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االفتتاحية

تعتبر الفالحة البيولوجية نمط إنتاج ديناميكي ومتطور بصفة مستمرة وخاصة على مستوى التقنيات والقوانين.

مجلة الفالحة البيولوجية

أهمية التكوين في الفالحة البيولوجية

تميزت السنوات األخيرة بتزايد الطلبات على المنتجات البيولوجية وذلك على مستوى التنويع )إنتاج فالحي : 
نباتي وحيواني وإنتاج غير فالحي : نسيج ومواد تجميل...( والكميات والجودة. ويتطلب تحقيق هذه الطلبات 
اإلطالع على آخر المستجدات في تقنيات اإلنتاج والتحويل والتكييف والتسويق من ناحية والمراقبة والتصديق 

من ناحية  أخرى وذلك عبر التكوين الجامعي والمهني والرسكلة.
يؤكد الخبراء على إدراج المحاور التالية في مجاالت التكوين :

- التنمية المستمرة لمعارف مختلف المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية.
- فهم الظروف البيئية للمس�تغلة وذلك بدراس�ة أنواع التربة والظروف المناخية وتوفير كل المعامالت التقنية 

اإليجابية للتحكم في نمو الزراعات والحيوانات وتحسين اإلنتاجية والجودة.
- التركيز على محاور بحوث تنموية ذات مردود مباشر على نتائج المستغلة وذلك بالتعاون المثمر بين الباحثين 

والفالحين وتكامل الخبرات العلمية والتطبيقية.
- اعتماد النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياس�ية ومتابعة تطور طلبات المس�تهلكين والسوق من ناحية 

ومستجدات قوانين المراقبة والتصديق من ناحية أخرى.
- التعاون بين مختلف المتدخلين وتقديم آراء وتجارب وخبرات المنتجين والمستهلكين.
- التمشي الشامل والمستديم واألخذ بعين االعتبار لكل النواحي المرتبطة بحياة اإلنسان.

يرتكز التكوين في الفالحة البيولوجية على حسن فهم المعامالت الطبيعية مع مالءمة التغيرات المناخية واالجتماعية 
واالقتصادية ويتطلب هذا مكونين ذي خبرة واسعة في مجاالت اإلنتاج والتحويل والتسويق وباتصال مستمر مع 
مختلف المتدخلين ويستحسن أن يكون المتدخل غير متخصص في ميدان معين بل ملما بالعديد من المعطيات 

لتسهيل وجود الحلول المالئمة والسريعة.
وتجدر اإلش�ارة أّن التكوين الجامعي والمهني في الفالحة البيولوجية ش�هد تطور سريعا في السنوات األخيرة 
على مس�توى البرامج والوسائل في العديد من بلدان العالم ) منها تونس( وذلك لتكوين الباعثين الجدد وتأطير 

ورسكلة حوالي عشرة ماليين من المتدخلين بصفة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع الفالحة البيولوجية.
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◆ دورة تكوينية في الفالحة البيولوجية

قام المرك�ز الفني للفالحة البيولوجية بتنظيم دورة تكوينية في 
الفالحة البيولوجية خالل الفت�رة الممتدة من 4 إلى 8 جوان 
2012 بمقره بش�ط مريم وذلك لفائدة مجموعة من باعثي 
مش�اريع في إطار اإلرش�اد والتأطير والتكوي�ن في الفالحة 

البيولوجية.
تضمن برنامج هذه الدورة التكوينية عّدة مداخالت تطرقت إلى 

محاور مختلفة:
- أسس ومبادئ الفالحة البيولوجية،

- وضع قطاع الفالحة البيولوجية في تونس والعالم،

◆ يوم تكويني حول تربية النحل حسب النمط البيولوجي

نّظم املركز الفين للفالحة البيولوجية بالتعاون مع املندوبية اجلهوية 
للتنمية الفالحية بباجة يوم تكويين حول تربية النحل حس�ب 
النمط البيولوجي وذلك يف إطار برنامج اإلرش�اد والتكوين يف 
جم�ال الفالحة البيولوجية لفائ�دة الفالحين المنخرطين ضمن 
مجم�ع واد معدن بوالية باجة وذل�ك يوم 31 ماي 2012 

بمقر المجمع بباجة.

وقد قام  بتنش�يط هذا اليوم التكويني ممثل عن المركز الفني 
للفالح�ة البيولوجية وممثل عن ديوان تربية الماش�ية وتوفير 

المرعى. 

◆ يوم تكويني حول النباتات الطبية والعطرية

نّظم املركز الفين للفالحة البيولوجية بالتعاون مع مجعية التفاؤل 
لتأهيل األطفال ذوي اإلعاقات اخلفيفية بقفصة يوم تكويين حول 
النبات�ات الطبية والعطرية لفائدة العاملين في الضيعة البيولوجية 

للجمعية وذلك يوم 29 ماي 2012 بمقر الجمعية بقفصة.

◆ دورة تكوينية خاصة بتأهيل الباعثين الشـبان الراغبين في  
بعث مشاريع فالحية حسب النمط البيولوجي

س�اهم المركز الفني للفالحة البيولوجية في تنش�يط الدورة 
التكويني�ة الخاصة بتأهيل الباعثين الش�بان الراغبين في بعث 
مشاريع فالحية حسب النمط البيولوجي التي نّظمت من طرف 
وكالة النهوض باالس�تثمارات الفالحي�ة وذلك خالل الفترة 
الممت�دة من 28 ماي إلى 9 جوان 2012 بالمركز القطاعي 

للتكوين المهني الفالحي في زراعة الخضروات بشط مريم.

تمثلت مش�اركة المركز في تقديم عّدة مداخالت من طرف 
مهندسي المركز. وقد تناولت المحاضرات المحاور التالية : 

- منهجية التحويل إلى النمط البيولوجي،

- تقنيات إنتاج الكمبوست،

- الزراعات الكبرى وفق النمط البيولوجي،

- زراع�ة الخضروات وفق النم�ط البيولوجي : إنتاج البذور 
والش�تالت البيولوجية، اإلس�تراتيجية المعتمدة في التسميد 
والحماي�ة، اإلمكاني�ات المتاحة لتنويع إنت�اج الخضروات 

البيولوجية،
التسميد  تقنيات  البيولوجي :  النمط  المثمرة وفق  - األشجار 

ومستجدات حول تقنيات الحماية،

- تربية النحل وإنتاج العسل البيولوجي،

- تربية االغنام والماعز وفق النمط البيولوجي،
- تربية الدواجن وفق النمط البيولوجي،

- تسويق منتجات الفالحة البيولوجية،
وتخّللت هذه الدورة التكوينية حصة تطبيقية إلنتاج الكمبوست 
بمحطة تجارب المرك�ز الفني للفالحة البيولوجية إلى جانب 

زيارة ميدانية لمشروع بيولوجي بوالية القيروان.

- إنتاج النباتات الطبية والعطرية وفق النمط البيولوجي،

- الزراعات العلفية وفق النمط البيولوجي،

- المراقبة والتصديق في الفالحة البيولوجية،
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◆ يوم تكويني حول إنتاج وتحويل الحبوب البيولوجية

نّظ�م املركز الفين للفالح�ة البيولوجي�ة، يف إطار مواصلة 
برنام�ج التكوين، يوم تكويين ح�ول إنتاج وحتويل احلبوب 
البيولوجية لفائدة أعضاء الخاليا الجهوية للفالحة البيولوجية 
)المندوبي�ات الجهوي�ة للتنمية الفالحي�ة، مراكز التكوين 
المهن�ي الفالحي، اإلتح�ادات الجهوي�ة للفالحة والصيد 
البح�ري( بكل والي�ات الجمهورية ولمختل�ف الهياكل 
الفالحية )المجامع المهنية، المراكز الفنية، الدواوين( وذلك 
يوم 28 جوان 2012 بالمعهد العالي للعلوم الفالحية بشط 

مريم بوالية سوسة.

تضمن برنامج الدورة أربع مداخالت تطرقت إلى محاور مختلفة:
-  تقنيات إنتاج الحبوب البيولوجية،

- نتائج البحوث حول التس�ميد واألصناف في إنتاج وجودة 
الحبوب البيولوجية،

- تقنيات إنتاج الكمبوست 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 حصص تطبيقية بمحطة تجارب المركز 
الفن�ي للفالحة البيولوجية في مي�دان الخضروات والقوارص 

والنباتات الطبية والعطرية وإنتاج الكمبوست.

- االستثمار في الفالحة البيولوجية.

- تجربة شركة »نابوليس« في تحويل الحبوب البيولوجية.

في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين المركز والفالحين من جهة 
وبين المركز والهياكل الفالحية من جهة أخرى، واصل المركز 
الفني للفالح�ة البيولوجية متابعة التج�ارب الميدانية المرّكزة 

بالضيعات النموذجية. كما تّم تركيز تجارب ميدانية أخرى :

بحوث تطبيقية وتثمين نتائج البحوث

في إطار القي�ام بالبحوث التطبيقية وتثمي�ن نتائج البحوث، 
واصل المركز الفني للفالحة البيولوجية متابعة التجارب التي تّم 
تركيزها بمحطة التجارب التابعة له بش�ط مريم حول التسميد 

والحماية وتأقلم األصناف وإنتاج البذور.

التجارب في محطة المركز

تجارب ميدانية

كم�ا تّم برمجة عّدة تجارب حول زراعة الخضروات الحقلية 
والمحمية خالل الموسم الفالحي 2013/2012.

- مكافحة الزيلي بضيعة لوز بيولوجية بمعتمدية شربان بإعتماد 
مواد بيولوجية جديدة.

- مكافحة حشرة النمشة السوداء بضيعة زيتون بيولوجية بوالية 
زغوان.

- تحديد كلفة إنت�اج بعض الزراع�ات البيولوجية )بطاطا، 
حبوب وخوخ( بضيعات بيولوجية بواليات المهدية وسوس�ة 

وزغوان ومنوبة.

- إنتقاء أصناف القمح الصلب المالئمة للزراعة البيولوجية،
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االتصال والتبليغ

ملتقيات

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

- ي�وم إعالمي ح�ول »مس�تجدات البحث ف�ي الفالحة 
البيولوجي�ة« لفائدة فنيي المندوبي�ة الجهوية للتنمية الفالحية 
بالمنستير وسوسة ورؤس�اء خاليا اإلرشاد الفالحي ومكوني 
مركز التكوين المهني الفالح�ي بجمال وذلك يوم 10 ماي 

2012 بمركز التكوين المهني الفالحي بجمال،

- يوم إعالمي حول »قطاع اإلنتاج الحيواني البيولوجي« لفائدة 
الفنيين التابعين للمندوبية الجهوي�ة للتنمية الفالحية بالقيروان 

وذلك يوم 15 ماي 2012 بمقر المندوبية،

- جلسة عمل ل� »تقييم سلسلة من التجارب إلختبار مجموعة 
م�ن المدخالت« وذلك يوم 18 م�اي 2012 بمقر اإلدارة 

العامة للفالحة البيولوجية،

- إجتماع حول »مشروع تنمية النباتات الطبية والعطرية« وذلك 
يوم 11 ماي 2012 بمقر اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية،

- يوم إعالمي حول »أس�س ومبادئ الفالح�ة البيولوجية« 
لفائدة أساتذة العلوم الطبيعية للتعليم اإلعدادي والثانوي بوالية 
القيروان وذل�ك يوم 16 ماي 2012 بمق�ر المركز الفني 

للفالحة البيولوجية بشط مريم،

- يوم إعالمي حول »إنتاج الكمبوس�ت وطرق إس�تعماله« 
لفائدة ممثلين  عن المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالقيروان 
وذلك يوم 29 ماي 2012 بالمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 

بالقيروان،

- إجتماع لجنة اليقظة التش�ريعية للفالحة البيولوجية يوم 8 
ماي 2012 بمقر اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية،

