروبا أكثر م�ن 2500 ضيعة فالحية وأكثر من 
550 مؤسس�ة خمتصة يف بيع املنتجات البيوديناميكية )حمولني 
وبائعي مجلة(. ويف فرنسا ازدهرت فالحة العنب حسب النمط 
البيوديناميكي إىل أكثر من 500 ضيعة. ويوجد يف تونس نواة 
من منتجي الزيتون والتمور حس�ب هذا النمط املتميز من كافة 

النواحي.  

غري أّننا يف هذا امللف س�وف نس�تعرض  أهّم مميزات الفالحة 
البيوديناميكية وذلك بتبيان أهّم  القوانني املميزة للقطاع وتبيان 

أمهية املستحضرات البيوديناميكية والرزنامة الفلكية .

المستحضرات البيوديناميكية

حسب أس�س ومبادئ الفالحة البيوديناميكية، جيب أن نعمل 
وفقا للطاقات اليت تنش�ئ احلياة وتتحكم فيها، فالصحة واحلياة 
مرتبطتان ارتباطا وثيقا بالعالقة القائمة بني الطاقة واملادة، فنمو 
النباتات يكون حتت تأث�ري الضوء واحلرارة حيث تتمكن النبتة 
عن طريق التمثيل الضوئي )Photosynthèse( من حتويل 
هذه الطاقة إىل طاقة كيميائية فتنتج بذلك اليخضور الذي يغذي 
كافة أجزائها. ولكن كل هذا ال يتّم إال إذا كانت التربة على 
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أحس�ن حال كي متنح للنبتة الغذاء والطاقة الالزمة لنموها. ومبا 
أّن التربة اليوم ضعيفة وليست هلا القابلية للتطور البدولوجي بدون 
مساعدة اإلنسان يرى البيوديناميكيون أّن التربة حباجة ملن يعطيها 
هذه احليوية وذلك عن طريق استعمال املستحضرات البيوديناميكية. 
فاهلدف الرئيسي للفالحة البيوديناميكية هو جتاوز مرحلة املادة 
إىل مرحل�ة حتريك قوى احلياة الكامنة يف املادة أي الوصول إىل 
حترير روح املادة وحتقيق خصوبة دائمة لألرض وذلك عن طريق 

استعمال الكمبوست واملستحضرات البيوديناميكية. 
فما هي املس�تحضرات البيوديناميكية وكي�ف يتّم حتضريها 

واستعماهلا؟

خصوصيات المستحضرات البيوديناميكية

حس�ب كراس الشروط »DEMETER« اخلاصة بالفالحة 
البيوديناميكية  املس�تحضرات  اس�تعمال  فإّن  البيوديناميكية، 
إجباري وضروري ملا هلا م�ن دور فعال يف بلوغ تناغم أفضل 
للنباتات واحليوانات مع الدورات الفلكية واألنظمة البيولوجية، 
وذلك باستعماهلا يف الكمبوست ورّشها على النباتات واألرض 
بكميات صغرية جّدا لغاية تنمية احلياة يف التربة والنمو اخلضري 
واجلودة وحتس�ني الصحة احليوانية. توجد مثانية مستحضرات 

أساسية، تنقسم إىل نوعني : 

◆ املستحضرات العضوية واملعدنية :

 )Bouse de corne( 500 املستحضر روث القرون رقم -
اخلاص بالتربة، حيث يتم رشه على كامل املساحة القابلة للزراعة 

على األقل مرة يف السنة.
 )Silice de corne( 501 املستحضر سيلكا القرون رقم -
اخلاص بالزراعات، حيث يتم رش�ه خالل فترة النمو اخلضري 

على األقل مرة يف السنة.

حتتوي على س�تة مستحضرات 502، 503، 504، 505، 
506 و507. ال تستعمل هذه املستحضرات مباشرة يف التربة 
أو على النباتات، بل يقع إضافتها للكمبوس�ت وكافة األمسدة 
املتوفرة بالضيعة أو خارجها وتستعمل على األقل مرة يف السنة.

◆ مستحضرات الكمبوست :

تتكون املستحضرات البيوديناميكية أساسا من املواد األولية ذات 
املصادر التالية :

مكونات المستحضرات البيوديناميكية  

- مصدر معدين املتمثل يف مسحوق الكوارتز.
- مصدر نبايت املتمثل يف اس�تعمال األزهار واجلهاز اخلضري 

وقشور اجلذع ومستخلص األزهار لستة نباتات طبية.
- مصدر حيواين املتمثل يف اس�تعمال الغب�ار وبعض أعضاء 

احليوانات مثل القرون واملثانة واألمعاء واجلماجم.
  جدول رقم 1 : مصادر المواد األولية المستعملة 

في المستحضرات البيوديناميكية

- مسحوق الكوارتز معدين )1(
- نبتة األخيلّية )األزهار( 
- نبتة البابونج )األزهار( 

- نبتة احلريقة )اجلهاز اخلضري( 
- شجرة البلوط )قشور اجلذع( 

- نبتة اهلندباء الربّية )األزهار( 
- نبتة الناردين )مستخلص األزهار(

نبايت )6(

 - روث )غبار( األبقار 
- قرون األبقار 
-  مثانة األيل 
- أمعاء األبقار 

ماعز،  أغنام،  )أبقار،  أليفة  حيوانات  مججمة   -
مجال...( 

- أغشية أمعاء األبقار

حيواين )6(

مالحظة : بالنس�بة ملكونات كل مس�تحضر من حيث املادة 
املس�تعملة و العضو احليواين املس�تعمل والغاية من إستعماله، 
فيمكن اإلطالع عليها يف املقالة الواردة مبجلة الفالحة البيولوجية 
عدد 6 )سبتمرب-ديس�مرب 2010( حول »أهم أسس وقوانني 

الفالحة البيوديناميكية«.
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طبقا لكراس الش�روط »DEMETER« اخلاصة بالفالحة 
البيوديناميكي�ة، جيب على كل متدخل )منتج أو مصّنع( تطبيق 
مجلة من القوان�ني اخلصوصية لضمان جودة املس�تحضرات 

البيوديناميكية واملتمثلة يف النقاط التالية :

القوانين الخاصة بضمان جودة المستحضرات 
البيوديناميكية

- امل�واد األولية من مصدر حيواين متأتية من حيوانات مصادق 
عليها حسب منط الفالحة البيوديناميكية أو البيولوجية.

- األعضاء احليوانية ميكن استعماهلا طازجة أو جافة.
- تنظي�ف اجلماج�م من اللح�م بوضعها يف حاوي�ة مليئة 

بالكمبوست ومغلقة للتخمر امليكروبيولوجي.
- محاية مكان خزن األعضاء احليوانية املستعملة من احليوانات 

الربّية. 
- تنظيف القرون وخزهنا على مس�توى الضيعة و مبكان حممي 

وبعيد عن اإلسطبالت.  

- استعمال مججمة أبقار ذات عمر أقل من 6 أشهر.
- استعمال مججمة أغنام وماعز ذات عمر أقل من 12 شهرا.

- استعمال أمعاء أبقار ذات عمر أقل من 6 أشهر.

- استعمال قرون لبقرة تكون قد وضعت على األقل مرة واحدة.  

- ختزين املس�تحضرات يف علب خاصة من الطني ووضعها يف 
.)tourbe( صناديق من اخلشب متأل بالتورب

- اس�تعمال أدوات و آالت خاصة لتحضري املس�تحضرات 
ولعملية ال�رش تكون نظيفة و متكونة من النحاس أو الطني أو 

اخلشب.
- االعتم�اد على رزنامة قمرّية و زراعية حلس�ن اس�تعمال 

املستحضرات البيوديناميكية.

- مس�ك دفتر لتدوين كافة املعطيات التالية : مصدر األعضاء 
احليوانية )املس��لخ، الس��اللة، الكمّية...(، مواقع حتضري 
املس�تحضرات على مس�توى الضيعة وتاريخ وضع وإخراج 

املستحضرات من التربة. 

كيفية تحضير المستحضرات البيوديناميكية

نق�دم يف اجلدول رقم 2 خمتلف مراحل حتضري املس�تحضرات 
البيوديناميكي�ة مع مراعاة خمتل�ف القوانني اخلصوصية لضمان 

اجلودة. 

كيفية إستعمال المستحضرات البيوديناميكية  

نق�دم يف اجل�دول رقم 3 كيفية إس�تعمال املس�تحضرات 
البيوديناميكية من حيث الكمية و الزمان وكيفية الرش و كمّية 
العضو احليواين املس�تعمل لتحضري املستحضرات، مع ضرورة 
اإلط�الع على كراس الش�روط »DEMETER« اخلاصة 

بالفالحة البيوديناميكية. 

مستحضرات بيوديناميكية إضافّية  

إضاف�ة إىل املس�تحضرات البيوديناميكية األساس�ية الثمانية 
 »DEMETER«  املنصوص عليها ضمن كراس الش�روط
البيوديناميكية يف  الفالح�ة  وحس�ب خمتل�ف م�دارس 
ع�ّدة بل�دان ونتائج البح�وث العلمية، ميكن إس�تعمال 

املس�تحضرات التالية :

: )Compost de bouse( مستحضر كمبوست الروث ◆

يعت�رب هذا املس�تحضر متعدد املكونات، حي�ث حيتوي على 
املكونات التالية : 

- روث البقر )50 كلغ(.

- مسحوق صخور البازلت )50 غرام(.
- مستحضرات الكمبوس�ت 502، 503، 504، 505، 

506 و507.

- مسحوق قشرة البيض )100 غرام(.

يس�تعمل ه�ذا املس�تحضر عند ع�دم توفر الكمبوس�ت 
البيوديناميكي، حيث يس�اعد على حتلل املواد العضوّية بالرش 
عّدة مرات على التربة. كما يس�تعمل خاصة يف اإلس�طبالت 
بالرش على طبقة التنب والغبار. ونقدم يف اجلدول رقم 4 كيفية 

إستعمال مستحضر كمبوست الروث.
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املستحضرات 
مراحل التحضريالبيوديناميكية

روث القرون 500
 Bouse de(

)corne

1. إختيار املادة األولّية : روث بقرة حلوب جديد و جّيد.
2. متأل القرون و تدفن يف تربة حّية يف فصل اخلريف )آخر سبتمرب( على األقل ملدة 6 أشهر.

3. إستخراج القرون يف فصل الربيع )مارس( : يكون لون املستحضر بين داكن. 
4. إعداد املستحضر للرش : )300غرام + 50 لتر مياه أمطار( يف اهلكتار 

5. التحريك جّيدا يف اإلجتاهني ملدة ساعة.
6. يتم رش املستحضر يف مرحلة نزول القمر )قمر تنازيل(.

سيلكا القرون 501 
 Silice de(

)corne

1. إختيار املادة األولّية : الكريستال أو الكوارتز.
2. الرحي جيدا حيت يصبح ناعما مث إظافة حوايل 0,5 لتر ماء املطر )قطرة قطرة( مع اخللط.

3. متأل القرون مث تدفن يف تربة حّية خالل فصل الربيع )مارس( ملدة 6 أشهر على األقل. 
4. إستخراج القرون يف بداية فصل اخلريف )سبتمرب( و حيفظ املستحضر يف مكان مشمس. 

5. إعداد املستحضر للرش : )5 غرام + 50 لتر ماء مطر( يف اهلكتار. 
6. التحريك جّيدا يف اإلجتاهني ملدة ساعة.

7. رش املستحضر يف مرحلة أربع ورقات من النمو و أيضا يف مرحلة التزهري أو مرحلة نضج الثمار يف وقت الشروق و األفضل 
عندما يكون القمر مقابل زحل.

املستحضر 502

1. مجع أزهار األخيلية )Achillea millefolium( و وضعها يف مثانة حيوان األيل و تترك يف مكان مشمس كامل فترة 
الصيف. 

2. تدفن هذه املثانة حتت األرض يف فصل اخلريف ملدة 6 أشهر على األقل. 
3. يستخرج املستحضر يف فصل الربيع ليكون جاهزا لإلستعمال يف حتضري الكمبوست. 

املستحضر 503
1. مجع أزهار البابونج )Chamomilla recutita( و وضعها يف أمعاء بقرة. 

2. تدفن هذه األمعاء حتت األرض يف فصل اخلريف ملدة 6 أشهر على األقل. 
3. يستخرج املستحضر يف فصل الربيع ليكون جاهزا لإلستعمال يف حتضري الكمبوست. 

املستحضر 504
1. مجع اجلهاز اخلضري لنبتة احلريقة )Urtica dioica( يف مرحلة اإلزهار وبداية تكوين البذور.

2. وضع حزمة من نبتة احلريقة يف حفرة على مستوى التربة خالل فصل الصيف ملّدة سنة كاملة. 
3. يستخرج املستحضر يف فصل الربيع ليكون جاهزا لإلستعمال يف حتضري الكمبوست.

املستحضر 505
1. تزنع قشور جذع البلوط )Quercus rober( بكل عناية و دون املساس جبذع الشجرة، مث يتم هتشيم القشور أجزاء صغرية.

2.  مأل مججمة حيوان أليف بقشور البلوط املهشمة مث تدفن حتت األرض يف فصل اخلريف ملدة 6 أشهر على األقل. 
3. يستخرج املستحضر يف فصل الربيع ليكون جاهزا لإلستعمال يف حتضري الكمبوست. 

املستحضر 506
1. مجع أزهار اهلندباء الربّية )Taraxacum officinalis( ووضعها يف أغشية أمعاء بقرة. 

2. تدفن هذه األغشية حتت األرض يف فصل اخلريف ملدة 6 أشهر على األقل. 
3. يستخرج املستحضر يف فصل الربيع ليكون جاهزا لإلستعمال يف حتضري الكمبوست. 

املستحضر 507

1. مجع أزهار النردين )Valeriana officinalis( و رحيها مباشرة للحصول على مستخلص رطب.
2. وضع هذا املستخلص يف قطعة قماش من القطن و الضغط عليه للحصول على العصري. 

3. وضع العصري يف حاويات من الزجاج و تركه بعض األسابيع للتخمري.
4. يذاب العصري بعد التخمري يف كمية من املاء لإلستخدام برشه على كوم الكمبوست. 

  جدول رقم 2 :  : مراحل تحضير المستحضرات البيوديناميكية
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املستحضرات 
الكمّيةالزمانكيفية اإلستعمالالبيوديناميكية

كمّية 
العضو احليواين

خمصص أساسا للرش على املستحضر 500
التربة

- على األقل مرة يف السنة.
- خالل فصلي اخلريف والربيع.

- الفترة املسائية.
- 1 قرن / هك300 غرام / هك

- إستعمال القرن 5 مرات.

الرش على األجزاء العليا املستحضر 501
للنبتة

- على األقل مرة يف السنة.
- خالل فصل الربيع.

- إستعماله يف الصباح الباكر.
1 قرن / 25 هك5 غرام / هك

2-1 صم3 /خالل فصل الربيعإضافته إىل الكمبوستاملستحضر 502
1 مثانة / 250 هك 10 م3 كمبوست

2-1 صم3 /خالل فصل الربيعإضافته إىل الكمبوستاملستحضر 503
 10 م3 كمبوست

30 صم من األمعاء / 100 
هك

10-5 صم3 /خالل فصل الربيعإضافته إىل الكمبوستاملستحضر 504
- 10 م3 كمبوست

2-1 صم3 /خالل فصل الربيعإضافته إىل الكمبوستاملستحضر 505
 10 م3 كمبوست

- 1 مججمة / 300 هك
 3 أو   2 اجلمجمة  إستعمال   -

مرات.

2-1 صم3 /خالل فصل الربيعإضافته إىل الكمبوستاملستحضر 506
 10 م3 كمبوست

x 30 30 صم من غشاء أمعاء 
بقرة / 100 هك

املستحضر 507
يتم إستعمال عصري هذا 
النبات بعد التخمري برشه 

على كوم الكمبوست
2-1 صم3 /خالل فصل الربيع

- 10 م3 كمبوست

  جدول رقم 3 : كيفية إستعمال المستحضرات البيوديناميكية

مّدة الصلوحّيةمّدة التحريك يف اإلجتاهنيكمّية املاءالكمّية

72 ساعة20 دقيقة35 إىل 50 لتر240 غرام / هك

  جدول رقم 4 :  كيفية إستعمال مستحضر كمبوست الروث
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ختتلف تسميات مس�تحضر كمبوست الروث حسب البلدان 
ومدارس الفالحة البيوديناميكية :

 compost ( »فرنسا : كمبوست الروث حسب »مارياتون -
)CBMT أو de bouse selon Maria Thun

 Bouse de corne( أس�ترالي�ا : روث القرون اجلاه�ز -
)P 500 أو Préparée

)CPP أو Cowpat pit( بقّية البلدان : قالب حفرة البقرة -

◆  المستحضر البيوديناميكي  508

- املادة املس�تعملة : اجله�از اخلضري لنبت�ة ذيل الفرس 
.)Prêle des champs أو Equisetum arvense(

- الغاية من إستعماله : يساعد على مكافحة األمراض الفطرّية 
خاصة وهو غين بالس�يليكا وليس من املس�تحضرات اخلاصة 

بالكمبوست.
- كيفية التحضري : إس�تعمال 1 كلغ م�ن النبات ويغلي يف 
10 لتر ماء، مث يقع إس�تعمال الناتج املصفي حسب كمّية 50 

ملل/10 لتر ماء مطر ورشه على الزراعات البيوديناميكية.

- إّن إس�تعمال املس�تحضرات البيوديناميكي�ة على األقل 
مرة يف الس�نة تس�اعد على املصادقة على الضيعة يف املرحلة 

اإلنتقالية.
- أثبتت نتائج البحوث أّن جناعة املس�تحضرات البيوديناميكية 
تكون أفضل عند إستعماهلا بالكامل، أي املستحضرات املعدنية 
والعضوية )500 و501( ومستحضرات الكمبوست )502، 

503، 504، 505، 506 و507(.
- ننصح الفالح بتخصيص مساحة من الضيعة لزراعة النباتات 
الطبية اخلاصة بتحضري املستحضرات البيوديناميكية واملتأقلمة مع 

الظروف املحلية.
- كما نوصي املتدخلني يف القطاع مبزيد التكوين امليداين يف جمال 
تقنيات حتضري وكيفية إستعمال املس�تحضرات البيوديناميكية 

على مستوى الضيعة.

العالم�ات المدرج�ة ضم�ن رزنام�ة الفالح�ة 
البيوديناميكية

رزنامة الفالحة البيوديناميكية

تعترب رزنامة الفالحة البيوديناميكية من أهّم العناصر اليت تعتمد 
عليها الفالحة البيوديناميكية وهي رزنامة ش�هرية يقع حتضريها 
بالتعاون مع علم�اء الفلك ويدرج هبا التقنيات الزراعية اليومية 
وذل�ك باالعتماد على مرور القم�ر والكواكب األخرى أمام 

خمتلف األبراج السماوية )12 برجا(.
 زيادة عن دور الش�مس وتأثريها على أنشطة الكائنات احلية، 
ميّر القمر كل ش�هر أمام خمتلف األبراج وعند مروره أمام كل 
برج يدعم قوى عنصر من العناص�ر احلياتية األربعة )األرض، 
املاء، اهلواء واحلرارة )النار(( واليت بدورها تدعم جزء من أجزاء 
النبت�ة )اجلذور، األوراق، األزه�ار و الثمار( وبناءا على ذلك 
ميكن تقسيم األنشطة الفالحية إىل فترات خمتلفة ويبّين اجلدول 
رقم 5 العالقة بني خمتلف األبراج والعناصر احلياتية وأجزاء النبتة 

واألنشطة الفالحية.

يق�دم اجلدول رق�م 6 عالمات خمتلف األب�راج والكواكب 
ووضعيات القم�ر اليت تدرج )كله�ا أو البعض منها( ضمن 

رزنامة الفالحة البيوديناميكية.
مالحظات 
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األنشطة الفالحية املناسبة أجزاء النبتة 
املناسبة  العناصر  احلياتية  األبراج 

فترة األوراق: البذر والعناية واجلين ملختلف اخلضر الورقية.  األوراق  املاء  احلوت 

فترة الثمار: البذر والعناية واجلين ملختلف الزراعات والغراسات الثمرية 
)اليت تنتج مثارا باجلزء العلوي للنبتة( 

الثمار  النار/احلرارة  احلمل 

فترة اجلذور: البذر والعناية واجلين ملختلف اخلضر العرقية.   اجلذور  األرض  الثور 

فترة األزهار: البذر والعناية واجلين ملختلف النباتات الزهرية.   األزهار  اهلواء/اإلضاءة  اجلوزاء 

فترة األوراق: البذر والعناية واجلين ملختلف اخلضر الورقية.  األوراق  املاء  السرطان 

فترة الثمار: البذر والعناية واجلين ملختلف الزراعات والغراسات الثمرية 
)اليت تنتج مثارا باجلزء العلوي للنبتة( 

الثمار/البذور  النار/احلرارة  األسد 

فترة اجلذور: البذر و العناية واجلين ملختلف اخلضر العرقية.   اجلذور  األرض  العذراء 

فترة األزهار: البذر والعناية واجلين ملختلف النباتات الزهرية.   األزهار  اهلواء/اإلضاءة  امليزان 

فترة األوراق: البذر والعناية واجلين ملختلف اخلضر الورقية.  األوراق  املاء  العقرب 

فترة الثمار: البذر والعناية واجلين ملختلف الزراعات والغراسات الثمرية 
)اليت تنتج مثارا باجلزء العلوي للنبتة( 

الثمار  النار/احلرارة  القوس 

فترة اجلذور: البذر والعناية واجلين ملختلف اخلضر العرقية.   اجلذور  األرض  اجلدي 

فترة األزهار: البذر والعناية واجلين ملختلف النباتات الزهرية.   األزهار  اهلواء/اإلضاءة  الدلو 

 جدول رقم 5 : العالقة بين مختلف االبراج والعناصر الحياتية 
وأجزاء النبتة واألنشطة الفالحية

أنموذج لرزنامة الفالحة البيوديناميكية

نقدم من خ�الل اجلدول رق�م 7 أمنوذج لرزنام�ة الفالحة 
البيوديناميكية خالل العش�رة أّيام األوىل لش�هر ديسمرب سنة 

.2006
نستنتج من خالل جدول رقم 7 أّن الشمس أمام برج العقرب 
وبالتايل هنالك تدعيم لألوراق خالل هذه الفترة لكن هذا بصفة 

عامة.

أّما إذا تعمقنا أكثر وقرأنا الرزنامة يوميا  فنستنتج ما يلي:
- يوم اجلمعة 1 ديسمرب: الشمس متّر أمام برج العقرب والقمر أيضا 

أمام برج العقرب وبالتايل فإّن هذه الفترة مناسبة جّدا لألوراق.