- يوم إعالمي حول »تقني�ات اإلنتاج في الفالحة البيولوجية 
وإنتاج المستسمد« لفائدة فالحين و فنيين بالمندوبية الجهوية 
للتنمية الفالحية بت�وزر وذلك يوم 24 ماي 2012 بالمركز 

القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة النخيل بدقاش،

- يوم إعالمي حول »إنتاج العسل البيولوجي« لفائدة مجموعة 
من مربي النحل وذلك يوم 19 جوان 2012 بمعتمدية حفوز 

من والية القيروان،
- ندوة جهوية حول »دفع اإلستثمار في قطاع تربية الحيوانات 
الصغرى بوالية نابل« لفائدة باعثين وممثلين عن هياكل تنموية 
ومستثمرين في قطاع تربية الحيوانات الصغرى وذلك يوم 20 

جوان 2012 بوالية نابل،

- يوم إعالمي ح�ول »الزيتون البيولوج�ي : الوضع الحالي 
وتقنيات اإلنتاج« لفائدة ممثلون عن دائرة اإلرش�اد واإلنتاج 
النباتي وخاليا اإلرش�اد الفالح�ي بمختلف معتمديات والية 
القي�روان وذلك يوم 12 ج�وان 2012 بالمندوبية الجهوية 

للتنمية الفالحية بالقيروان،

- ورشة عمل حول »الفالحة البيولوجية : كيف يمكن هيكلة 
القطاع« وذلك يوم 12 جوان 2012 بديوان التنمية بالجنوب 

بمدنين،

- يوم إعالمي ميداني حول »إنتاج الكمبوس�ت في الفالحة 
البيولوجي�ة« لفائدة مجموعة من الفالحي�ن والفنيين التابعين 
للمندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمنوبة وذلك يوم 21 جوان 

2012 بضيعة بوالية منوبة،
- يوم إعالمي ميداني حول »أهمية إس�تعمال المستسمد في 
الغراس�ات البيولوجية وتأثيره اإليجابي على التربة واإلنتاج« 
لفائدة منتجين من والية المنستير وذلك يوم 26 جوان 2012 

بمركز التكوين المهني الفالحي بجمال،

- ي�وم إعالمي ح�ول »المراقب�ة والتصديق ف�ي الفالحة 
البيولوجي�ة« وذلك يوم 3 جويلية 2012 بالمندوبية الجهوية 

للتنمية الفالحية بالقيروان،

- ي�وم إعالمي حول »تحضير واس�تعمال الكمبوس�ت في 
الواحات« وذلك يوم 4 جويلي�ة 2012 بالدرجين معتمدية 

الفوار بوالية قبلي،

- إجتماع اللجن�ة الفنية العلمية اإلستش�ارية للمركز الفني 
للفالحة البيولوجية وذلك يوم 3 جويلية 2012 بمقر المركز 

بشط مريم،



6 جملة الفالحة البيولوجية   عدد 11

أنشطة المركز الفني للفالحة البيولوجية

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

- الفالحين المتدخلين في قطاع الفالحة البيولوجية.
- تالميذ السنة الرابعة والسادسة من التعليم األساسي لمركب 

األنس بالقنطاوي.

- العديد من الباعثين والمس�تثمرين الراغبين في بعث مشاريع 
في مختلف القطاعات في الفالحة البيولوجية.

كما واصل المركز حضور اإلجتماعات المتعلقة بإعداد مشروع 
كراس ش�روط لتربية األحياء المائية وف�ق النمط البيولوجي 

وبمراقبة وتدقيق هياكل المراقبة والتصديق،

- باحثة جزائرية في مجال النباتات الطبية والعطرية.

- ي�وم إعالمي حول »تحضير واس�تعمال الكمبوس�ت في 
الواحات« وذلك يوم 4 جويلية 2012 بالبرغوثية من والية قبلي،

- يوم إعالم�ي حول »الفالحة البيولوجية : التعريف وتقنيات 
اإلنت�اج« وذلك يوم 5 جويلي�ة 2012 لفائدة مجموعة من 

الفالحين بوالية قبلي،
- ي�وم إعالمي حول »تحضير واس�تعمال الكمبوس�ت في 

الواحات« وذلك يوم 6 جويلية 2012 بحزوة بوالية توزر،

الزيارات الميدانية 

في إطار برنامج العمل الخ�اص باإلحاطة والتأطير للمتدخلين 
في قطاع الفالحة البيولوجية، تّم تنظيم عّدة زيارات ميدانية إلى 

الضيعات البيولوجية بمختلف الجهات : 
- ضيع�ة عبد الجليل الحمروني بمعتمدية ش�ربان من والية 
المهدية  )زياتين، أش�جار مثمرة، خضروات، بقوليات وإنتاج 

حيواني( : زيارة.

- ضيعة س�امي حيدر بس�يدي مدين بوالية زغوان )زياتين، 
أشجار مثمرة، إنتاج العسل( : 3 زيارات.

- ضيعة مالك األخوة بس�يدي مريح بوالية زغوان )زياتين، 
نباتات طبية وعطرية،، إنتاج الكمبوست( : زيارة.

- ضيع�ة المركز القطاعي للتكوين المهني الفالحي في زراعة 
النخيل بدقاش بوالية توزر : زيارة.

- ضيعة عادل معّي�ز بأوتيك بوالية بن�زرت )إنتاج حيواني 
وزراعات عالفية( : زيارة.

- ضيعة مجمع بني غريب بمعتمدية حزوة بوالية توزر )النخيل 
والبذور البيوديناميكية( : زيارة.

- ضيعة منير بوس�تة بمعتمدية الزريبة بوالية زغوان )زياتين(: 
زيارة.

- ضيعة ناصر ش�اكر بمعتمدية الهواري�ة بوالية نابل )زياتين 
وخضروات( : زيارة.

- ضيعة مؤهلة لإلنتقال للنمط البيولوجي بمعتمدية بئر الحفي 
بوالية سيدي بوزيد )زياتين وخضروات( : زيارة.

- مشروع ينوي اإلنتقال للنمط البيولوجي بوالية نابل : زيارة.

 املنسقة : هـانـم قريسـة
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

تظاهرات

◆ المشـاركة في المعرض المتوسـطي الثامـن للفالحة 
»SMA-Medfood 2012« والصناعات الغذائية

شارك المركز في المعرض المتوسطي الثامن للفالحة والصناعات 
الغذائية الذي احتضنته مدين�ة صفاقس من 23 إلى 26 ماي 
2012 بمعرض صفاقس الدولي. وتمثلت مشاركة المركز في 
تنظيم جناح لعرض معلقات حائطية ومطويات ومنشورات حول 
تقني�ات اإلنتاج البيولوجي صادرة عن المركز إضافة إلى عرض 

المنتجات البيولوجية والغذائية لبعض المتدخلين البيولوجين.

- ضيعة معز الصائم بمعتمدية المرناقية بوالية منوبة )خضروات، 
كمبوست وإنتاج حيواني( : زيارتان.



  

 

ضرورة الوقاية والحماية من سوسة النخيل الحمراء

المجاالت التقنية واإلقتصادية

يصاب خنيل التمر بالعديد من اآلفات احلشرية واملرضية واحليوانية 
اليت يسبب بعضها أضرار اقتصادية كبرية تؤثر يف إنتاجية النخيل 
وجودة منتوجه. وقد تتس�بب بعض ه�ذه اإلصابات بإحلاق 
أضرار فادحة بالشجرة. و بالرغم من أّن النخيل التونسي كان 
ملدة طويلة يف منأى عن بعض هذه املس�ببات الضارة والفتاكة 
املوج�ودة ببعض البلدان املج�اورة، إاّل أّنه تأكد أخريا ظهور 
إحداها على خنيل الكناري )Phoenix canariensis( بالبالد 
التونسية مما يؤدي إىل تفعيل كل اإلمكانيات املتاحة للمحافظة 
على ثروتنا الوطنية من النخيل واحلد من انتش�ار هذه اآلفة اليت 

تسّمى »سوسة النخيل احلمراء«.

جملة الفالحة البيولوجية   عدد 11

تسميتها

تعرف هذه اآلفة بسوسة النخيل احلمراء أو سوسة النخيل اهلندية 
احلمراء نظرا ملوطنها األصلي وهو اهلند. يطلق عليها بالفرنسية 
تسمية »Le Charançon Rouge« أّما باالنكليزية فتسّمى 
»Red Palm Weevil«. و تعرف على املستوى العاملي بتسميتها 
الالتينية » )Oliver( Rhynchophorus ferrugineus« )صورة 

صورة رقم 1 : سوسة النخيل الحمراءرقم 1(.

انتشارها الجغرافي

املغرب، البحرين، الكويت، قطر، األردن، فلس�طني، سلطنة 
عمان، س�وريا، تركيا، إيطاليا، إس�بانيا، ليبيا وغريها. لتظهر 
بالبالد التونس�ية يف أواخر سنة 2011 على خنيل الكناري يف 

منطقة قرطاج.

مورفولوجيتها

صورة رقم 2 : الفوارق بين الذكر واألنثى

ظهرت سوس�ة النخيل احلمراء باهلند وانتشرت من هناك إىل 
دول جنوب شرق آسيا، اإلمارات، إيران، مصر، السعودية،

متثل احلش�رة الكاملة سوس�ة لوهنا بين حممر طوهلا يتراوح بني 
35-40 مم هلا خرطوم حيمل يف هنايته أجزاء فم قارضة وقرنا 
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استش�عار قرب قاعدته. ميكن متييز الذكر بوجود جمموعة من 
الشعريات البنية القصرية على اجلزء الظهري القمي من اخلرطوم 
و يكون عادة أكثر استدارة وأطول بالنسبة لألنثى عنه يف الذكر 
)صورة رقم 2(. توجد على صدرها بقع سوداء ختتلف أشكاهلا 

وأعدادها.
أّما بالنسبة للريقة فلوهنا أبيض مسين، عدمية األرجل، رأسها أمحر 
وفكوكه�ا قوية هلا من 5-7 أطوار يرقية )صورة رقم 3(. أّما 
العذراء فهي داخل شرنقة تصنعها من ألياف النخيل )صورة رقم 4(.

صورة رقم 3 : يرقة سوسة النخيل الحمراء

صورة رقم 4 : عذراء داخل شرنقة مصنوعة من 
ألياف النخيل

دورتها الحياتية

تضع األنثى ب�ني 200 و 400 بيضة فرادى يف احلفر اليت 
تصنعها خبرطومها يف أماكن اجلروح على األنس�جة الغضة. 
يتس�م البيض بلونه البيضاوي تغطيه األنثى مبادة لزجة ويبلغ 
ب�ني 2-3 مم. خترج م�ن البيض يرقات بع�د 2-5 أّيام 
لتدخل للعمق لنس�يج النخلة متغذية بشراهة ليصل طوهلا يف 
الطور األخري بني 50 - 65 مم وعرضها 20 مم. وتعرف 
هذه احلش�رة 5 إىل 7 أطوار يرقية تس�تغرق من 4 إىل 8 

أسابيع.

عند اكتمال منوها، تبين الريقة لنفس�ها شرنقة ليفية من خملفات 
التغذية متحولة بداخلها إىل عذراء. تتراوح مدة الطور العذري 
بني 2 و 3 أس�ابيع لتخرج حش�رة كاملة تنضج جنسيا بعد 
4-17 يوم�ا حيث تتزاوج عّدة مرات وتبدأ بوضع البيض من 
جديد على نفس النخلة إذا كانت كافية حلياهتا مع العلم أّن هلاته 

احلشرة 3-4 أجيال يف السنة. 