- يوم الس�بت 2 ديسمرب على الس�اعة الواحدة يدخل القمر 
أمام برج احلمل، إذن هذه الفترة مناس�بة للثمار، لكن خالل 
هذا الوقت هنالك نقطة »Pg« وبالتايل جيب تفادي األنش�طة 

الفالحية بداية من يوم اجلمعة على الساعة العاشرة.
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عالمات أخرىالكواكباألبراج

احلمل
☉الشمس♈

)N.ascendant( عقدة صاعدة
)قطع القمر ملسار الشمس و هوصاعد(

☊

الثور
عقدة نازلة )N.descendant(☺قمر مكتمل♉

)قطع القمر ملسار الشمس و هو نازل(
☋

اجلوزاء
 قمر صاعد )L. ascendante( ☻قمر جديد♊

السرطان
 قمر نازل )L. descendante( ♁األرض♋

األسد
♌)Vénus( الزهرة♀

)Apogée( أعلى قمة
)القمر يف أعلى قمة بالنسبة لألرض(

Ag

العذراء
♍)Mercure( عطارد☿

)Périgée( أقل قمة
)القمر يف أخفض قمة بالنسبة لألرض(

Pg

☍تقابل )Opposition(♂مارس )Mars(♎امليزان

☌جتانب )Conjonction(♃املشتري )Jupiter(♏العقرب

كسوف )Eclipse(♄زحل )Saturne(♐القوس
خسوف )Occultation(♅أورانوس )Uranus(♑اجلدي
الدلو

♒)Neptune( نبتون♆)Trigone( ثالثي

----تفادي األنشطة♇بلوتون )Pluton( ♓احلوت

 

 جدول رقم 6 : العالمات المدرجة برزنامة الفالحة البيوديناميكية

- يوم األحد 3 ديس�مرب على الس�اعة 17 يدخل القمر أمام 
برج الثور، إذن هذه الفترة مناس�بة للجذور، لكن مبا أّن خالل 
هذا الوقت هنالك عقدة ناجتة عن قطع كوكب مارس مس�ار 
الشمس على الس�اعة 2 فإّن تفادي األنشطة الفالحية يتواصل 

إىل حدود يوم اإلثنني 4 ديسمرب على الساعة الثانية.
- يوم اإلثنني 4 ديسمرب بداية من الساعة الثانية: ال يزال القمر 

أمام برج الثور وبالتايل هذه  الفترة مناسبة للجذور.
- يوم الثالثاء 5 ديسمرب: تواصل فترة اجلذور ويتزامن ذلك مع

- يوم األربعاء 6 ديس�مرب: دخول القمر أمام برج اجلوزاء على 
الساعة السادس�ة وبالتايل مواصلة فترة اجلذور إىل حدود الساعة 
اخلامسة وبداية من الساعة السادسة ننتقل إىل فترة األزهار. كما أّن 
خالل هذا اليوم وعلى الساعة اخلامسة يبدأ القمر يف الزنول وبالتايل 
بداية من الساعة 12 من نفس اليوم ندخل يف الفترة اخلاصة بالغراسات 

)Période de plantation( وذلك ألّن القمر يف حالة نزول.
- وهكذا دواليك...

ظهور قمر جديد بداية من الساعة الثانية.

•
••
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So

le
il 

Date Lune 
devant

Position 
des 

planètes
Lune 

☽ou ☾
Elément 
touché

Organe )type de fructification( 
stimulé

So
le

il 
en

 S
co

rp
io

n

1.Ve ♓ ☉-♏  Eau Feuille jusqu’à 10…...
2.Sa ♈1 Pg1 Chaleur ……………………….
3.Di  ♉17 ♂☋2 Chal/Ter ……………………….
4.Lu ♉ Terre Racine après 2
5.Ma ♉ ☻2 Terre Racine
6.Me ♊6 5  Ter/Air Racine jusqu’à 5, après 6 fleur. 

Début période de  plant. 12
7.Je ♊ Air Fleur
8.Ve ♋8 Air/Eau Fleur jusqu’à 7, après 8 feuille
9.Sa ♌23 Eau Feuille jusqu’à 22 …...

10.Di ♌ ♄☌ Chaleur ……………………….

جدول رقم 7: رزنامة الفالحة البيوديناميكية خالل الفترة 1-10 ديسمبر 2006 
Décembre 2006 (Décade 1(

- يوم األحد 10 ديس�مرب هنالك خس�وف ناتج عن تواجد 
كوكب زحل بني القمر والشمس مّما يستوجب تفادي األنشطة 

الفالحية بداية من يوم السبت 9 ديسمرب على الساعة 22.

مالحظات:
- إّن املواقيت املدرجة ضمن رزنامة الفالحة البيوديناميكية هي 
حس�ب توقيت غرينيتش وعلى كل دولة األخذ بعني االعتبار 

فوارق التوقيت عند تطبيق هذه الرزنامة.
- نش�ري إىل أّن املركز الفين للفالحة البيولوجية بصدد االتصال 
باألطراف الدولية املعنية لنشر رزنامة الفالحة البيوديناميكية على 
موقع واب املركز لإلس�تئناس هبا يف األعمال الفالحية بالنسبة 

للفالحني الذين يتعاطون الفالحة البيوديناميكية.    

اإلنتاج الحيواني وفق النمط البيوديناميكي

هتتم الفالح�ة البيوديناميكية بالتأثريات الكونية الغريمرئية على 
النب�ات واحليوان. فقد ثبت مثال وجود قوى باطنية تتأتى من 

 

باطن األرض يف اجت�اه األعلى لتتثبت يف النب�ات. وملّا تتغذى 
احليوانات من ذلك النبات فإّن املخلف�ات )الغبار( اليت تفرزها 
ه�ذه احليوانات توفر احلاجيات الضرورية لنمو النبات عرب التربة 
املفعمة باحليوية والنشاط. كما تبني أّن احليوانات اليت تولد وتترىب 
يف نف�س الضيعة ع�ادة ما تكون يف صحة جيدة وذات نس�بة 
خصوبة مرتفعة وملدة طويلة. وبالتايل، فإّن تواجد اإلنتاج احليواين 
يف الضيعة البيوديناميكية مهما. فممارسة هذا النمط من االنتاج 
ال تتطلب فقط من املريب االلت�زام التام مبجموعة من املعايرياليت 
ختص خمتلف النواحي املتعلقة بالتربية احليوانية )التغذية،الصحة...( 
واملضبوطة بكراس الشروط »Demeter« بل تقتضي أيضا وعيا 
فكريا ومعرفة جيدة وقدرة على حتليل الظواهر. ومن خالل هذا 
التقري�ر، نقدم ملحة عن  بعض خصوصيات اإلنتاج احليواين يف 
الفالحة البيوديناميكية وأوهلا ما خيص مصدراحليوانات. إذ يتعني 
يف هذا الصدد، إعطاء األولوية للحيوانات اليت وقع تربيتها وفق 
الطريق�ة البيوديناميكية تليها احليوانات ذات املصدر البيولوجي 
مّث يف مرحلة ثالثة احليوانات املتأتية من وحدات إنتاج عادية يف 
صورة دخول املريب اىل املنظومة البيوديناميكية. على سبيل املثال 
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ويف ص�ورة عدم توف�ر احليوانات املرباة وف�ق منط الفالحة 
البيوديناميكية :

◆ ميك�ن القبول بطيور حلم  مّت تربيته�ا وفق النمط البيولوجي 
بدون إعتبار س�نها أو النمط العادي شريطة أن ال يتعدى سّنها 
3 أّيام. يف حني مينع تربية الطيور البياضة املتأتية من مستغلة تنتج 
على الطريقة العادية ويس�مح باقتنائها من مستغلة تنتج حسب 
منط الفالحة البيولوجية على أن اليتجاوز س�نها 18 أسبوعا. 

علما أّنه حيبذ إختيار السالالت ذات النمو البطيء.

◆ بالنسبة للمجترات ونخص بالذكر األغنام والماعز، فيمكن 
أن تتأتى م�ن وحدات تربية بيولوجي�ة أو عادية مهما كان 
نوع إنتاجها )حليب، لحم( دون ضبط الس�ن القصوى عند 
الدخول في نمط الفالحة البيوديناميكية. بينما تّم تحديده ب� 
45 يوم بصورة اس�تثنائية ولفترة إنتقالية تنتهي سنة 2016  
حس�ب ما نص عليه كراس الشروط التونسي بالنسبة لصغار 
األغنام والماعز العادية وذلك عند تكوين القطيع للمرة األولى 
وف�ي غياب العدد الكافي من الحيوانات المرباة على الطريقة 

البيولوجية.
يتعني توفري مسكن صحي وفضاءات خارجية مناسبة وجتهيزات 
مالئمة هلذه احليوانات قصد متكينها من التصرف بصورة طبيعية 
والتنقل براحة وتناول الغذاء واملاء بسهولة. كما ال ميكن بترها 
مثل قطع املنقار أو إزالة القرون ما عدى يف حاالت استثنائية ميكن 
الترخي�ص يف بعض هذه العمليات. مع العلم وأّن قرون األبقار 
خصوصا تشكل عنصرا مهما يف حتضري املستحضرالبيوديناميكي 
»روث القرون« رقم 500 الذي يس�اهم يف حتسني خصوبة 

وحيوية التربة.

أّما على مستوى التغذية، فينبغي على املريب توفري عالئق متوازنة 
تليب االحتياجات الغذائية للحيوانات للحصول على نتائج طّيبة. 
فكل تغذية خمتلة تؤثر س�لبا على اإلمكانيات اإلنتاجية واحلالة 
الصحي�ة  للحيوانات. ومن مميزات التغذية احليوانية يف الفالحة 
البيوديناميكي�ة أن تكون منتجة حس�ب قواعد اإلنتاج النبايت 
وهذا ما يس�توجب استعمال املستحضرات البيوديناميكية اليت 
يتّم حتضريها بأساليب معتمدة على علم الط�اقة الكونية ويتّم 
استخدامها يف إعادة إحياء التربة والنبات وحتسني نوعيتها وأيضا

احترام رزنامة الفالحة البيوديناميكية. واجلدير بالذكر كذلك أّنه 
ال ميكن استعمال املضادات احليوية واألدوية املضادة للككسيديا 
ومنش�طات النمو واملواد املحورة جيني�ا يف تغذية احليوانات. 
وينبغي أن ال حتتوي على أعالف منتجة على الطريقة العادية إال 
يف حالة اس�تثنائية واحدة وذلك بنسبة ال تتعدى 10 % )مادة 
جافة( عند تس�مني الديوك الرومية إىل حدود األسبوع العاشر 
من عمرها. يف حني يس�مح  يف الفالحة البيولوجية باستعمال 
أغذية غري بيولوجية بنس�بة 20 % للمجترات و30 % لغري 
املجترات بصورة اس�تثنائية وخالل فترة انتقالية تنتهي إىل سنة 
2016 وذلك حس�ب ما نص عليه كراس الشروط التونسي 

لالنتاج احليواين البيولوجي.

إىل جانب ذلك، ميكن للمريب تغذية احليوانات بواسطة االعالف 
املنتجة خالل الفترة االنتقالية حنو النمط البيوديناميكي ش�ريطة 

احترام الشروط اآليت ذكرها : 
- يس�مح باستعمال االعالف املنتجة يف الضيعة نفسها خالل 
الس�نة األوىل من املرحلة االنتقالية اىل الفالحة البيوديناميكية 
بنس�بة ال تتج�اوز 20 % )مادة جافة( م�ن العليقة اليومية 

للحيوانات.
- ينبغي أن ال تتعدى نسبة االعالف املنتجة خالل السنة الثانية 
أو أكثر من املرحلة االنتقالية اىل منظومة الفالحة البيوديناميكية 
يف الضيعة نفس�ها أو خارجها 50 % )مادة جافة( من العليقة 

اليومية للحيوانات.
- ميكن تغذية احليوانات بواس�طة أعالف منتجة على الطريقة 
البيولوجية ش�ريطة أن ال تفوق نسبة 20 % )مادة جافة( من 
العليقة اليومية للحيوانات. ويف حاالت استثنائية، ميكن الترفيع 

يف هذه النسبة اىل حدود 50 % )مادة جافة(.
- جيب أن التتجاوز نس�بة االعالف املنتج�ة خالل املرحلة 
االنتقالي�ة اىل الفالحة البيوديناميكي�ة يف الضيعة مع االعالف 

البيولوجية 50 % من العليقة اليومية للحيوانات.

- يتّم رع�ي األراضي اليت متر بفت�رة انتقالية اىل منط الفالحة 
البيوديناميكية من قبل صغار احليوانات والنعاج واألبقار اليت هي 

.)Tarissement( يف مرحلة الغرز أو اجلفاف
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- ينبغي أن ترعى  النعاج وأبقار احلليب وحيوانات التس�مني 
)خالل الثالثة أش�هر األخرية(  والدج�اج البياض يف أراضي 

مصادق عليها يف الفالحة البيوديناميكية.

علما أّنه من الضروري تسجيل مجيع املعطيات املتعلقة باملستغلة 
يف كراس اإلنتاج احليواين حس�ب منط الفالحة البيوديناميكية 
الس�يما فيما خيص مصدر املواد الغذائي�ة ونوعيتها وكمياهتا 

وطريقة استعماهلا.
مقارنة  بالنمط البيولوجي، فإّنه يسمح باستعمال املواد الغذائية 
املنتجة خالل الفترة اإلنتقالية بنسبة 30 % مع إمكانية الترفيع 
يف هذه النس�بة إىل حدود 60 % إذا كانت هذه املواد متأتية 

من نفس املستغلة.
وخبصوص عملية التناسل، فهي  ترتكز يف الفالحة البيوديناميكية 
على التخصيب الطبيعي ويف هذا النطاق وجب التأكيد على أمهية 
مفعول الذكر )Effet mâle( وتربيته يف الضيعة البيوديناميكية 
نفسها. كما ال ينصح باستعمال التلقيح االصطناعي وال يسمح 
بنقل اجلنني )Transfert d’embryon( واس�تخدام اهلندسة 

الوراثية. وقد أفضت التجارب يف هذا الصدد اىل ما يلي :

* تعد الفترة اليت تس�بق اكتمال القمر )Pleine lune( واليت 
تقدر ب� 48 ساعة أفضل الفترات للتزاوج. وما ينصح به املريب 
هو املراقبة املستمرة للحيوانات خالل هذه املدة. مع اإلشارة اىل 
ضرورة تفادي إجراء العمليات اجلراحية على احليوان واإلنسان 
خالل فترة اكتمال القمر نظرا لقوة تدفق الدم يف تلك الفترة. 

* خالل العقد القمري�ة )Nœuds lunaires( وعندما يكون 
القمر يف أقرب نقطة بالنسبة لألرض )Périgée(، هنالك امكانية 

لوالدة  صغار تعاين من مشاكل صحية أو نقص يف احليوية.

وللعناي�ة باحليوانات ال�يت يقع تربيتها حس�ب قانون الفالحة 
البيوديناميكي�ة من حيث الناحية الصحية، وجب يف مرحلة أوىل 
أخذ االحتياطات الوقائية الالزمة على مستوى اختيار السالالت 
وتوفري أسباب الراحة وتلبية االحتياجات الغذائية لضمان سالمة 
القطيع وال يقع اللجوء إىل العالج إال إذا تعرضت هذه احليوانات 
إىل مشاكل صحية ويكون ذلك أّوال باستعمال األدوية البيولوجية 
واالنتروبوزوفية )Anthroposophiques( والتجانسية والطبيعية 

مّث األدوية البيطرية العادية أو املضادات احليوية )دون التالقيح 
والعالج ضد الطفيليات اخلارجية( شريطة عدم جتاوز3 أدوية 
بالنس�بة للحيوانات ذات دورة حياتية تفوق الس�نة والعالج 
الواحد بالنس�بة للحيوانات ذات دورة حياتية تقل عن السنة. 
ويف صورة ع�دم احترام هذه الش�روط، تب�اع احليوانات 
باعتباره�ا عادية أو متر بفترة انتقالية ثانية. مع االش�ارة  إىل 
ضرورة تضاعف فترة االنتظار القانونية عند اس�تعمال األدوية 
البيطري�ة العادية واحترام مّدة دنيا تقدر ب� 48 س�اعة يف 
صورة عدم  حتديدها. كما مينع استعمال اهلرمون املعد لتزامن 
الشبق )Synchronisation des chaleurs( أو للترفيع من 

منو احليوانات. 

أّما بشأن مّدة نقل احليوانات إىل املذبح، فينبغي أن تكون قصرية 
قدراإلمكان قصد جتنب اإلجهاد واالنفعاالت وأن ال تتجاوز إن 

أمكن 200 كم يف الفالحة البيوديناميكية.

ختضع تربية النح�ل بدورها إىل عديد الش�روط على خمتلف 
املستويات وهي تكتس�ي أمهية بالغة يف الفالحة البيوديناميكية 
إذ يتعني عموما أن يتكون الغط�اء النبايت املتواجد حول موقع 
املنحل م�ن زراعات منتجة وفق منط الفالح�ة البيوديناميكية 
أو من�ط الفالحة البيولوجية أو نبات�ات طبيعية. كما ينبغي أن 
يتّم اس�تعمال الشمع املتأت�ي من وحدات إنتاج  بيوديناميكية 
أو بيولوجية أو كش�ط األطر وأن تعتم�د تغذية النحل خالل 
الظروف املناخية القاسية أساس�ا على مواد بيوديناميكية و يف 

حاالت استثنائية على مواد بيولوجية.

على الصعيد الصحي، حتتل عملي�ة الوقاية من األمراض املرتبة 
األوىل يف جم�ال تربية النحل تليها العالج الذي يتّم باس�تعمال 

املواد املرخص هبا على غرار :

)Tisanes de plantes( تيزانا النباتات -

 Acide formique, Acide oxalique, Acide acétique -
 Acide lactique

  Bacillus thuringiensis -

 ... Carbonate de sodium -
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وقد أثبتت التجارب يف هذا اإلطار، مدى أمهية استعمال تيزانا 
النباتات يف املحافظة على صحة طوائف النحل يف فصل الشتاء 

على غرار :
 )Achillea millefeuille( نبتة االخيلية -

)Matricaria recutita( نبتة البابونج -

)Taraxacum officinalis( نبتة اهلندباء الربية -

)Valeriana officinalis( نبتة الناردين -

 )Cendres de varroa( كما بّينت أيضا جدوى استعمال رماد الفاروا
يف مقاوم�ة الفارواز )Varroase( ويك�ون ذلك أوال حبرق  
الفاروا )Incinération( مّث حتريك الرماد املتحصل عليه ملدة 
س�اعة )Dynamisation( وأخريا رشه  بني األطر وذلك ملّا 

يتواجد الشمس والقمر أمام برج الثور )قبل هناية نوفمرب(.
ختاما ، نشري إىل أمهية ميزات املنتجات البيوديناميكية من حيث القيمة 
الغذائية والطاقة احليوية وإىل انعكاساهتا االجيابية على صحة اإلنسان. 
فقد بينت املراجع على سبيل املثال فيما خيص حليب البقر املرىب على 
الطريقة البيوديناميكية أّنه حيتوي على نسبة هامة من األمحضة الدهنية 
)oméga 3،acide linoléique conjugué( و أّن�ه يقّلل 

من احلساسية والربو )asthme( لدى األطفال.

تحضير المنتوجات البيوديناميكية

تبّين املواصف�ات البيوديناميكية اخلاصة بالتحويل، اإلطار الذي 
تصّنع في�ه املنتجات البيوديناميكية وذلك للحفاظ على جودهتا 
ولتحس�ني قيمتها الغذائية، كما توفر هذه املواصفات األسس 
القانونية اليت تلزم مجيع األطراف املتعاقدة بضمان جودة وسالمة 

املنتجات البيوديناميكية.

مكّونات المنتجات المصّنعة وفق المواصفات 
البيوديناميكية

تتكون املنتجات املصّنعة وفق املواصفات البيوديناميكية اخلاصة 
بالتحضري، من نباتات و/أو منتج�ات حيوانية مّت إنتاجها وفق 
املواصفات البيوديناميكية واليت جيب احلفاظ على جودهتا العالية 

وحتسني خصائصها حبيث تتناسب مع احتياجات املستهلك.

ومن أهّم أه�داف حتضري املنتجات البيوديناميكية، احلفاظ وإن 
أمكن حتسني اخلصوصيات اليت يتميز هبا املنتوج إثر إنتاجه وفق 
الطريقة البيوديناميكية وإختيار أساليب التحويل املناسبة للمنتوج 
والحتياجات املس�تهلك بش�كل عام، وجتنب قدر اإلمكان 
املدخالت وامللحقات اليت تصبح غري ضرورية عند اس�تخدام 

املواد اخلام البيوديناميكية عالية اجلودة.

يت�ّم تقييم الغ�ذاء البيوديناميكي بواس�طة حتاليل حس�ية 
ميكروبيولوجية  وحتاليل   )Analyse organoleptique(
وذلك نظرا لتأثري جودة املكونات املس�تعملة وطريقة التصنيع 

الغذائي على جودة الغذاء.

كما يتميز الغذاء البيوديناميكي بكونه منتوج مكوناته واضحة 
ومراحل إنتاجه ش�فافة، للتّجار واملستهلكني، علما بأّن البيان 
الواضح من قب�ل املنتج حول مكونات وتاريخ املنتوج هو أول 

شرط لتحضري املنتجات البيوديناميكية . 

حيجر عند حتضري املنتجات البيوديناميكية استعمال الطرق التالية:
- معاملة املنتجات البيوديناميكية بواسطة الفرن الكهرومغناطيسي 

.)Micro-onde(
- حتسني املذاق بإضافة املنكهات. وميكن استخدام مستخلصات 

النباتات العطرية والتوابل لتطوير املنتجات.
- تعريض األغذية واملكونات املس�تخدمة يف تصنيع املنتجات 
البيوديناميكّية لإلشعاع )Irradiation( بواسطة األشعة املؤينة 

.)Rayonnement ionisant(
- اس�تعمال كل املواد واملكون�ات الغذائية وملحقات الصنع 

املحولة جينيا أو املتأتية من كائنات حمورة جينيا.
- معاجلة املنتجات البيوديناميكّية  بالغاز ضد الطفيليات أو النمو 

.)N2  أو اآلزوت CO2 باستثناء استخدام(

تركيبة المنتج�ات المصّنعة وفق المواصفات 
البيوديناميكية

من حيث املبدأ، ميكن فقط للمنتج�ات الفالحية )مبا يف ذلك 
احليوانات واملنتج�ات احليوانية( اليت مّت إنتاجها وفق الطريقة
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البيوديناميكية واخلاضعة هلي�كل مراقبة وتصديق، واملدخالت 
وامللحق�ات البيوديناميكية أن تس�تخدم لتحض�ري املنتجات 

البيوديناميكية.
كما حتت�وي اللصيقة على قائمة املكونات وهي بيان ش�امل 
يتضمن نوعية املواد األولية ويتم احتس�اب النسبة املئوية لكل 
مكون باالعتماد على وزنه عندما يتّم إدراجه يف عملية التصنيع 
و ال يتم احتس�اب املاء وامللح والكائنات الدقيقة املستعملة يف 
الصناعات الغذائية )مثل اخلمرية عند إنتاج اجلنب(، يف النس�ب 

املئوية للمكونات . 

عند استعمال امللح يف حتضري املنتجات املصّنعة وفق املواصفات 
البيوديناميكية، يس�مح باحتوائه على كربونات الكالس�يوم 
)Carbonate de calcium( ك�عام�ل ض�ّد الت�صلب 
)Antiagglomérant( أو الذوبان )Fluidifiant(. وبالنسبة 
ملض�ادات التصلب األخرى جيب أخ�ذ إذن كتايب من هيكل 
املراقبة والتصديق وتوثيق هذا الطلب وإثبات أّنه ال ميكن للمصّنع 
اس�تخدام امللح مع كربونات الكالسيوم أو من دون مضادات 

التكتل عند تصنيع املنتوج.