صورة رقم 5: يرقات وكهول لسوسة النخيل الحمراء 
داخل شجرة نخيل

جتدر اإلش�ارة أّن هذه احلش�رة تقضي مجيع أطوارها )بيض، 
يرقات، عذارى، حشرات كاملة( بداخل جذع النخلة ألّنه ال 
ميكن هلا إكمال دورهتا احلياتية على أنواع أخرى من األشجار 

غري النخيل.
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األضـرار 

تضع اإلناث بيضها على الساق أو يف رأس النخلة داخل اجلروح 
النامجة عن بعض احلشرات )مثل حشرة »األوريكتاس«( وعمليات 
التقليم وأي جرح حيدث لس�بب ما. تدخل الريقات إىل داخل 
اجلذع و تبدأ بالتغذي بشراهة على النسيج احلي متجهة لألسفل 
يف حالة اإلصابة مبنطقة الرأس )كما يف خنيل الكناري( أو لألعلى 
أو عند إصابة منطقة الفس�ائل. لذلك تعترب الريقات هي السبب 

الرئيسي للضرر الناجم عن اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء.
ويف حالة خنيل الزينة متوت منطقة القمة حبيث تأخذ شكل املظلة 
)صورة رقم 6(. ويف كل احلاالت تؤدي اإلصابة هبذه اآلفة إىل 

موت النخلة.

صورة رقم 6 : أعراض اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء 
على نخيل الزينة )شكل مظلة(

ال ميكن اكتش�اف اإلصابة بشكل مبكر إال عن طريق املصائد 
الفرمونية. وميكن التعرف عليها عندما تش�تد اإلصابة بوجود  
إفراز لزج بين حممر ذو رائحة نفاذة نتيجة ختمر األنسجة يسيل 
إىل خارج الس�اق )صورة رقم 7د(. وكذلك ميكن مشاهدة 
األنسجة املقروضة واليت تشبه إىل حّد ما نشارة اخلشب متساقطة

عل�ى األرض حول النخلة )صورة رقم7أ( والذبول واالصفرار 
على السعف )صورة رقم 7ج(. عند اإلصابة الشديدة، تنكسر 

الشجرة نتيجة ضعف الساق. 

استراتيجية مكافحة سوسة النخيل الحمراء 

نظرا لقدرة هذه اآلفة على االنتشار والتنقل من منطقة إىل أخرى 
وقدرهتا على حتمل الظروف الغري مالئمة مع صعوبة التشخيص 
املبكر لإلصابة، فإّن تب�ين برنامج مكافحة متكامل هي الطريقة 
املثلى ملكافحة هذه احلشرة من خالل الوقاية أوال مث املكافحة ثانيا.

الطرق الوقـائية

◆ الحجر الزراعي :

نظرا لصعوبة التشخيص املبكر هلذه اآلفة وإمكانية دخوهلا للبالد 
التونس�ية، جيب إصدار قوانني تنّص على حظر استرياد فسائل 
النخيل بأنواعها من اخلارج ملا متثله من مصدر رئيس�ي النتشار 

هذه احلشرة.
◆ استعمال فسائل سليمة وغير مصابة :

جيب حتسيس الفالحني ومزيد توعيتهم بزراعة فسائل سليمة ال يتم 
اقتناؤها إاّل من املنابت املراقبة واملرخص هلا من طرف وزارة الفالحة.

◆ التخلص من النخيل المصاب بشدة :

ويتمثل يف إقتالع النخيل الش�ديد اإلصاب�ة، تقطيعه إيل أجزاء 
صغرية و وضعها يف حفرة ليتم حرقها مباشرة. مع العلم أّن احلرق 

اجلزئي للنخلة ال ميكنه ضمان القضاء على مجيع أطوار احلشرة.

◆ الطرق الزراعية :

تعتمد على مجلة من التقنيات الزراعية اليت تساهم بشكل غري مباشر 
يف احلماية من اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء. و من أمّهها، جند :

- التقليم اجليد واملنتظم مع إزالة مجيع الفضالت الناجتة عن هذه 
العملية،

- احترام مسافات الزراعة بني النخيل اليت جيب أّن ال تقل عن 
8م * 8م، 
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- ده�ن أماكن اجلروح الناجتة عن عملية التقلي�م )التكريب، إزالة 
الفسائل،...( بأحد املواد املرخص باستعماهلا يف الفالحة البيولوجية 
)cire d’abeilles، mastic cicatriciel(، نظرا ملا توفره هذه العملية من 
أماكن مفضلًة لدخول إناث حشرة سوسة النخيل احلمراء و وضع البيض،

- مكافحة حش�رة »األوريكتاس« والقضاء عليها لدورها يف 
مزيد اإلصابة هبذه اآلفة وجتدر اإلشارة أّن املصائد الضوئية من 

أجنع الطرق ملكافحة هذه احلشرة،
- الري املنتظم مع التسميد املتوازن،

- تنظي�ف الواحة والتخلص من النخيل املهمل أو امليت وذلك 
باحلرق بعد تقطيعه إىل أجزاء صغرية و وضعها يف حفرة.

طرق المكافحة

تعتمد طرق مكافحة سوسة النخيل احلمراء أساسا على :

◆ استعمال المصائد :

يعترب استعمال املصائد الفرمونية من الطرق الفعالة اليت تساهم يف

ففي األردن، املصيدة هي عبارة عن س�طل بالس�تيكي بسعة 
10 لت�رات وله غطاء حمكم، حيتوي الس�طل على 6 فتحات 
على اجلوانب دائرية متس�اوية األبعاد بقط�ر 5 صم وتكون 
الفتحة قرب احلافة العليا للس�طل واهلدف من وجود الفتحات 
هو دخول احلش�رة إىل املصيدة وهي تعمل على هتوية السطل 
وبالتايل خفض درجة احلرارة داخل املصيدة. حيفر يف التربة على 
قدر الس�طل حىت مستوى الفتحات اجلانبية ويوضع السطل يف 
احلفرة ويطمر حبيث يكون سطح التربة على مستوى الفتحات 
اجلانبية للمصيدة. وجيب الكش�ف عل�ى املصيدة وتغيري املادة 
الغذائية أسبوعيا )التمر+ اخلمرية+ املاء( وكذلك تنظيفها ومجع 
احلشرات إن وجدت. وتستعمل هذه املصائد مبعدل 1 مصيدة/

هكتار للمراقبة و 4 مصائد/هكتار للمكافحة.

صورة رقم 7 : أعراض اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء

التقليص يف أعداد هذه احلشرات من ذكور وإناث و بالتايل يف 
نس�بة اإلصابة هبا )صورة رق�م 8(. و ميكن تقوية فاعلية هذه 
املصائد باس�تعمال الكريمونات )kairomones( وهي عبارة 
عن مواد غذائية جاذبة لسوس�ة النخيل احلمراء. و قد اختلفت 

أشكال املصائد املستعملة ببعض البلدان.
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صورة رقم 8 : مصيدة تحتوي على حشرات سوسة النخيل

أّما يف اململكة العربية الس�عودية، فاملصيدة هي عبارة عن سطل 
س�عته 5 لترات مع 4 فتحات مستطيلة جانبية بالقرب من حافة 
الس�طل العلوية بطول 2.5 ص�م وعرض 1 صم على أن يعلق 
الفرمون بوسط الغطاء مع إمكانية استعمال قطع من جذع النخيل 

املغمورة باملبيد املناسب.
أّما بس�لطنة عمان، فقد أثبتت الدراسات أّن أجنع املصائد اليت 
أدت إىل أفضل النتائج هي استعمال دلو مفتوح من البالستيك  
سعته 7 ل حيتوي على الفريومون وعلى مادة جاذبة متكونة من 
كيلوغ�رام من التمر + 5 لتر ماء + 5 غرام مخرية يتمّّ حتضريها 
قبل يوم من تعليق املصيدة حيث توضع على النخلة السليمة من 
ناحية الظل وعلى إرتفاع 1.5 متر على  أن تكون املسافة بني 

املصيدة واألخرى حوايل 25 مترا. 

وجتدر اإلشارة أّن هنالك العديد من الشركات اخلاصة اليت تقوم ببيع 
مصائد فرمونية جاهزة خاصة بسوسة النخيل احلمراء )صورة رقم 9(. 

◆  المداواة بالمبيدات المسموح بها :

بالنس�بة للفالحة العادية، جند عدة مبيدات كيمياوية منصوح 
باستعماهلا. أّما يف الفالحة البيولوجية، فنجد بضع مواد حيوية 

مازالت قيد التجارب والدراسات لنذكر أساسا :

صورة رقم 9: مصائد تستعمل لصيد حشرات سوسة 
النخيل الحمراء

.)Beauveria bassiana( »فطر »البوفاريا -

يعيش خارج احلشرات العائلة للنيماتودا دون أن حيتاج إىل غذاء. 
ويدخل هذا الطور إىل احلش�رات الع�ائلة ع�ن طريق إحدى  
الفتحات الطبيعية يف احلشرة. حتمل هذه األنواع التسميات التالية:  
  Steinernema carpocapsaeو Steinernema riobravae

.Heterorhabditis sp و

يف اخلتام، تعترب سوس�ة النخيل احلمراء من اآلفات اخلطرية على 
واحات النخيل نظرا ملا حتدثه من أضرار تؤدي إىل موت الشجرة. 
ونظرا لبداية ظهورها بالبالد التونس�ية على أشجار خنيل الزينة، 
فعلى كل األطراف العمل جاهدا ملتابعتها واحلد من انتش�ارها 
لتاليف وصوهلا إىل الواحات التونسية، كما أّنه باإلمكان االستعانة 

واالستفادة من اخلربات والتجارب األجنبية يف هذا املجال.

المراجع

- ابراهيم اجلبوري. 2010. مكونات االدارة املتكاملة الفات 
النخيل يف منطقة الش�رق االوسط  واس�اليب التطبيق. دورة 

تكوينية باملعهد الزراعي املتوسطي بباري.
- حسان سدرا. 2009. بيوإيكولوجيا سوسة النخيل احلمراء 
واس�تراتيجية مكافحتها. امللتقى الدويل حول سوس�ة النخيل 

احلمراء يف 2009/10/09 بالرباط باملغرب.

فاخر عياد
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

- النيماتودا املمرضة : جند من أمّهها ثالثة أنواع من ساكنات التربة. 
تباع يف طورها الريقي الثالث وهو الطور الوحيد الذي يستطيع أن

www.redpalmweevil.com & www.iraqi-datepalms.net
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استعمال المستخلصات النباتية لعالج الحيوانات 
وفق النمط البيولوجي 

يوّض�ح هذا التقرير بعض اجلوانب اليت وق�ع التطرق إليها يف 
التقرير الذي نش�ر يف العدد الثامن من جملة الفالحة البيولوجية 
فيم�ا يتعلق بالصحة احليوانية حيث وق�ع التأكيد على إعطاء 
األولوية للطرق البديلة لعالج احليوانات املرباة حس�ب النمط 
البيولوجي من ذلك املس�تخلصات النباتية ال�يت تبّين أمهيتها 
وفعاليته�ا يف مقاومة األمراض اليت تصيب احليوانات وذلك إذا 
ثبت عدم جدوى الوس�ائل الوقائية. ويف ه�ذا الصدد، بّينت 
دراسة فرنس�ية مّت خالهلا املقارنة بني طرق عالج أبقار احلليب 
اليت وقع تربيتها على النم�ط البيولوجي والنمط العادي مدى 
إقبال املنخرطني يف املنظومة البيولوجية على اس�تخدام الطب 
البديل حيث مّت اس�تعمال مع�دل 75 عالج بديل ل� 100 
رأس بقر من طرف املربني حس�ب النمط البيولوجي مقارنة 
ب� 7 فقط من قبل املربني وفق النمط العادي وذلك كما جاء 

يف الرسم البياين التايل.  

الزيوت األساسية )Huiles essentielles( والنباتات يف ميدان 
الصحة احليوانية.

  الطرق البديلة للعالج المستعملة من قبل مربي البقر 
الحلوب حسب نمط االنتاج

عالج الحيوانات باستخدام الزيوت األساسية

تستخلص الزيوت األساسية من مواد أولية نباتية غالبا عن طريق 
عملي�ة التقطري. وهي حتتوي على العديد من املكونات املختلفة 
ميكن التعرف عليها ع�ن طريق التحلي�ل بالكروماطوكرافيا 
)Chromatographie(. وترجع اختالف تركيباهتا إىل ثالثة 

عوامل تكمن يف : 

- فصيلة و نوع النبتة وطور منوها عند اجلين،
- الظ�روف املناخية ونوعية األرض وطريق�ة الزراعة وكيفية 

اجلين،
- طريقيت استخالص الزيوت األساسية وختزينها.

إضافة إىل ذلك، تتعدد جماالت وطرق استعماالهتا. فهنالك مثال 
الكثري من النباتات ذات الزيوت األساس�ية املعروفة خبصائصها 
املقاوم�ة للتعفن واملالئمة للجروح عل�ى غرار زيوت اخلزامى 
واإلكليل  وكمطهرات )Antiseptiques( مثل زيوت الزعتر 
والث�وم والربغموت والليمون واملردق�وش. كما تتميز العديد 
من الزيوت األساس�ية األخرى مبقاومتها للطفيليات الداخلية 
واخلارجية وااللتهاب�ات وامليكروبات وغريها من املش�اكل 
الصحية مثل الزيوت األساس�ية للمردڤوش والقرنفل اليت كان 
هلا تأثري اجيايب يف مقاومة ككس�يديا )Coccidiose( دجاج 
اللحم والزيوت األساس�ية املس�تخلصة م�ن  النباتات التالية 
 »Ravensare aromatique«و  »Menthe poivrée«
و»Eucalyptus citronnée« واليت تكتس�ي دورا هاما يف 

معاجلة  التهاب ضرع البقر احللوب.

وتبعا ملا ذكر أعاله حول جدوى استخدام املستخلصات النباتية 
يف برامج العالج، نقدم فيما يلي بعض املعطيات اخلاصة باستعمال

هذا وقد تبّين جدوى زيوت أساسية أخرى يف تنظيف وتطهري 
أماكن ومعدات التربية مثل زيت االوكاليبتوس الذي يستخدم 

ممزوجا باملاء يف تطهري املشارب واملعالف.  
أّما يف ما خيص كيفية استعماهلا، فتكون بالنسبة للحيوانات عرب الفم
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وذلك ملعاجلة مثال مرض اإلس�هال وبعض التوعكات األخرى 
للجه�از اهلضمي لدى العجول أو عرب اجللد وذلك يف ش�كل 
 )Diffusion atmosphérique( مراه�م أو عرب النثر اجل�وي
الذي يستخدم خصوصا يف املساكن عند خلوها أو احتوائها على 
احليوانات وهو يهدف إىل تنظيف املب�اين واحلد من األمراض 

التنفسية.
عالج الحيوانات بالنباتات

يتم اس�تعمال النب�اتات بكافة أو بع�ض أجزائ�ها )أوراق، 
أزه�ار، بذور،...(  يف أشكال خمتلفة كاملسحوق أو النق�وع 
)En macération( أو املس�تحلب )En infusion( هبدف 
عالج األمراض. وبالتايل  يتعني  يف مرحلة أوىل حس�ن اختيار 
فترات اجلين حس�ب  األه�داف املنش�ودة . فاملنصوح به 
على س�بيل املثال جين األوراق قبل تك�ون الرباعم اخلاصة 
بالزهور)Bourgeons floraux( كما هو الش�أن بالنس�بة 
لإلكليل وج�ين البذور عند اكتمال نضجها كما هو الش�أن 
بالنس�بة للقصيبة )Avoine(.  باإلضاف�ة إىل ذلك، ختتلف 
خصائ�ص النباتات و تأثرياهتا على صح�ة احليوانات إذ يعترب 
مثال البل�وط )Chêne commun( مضاد للزنيف الدموي 
واإلسهال. وتعترب اخلبيزة )Mauve( مضادة لاللتهابات والثوم 

مضاد للفطريات. 

واجلدير بالذكر أيضا أّنه خالفا للزيوت األساسية، متتاز املكونات 
الفعالة للنب�اتات بقابليتها الكربى للذوبان يف امل�اء والكحول  

ختاما، جتدر اإلش�ارة إىل أمهية تثم�ني النباتات الطبية املتوفرة 
يف الب�الد يف جمال الصحة احليواني�ة يف الفالحة البيولوجية مع 
التأكيد على تقنني استخدام هذه املواد حسب احلاالت وإعطاء 
اجلرعات املناس�بة  لكل حالة تبعا لألعمار واألنواع واألوزان 
والعمل على توفريها على مستوى الس�وق التونسية للنهوض 
بقطاع اإلنتاج احلي�واين البيولوجي على الصعيد الوطين. كما 
نش�ري إىل أمهية  التعاون بني املريب والطبي�ب البيطري لضبط 
وتنفيذ برنامج العالج باس�تخدام املواد الطبيعية وذلك لتحقيق 

اإلمكانيات اإلنتاجية الطيبة واجلدوى االقتصادية.  

سنية احللواين 
 املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- Erika Moussel. 2011. Trois fois moins de traitements 
en élevage laitier biologique qu’en conventionnel 
pour une situation sanitaire satisfaisante. Alter Agri 
n° 107. p 8-10.
- Gilles Grosmond, Françoise Heitz et Philippe 
Labre. 2007. Coccidioses chez les volailles. Alter 
Agri n°86. p 22.
- Michel Ragot.2001. Conversion à l’agriculture 
biologique. Le cas de la production laitière. Educagri 
éditions. 
- Philippe Labre. Fiches techniques en phytothéra-
pie et aromathérapie vétérinaire.
- Hivin Bénédicte. 2008.  Phytothérapie et aro-
mathérapie en élevage biologique bovin: enquête 
auprès de 271 éleveurs de France. 
- Repères sur les médecines alternatives pour les 
bovins.2009. Réussir- L’Agriculteur Normand. 

مع مّدة عالج أطول )أسابيع(  عند إستعمال هذه املستخالصات.
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المكافحة البيولوجية لمرض البياض الدقيقي 
على زراعة الفقوس تحت البيت الحامي حسب النمط البيولوجي

ين�درج هذا العمل البحثي يف إط�ار برنامج عمل املركز الفين 
للفالحة البيولوجية لسنة 2012 املتعلق بالبحوث التطبيقية من 
ناحية ومشروع ختم الدروس اهلندسية إختصاص محاية النباتات 

باملعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي من ناحية أخرى.

إطار ونوعية وموقع العمل البحثي

جدول رقم 1 :  المبيدات الفطرية المستعملة 
لمكافحة مرض البياض الدقيقي  على زراعة 

الفقوس البدري البيولوجي 

بالنس�بة لنوعية هذا العمل البحثي، فهو عمل متواصل يف نطاق 
التحك�م يف منظومة محاي�ة الزراعات البيولوجية باس�تعمال 
مدخالت جديدة من مبيدات بيولوجية ومس�تخلصات نباتات 

طبيعية وحشرات نافعة وسائل الكمبوست.
مّت تركي�ز ه�ذا العم�ل البحثي خ�الل املوس�م الفالحي 
2012/2011 مبحطة التجارب بش�ط مرمي التابعة للمركز 
الفين للفالح�ة البيولوجية واملصادق عليه�ا من طرف هيكل 

.»ECOCERT« املراقبة والتصديق

يهدف هذا العمل البحثي إىل دراسة مدى جناعة بعض املبيدات 
الفطرية البيولوجية عل�ى مكافحة مرض البياض الدقيقي الذي 
يصيب زراعة الفقوس البدري البيولوجي وذلك على مس�توى 
اخلصائ�ص الزراعية )نس�بة إصاب�ة األوراق، اإلنتاجية ...( 
وخصائص منو الفطر املتس�بب يف مرض البياض الدقيقي. كما 
ستساعد النتائج املس�جلة على اعتماد برنامج محاية حمكم من 

شأنه حتسني مردودية الزراعات البيولوجية. 

األهداف المرتقبة

• األصناف املعتمدة : مّت استعمال بذور فقوس صنف »حملي« 
منتجة ذاتيا حس�ب النمط البيولوجي من طرف املجمع املهين 
املشترك للخضر مبحطة التجارب بصفاقس يف إطار اتفاقية تعاون 

مع املركز الفين للفالحة البيولوجية.

المنهجية 

• التقنيـات الزراعية : مّت البذر املباش�ر بتاريخ 30 جانفي 
2012 حسب التباعد 1 م بني خطوط الزراعة و 0,60 م بني 

النباتات، مع استعمال كمّية 24 طن/هكتار من الكمبوست يف 
التسميد القاعي وحوايل 1 لتر/نبتة من سائل الكمبوست خالل 

تسميد العناية. 

• املعامالت : 
- املبيدات الفطرية : وقعت دراسة تأثري أربعة مبيدات بيولوجية 
منها ثالثة مبيدات جتارية وس�ائل الكمبوست ومقارنتها مبادة 

الكربيت )جدول رقم 1(.

- عـدد املـداواة : مّت اعتماد ثالثة مداواة حس�ب ظروف 
التجربة خالل ش�هر ماي بتاريخ 2012/05/03 )93 يوما 
بع�د الزراع�ة( و2012/05/13 )103 يوما بعد الزراعة( 

و2012/05/23 )113 يوما بعد الزراعة(.

املبيدات الفطرّية
التركيبة / 
كمّية اإلستعمالاملادة الفعالة

املبيد التجاري 
 Microthiol“

Spécial” )الشاهد(

الكربيت 
)% 80(

600 غرام / 100 
لتر ماء

50 لتر / هككائنات حّية دقيقةسائل الكمبوست

املبيد التجاري
”PRE-VAM“ 

مادة البوراكس 
)Borax( بنسبة 

% 0,99

200 ملل / 100 
لتر ماء

املبيد التجاري
 ”EM-FPE“ 
)بصدد املصادقة(

كائنات حّية 
دقيقة ومستخلص 

نباتات طبية

1 لتر / 250 لتر 
ماء

املبيد التجاري 
”FUNGASTOP“

حامض الستريك 
وزيت النعناع

200 ملل / 100 
لتر ماء
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النتائج المسجلة 

تتمثل أهّم النتائ�ج املتحصل عليها يف ظ�روف التجربة على 
مستوى اخلصائص الزراعّية يف ما يلي )جدول رقم 2( :

- بالنسبة لنجاعة املبيدات البيولوجية مّت تسجيل فوارق ملموسة 
بني خمتلف املبيدات املستعملة على مستوى معدل نسبة النباتات 

- على مس�توى معدل نسبة األوراق السليمة بعد 118 يوما من 
الزراعة فقد مّت تسجيل فوارق ملموسة بني خمتلف املبيدات املستعملة 
 »Microthiol Spécial« وتصنيفها إىل جمموعتني : املبيدي�ن
و»PRE-VAM« أفضيا إىل املحافظة على س�المة األوراق 
بنس�بة تفوق 90 %. أّما بقية املبيدات : س�ائل الكمبوست 
و»EM-FPE« و»FUNGASTOP« فقد س�جال نسبة 

أوراق سليمة حبوايل 60 %. 