ويف حالة عدم توفر منت�وج أو مدخل أو ملحق بيوديناميكي، 
ميكن استعمال منتجات حسب األولويات التالية :

• منتج�ات بيولوجية مص�ادق عليها من قب�ل هيكل مراقبة 
وتصديق معترف به.

• منتج�ات مص�ادق عليها وفق املواصف�ات األوروبية عدد 
.2007/834

• منتجات غري مصادق عليها واملدرجة يف امللحق السادس من 
املواصفات األوروبية عدد 2007/834. 

ضم�ان الج��ودة عن�د ت�حضي�ر المنتجات 
البيوديناميكية

يف حال�ة حتضري املنتج�ات البيوديناميكي�ة والبيولوجية و/أو 
املنتجات العادية يف نف�س املصنع جيب تنظيف آالت بعد كل 
دورة إنت�اج وجيب اختاذ االحتياط�ات والتأكد من عدم خلط 
املنتجات  البيوديناميكية مع غريها من املنتجات وجيب أن تسبق 

املنتج�ات البيوديناميكية املنتجات البيولوجية اليت جيب بدورها 
أن تسبق املنتجات العادية. 

جيب اخت�اذ االحتياط�ات والتأكد من عدم خل�ط املنتجات  
البيوديناميكية مع غريها من املنتجات أثناء عملية اخلزن وجيب أن 
تكون مناطق ختزين املنتجات البيوديناميكية منفصلة وموصوفة 
بعالمات واضحة بالنس�بة جلميع املواد اخلام واملنتجات املصّنعة 

جزئيا واملنتجات النهائية.

جيب تنظيم كل وح�دة حتويل بطريقة تضمن ش�فافية تدفق 
السلع )من ش�راء املواد اخلام حىت بيع املنتوج النهائي( وجيب 
توثي�ق تفاصيل تدفق املنتجات وخاصة املنتجات البيوديناميكية 
اليت مّت بيعها وجيب توثيق الوصفة املس�تخدمة وطرق التحويل 

املستخدمة واملكونات واملدخالت وامللحقات كتابيا.

تعبئة وتغليف المنتجات البيوديناميكية

جيب أن خيت�ار املصّنع مواد تغليف حتافظ على جودة املنتجات 
البيوديناميكية وال تأثر على البيئة علما أّنه مينع اس�تخدام املواد 
ال�يت حتتوي على الكلور )مث�ل PVC( لتغليف املواد الغذائية 
البيوديناميكية كما جيب اجتناب اس�تخدام األلومنيوم لتغليف 

املنتجات البيوديناميكية.

إذا كان استخدام األلومنيوم ضروري، جيب استعمال األلومنيوم 
املرسكل.

ينبغ�ي جتنب التعبئة والتغليف حيثم�ا كان ذلك ممكنا، وجيب 
على صاح�ب املصنع  ضمان اجل�ودة اخلصوصية للمنتجات 
البيوديناميكي�ة والنظر يف اآلثار الس�لبية املحتملة على صحة 
املس�تهلك كما جيوز هليكل املراقبة والتصديق طلب البحوث 

ذات الصلة بالعبوة.
م�واصف�ات ت�حوي�ل مختل�ف  الم�نتجات 

البيوديناميكية

تتميز القوانني البيوديناميكية بتوفريها ملواصفات خاصة بتحويل 
»اخلضر والغالل« و»اجلوز واللوز ومنتجات احلبوب« و»اخلبز 
واملعّجنات واحللويات« و»احلبوب« و»النباتات الطبية والعطرية 
والتوابل« و»حتويل وتعبئة وتغليف اللحوم« و»احلليب واأللبان« 
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و»الزيوت والدهون« و»املحليات« و»مستحضرات التجميل« 
و»األلياف واملنسوجات« و»اخلمر«.

ونذكر على سبيل املثال بعض الشروط املوجودة يف املواصفات 
اخلاصة بتحويل اخلضر والغالل :

- إذ ميكن استخدام اإليتيلني )L’éthylène( إلنضاج املوز، وميكن 
 »Agar-agar E 406«و »Pectine E 440« استعمال املدخالت
و »Farine de graines de caroube E 410« عند إنتاج 
املنتجات اليت تنتشر )à tartiner( من الغالل، كما ميكن استعمال 
النشاء البيولوجي واإلنزميات اجلافة الغري متأتية من الكائنات املحورة 

جينيا وعند غسل الغالل جيب استعمال املاء الصاحل للشراب.
- عند جتفي�ف الغالل تت�ّم معاملة الغ�الل ضد االمسرار 
)Brunissement( بعص�ري الليمون أو بعصري الليمون املركز 
 »SO2« البيوديناميكي ومينع حفظ الغالل بثاين أكسيد الكربيت
أو حملول الكربي�ت »solution de sulfate«  وميكن وضع 
الغالل يف املاء املغلي وميكن اس�تخدام الزيوت والدهون النباتية 
)غري املهدرجة( ملكافحة التكتل وال ميكن جتميد الغالل املجففة 

إال بعد إذن هيكل املراقبة والتصديق.

- ينبغي جتنب جتميد الغالل إىل أقصى حد وال يسمح بذلك إال 
يف حالة الضرورة القصوى ويس�مح بعالج الفاكهة باألمحاض 
الطبيعية مثل عصري الليمون أو عصري الليمون املرّكز البيوديناميكي 
وميكن وضع الغالل يف امل�اء املغلي بعض الدقائق قبل التجميد 
)Blanchiment( وال يسمح بإضافة السكاروز أو استخدام 
محض االسكوربيك كمضاد لألكس�دة وال يتم ختزين الغالل 

أكثر من 18 شهرا قبل االستهالك أو التحويل.

- يتم اس�تخراج عصري الغالل من غالل بيوديناميكية طازجة 
وصحية وناضجة باستعمال طرق ميكانيكية ومتنع إضافة السكر 
للعصري ويف حالة صعوبة اس�تخراج العصري، ميكن اس�تخدام 
إنزميات جمففة وليس�ت حمفوظة كيميائيا و مين�ع إضافة ثاين 
أكس�يد الكربيت يف إنتاج عصائر الغالل ويسمح حبفظ عصري 
الغالل بالبسترة )Pasteuration( وبالتربيد وباملعاجلة باحلامض 
الكارب�وين )Acide carbonique( حتت الضغط ويف حالة 
الضرورةميكن إزالة الترسبات من العصري بواسطة الطرد املركزي 

.)Centrifugation(

- عند إعداد كمبوت )Compote( الغالل يتّم تسخني الغالل 
حىت احلصول على مادة لينة بدون إضافة س�كريات ويف حالة 
احلصول على كمبوت حامض ميكن إضافة العس�ل أو السكر 

الكامل أو اخلام.

حسام النابلي ويوسف عمر وسنية احللواين وعماد بن عطية 
وحامت الشهيدي
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تأثير التداول الزراعي واألسمدة العضوية على
 زراعة البطاطا الفصلّية البيولوجية

ين�درج هذا العمل البحثي يف إط�ار برنامج عمل املركز الفين 
للفالحة البيولوجية لس�نة 2011 املتعل�ق بالبحوث التطبيقية 
وتثم�ني نتائج البح�وث من ناحية ودراس�ة جامعية يف إطار 
أطروحة ماجستري إختصاص فالحة بيولوجية باملعهد املتوسطي 

الزراعي بباري بإيطاليا من ناحية أخرى.

إطار وطبيعة وموقع العمل البحثي

الزراعة الثانية نظام التسميدالزراعات السابقةاملوسم الفالحي
موقع التجربة)فصلّية(

2007-2006

السابقة  الزراعات  نفس  إعتماد  مت 
خالل كل موسم :

- فول مصري )مساد أخضر(
- بسباس
- جلبانة

- الشاهد )غطاء أخضر من األعشاب 
الطبيعية(.

- سائل املستسمد
”Molex“ بطاطا - السماد التجاري

ضيعة التجارب 
باملركز الفين للفالحة 
البيولوجية بشط مرمي

- سائل املستسمد2008-2007
”Molex“ قرع أخضر - السماد التجاري

- سائل املستسمد2009-2008
”Grobel“ طماطم - السماد التجاري

- سائل املستسمد2010-2009
”Grobel“ بصل- السماد التجاري

2011-2010
- سائل املستسمد

”Grobel“ بطاطا- السماد التجاري
ضيعة التجارب 

للمجمع املهين املشترك 
للخضر مبنوبة

جدول رقم 1 :  برنامج دراسة تأثير التداول الزراعي واألسمدة العضوية
على زراعة الخضروات البيولوجية 

يهدف هذا العمل البحثي إىل دراسة تأثري بعض الزراعات السابقة 
ونظام التس�ميد على زراعة البطاطا الفصلّية البيولوجية وذلك 
على مستوى اخلصائص الزراعية )النمو اخلضري، اإلنتاجية ...( 
وخصائص خصوبة الترب�ة )الفيزيوكيميائية( وخصائص جودة 
الثمار البيولوجية. كما ستس�اعد النتائج املسجلة على إعتماد 
تداول زراعي مناسب وبرنامج تسميد حمكم من شأنه الرفع يف 

خصوبة التربة وبالتايل حتسني مردودّية الزراعات البيولوجية. 

مّت تركيز هذا العمل البحثي خالل املوسم الفالحي 2011/2010 
مبحطة الدعم التابعة للمجمع املهين املشترك للخضر مبنوبة على 
مستوى قطعة التجارب اخلاصة بالزراعات البيولوجية واملصادق 

 .»IMC« عليها من طرف هيكل املراقبة والتصديق

المنهجّية 

• األصناف املعتمدة : مّت إستعمال بذور بطاطا صنف »آدان« غري 
معاجلة واليت مت توفريها من طرف املجمع املهين املشترك للخضر.

املتوس�طي الزراعي بباري بإيطاليا ميتّد على مخسة سنوات من 
سنة 2007 إىل سنة 2011 )جدول رقم 1(. 

بالنسبة لطبيعة هذا العمل البحثي، فهو عمل متواصل يف نطاق 
برنامج تعاون دويل بني املركز الفين للفالحة البيولوجية واملعهد 
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- نظام التس�ميد : مت تطبيق نوعني من التسميد املرّكز، سائل 
.»Grobel« الكمبوست و السماد التجاري

• املعامالت :
- الزراعات السابقة : وقعت دراسة تأثري ثالثة زراعات سابقة، 

الفول املصري كسماد أخضر و اجللبانة و البسباس. 

النتائج المسجلة

- على مستوى الخصائص الزراعّية 

تتمثل أهّم النتائج املتحصل عليها يف ظروف التجربة يف ما يلي :
-مل تسجل أي فوارق ملموسة بني ثالثة أصناف من الزراعات السابقة 

خبصوص جممل اخلصائص الزراعّية على زراعة البطاطا البيولوجية.

اخلصائص الزراعية
مواد التسميدالزراعات السابقة 

السماد التجاري سائل الكمبوستاجللبانةالبسباسالسماد األخضر 
”GROBEL“

الغطاء اخلضري )%( 
5557605558)بعد 70 يوما من الزراعة(

2,22,82,62,72,3الوزن اجلاف للسيقان )غرام(

10,311,410,311,510,2الوزن اجلاف لألوراق )غرام(

2022212317معدل عدد الدرنات/م2 

1,201,331,211,221,23اإلنتاجية )كلغ/م2(

جدول رقم 2 : الخصائص الزراعية للبطاطا البيولوجية حسب مختلف المعامالت
 )الزراعات السابقة ومواد التسميد(

- على مستوى خصائص جودة درنات البطاطا  

البيولوجية 

تتمثل أهّم النتائج املتحصل عليها يف ظروف التجربة يف ما يلي :
- أثبتت التحاليل أّن إعتماد السماد األخضر كزراعة سابقة ونظام 
التسميد بسائل الكمبوست قد أّديا إىل حتسني جودة درنات البطاطا 
وذلك من حيث الترفيع يف القيمة الغذائية خاصة من مادة اآلزوت. 

- كان البسباس أكثر الزراعات السابقة تأقلما )نسبّيا( خاصة فيما 
خيص اإلنتاجية )1,33 كلغ/م2( مقارنة باملعامالت األخرى.

- سجل التسميد باس�تعمال سائل الكمبوست نتائج متقاربة 
من حيث النمو اخلض�ري واإلنتاجية )1,2 كلغ/م2( مقارنة 
مع السماد التجاري. تعترب اإلنتاجّية ضعيفة بصفة عامة وذلك 
بس�بب مرض امليلديو الذي أصاب الزراع�ة خالل فترة منو 

الدرنات.
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جدول رقم 3 :  خصائص جودة درنات البطاطا البيولوجية حسب مختلف المعامالت
 )الزراعات السابقة و مواد التسميد(

خصائص اجلودة

مواد التسميدالزراعات السابقة 

السماد التجاري سائل الكمبوستاجللبانةالبسباسالسماد األخضر 
”GROBEL“

1,641,551,581,631,55نسبة مادة اآلزوت )%(

1,331,451,351,461,32نسبة مادة الفسفور )%(

1,120,810,780,801,01نسبة مادة البوتسيوم )%(

نسبة احلجم الصغري )> 35 مم( 
4137384037للدرنات )%(

نسبة احلجم املتوسط 
4546434544)بني 35 و 55 مم(  للدرنات )%(

نسبة احلجم الكبري )< 55 مم( 
1416181518للدرنات )%(

- كما أّدت الزراعات الس�ابقة إىل ختفيض ملوحة التربة بنسبة 
55 إىل 67 % و بعد زراعة البطاطا كان ختفيض ملوحة التربة 

بنسبة 28 إىل 35 % . 
- إرتفاع نس�بة كربونات الكلس�يوم اجلملّية من 22 % إىل 
29,5 % بعد زراعة البسباس و33 % على إثر زراعة اجللبانة 

تليها البطاطا. 

- إرتفاع نس�بة كربونات الكلس�يوم النشيط من 11 % إىل 
14,25 % بع�د زراعة البس�باس و15,38 % بعد زراعة 

البطاطا اليت سبقتها زراعة اجللبانة.

-مل تس�جل أي فوارق ملموس�ة بني نظامني التسميد بسائل 
الكمبوست و السماد التجاري من حيث تأثريها على خصوبة 

التربة.

- كذلك تفيد الدراس�ة أّن اس�تعمال الري التسميدي بسائل 
الكمبوس�ت أدى إىل نتائج متقاربة من حيث حتس�ني القيمة 
الغذائي�ة وجودة درنات البطاطا مقارنة باس�تعمال الس�ماد 

 .»Grobel« التجاري

- على مستوى خصائص خصوبة التربة  

الخصائص الفيزيوكيميائية للتربة

- أّدت زراعة الفول املصري كسماد أخضر إىل املحافظة على نسبة 
املادة العضوية يف التربة يف حدود 1 % مقارنة باملعامالت األخرى، 
حيث أّن الفول املصري مّكن م�ن توفري 79 طن/هك من املادة 

اخلضراء اليت تعترب مصدر أساسي لتحسني املادة العضوية بالتربة. 
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ذاكر حلّيم وحسام النابلي 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

فترات حتليل 
املعامالتالتربة

اخلصائص الفيزيوكيميائية

احلموضة 
)pH(

امللوحة 
)dS/m(

املادة 
العضوية 

)%(

الكربون 
العضوي 

)%(

مادة 
الفسفور 
)ppm(

مادة 
البوتسيوم 
)ppm(

نسبة 
الكربونات 
الكلسيوم 

اجلملية
)%(

نسبة كربونات 
الكلسيوم 

النشيط
)%(

قبل الزراعات 
السابقة

السماد األخضر
8,24,310,62020,752211 البسباس

اجللبانة

بعد الزراعات 
السابقة

8,651,9310,6057,500,5927,5013,25السماد األخضر

8,901,400,730,4334,500,5029,5014,25البسباس

8,831,430,730,4354,250,5628,2513,25اجللبانة

بعد زراعة 
البطاطا 

8,243,080,860,4954,750,5731,2514,25السماد األخضر

8,242,880,800,4654,880,5432,1314,88البسباس

8,262,780,800,4664,250,563315,38اجللبانة

نظام التسميد 
بسائل 

الكمبوست
8,292,540,810,4554,830,5532,0814,92

نظام التسميد 
بالسماد التنجاري
GROBEL

8,203,280,850,4961,080,5632,1614,75

جدول رقم 4 :   نتائج تحسين خصوبة التربة من حيث الخصائص الفيزيوكيميائية
حسب مختلف المعامالت )الزراعات السابقة و مواد التسميد(

نستخلص من هذه النتائج :
- ضرورة التنويع يف املواد العضوية عند التسميد والقيام بالتداول 
الزراعي املحكم مع التأكيد على اس�تعمال الس�ماد األخضر 
وأمهّية البقولي�ات مثل الفول نظرا لتأثريه اإلجيايب على خصوبة 

التربة و حتسني مردودية الزراعة الالحقة. 
- كما تش�ري إىل مزيد تثمني الكمبوست عرب استعمال سائل 
الكمبوست يف برنامج التس�ميد البيولوجي والذي أّدى بصفة 
عامة إىل نتائج أحس�ن نس�بّيا من األمسدة العضوية الس�ائلة 

والتجارية. 
- ضرورة تثمني الزراعات السابقة لضمان مردودّية أحسن ودخل 
أفضل للفالح و ذلك عرب زراعة منتوج قابل للتسويق مثل زراعة 
اجللبانة كزراعة أوىل )حيث توفر حوايل 30 إىل 46 طن/هكتار

المراجع

  -  Hlayem, D. 2011. Effect of soil-building crops and 
fertilization on organic potato production under Medi-
terranean conditions at farm level. Mastère en agriculture 
biologique. CIHEAM-I.A.M.Bari en Italie. 69 pp.

من املادة اخلضراء بعد اجلين و اليت متثل مصدر للمادة العضوية( 
مث البطاطا كزراعة ثانية.
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للنس�يج  العالمي�ة  بالمعايي�ر  التعري�ف 
(GOTS( البيولوجي

يعترب سوق املنس�وجات البيولوجية من األسواق احلديثة إذ أّن 
القطن البيولوجي توفر للمرة األوىل على مستوى السوق يف بداية 
التسعينات. ومنذ س�نة 2000، زاد الطلب على املنسوجات 
املصنعة من القطن البيولوجي بش�كل ملحوظ ممّا أدى إىل منو 
االس�تثمارات يف هذا املجال وإصدار مقاييس وقوانني خمتلفة 
تضبط أسس وتقنيات اإلنتاج اخلاصة هبذا القطاع لنجد أساسا 
 )OE : Organic Exchange( معايري التبادل البيولوج�ي
 GOTS : Global Organic( واملعايري العاملية للنسيج البيولوجي

 .)Textile Standard

ونشري أّنه وقع تقدمي معايري التبادل البيولوجي )OE( يف العدد 
التاسع من جملة الفالحة البيولوجية.

تعترب املعايري العاملية للنس�يج البيولوج�ي )GOTS( من أهّم 
القوانني املوحدة لصناعة املنسوجات من األلياف البيولوجية يف 
مجيع أحناء الع�امل. وقد مّت إصدار وبداية العمل هبا منذ س�نة 
2006 لتتّم مراجعتها يف 01 م�ارس 2011 وإصدارها يف 
نس�ختها الثالثة. وهتتّم هذه املعايري إىل جانب متطلبات اإلنتاج 
والعنونة باجلوانب البيئية واإلجتماعي�ة لذا تعترب هذه القوانني 
األكثر اكتماال واألكثر مصداقية بالنسبة للمستهلك نظرا لكوهنا 

حتترم جّل مبادئ التنمية املستدمية.

أسس  المعايير العالمية للنسيج البيولوجي

تضبط هذه املعاي�ري متطلبات مجلة من مراحل اإلنتاج وما بعد 
اإلنت�اج من معاجلة وتصنيع وتعبئ�ة وتغليف و وضع عالمات 
وتسويق وتوزيع جلميع املنس�وجات املصادق عليها مع العلم 
أّن هذه املنسوجات جيب أن يستعمل لتصنيعها على األقّل 70 
% من ألياف بيولوجية. وهتدف هذه املعايري أساس�ا إىل حتديد 
املتطلبات الالزمة لضمان جودة عالية للمنس�وجات البيولوجية 
من مرحلة استعمال املواد اخلام إىل وصوهلا إىل املستهلك أخذا 

بعني االعتبار للجوانب البيئية واإلجتماعية.

األلياف المرخص باستعمالها

جيب على األلياف املس�تعملة لتصنيع املنس�وجات البيولوجية 
حسب املعايري العاملية للنسيج البيولوجي أن تكون :

- مصادق عليها بيولوجّيا حس�ب إحدى القوانني الدولية أو 
الوطنية املعترف هب�ا )القانون األورويب عدد 2007/834 أو 

.)...NOP القانون األمريكي

- مصادق عليها يف فترة التحويل حنو النمط البيولوجي مع ذكر 
ذلك الحقا على مستوى العنونة.

وحتمل املنس�وجات البيولوجية حس�ب هذه املعايري تس�مية 
»بيولوجي« أو تسمية » صنعت ب�� X %  مواد بيولوجية«. 

خالل هذه املراحل، وضعت مجلة من املعايري األساسية وهي :

التحويل والتصنيع

◆ معــايري بيئية: من أهم هذه املعايري نذكر:
- وج�وب الفص�ل الواضح ب�ني املنس�وجات البيولوجية 

واملنسوجات الغري بيولوجية يف مجيع مراحل اإلنتاج.
-  تقييم مجيع املدخالت الكيميائية املرخص باستعماهلا واحترام 
املعايري األساس�ية املح�ددة للتس�مم )Toxicité( والتحلل 

.)Biodégradation( البيولوجي
- منع اس�تعمال جمموعة من املدخالت كاملعادن الثقيلة السامة 
 )Formaldéhyde( »و»الفورمالدييد )Métaux lourds(
واملذيبات العطرية )Solvants aromatiques(  واجلسيمات 
الوظيفية )Nanoparticules fonctionnelles( والكائنات 

املحورة جينيا وأنزمياهتم اخلاصة.
- ضبط اس�تعمال املواد الكيميائية اخلاص�ة بتغيري خصائص 
امتصاص املنسوجات وعدم استعمال زيوت حتتوي على معادن 

ثقيلة أثناء احلياكة.
- وجوب اس�تعمال األوكسيجني وليس الكلور خالل عملية 

التبييض. 
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- منع استعمال أصباغ اآلزو )colorants azoïques(  نظرا 
لكوهنا تطلق مواد آمينّية مسببة للسرطان.

- فرض قيود على األكسسوارات )مثال عدم استعمال البوليفينيل 
كلوريد  )PVC(، النيكل والكروم مسموح به، ...(.

- ضبط أس�اليب الطباعة املس�موح هبا )مث�ال منع الطباعة 
باستعمال املذيبات العطرية(.

- االحتفاظ بس�جالت كاملة عن اس�تخدام املواد الكيميائية 
واستهالك الطاقة واملياه ومعاجلة مياه الصرف الصحي يف حمطات 

املعاجلة مبا يف ذلك التخلص من احلمأة. 