اخلصائص الزراعية
املبيد التجاري 

 Microthiol“
”Spécial

سائل 
الكمبوست

املبيد التجاري
”PRE-VAM“

املبيد التجاري 
”EM-FPE“

املبيد التجاري 
”FUNGASTOP“

معدل نسبة النباتات املصابة 
 )%(10 d52 a30 c44 ab41 b

معدل نسبة األوراق السليمة 
)%(95 a60 b93 a63 b64 b

مؤشر إصابة اجلهاز الورقي
 Indice d’infection(

)foliaire
0,55 c2,3 a0,65 c1,5 b1,5 b

إرتفاع نسبة اإلصابة مقارنة 
مبادة الكربيت )%(

a1 c7,8 b8,8 ab 14 الشاهد اإليجابي

معدل املردودية 
a45,3 a42,5 a40 a43,6 a 42)طن/هك(

جدول رقم 2 :   نتائج تأثير ونجاعة المبيدات الفطرية البيولوجية )118 يوما بعد الزراعة( 
في مكافحة مرض البياض الدقيقي على زراعة الفقوس البدري البيولوجي

املصابة بعد 118 يوما من الزراعة، حيث سّجل املبيد التجاري 
»Microthiol Spécial« ال�ذي حيتوى على مادة الكربيت 
أحس�ن النتائج بنسبة 10 % فقط من النباتات املصابة، مث يأيت 

املبيد التجاري »PRE-VAM« بنسبة 30 %.

- فيما خيص مؤش�ر إصابة اجلهاز الورق�ي )جدول رقم 3( 
فهو ميّكن من معرفة مدى نس�بة إصابة اجلهاز الورقي للنباتات 
باألمراض الفطرية الورقّية، حيث أّنه حس�ب النتائج املتحصل 
عليها فيمكن تصنيف املبيدات املس�تعملة إىل ثالثة جمموعات: 
 »PRE-VAM«و  »Microthiol Spécial« املبيدي�ن 
سجال مؤش�ر إصابة منخفض ال يتجاوز 0,65، أّما املبيدين 
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البحوث والمستجدات التكنولوجية

- إذا اعتربنا مادة الكربيت كش�اهد إجيايب )عرب استعمال املبيد 
التجاري »Microthiol Spécial«( ملقارنة مدى جناعة بقّية 
املبيدات املس�تعملة من حيث ارتفاع نسبة اإلصابة فيمكن أن 
نستنتج أّن املبيد التجاري »PRE-VAM« الذي حيتوي على 
مادة البوركس ميثل أكثر املبيدات جناعة بارتفاع 1 % من نسبة 
اإلصابة مقارنة مبادة الكربيت، بينما س�ّجل سائل الكمبوست 

ارتفاع اإلصابة بنسبة 14 %.

- على مس�توى معدل املردودية فلم يتم تس�جيل أي فوارق 
ملموسة بني خمتلف املبيدات املستعملة، حيث أّن استعمال سائل 
الكمبوست كمبيد فطري من ناحية وخصائصه املعروفة كسماد 
ورق�ي من ناحية أخرى مّكن من احلص�ول على أعلى معدل 

مردودية نسبيا 45,3 طن/هك.

 اإلصاب�ة باألمراض الفطرية وحتفيز النم�و اخلضري للنباتات  
وبالتايل حتسني مردودية الزراعة البيولوجية. 

- املتابعة الدقيقة لتطور األمراض الفطرية على زراعة القرعيات 
بصفة عامة ومرض البياض الدقيقي على زراعة الفقوس البدري 
البيولوج�ي بصفة خاصة وتطبيق برنام�ج محاية حمكم خالل 
شهر ماي حسب ثالثة مداوات فقط باستعمال مبيدات جتارية 
بيولوجية )حتتوي على مادة الكربيت ومادة البوركس( وسائل 
الكمبوست مّكن من ختفيض نسبة اإلصابة من 50 إىل 90 % 
واحلصول على معدل مردودية مشجع من 40 إىل 45 طن/هك.  

حسيب بن خضر وحسام النابلي 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

  - Ben Khedher, H. 2012. Essai de lutte biologique contre 
l’oïdium du concombre )Cucumis sativus L.( biologique 
sous serre multichapelle. Projet de fin d’études. ISA 
Chatt Meriem. 61 pp.

مؤش�ر  فلهم�ا   »FUNGASTOP« و  »EM-FPE«
إص��ابة متوس�ط )1,5(، بينما س�ّجل سائل الكمبوست 

مؤشر إصابة مرتفع نسبيا )2,3(.

الخالصة 

نستخلص من هذه النتائج :

- ض�رورة التنوي�ع يف مواد احلماية عن�د مكافحة األمراض 
الفطرّي�ة اليت تصيب القرعيات يف الزراعات املحمية حس�ب 
النمط البيولوجي مع التأكيد على اس�تعمال سائل الكمبوست 
ضمن برنامج محاية حمكم نظرا لتأثريه اإلجيايب على ختفيض نسبة

نسبة الغطاء اخلضري املصاب 
)%(

)Surface foliaire attaquée(

مؤشر إصابة اجلهاز الورقي
 Indice d’infection(

)foliaire

0ال توجد إصابات
20 - 01

40 - 202
60 - 403
80 - 604

100 - 805

جدول رقم 1 :  سّلم مؤشر إصابة الجهاز الورقي
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وضع القوانين في الفالحة البيولوجية

◆ أسرة مقاييس االتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية 
 )The IFOAM Family of Standards(

عرفت املقاييس والقوانني البيولوجية يف العامل سنة 2011 مجلة 
من التطورات اهلامة. فقد متيزت أساس�ا بتواصل اجلهود قصد 
إزالة احلواجز على مستوى أسواق املنتجات البيولوجية املصادق 
عليها من طرف منظومات قانونية عامة وخاصة. فبعد االتفاق 
املربم بني الواليات املتحدة األمريكية وكندا يف جوان 2009، 
توّصل كل من االحت�اد األورويب والواليات املتحدة األمريكية 

كذلك التفاق لالعتراف املتبادل مبنتجاهتم البيولوجية.

بلغ عدد البلدان ذات قوان�ني يف الفالحة البيولوجية 84 بلدا 
خالل س�نة 2011، منها 17 بلدا ذات قوانني مطبقة جزئيا 
)جدول رقم 1(، أي بزيادة 10 بلدان مقارنة بس�نة 2010. 
إضاف�ة إىل ذلك، جند 20 بلدا بص�دد حتضري قوانينها اخلاصة 

)جدول رقم 1(.

المقاييس والقوانين الدولية

قص�د مزيد خلق فرص جديدة العتراف البلدان بعضها البعض 
يف جمال القوان�ني واملعادلة بينها، يعمل االحتاد الدويل حلركات 
الزراعة العضوية على إجي�اد حلول ومقترحات ناجعة. وقد مّت 
يف شهر جويلية 2010 مراجعة النظام اجلديد ملنظومة الضمان 
البيولوجي واملوافقة عليه حيث ش�هد إضافة مجلة من اخلدمات 
من شأهنا أن تساعد و تشجع على االعتراف املتبادل عن طريق 

املعادلة لنجد من بينها اخلدمات التالية:

منظومة الضمان البيولوجي لالتحاد الدولي 
لحركات الزراعة العضوية

)IFOAM Organic Guarantee System(

تعترب هذه اخلدمة هي األداة الوحيدة اليت أنشأها االحتاد الدويل 
حلركات الزراعة العضوية لتسهيل عملية االعتراف املتبادل من 

قبل أطراف متعددة وترويج املنتجات البيولوجية املصادق عليها 
حسب كراس شروط معينة يف أسواق خمتلفة. مع العلم أّن هذه 

اخلدمة ختّص واضعي القوانني من سلطات ومجعيات خمتصة.
وتقوم املنظمة العاملية للفالح�ة البيولوجية بتقييم أّي قانون أو 
كراس شروط يف الفالحة البيولوجية قصد ضمها ألسرة قوانينها 
وبالت�ايل التحصل على املعادلة مع بقي�ة القوانني املوجودة مع 

إمكانية استعمال العالمة اخلاصة )صورة رقم 1(.

صورة رقم 1: العالمة الخاصة بأسرة مقاييس
االتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية

 في العالم

جتدر اإلشارة أنه يتم االعتماد خالل عملية تقييم القوانني البيولوجية 
قصد ضمها ألسرة مقاييس االحتاد على مرجع دويل واحد يسمى 
 COROS : Common Objectifs and( »ب�� »ك�وروس
Requirements of Organic Standards( ق�د مّت وضعه 
واالتفاق عليه م�ن طرف منظمة األغذي�ة و الزراعة لألمم 
املتح�دة )FAO( ومؤمت�ر األمم املتحدة للتج�ارة والتنمية 
)UNCTAD( إىل جان�ب االحتاد الدويل حلركات الزراعة 

.)IFOAM( العضوية

 The Global Organic( العالمة البيولوجية العالمية ◆
)Market

ميك�ن للمتدخلني اس�تخدام العالمة البيولوجي�ة العاملية على 
منتوجاهتم )صورة رقم 2( إثر طلب من االحتاد الدويل حلركات
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جدول رقم 1 : مستجدات المقاييس والقوانين البيولوجية
 في العالم )سنة 2011(

بلدان ذات قواننيبلدان ذات قوانني مطّبقة كلّياالقاّرات
 مطّبقة جزئّيا

بلدان ذات قوانني 
بصدد التحضري

أوروبــا

النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قربص، اجلمهورية 
التشيكّية، الدمنارك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، 
أملانيا، اليونان، هنغاريا، إيرلندا، إيطاليا، 

التفيا، لتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، بولندا، 
الربتغال، رومانيا، اجلمهورية السلوفاكية، 
سلوفينيا، إسبانيا، السويد، هولندا، اململكة 
املتحدة، ألبانيا، كرواتيا، أيسلندا، مقدونيا، 
ملدوفا، اجلبل األسود، النرويج، سربيا، 

سويسرا، تركيا 
)37(

كوسوفو
)1(

البوسنة وهرسفوفينيا، 
أوكرانيا
)2(

آسـيـا

أرمينيا،الصني، جورجيا، اهلند، أندونيسيا، 
إسرائيل، اليابان، الفلبني، كوريا اجلنوبية، 
تايوان، تايلندا،  اململكة العربية السعودية

)12( 

أزبيدجان، بوتان، البحرين، 
ماليزيا، اإلمارات العربية 
املتحدة، إيران، األردن، 

الكويت، عمان، قطر
)10( 

روسيا، هونكونغ، لبنان، 
سريالنكا، سوريا، 

قرغيزستان، الوس، نيبال، 
باكستان، فيتنام

)10( 

أمريكـا الالتـينيـة

األرجنتني، بوليفيا، الربازيل، كوستاريكا، 
كوملبيا، الدومينيك، اإلكوادور، هندوراس، 
البريو، الشيلي، غواتيماال، نيكاراغوا، بانامنا 

)13(

السلفادور، املكسيك، 
باراغواي، أوروغواي، فزنويال، 

كوبا
)6( 

اجلمايك، سانت لوسيا 
)2(

أمريكـا الشمالـية
كندا، الواليات املتحدة األمريكية

)2(--

أقيـانوسيـا
أستراليا، زيلندا اجلديدة

)2(--

إفـريقـيا
تونس
)1(-

مصر، املغرب، السنيغال، 
إفريقيا اجلنوبية، زمبيا، 

الزمبابوي
)6( 

671720اجلـمـلـة
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الزراعة العضوية شريطة أن تكون القوانني املطبقة تابعة إىل أسرة 
مقاييس�ها وأن يكون هيكل املراقبة والتصديق معتمد من قبل 

سلطة خمتصة أو من قبل االحتاد.

صورة رقم 2: العالمة البيولوجية العالمية

الزراعة  الدولي لحركات  ◆ االعتماد من طرف االتحاد 
العضوية والنظام الدولي لالعتماد  البيولوجي 

ميكن اعتماد هياكل املراقبة والتصديق من طرف االحتاد الدويل 
حلركات الزراعة العضوية )IFOAM Accreditation( من 
خالل مراجعة كراسات الشروط وإجراءات املراقبة أو اعتمادها 
 Global Organic( حسب النظام الدويل لالعتماد البيولوجي
System Market( من خالل مراجعة إجراءات املراقبة فقط 

)صورة رقم 3(.