- جيب وجود سياس�ة بيئية حتمل أهداف وإجراءات للحّد من 
النفايات بأنواعها.

 .)PVC( عدم احتواء مواد التغليف على البوليفينيل كلوريد -
وبداية من 01 جانفي 2014، وجب رس�كلة الورق املقوى 

املستعمل يف التغليف.

◆ مواصفات الجودة التقنية والتسمم البشري: تتلخص هذه 
املواصفات أساسا يف نقطتني:

- جيب أن تتحقق مواصفات اجلودة التقنية من خالل اخلصائص 
اليت س�تتميز هبا املنس�وجات البيولوجية عند تعرضها للفرك 

والعرق والضوء والغسل واالنكماش...
- جيب أن تضبط قيود صارمة فيما خيص املخلفات الغري املرغوب 
فيها املتأتية من املواد اخلام املس�تعملة واملنتجات النس�يجية يف 

مجيع حلقات اإلنتاج.

- احترام حرية تكوين اجلمعيات واحلق يف املفاوضة اجلماعية.
- ظروف عمل آمنة وصحية.

- عدم استخدام األطفال كعملة.   
- أجور حمترمة.

- عدم اإلفراط يف ساعات العمل.
- عدم التمييز بني األشخاص.

- توفر العمالة.
- حظر املعاملة القاسية أو الالإنسانية.

جيب على كل متدخل خيضع إىل املراقبة والتصديق حسب املعايري 
العاملية للنسيج البيولوجي )GOTS( االمتثال جلميع املعايري سالفة 
الذكر. وللتحقق من ذلك، جند نظام مزدوج يش�مل التدقيق يف 

موقع اإلنتاج من جهة واختبار الرواسب من جهة أخرى.

نظام ضمان الجودة

- يتم اختيار العمل حبرية.

◆ المعــايير االجتماعية: يعترب حتقق املعايري االجتماعية اخلاصة 
باملعايري العاملية للنسيج البيولوجي احلد األدىن من املعايري األساسية ملنظمة 
العمل الدولية )International Labour Organisation(. لذا 
جيب أن تبين إدارة توافق اجتماعي لضمان أّنه ميكن تنفيذ وتقييم 
مناسب ملواضيع املعايري االجتماعية التالية واملدرجة يف االتفاقيات 

املعمول هبا يف منظمة العمل الدولية:
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- يتّم التعريف باملستويات القصوى للرواسب الغري مرغوب هبا 
داخل هذا القانون.

- يتّم القيام باختبارات الرواس�ب حسب درجة تقييم خماطر 
التلوث.

- ميكن أخذ عينات إضافية من قبل املراقب وإرس�اهلا للتحليل 
يف خمابر حتاليل معتمدة حسب مواصفات »إيزو 17025«.

العالمات والتسميات المستعملة حسب المعايير 
(GOTS( العالمية للنسيج البيولوجي

حتمل املنسوجات البيولوجية حسب هذه املعايري تسميتني:
◆ تسمية »بيولوجي« إذا كانت حتتوي على ما ال يقل عن 95 % 

من األلياف البيولوجية )صورة رقم 1(. 

◆ تسمية » صنعت بــ ....%  مواد بيولوجية« إذا كانت 
حتتوي على ما ال يقل عن 70 % من ألياف بيولوجية )صورة رقم 
2(. لكن جيب يف هذه احلالة عدم اس�تعمال أكثر من 10 % من 
األلياف املصنعة عموما وتصل إىل 25 % كحّد أقصى بالنسبة 

للجوارب واملالبس الرياضية. 

صورة رقم 1: العالمة الخاصة بالمنسوجات البيولوجية 
التي صنعت من 95 إلى 100% من ألياف بيولوجية

صورة رقم 2: العالمة الخاصة بالمنسوجات التي 
صنعت من 70 إلى 94 % من ألياف بيولوجية

المراجع

فــاخر عيــاد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- Global Organic Textile Standard )GOTS(. Version 3.0.

- http://www.global-standard.org.

◆ المصادقـة على وحدة اإلنتاج : لتك�ون عملية املصادقة 
مطابق�ة للمعايري العاملية للنس�يج البيولوجي )GOTS( جيب 

توفر الشروط التالية:
- جيب أن يتم املصادقة على منتجي األلياف )املزارعني( حسب 

قانون دويل أو وطين معترف به.
- جيب أن يك�ون هيكل املراقبة والتصديق قد مّت اعتماده وفقا 
ل�مواصفات »إيزو 65« أو من طرف االحتاد الدويل حلركات 
الزراعة العضوي�ة )IFOAM(. كما جيب أيضا أن يكون قد 
مّت اعتماده للمصادقة وفقا للمعايري العاملية للنس�يج البيولوجي 

.)GOTS Accreditation(
- جيب أن خيضع كل متدخل س�نويا إىل عملية مراقبة وتدقيق 
مينح على إثرها ش�هادة املصادقة وفقا للمعايري العاملية للنسيج 

.)GOTS( البيولوجي
◆ اختـبار الرواسـب: يش�مل اختبار الرواسب ثالثة نقاط 

هامة :
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معطيات حول قطاع الزياتين البيولوجية

متثل مس�احة الزياتني البيولوجية على املستوى العاملي %1,3   
من مس�احة الزراعات واملراعي البيولوجي�ة. وتتفاوت هذه 
املساحة حس�ب القارات كما يبّينه ذلك اجلدول رقم 1. جند 
القارة األوروبية تتصّدر الطليعة بنسبة 74 % من مجلة املساحة 
البيولوجية العاملية وتليها القارة اإلفريقية بنسبة 24 % فأمريكا 
الالتينية مث آسيا. مع العلم وأّن تونس حتتل املرتبة الثالثة عامليا من 

حيث مساحة الزياتني البيولوجية بعد إيطاليا وإسبانيا.

قطاع الزياتين البيولوجية على المستوى 
العالمي

النسبة املئوية )%(املساحة )هكتار(القارة
46374,2 367أوروبا
63124,5 121إفريقيا
7290,2آسيا

1881 5أمريكا الالتينية
--أمريكا الشمالية

4700,1أقيانوسيا

480100 495اجلملة

جدول رقم 1: توزيع مساحة الزياتين البيولوجية 
حسب القارات خالل سنة 2010

 )الوحدة: الهكتار(

املساحةالبلدان
748 140إيطاليا
328 126إسبانيا
384 119تونس
970 56اليونان
920 21تركيا

209 17الربتغال
433 3األرجنتني

874 2فرنسا
800 1املغرب
235 1تشيلي
946قربص
599األردن
470أستراليا

425أوروغواي
418اجلزائر
322كرواتيا
120إيران
94بريو

77سلوفينيا
63ألبانيا

29إفريقيا اجلنوبية
10أذربيجان

4اجلبل األسود
2مالطا

480 495املجموع

كما تش�ري اإلحصائيات العاملية أّن زراع�ة الزياتني البيولوجية 
توج�د يف 24 بلدا وتتفاوت هذه املس�احة من بلد إىل آخر 

حسب ما يبّين ذلك اجلدول رقم 2.

جدول رقم 2: توزيع مساحة الزياتين البيولوجية 
حسب البلدان في العالم خالل سنة 2010 

)الوحدة: الهكتار(

قطاع الزياتين البيولوجية على المستوى 
الوطني

حتتل مس�احة الزياتني البيولوجية الصدارة من حيث مس�احة 
الزراعات البيولوجية بالبالد التونسية. إذ متسح الزياتني البيولوجية 
يف سنة 2010 حوايل 384 119 هكتار أي ما يقارب68 % 

المساحة
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من املساحة اجلملية للزراعات البيولوجية. وتتوزع هذه الزراعة على 
كامل اجلهات بالبالد التونسية. مع وجود تفاوت يف املساحات 
البيولوجّية املزروعة حسب اجلهات حيث جند يف الصدارة والية 
صفاقس تليها املهدية فسيدي بوزيد، كما هو مبني باجلدول رقم 
3. وكما شهدت مس�احة الزياتني البيولوجية بالبالد التونسية 

تطورا مستمرا عرب السنوات كما يبينه الرسم البياين رقم 1.

النسبة املئوية )%(املساحة )هكتار(الوالية
180,30041 49صفاقس
019,40028,5 34املهدية

768,5009 10سيدي بوزيد
147,0505 6سليانة

220,1103,5 4القصرين
543,5003 3املنستري
780,8302,5 2القريوان
497,8001,5 1زغوان
251,3201 1باجة
195,8001 1أريانة
080,10 1سوسة

4

792,500منوبة
785,450قفصة
725,500مدنني
436,800الكاف
338,900قابس

225,800جندوبة
148,450تونس
93,7بزنرت
90,3نابل

56,630بن عروس
5تطاوين
0قبلي

0 0توزر
119383,74100اجلملة

جدول رقم 3: توزيع مساحة الزياتين البيولوجية 
بالبالد التونسية خالل سنة 2010

متثل مساحة الزياتني البيولوجية خالل سنة 2010 حوايل 98 % 
من مساحة الزياتني البيولوجية بالقارة اإلفريقية وحوايل 24 % 

من املساحة اجلملية للزياتني البيولوجية يف العامل.

اإلنتاج والتصدير

ش�هد قطاع زيت الزيتون البيولوجي تطورا من حيث اإلنتاج 
والتصدير كم�ا يبني ذلك اجلدول رق�م 4. ومن خالل هذا 
اجل�دول نتبني أن معدل صادرات زيت الزيتون ال تتجاوز 42 
% من اإلنت�اج اجلملي. مع العل�م وأّن معظم كميات زيت 
الزيت�ون املصدرة هي س�ائبة )En vrac( وال تتجاوز الكمية 
املعلبة 2 % فقط. أّما فيما خيص الوجهات، فمعظم الصادرات 
موجهة للس�وق األوروبية والواليات املتح�دة األمريكية مع 
اإلش�ارة إىل وجود كميات ضئيلة سّوقت لبعض دول اخلليج 

واليابان.

المتدخلين في القطاع

لإلط�الع على قائمة املتدخلني يف قط�اع الزياتني من منتجني 
وحمولني ومصدري�ن عليكم بزيارة موقع الواب اخلاص باملركز 

»www.ctab.nat.tn« يف ركن قائمة املتدخلني.

ملزي�د تطوير وتنمية صادرات زيت الزيت�ون البيولوجي جيب 
العمل على تنويع األس�واق. مع اإلشارة أّن السوق اآلسياوية 
تعترب من أهم األسواق الواعدة يف هذا املجال. ففي غضون إنتاج  املصدر : وزارة الفالحة
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20002001200220032004200520062007200820092010السنوات

 إنتاج زيت
الزيتون )طن(

300010003384006 7213 68412 00020 00025 00020 20014 400

 صادرات زيت
زيتون )طن(

4006003381802 1001 2004 0006 0619 6568 0009 935

 صادرات زيت
 الزيتون/ إنتاج
 زيت الزيتون

)%(

13,560100453132,533,530,538,539,569

رسم بياني رقم 1: التطور السنوي لمساحة الزياتين البيولوجية
 بالبالد التونسية

جدول رقم 4: التطور السنوي إلنتاج وتصدير زيت الزيتون 

المرجع
- IFOAM/FIBL. 2012. The World of Organic 
Agriculture Statistics and Emerging Trends .

فاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- Lettre de Veille du CIHEAM- Hiver 2011- N°16.
كم�ا جيب حّث املصدرين على تصدي�ر زيت الزيتون املعّلب 
والإلنتفاع جبميع مكتس�بات صن�دوق النهوض بتعليب زيت 

الزيتون بتونس.

تار
هلك

ة با
ساح

امل

ضعيف وإستهالك متزايد، تشهد واردات الصني من زيت الزيتون 
كّميات هامة حيث متّثل حوايل 98 % من الكمية املس�تهلكة. 
ومن أهم ال�دول املصدرة إىل الصني هي إس�بانيا 40 % من 

الواردات اجلملية تليها إيطاليا 30 % مّث اليونان 20 %. 

املصدر : وزارة الفالحة
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الفالحة البيولوجية في العالم

قّدرت املس�احة اجلملية للفالحة البيولوجية خالل سنة 2010 
حسب اإلحصائيات الّصادرة يف فيفري 2012 من طرف اإلحتاد 
الدويل حلركات الزراعة العضوية )IFOAM( ومعهد الفالحة 
البيولوجّية بسويس�را )FIBL( ب�80 مليون هكتار خمّصصة 
للزراعات واملراعي والنباتات الربية وتربية األحياء املائية والغابات 

وذلك بزيادة حوايل 800 ألف هكتار بالنسبة لسنة 2009.
تتفاوت مس�احة الفالح�ة البيولوجية املخّصص�ة للزراعات 
واملراعي حسب القارات كما يبينه الرسم البياين رقم 1. فتحتل 
قارة أقيانوسيا )أستراليا( حوايل 32,5 % من مساحة الفالحة 
البيولوجية تليها أوروبا 27 %، مث أمريكا الالتينية ب�22,5 % 

ومازالت مساحة الفالحة البيولوجية يف إفريقيا ضعيفة جّدا.
رسم بياني رقم 1 : توزيع مساحة الفالحة 
البيولوجية حسب القارات خالل سنة 2010

أّما فيما خيص عدد الّدول اليت تتعاطى الفالحة البيولوجّية يف العامل 
فقّدرت ب��160 دولة. ويبّين الرس�م البياين رقم 2 التطور 

السنوي لعدد البلدان يف العامل اليت تتعاطى الفالحة البيولوجّية.

جدول رقم 1: البلدان التي وفرت إحصائيات حول 
الفالحة البيولوجّية خالل سنة 2010

القارات
 العدد
 اجلملي
للبلدان

 البلدان اليت هلا
 إحصائيات حول

الفالحة البيولوجّية

 النسبة املئوية للبلدان اليت
 وفرت إحصائيات حول
الفالحة البيولوجّية )%(

573765إفريقيا

493776آسيا

464598أوروبا
 أمريكا
452964الالتينية

 أمريكا
5240الشمالية

131077أقيانوسيا

21416075العامل

تربز اإلحصائيات حول الفالح�ة البيولوجّية من خالل اجلدول 
رقم 2 أّن :

- املس�احة اجلملية للفالح�ة البيولوجّية تبل�غ 80 مليون 
هكت�ارا منه�ا 37 مليون هكتار زراع�ات ومراعي و43 
مليون هكتارا خمّصصة للغابات والنباتات الربية وتربية النحل 

واألحياء املائية،
- سجلت مس�احة األحياء املائية تقلصا مقارنة بالسنة املاضية 
لتش�مل 23.930 هكت�ار منها 81 % موجودة يف آس�يا 

)19.461 هكتار(،
- أكرب مس�احة خمّصصة للغابات البيولوجية موجودة بأوروبا 

،)% 97(
- متثل إفريقيا القارة اليت هلا أكثر مساحة خمّصصة للنباتات الربية 

وتربية النحل.
- شهدت مساحة الزراعات واملراعي نقصا حبوايل 200 ألف 
هكتار بالنسبة لسنة 2009 وذلك لتقلصها يف آسيا ب�22 % 

ورغم زيادهتا يف أوروبا ب�8 %.

كما جتدر اإلش�ارة إىل أّن 75 % م�ن البلدان يف العامل وّفرت 
إحصائيات حول الفالحة البيولوجّية ومعظمها موجودة يف القارة 

األوروبية )حوايل 98 %( كما يبينه اجلدول رقم 1.

أمريكا الشمالية
% 7,5 أمريكا الالتينية

% 22,5

أقيانوسيا
% 32,5

إفريقيا
% 3

آسيا
% 7,5 أوروبا

% 27
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رسم بياني رقم 2 : تطور عدد البلدان التي تتعاطى الفالحة البيولوجية 

جدول رقم 2 : المساحة الجملية للفالحة البيولوجّية خالل سنة 2010 
)الوحدة بالهكتار( 

 مساحة الفالحة البيولوجيةالقارات
)زراعات ومراعي(

 مساحة النباتات
الربية وتربية النحل

 مساحة تربية
 مساحة الفالحةمساحة الغاباتاألحياء املائية

البيولوجية اجلملية

18517.440.429-1.075.82916.364.414إفريقيا
2.778.2914.821.37719.4615927.619.721آسيا

25.48923.393.828-10.002.08713.360.526أوروبا
16.588.578-8.389.4598.194.6494.469أمريكا الالتينية
2.862.855--2.652.624210.231أمريكا الشمالية

12.145.534--12.144.984550أقيانوسيا
37.041.00442.951.74723.93026.26680.048.675اجلملة )1(
37.041.00443.001.94380.048.675اجلملة )2(

فيما خيص املس�احة املخّصصة للنباتات الربية وتربية النحل فقد 
شهدت منّوا ب� 2 مليون هكتارا مقارنة بسنة 2009 )حوايل %5( 

ومعظم هذه املساحة مرّكزة بإفريقيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.

كما يبّين اجلدول رقم 3 البلدان العشرة األوىل من حيث مساحة 
الفالحة البيولوجّية اليت متسح حوايل 25,6 مليون هكتار ومتثل 

69 % من املساحة اجلملية للفالحة البيولوجية العاملية.
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ويبّين الرس�م البياين رقم 3 البلدان العش�رة األوىل من حيث 
املساحة البيولوجية املخّصصة للنباتات الربية وتربية النحل.

 مساحة الفالحةالبلدان
البيولوجّية )هكتار(

 النسبة
املئوية )%(

أستراليا
األرجنتني

الواليات املتحدة األمريكية
الربازيل
إسبانيا
الصني
إيطاليا
أملانيا

أورغواي
فرنسا

12.001.724
4.177.653
1.948.946
1.765.793
1.456.672
1.390.000
1.113.742
990.702
930.965
845.442

47,0
16,5
7,5
7,0
5,5
5,4
4,3
3,9
3,5
3,3

25.621.63969جمموع البلدان العشرة األوىل
11.419.36531بقية البلدان )150(

37.041.004100العامل

جدول رقم 3: البلدان العشرة األولى في مساحة 
الفالحة البيولوجية

رسم بياني رقم 3 : البلدان العشرة األولى من 
حيث مساحة تربية النحل وإنتاج العسل البيولوجي

التطور )%(عدد املنتجني )2010(عدد املنتجني )2009(عدد املنتجني )2008(القارة
5,0+468.761517.156542.839إفريقيا
36,7-404.733728.264460.762آسيا

7,7+222.470257.641277.362أوروبا
4,3-262.414284.365272.232أمريكا الالتينية
1,2-16.84417.06916.870أمريكا الشمالية

0,2+7.9608.4665.483أقيانوسيا
12,9-1.383.1821.812.8401.578.407اجلملة

جدول رقم 4: التطور السنوي لعدد المنتجين البيولوجيين في العالم

أّما فيما خيص عدد املنتجني فلقد بلغ يف أواخر س�نة 2010 
حوايل 1,6 مليون منتج بيولوجي أي بتقلص يقارب 13 % 
مقارنة بس�نة 2009 )حوايل 0,2 ملي�ون منتج(. وتتراوح 
هذه النس�بة من 36,7 % يف آس�يا إىل 1,2 % يف أمريكا 

الشمالية.

كما تفاوت ع�دد املنتجني من بلد إىل آخر، فقد كان عددهم 
ضئيال ج�ّدا )02( يف كّل من بنقالداش واإلم�ارات العربية 
املتحدة وج�زر املوريس. أّما يف اهلند فق�د بلغ عدد املنتجني 
البيولوجيني 400 551. ويبّين الرس�م البياين رقم 4 البلدان 

العشرة األوىل من حيث عدد املنتجني.

0 2 4 6 8

فنلندا

برازيل

الكامرون

زمبيا

الهند

نميبيا

روسيا

بوليفيا

الصين

املساحة )مليون هكتار(



35 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 10

الفالحة البيولوجية في العالم

رسم بياني رقم 4 : البلدان العشرة األولى من 
حيث عدد المنتجين

فيما خيص اجلمهورية التونس�ية فهي حتتل خالل سنة 2010 
املرتبة 27 عامليا من حيث مساحة الفالحة البيولوجية )زراعات 
ومراعي( واملرتبة الثانية إفريقيا واألوىل عربيا. ومتثل املس�احة 
اجلملية للفالحة البيولوجية بتونس 1,8 % من املساحة اجلملية 
الفالحية، مع العلم وأن هذه النس�بة ال تتجاوز 0,1 % على 

مستوى القارة اإلفريقية و0,9 % على املستوى العاملي.

 فـاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

IFOAM/FIBL. 2012. The World of Organic 
Agriculture Statistics and Emerging Trends .

يبني هذا التقرير أّن مساحة الفالحة البيولوجية شهدت يف سنة 
2010 حتّسنا ضئيال بالنسبة لسنة 2009 وذلك رغم النقص 
الكبري الذي طرأ على مس�احة الزراعات واملراعي يف قارة آسيا 

وذلك بالتوازي مع النقص يف عدد املنتجني.
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• صالون بيوفاخ بالصني 
من 24 إىل 26 ماي 2012 بشنغاي بالصني

www.biofach-china.com/en :موقع الواب

• صالون آسيا للمنتجات الطبيعية 
من 23 إىل 25 أوت 2012 هبونغ كونغ بالصني

www.naturalproductsasia.com :موقع الواب

• املؤمتر الدويل الثاين حول تربية احليوانات العضوية لإلحتاد 
الدويل حلركات الزراعة العضوية

من 12 إىل 14 سبتمرب 2012 هبانربغ بأملانيا
www.ifoam.org/events/ ifoam_ :موقع الواب

conferences/Animal_Husbandry_2012.html

• صالون بيوفاخ اهلند
من 29 نوفمرب إىل 1 ديسمرب 2012 ببنقالور باهلند

www.biofach-india.com :موقع الواب

• صالون بيوفاخ أمريكا
من 20 إىل 22 سبتمرب 2012 ببلتيمور ب�الواليات املتحدة 

األمريكية
www.biofach-america.com :موقع الواب

• معرض املنتجات الطبيعية والبيولوجية بالشرق األوسط 
2012

من 27 إىل 29 نوفمرب 2012 بديب باإلمارات العربية املتحدة
www.naturalproductme.com :موقع الواب

• صالون بيوفاخ أملانيا
من 13 إىل 16 فيفري 2013 بنيورمنبارغ بأملانيا

www.biofach.de :موقع الواب

• الربيع البيولوجي 2012 
من 1 إىل 19 جوان 2012 بفرنسا

www.printempsbio.com :موقع الواب

• مؤمتر حول التجميل الطبيعي والبيولوجي
من 25 إىل 26 سبتمرب 2012 بربلني بأملانيا

www.naturkosmetik-branchenkongress.de :موقع الواب

• صالون بيوفاخ اليابان
من 21 إىل 23 نوفمرب 2012 بطوكيو باليابان
www.biofach-japan.com :موقع الواب

»MACFRUT 2012« الصالون الدويل •
من 26 إىل 28 سبتمرب 2012 بسيزان بإيطاليا

www.macfrut.com :موقع الواب

• الصالون الدويل لإلستثمار الفالحي والتكنولوجي »سيات«
من 10 إىل 13 أكتوبر 2012 بقصر املعارض بالكرم بتونس

www.apia.com.tn :موقع الواب