جتدر اإلش�ارة أّن املصلح�ة الدولية لالعتم�اد البيولوجي 
 )International Organic Accreditation Service(
التابعة لالحتاد الدويل حل�ركات الزراعة العضوية هي اليت تقوم 
بعملية اعتماد هياكل املراقبة والتصديق بأنواعها حس�ب معايري 

خاصة.

صورة رقم 3: العالمة الخاصة باالعتماد من طرف
االتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية

العضوية الزراعة  لحركات  الدولي  االتحاد  مقاييس    ◆
تس�تعمل قوانني االحتاد الدويل حل�ركات الزراعة العضوية، 
التابعة ألسرة مقاييس االحتاد، مباشرة من طرف هياكل املراقبة 
والتصديق للمصادقة على املنتجات البيولوجية اليت متنح العالمة 

البيولوجية العاملية )صورة رقم 2(.

توجيهات الدستور الغذائي

أصدرت جلنة الدستور الغذائي التوجيهات املتعلقة باإلنتاج النبايت 
البيولوجي منذ س�نة 1999 واإلنتاج احليواين البيولوجي منذ 
س�نة 2001. ومنذ ذلك احلني، تتم دوريا مراجعتها لتنقيحها 
يف بعض األحيان إثر العمل بالتنسيق مع أطراف خمتلفة كاالحتاد 

األورويب والواليات املتحدة األمريكية واملنظمات الدولية... 

ويف ش�هر ماي 2011، وافقت جلنة الدس�تور الغذائي على 
إدراج جمموعة من املواد ضمن قائمة املواد املرخص باس�تعماهلا 
حس�ب التوجيهات املتعلق�ة باإلنتاج النب�ايت لنجد من بينها 
الدستور  البوتاسيوم«. كما مشل  »السبينوزاد« و»بيكاربونات 
الغذائي على إمكانية اس�تعمال ال�»إيتيالن« حلماية القوارص 
من الذبابة املتوسطية للغالل وإلزهار األناناس. كما متت مناقشة 
إمكانية اس�تعمال ال�»إيتيالن« يف إنضاج الغالل االستوائية 
كاملوز والكيوي وس�ينظر هنائيا يف هذه االقتراحات يف ش�هر 
ماي 2012. باإلضافة إىل ذلك، مّت عرض مسودة عمل حول 
تربية األحياء املائية وإنتاج األعش�اب البحرية من قبل االحتاد 

األورويب ليتم مناقشتها يف شهر ماي 2012.

القانون األوروبي

بعد قرابة العشر س�نوات من النقاش واملفاوضات، توّصل كل 
من االحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية يف 15 فيفري 
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المراجع

فــاخر عيــاد
املركز الفين للفالحة البيولوجية

- IFOAM-FiBL. 2012. The World of Organic 
Agriculture : Statistics and emerging trends. Stan-
dards and Regulations, 128-136.

2012 التف�اق حول االعت�راف املتبادل جلمي�ع املنتجات 
البيولوجية باس�تثناء األحياء املائية. وسيدخل هذا االتفاق حيز 

التنفيذ بداية من غرة جوان 2012.

كما قام االحتاد األورويب يف ديسمرب 2011 بإصدار أول قائمة 
هلياكل املراقبة والتصديق بالبلدان الغري أوروبية اليت تطبق قوانني 
معادلة للقانون األورويب يف جمال اإلنتاج واملراقبة. وسيتم قبول 
شهادات التصديق الصادرة عن هذه اهلياكل عند تصديرها حنو 
أوروبا بداية من 1 جويلية 2012 دون احلاجة إىل اس�تعمال 
تراخيص التوريد. كما س�يقع مراجعة هذه القائمة قصد إضافة 

هياكل أخرى يف شهر جويلية القادم.

وجتدر اإلش�ارة أن عدد البلدان الغري أوروبية اّليت تطّبق قوانني 
معادل�ة للقانون األورويب بل�غ عددها حّت�ى اآلن 11 بلدا 
)األرجنتني، اس�تراليا، كندا، كوس�تاريكا، اهلند، إسرائيل، 
اليابان، سويس�را، تونس، إيزلندا اجلدي�دة، الواليات املتحدة 

األمريكية(.

 National Organic( القانون األمريكي
)Program

أصدرت الواليات املتحدة األمريكية سنة 2011 دليل توجيهي 
يس�اعد املنتجني واملراقبني على فهم وتفسري القانون األمريكي 
اخلاص بالفالحة البيولوجية. كما أجرت العديد من املفاوضات 
مع كّل من أستراليا واهلند واليابان قصد احلصول على اعتراف 

متبادل بينها وبني هذه الدول.

إضاف�ة إىل ذلك، فقد قام�ت الواليات املتح�دة األمريكية 
باالعتراف بإجراءات اعتماد هياكل املراقبة والتصديق من طرف 
بعض البل�دان كالدمنارك وبريطانيا واهلند وإس�رائيل واليابان 

وإيزلندا اجلديدة.

-www.ifoam.org/aboutifoam/standards/index.
html
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الفالحة البيولوجية في تونس

معطيات حول الفالحة البيولوجية
 في تونس

ارتفعت املساحة البيولوجية سنة 2011 إىل ما يزيد عن 245 
ألف هكتار )زراعات و مراعي و غابات( خالل س�نة 2011 

مقابل 300 هكتار سنة 1997.

كما تطور ع�دد املتدخلني خالل نف�س الفترة من 10 إىل 
2598 متدخ�ل منهم 2396 منت�ج و 122 حمول و 60 

مصدر.

  املصدر : اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية
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الفالحة البيولوجية والعمل الجمعياتي :تأهيل وإدماج

تعريـف الجمعية: جمعية التفاؤل لتأهيل 
األطفال ذوي االعاقات الخفيفة بقفصة 

تعريف المشروع

مشروع ضيعة التفاؤل البيولوجية بقفصة

ال خيفى على أحد الدور الذي تلعبه اجلمعيات يف املجتمع املدين يف 
تأهيل وإدماج ذوي االحتياجات اخلاصة وخصوصا منهم ذوي 
اإلعاقات اخلفيفة يف املحيط التربوي واالجتماعي واالقتصادي. 
وأن يكون هذا اإلدماج والتأهيل يف امليدان الفالحي حس�ب 
النمط البيولوجي فذلك حيق�ق العديد من األبعاد منها اجلانب 

البيئي ويزيد من إشعاع التجربة وريادهتا .  

ومثال ذلك جتربة مجعية التفاؤل بقفصة ومش�روعها النموذجي 
يف إحداث ضيعة مندجمة منتجة للنباتات العطرية والطبية حسب 
النم�ط  البيولوجي. تصّدر املنتج�ات البيولوجية هلذه الضيعة 
النموذجية املتمثل�ة يف نباتات جافة )طرجنية ومردقوش وإكليل 
ونعناع(  إىل فرنس�ا. ورغم صغر حجم الضيعة ومنتجاهتا فهي 
متثل حافزا للمس�تثمرين ومثاال حيتذي به الباعثون الش�بان يف 

ميدان النباتات العطرية والطبية حسب النمط البيولوجي.

هي مجعية خريية اسعافية اجتماعية تعىن باألطفال ذوي اإلعاقات 
اخلفيفة. 

• تطوير وحدة التربية املختصة،
أهداف الجمعية

◆ الموقع : منطقة الس�واعي معتمدية قفصة الش�مالية طريق 
تونس كلم 9.

• تأهيل وإعادة تأهيل األطفال املعوقني،
• املس�امهة يف إدماج األطفال املعوق�ني يف املحيط التربوي، 

االجتماعي واملهين،

تضم اجلمعية مركزين: املركز الصحي التربوي ويهتم باألطفال 
احلامل�ني إلعاقات خفيفة ومدجمني مدرس�يا ومركز التدريب 
والتأهيل املهين ويعىن باألطفال املنقطعني عن التعليم أو مل تسمح 
هلم الظروف الصحية واالجتماعية من التمتع حبقهم يف التعليم. 

)تاريخ التأسيس 10 فيفري 2001(

• القيام بدور توعوي وحتسيسي للوقاية من اإلعاقة،
• دعم وتطوير مكاسب وحدة التأهيل بقفصة.

مشروع ضيعة التفاؤل البيولوجية بقفصة

وحدة ايكولوجية متكامل�ة تعتمد على إنتاج للنباتات العطرية 
والطبية حسب منط الفالحة البيولوجية باستعمال موارد طبيعية 

متجددة للطاقة وغري ملوثة للبيئة ومقاومة لزحف التصّحر.

أهدافه

• تكوين املعوقني يف جمال الفالحة عموما والبيولوجية خصوصا،
• استعمال الطاقات املتجددة يف ضخ مياه الري واالستعماالت 

الفالحية األخرى،
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• التحك�م يف تقنيات إنتاج النباتات العطرية والطبية حس�ب 
النمط البيولوجي،

• إدماج املعوقني مهنيا،
• دعم املوارد املالية للجمعية يف جمال التنمية املحلية.

انعكاس المشروع

◆ على البيئة : 

- خفض التلوث الناتج على استعمال الضخ للمحروقات.

- محاي�ة املياه اجلوفي�ة من التلوث يف غياب اس�تعمال املواد 
الكيماوي�ة يف الزراع�ة ومحايتها من اآلفات حس�ب النمط 

البيولوجي.

- إعطاء فرصة أكرب إلعادة التوازن البيئي باجلهة )املحافظة على 
أجناس نباتية وحيوانية من االنقراض( ومقاومة التصّحر.

- املسامهة يف تنويع اإلنتاج ألفالحي باجلهة )إثراء الرصيد النبايت 
للجهة(.

◆ على المنتفعين : 

- اكتساب جتربة مفيدة يف امليدان الفالحي باستعمال الطاقات 
املتجددة لضخ مياه الري.

- إحداث مواطن رزق للعاملني باملشروع.

- تدعي�م املوارد املالية للجمعية لتتمكن من حتس�ني خدماهتا 
ملنظوريها من املعوقني.

مكونات المشروع

أرض، بئر، مضخ�ة، خزان مائي وبيت حم�رك، حمرك ضاخ 
ومس�تلزماته، حلقات تكوين وملتقيات، انتصاب قطعة مورد 
لألدوات النباتية للتكاثر، إحداث وحدة ري قطرة قطرة، متابعة 
النتائج، إحداث موقع واب، دراسة مراحل املشروع، هتيئة وتقسيم

األرض، ورش�ات التجفيف والتحويل، إنتاج النباتات العطرية 
والطبية وبيعها، يد عاملة وجتهيزات.

أفاق المشروع

- تروي�ج املنتوج املصادق عليه حس�ب النمط البيولوجي يف 
األسواق اخلارجية.

- بعث أنش�طة مدعمة، وحدة تقطري، تربية النحل )حس�ب 
النمط البيولوجي(.

- بع�ث مواط�ن رزق للمتكون�ني م�ن ذوي االحتياجات 
اخلصوصية.

- استغالل املشروع للسياحة الداخلية البيئية )املدارس االبتدائية، 
املعاهد واجلامعات...(.

الصعوبات

- كثافة األعشاب الطفيلية اليت طغت على الفالحة البيولوجية 
رغم مقاومتها بالطرق التقليدية )استعمال املحشات يف تنظيفها( 
وعدم توف�ر اآلالت العصرية امليكانيكي�ة للقضاء عليها واليت 

تتطلب مبالغ باهضة.

وقد متت متابعة املش�روع منذ بداياته من طرف املركز الفين 
للفالحة البيولوجي�ة يف إطار إتفاقية تعاون لإلحاطة والتأطري. 
ويف ذل�ك اإلطار مّت مؤخرا تنظيم ي�وم تكويين ميداين حول 
زراعة النباتات العطرية والطبية حس�ب النم�ط البيولوجي 
لفائدة أعضاء وأطف�ال الضيعة البيولوجية التفاؤل بقفصة يوم 
29 ماي 2012 . وتعترب املزرعة مكانا مناس�با للقيام بأيام 
إعالمية وتكوينية أخرى حول زراعة النباتات العطرية والطبية 
نظ�را لتوفرها على تلك النباتات وعلى وحدة توضيب صغرية 

وعلى فضاء مناسب.

حامت الشهيدي* وقيس القامسي**
*املركز الفين للفالحة البيولوجية

**مجعية التفاؤل بقفصة
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الفالحة البيولوجية في تونس

نادي أحباء الفالحة البيولوجية 
)Club des Amateurs du Bio(

يف إطار نش�ر ثقافة إس�تهالك منتجات الفالح�ة البيولوجية 
ومزي�د التعريف باجلودة والفوائد الصحّي�ة ومزايا هذا النمط 
من الزراعة على املنظومة الفالحي�ة والبيئية وإثراء الزاد املعريف 
ملختلف الفئات من طلبة ومس�تهلكني، مّت تركيز نادي أحباء 
الفالحة البيولوجية صلب املعهد العايل للعلوم الفالحية بش�ط 
مرمي منذ نوفمرب 2011 حتت إش�راف األستاذة بثينة املهندس 
الدري�دي. يضم النادي حاليا 50 عضوا ناش�طا و بلغ عدد 
أحبائه 190 حسب شبكة التواصل االجتماعي على »الفايس 
بوك«. تتمثل تدخالت النادي يف تنظيم أنش�طة ثقافية وعلمية 
واجتماعية. يشمل برنامج أنشطة النادي خالل السنة الدراسية 

2012/2011 املحاور التالية : 

األنشطة المنجزة )جانفي، فيفري و مارس 
)2012

- محل�ة نظافة بيئية للمعهد العايل للعلوم الفالحية بش�ط مرمي 
واليت تتواصل على كامل السنة.

- تنظيم زيارة ميدانية ملجموعة من تالميذ املدرس�ة االبتدائية 
»األخ�الق« حبمام سوس�ة للتعرف على جم�االت التكوين 
واالختص�اص باملعه�د الع�ايل للعلوم الفالحية بش�ط مرمي 
والتحس�يس حول مبادئ الفالحة البيولوجية واملحافظة على 

البيئة وكذلك كيفية هتيئة وزراعة حديقة بيولوجية. 

- املش�اركة يف الصالون الدويل الثال�ث للفالحة البيولوجية 
والصناعات الغذائية »BioExpo« بفضاء سكرة للمعارض، مع 
تنشيط يوم حتسيسي باملعرض خاص ببيع املنتجات البيولوجية.

األنشطة المبرمجة )أفريل - ديسمبر 2012(

- إع�داد قائمة اإلصدارات العلمية )مق�االت، ندوات ...( 
لألس�اتذة باملعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي وتنظيمها 
حس�ب املواضيع البحثية و وضعها على ذمة الطلبة الستعماهلا 

كمراجع علمية يف إطار مشاريع ختم الدروس اهلندسية.

- املسامهة يف إعداد مشروع املسلك البيئي بشط مرمي بالتعاون 
مع مجعية قدماء املدرسة العليا للبستنة بشط مرمي و املركز الفين 

للفالحة البيولوجية.
- تنظيم رحل�ة ترفيهية إىل بعض املناط�ق الفالحية واألثرية 

بالشمال التونسي.
- تنظيم محلة حتسيس�ية حول اس�تهالك املنتجات البيولوجية 
بالفضاء التجاري »بروموقرو سهلول« بالتعاون مع املركز الفين 

للفالحة البيولوجية.
- تنظيم ندوة علمية حول أولويات البحوث يف الفالحة البيولوجية.

بثينة املهندس الدريدي* وحسام النابلي**
* املعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي

 ** املركز الفين للفالحة البيولوجية

- ج�رد و وضع عالمات امسية على النباتات وأش�جار الزينة 
املتواجدة باملعهد العايل للعلوم الفالحية بشط مرمي.
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التجارة العادلة

ظهرت التجارة العادلة خالل سنة 1964 يف أعقاب مؤمتر األمم 
املتحدة للتج�ارة والتنمي�ة )CNUCED( يف البلدان النامية 
قصد محاية العمال من جهة والبيئة من جهة أخرى. مبا أّن عملية 
التبادالت التجارية القائمة بني بلدان الش�مال واجلنوب ال حتمي 

دخل املنتجني كما أّن توزيع الثروة بينهم غري عادلة.

التعريف بالتجارة العادلة

ويف س�نة 2001، اقترحت أربعة هياكل دولية للتجارة العادلة 
)FLO, WFTO, NEWS, EFTA(  مفهوم�ا جدي�دا 
للتجارة العادل�ة والذي يعتمد على ش�راكة جتارية قائمة على 
الش�فافية واحلوار واالحترام. وبذلك يكمن اهلدف الرئيسي من 
التجارة العادل�ة يف حتقيق نصيب أوفر من العدالة ضمن التجارة 
العاملي�ة، وذلك من خالل تقدمي ش�روط جتارية أفضل وضمان 

حقوق املنتجني والعمال ال سيما يف بلدان اجلنوب. 

تعتمد التجارة العادلة على ركيزتني أساسيتني ومها : 

مبادئ التجارة العادلة

- خل�ق أداة لتنمية بلدان اجلنوب واملس�امهة يف إدماجها يف 
التجارة العاملية،

- وضع سياس�ات دولي�ة كأداة إلجراء إصالحات ش�املة 
للممارسات احلالية من التجارة الدولية املتسمة بعدم املساواة.

وقد بينت املنظمة العاملية للتجارة العادلة )WFTO( أّن التجارة 
العادلة تعتمد على عشرة مبادئ وهي :

1- خلق فرص جتارية جديدة للمنتجني قصد مكافحة الفقر،
2- اإلعتماد على الشفافية واملصداقية يف العالقات التجارية،

3- بيان القدرات الفردية املوجودة يف التجارة العادلة كوسيلة 
لتطوير استقاللية املنتجني وحتسني املهارات اإلدارية للوصول إىل 

أسواق جديدة،
4- تثقيف املتدخلني بسلبيات النظام التجاري احلايل مع تقدمي 

معلومات حول منشأ منتجاهتا، وظروف عمل املنتجني،

5- االتفاق على س�عر أدىن يف إطار حملي أو إقليمي من خالل 
احلوار واملشاركة والذي يعتمد باألساس على كلفة اإلنتاج مع 
األخ�ذ بعني االعتبار مبدأ األجر املتس�اوي للعمل بني الرجل 
واملرأة. كما ميك�ن ملنظمات التجارة العادلة ضمان الس�داد 
الفوري لش�ركائهم ومس�اعدة املنتجني يف بعض األحيان مع 

متويل القروض قبل احلصاد أو ما قبل اإلنتاج،

9- تش�جع التجارة العادلة على تطبيق قواعد إنتاج تتماش�ى 
واملمارسات البيئية،

10- جيب على املنظمات التابعة للتجارة العادلة القيام بأعمال 
جتارية يف ضوء الرعاي�ة االجتماعية والتنمية االقتصادية والبيئية 
لصغار املنتجني املهمش�ني وليس حتقيق الربح مع املحافظة على 
عالق�ات مديدة األمد تعتمد على الثق�ة واالحترام املتبادل مما 
يساهم يف تعزيز وتوسيع نطاق التجارة العادلة مع دعم املنتجني 

قبل احلصاد أو ما قبل اإلنتاج.

8- تدرس إمكانية تش�غيل األطفال إذا كانت ظروف العمل 
ال تؤثر سلبيا على سالمتهم، واحتياجاهتم التعليمية، وحاجتهم 

للعب بالتوافق مع اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل،

7- تضمن التجارة العادلة ظروف عمل تعىن بالبيئة والعمال،

6- تدافع املنظمات عن املساواة بني اجلنسني املرأة والرجل كما 
تشجع وجود املرأة يف إدارة هذه املنظمات،
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مّت خالل سنة 2000 تقدمي نوعا جديدا من العالقات يف جمال 
التجارة العادلة على أس�اس التضامن بني املنتجني واملستهلكني 
يف بلدان اجلنوب والشمال. تعتمد هذه العالقات على املعطيات 
اجلدي�دة اليت تضمن للمنتجني دخ�ال أفضل للعمل مع ضمان 
حتس�ني الظروف املعيش�ية والرعاية االجتماعي�ة اليت ترتكز 

باألساس على حمافظة حقوق اإلنسان.

أسس التجارة العادلة

جيب على ش�ركات املبادالت التجارية للمنتجات املتأتية من 
التجارة العادلة أن تبيع املنتجات باحتس�اب سعر كلفة إنتاج 
املنتوج مع إحتس�اب القيمة املضافة للتنمية اليت تدفع ملجموعة 

صغار املنتجني.
كما تتضمن هذه املنتجات على عالمات وش�عارات تبني أن 
املنت�وج هو خيضع ملتطلبات التج�ارة العادلة وميكن أن يكون 

مطابقا ملواصفات املنتجات البيولوجية.

بلغت قيمة مبيعات املنتجات املتأتية من التجارة العادلة حسب 
منظمة)FLO( حوايل 1 % من مجلة املبيعات. ومتثل مبيعات

سوق التجارة العادلة

الس�وق األوروبية 62 % من قيمة املبيعات اجلملية للمنتجات 
املتأتية من التجارة العادل�ة وكانت هذه القيمة تقدر حبوايل 
31 % ب�كل من كندا والواليات املتحدة األمريكية. كما بلغ 
عدد املنتجني خالل نفس الفت�رة 1,2 مليون منتجا يتعاطون 

مبادئ التجارة العادلة.

وبذلك نس�تخلص أّن التجارة العادلة تشجع جمموعة املنتجني 
عل�ى االبتكار، وتنويع منتجاهتم وخدماهتم، مع دمج أنش�طة 

التصنيع والتعبئة والتغليف، والتوزيع يف األسواق املحلية.

وم�ن أهم األفكار ال�يت تتبادل يف أذه�ان املختصني يف جمال 
املبادالت التجارية تتمثل يف العمل على توفري سوق للمنتجات 
املتأتية من التجارة العادلة على املستوى العاملي كبقية األسواق.

 فـاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

Mémento d’Agriculture Biologique- Editions: 
France Agricole 2011.
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الـسـوق العـالـمية للـمنتجات 
البيولوجية 

لقد تطورت قيم�ة مبيعات املنتجات البيولوجية خالل س�نة 
2010 على املس�توى العاملي لتبلغ ح�وايل 59 مليار دوالر 
أمريكي. ويبّين الرسم البياين رقم 1 أّن قيمة مبيعات املنتجات 
البيولوجية العاملية س�جلت منوا بثالثة أضعاف خالل العش�ر 

سنوات األخرية.
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رسم بياني رقم 1: تطور قيمة مبيعات المنتجات 
البيولوجية في العالم )الوحدة : مليار دوالر أمريكي(

السنوات

وجتدر اإلشارة أّن الفالحة البيولوجية تتعاطى يف أغلب بلدان العامل، 
غري أّن من أهّم البلدان من حيث قيمة إستهالك املنتجات البيولوجية 
هي بلدان أمريكا الشمالية والبلدان األوروبية بنسبة 96 % من قيمة 
املبيعات اجلملية البيولوجية. كما نالحظ تفاوتا بني إنتاج واستهالك 
املنتجات البيولوجية ببلدان إفريقيا وأمريكا الالتينية، حيث أّن معظم 

اإلنتاج البيولوجي بتلك البلدان معد للتصدير.

سوق المنتجات البيولوجية بالقارة األوروبية

قّدرت مبيعات املنتجات البيولوجية ببلدان القارة األوروبية خالل 
سنة 2010 حبوايل 28 مليار دوالر أمريكي )47 % من القيمة 
اجلملية ملبيعات املنتجات البيولوجية العاملية(. ومتثل قيمة املبيعات 
البيولوجية بكل من أملانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا 70 % من 
القيمة اجلملية للمبيعات البي�ولوجية بالقارة األوروبية. إذ حتتل 
أملانيا املرتبة األوىل تليها كل من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وحتتل 

هوالندا املرتبة العاشرة كما يبّينه اجلدول رقم 1.

جدول رقم 1: البلدان األوروبية العشرة األولى من 
حيث قيمة مبيعات المنتجات البيولوجية

)الوحدة: مليون أورو(

قيمة املبيعاتالبلدان
6020أملانيا
3385فرنسا
2000بريطانيا
1550إيطاليا
1180سويسرا
986النمسا
905إسبانيا
804السويد
791الدمنارك
657هوالندا

لكنّّ سكان البلدان االسكندينافية )الدمنارك وسويسرا والنمسا( 
ينفقون حوايل 5 % من القيمة اجلملية املخصصة لش�راء املواد 
الغذائية واملشروبات إلقتناء املنتجات البيولوجية. مع العلم وأّن

قيمة النفقات للفرد الواحدالبلدان
152,5سويسرا
142,2الدمنارك

127,5لكسمبورغ
117,8النمسا

100خلتناستان
86,1السويد
73,6أملانيا
52,3فرنسا
39,6هوالندا
38,8بلجيكيا

جدول رقم 2: البلدان األوروبية العشرة األولى من حيث 
النفقات السنوية للمنتجات البيولوجية للفرد الواحد 

)الوحدة: أورو للفرد الواحد(
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الفالحة البيولوجية في العالم

وقد س�امهت كل من عالم�ة »O.Organic« بالواليات 
املتحدة األمريكية و»PC organics« بكندا من تطور قيمة 

مبيعات املنتجات البيولوجية وخاصة منها املنتجات املحّولة.

سوق المنتجات البيولوجية بأمريكا الالتينية

تتميز قارة أمري�كا الالتينية بتصدير معظم إنتاجها البيولوجي من 
القهوة والكاكاو واملوز للبلدان األوروبية وأمريكا الشمالية واليابان.  

سوق المنتجات البيولوجية بآسيا

تنقسم البلدان اآلسيوية إىل قسمني:
1- البلدان املنتجة: الصني، اهلند، تيالندا، أندونيسيا، الفيليبني 

والفياتنام،
2- البلدان املستهلكة: اليابان، كوريا اجلنوبية، تايوان وسنغافورة.

وقد بلغت قيمة املبيعات البيولوجية خالل سنة 2010 بالقارة 
اآلس�يوية 1,1 مليار دوالر أمريكي. مع العلم، وأّن من أهّم 
األس�واق النامية من حيث اإلس�تهالك الداخلي هي اململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت.

سوق المنتجات البيولوجية بأقيانوسيا

متثل القارة األقيانوس�ية من أهّم القارات من حيث املس�احة 
اجلملية البيولوجية غري أّن قيمة املبيعات للمنتجات البيولوجية ال 

تتجاوز 2 % من القيمة اجلملية للمبيعات. 
كما أّن أستراليا ونيوزيلندا متثالن أهّم البلدان املصدرة للمنتجات 
البيولوجية )حلوم، غالل، خضر( لبلدان أوروبا وأمريكا الشمالية.

سوق المنتجات البيولوجية بالقارة اإلفريقية

يقع تصدير معظم املنتج�ات البيولوجية املنتجة بإفريقيا من قهوة 
وكاكاو وشاي وزيت زيتون ومن أهّم األسواق هي إفريقيا اجلنوبية.

وجتدر اإلشارة أّن سوق املنتجات البيولوجية يف تونس مازال يف 
بداية تركيزه وتقدر قيمة املنتجات البيولوجية املصدرة يف س�نة 

2011 حوايل 89 مليون دينار تونسي.

ويف اخلامت، نس�تنتج من خالل هذه الدراس�ة أمهية املبادالت 
التجارية للمنتجات البيولوجية من ناحية وتطور اإلستهالك يف 
بعض البلدان من ناحية أخرى وملزيد النهوض بتسويق املنتجات 
البيولوجية جيب العمل عل�ى تنويع الزراعات إىل جانب تطور 
الصناعات الغذائية البيولوجية ملا هلا من دور هام على املس�توى 

العاملي لنمو سوق املنتجات البيولوجية.

 فـاتن الكسوري منصور
املركز الفين للفالحة البيولوجية

المراجع

- IFOAM-FiBL. 2012. The World of Organic 
Agriculture : Statistics and emerging trends. 

بالنسبة للبلدان املنتجة فإّنه يقع تصدير معظم املنتجات البيولوجية 
من األرز والغالل واخلضر والنباتات العطرية والتوابل والشاي ... 
إىل بلدان اإلحتاد األورويب )44 %( وكندا )22 %( والواليات 

املتحدة األمريكية )19 %(.

مع العلم وأّن م�ن أهّم البلدان األوروبي�ة املنتجة للمنتجات 
البيولوجية هي إسبانيا واليونان والربتغال. 

سوق المنتجات البيولوجية بأمريكا الشمالية

بلغت قيمة مبيعات املنتجات البيولوجية خالل س�نة 2010 
حوايل 28,6 مليار دوالر أمريكي )49 % من القيمة اجلملية 
ملبيعات املنتجات البيولوجية العاملية( وهي متثل ما يقارب 4 % 
من القيمة اجلملية املخّصصة لشراء امل�واد الغذائية واملشروبات. 
غري أّن اإلنت�اج ال يليب كامل حاجيات املستهلك األمريكي مما  
ينجر عنه التوريد باألساس من بلدان أمريكا الالتينية. ومن أهّم 

املنتجات املوردة هي الغالل واخلضر والتوابل واللحوم.

املستهلك السويسري ينفق حوايل 152,5 أورو يف السنة للفرد 
الواحد واملس�تهلك الدمناركي ينفق حوايل 142,2 أورو يف 
الس�نة للفرد الواحد. ويبّين اجلدول رق�م 2 البلدان األوروبية 

العشرة األوىل من حيث النفقات للمستهلك الواحد.



متفرقات 

أخبار

- تبّين آخر اإلحصائيات أّن مليار ش�خص يتذمرون جوعا وأّن 
000 24 شخص ميوتون يوميا من اجلوع معظمهم من األطفال. 
كما بينت العديد من الدراسات أّن الفالحة البيولوجية توفر فرصا 
متعددة إلطعام مجيع الناس يف العامل. ويؤكد العديد من اخلرباء أّنه 

ميكن حتقيق التغيري بعكس املسار الكلي يف املجال الفالحي.
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العالم

وقد نشرت جملة لألمم املتحدة كيف ميكن للنمط البيولوجي أن 
يطعم العامل. ويس�تنتج من العديد من الدراسات املتعلقة  هبذه 
املسألة أّن مجيع أساليب الفالحة الصديقة للبيئة متّكن من القضاء 
على احلاالت اليائسة حلوايل مليار نسمة تعاين من سوء التغذية. 
وقد نش�رت دراسة لألمم املتحدة لس�نة 2010 أّن الفالحة 
البيولوجية وغريها من األنواع األخرى من الفالحة املس�تدمية 

متّكن من توفري الغذاء للعامل يف املستقبل.

وأّكد مكتب األمم املتحدة أّنه يف دراس�ة أجنزت سنة 2008 
يف 24 بلد إفريقي أّن الط�رق البيولوجية أو غريها من الطرق 
املطابقة لإلنتاج الفالحي املستدمي تعطي إنتاجية أعلى ب� 100 %. 
وأش�ار مكتب األمم املتحدة، يف تقرير بعنوان »الفالحة على 
مفترق الطرقات« أعّد مبساعدة 400 خبري، أّن الطريقة اليت يتم 

هبا إنتاج الغذاء جيب أن تتغري جذريا لتلبية متطلبات املستقبل.

كما بينت دراس�ة حول األنظمة الفالحية املس�تدامة صادرة 
عن املجلس الوطين للبح�وث بالواليات املتحدة األمريكية أّن 
الفالحة البيولوجية بالتزامن مع اإلنتاج احليواين واملراعي واجلمع 
بني اإلنتاج احليواين واإلنتاج الزراعي يف نفس الضيعة ضرورية 

من أجل استدامة اإلنتاج.

وأشار تقرير خلمسني دراسة علمية منجزة حول »الثورة اخلضراء 
الزراعية« )The Organic Green Revolution( صادر 
عن معهد بوالية ببنس�لفانيا س�نة 2008 أّن الرجوع إىل 
مبادئ الفالح�ة البيولوجية عاجل ج�ّدا ملحاربة اجلوع يف 

العامل.

- بينت استطالعات ش�ركة أحباث السوق الربيطانية للمراقبة 
البيولوجي�ة أّن قيمة التداول ملس�تحضرات التجميل الطبيعي 
يف مجيع أحناء العامل قد بلغت س�نة 2010 حوايل 8.4 مليار 
دوالر أمريكي وهو ما ميثل تطورا يقّدر ب� 7 %. بلغت قيمة 
مستحضرات التجميل بالس�وق األوروبية حوايل 2.7 مليار 
دوالر أمريكي. وتعترب س�وق أمريكا الش�مالية أكرب سوق يف 
العامل ب� 5.1 مليار دوالر أمريكي كما أّن اإلنفاق الس�نوي 
للفرد مرتفع جّدا )14.90 دوالر أمريكي( مقارنة باألس�واق 

األوروبية )5.2 دوالر أمريكي(.



متفرقات 
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إىل جانب املشاركة الكبرية من أملانيا ب� 592 23 زائر، شهد 
الصالون حضورا قويا خصوصا من النمسا )606 1( وايطاليا 

)313 1( وهولندا )218 1( وفرنسا )129 1(.
- أعلن إحتاد إنتاج األغذية البيولوجية )BÖlW( خالل صالون 
»بيوفاخ 2012« أّن قيمة التداول لألغذية البيولوجية بأملانيا قد 
ارتفعت إىل 6.6 مليار أورو  خالل سنة 2011 مسجلة بذلك 
منوا ب� 9 %. وقد أشارت شركة يف سوق املعلومات الفالحية 
)AMI( أّن هذا النمو راجع إىل ارتفاع األس�عار وكذلك إىل 
ارتفاع احلجم )زيادة ب� 3 % بالنسبة لألغذية الطازجة وزيادة 
ب� 8 % بالنسبة للسلع اجلافة(. يف حني أّن املنتجات البيولوجية 
املحولة اس�تفادت بش�كل ملحوظ من فضيحة الديوكسني يف 
البيض خالل ش�هر جانفي 2011 وكان للنقاش حول مرض 
»EHEC« يف اللوبيا تأثري ضعيف على التجارة البيولوجية بأملانيا 
إذ تراجع شراء اخلضروات الطازجة فقط بنسبة 6 %. ومنذ بداية 
السنة الفارطة، ارتفعت مبيعات اللحوم والدواجن بنسبة 40 % 
والبيض بنسبة 32 % واحلليب ومنتجات األلبان بنسبة 10 %.

وبينت شركة »AMI« أّن نس�بة املواد البيولوجية يف سوق 
املواد الغذائية اجلملية بلغت 3.7 % س�نة 2011. وكانت 
جتارة األغذية التقليدية بالتفصيل أهّم قناة تس�ويق وذلك بنسبة 
54 % تليه�ا جت�ارة األغذية باجلملة )مب�ا يف ذلك املحالت 
التجارية بالضيعة اليت تبيع س�لعها بقيمة ال تقل عن 000 50 
أورو سنويا( بنسبة 31 % وغريها من املنافذ األخرى )األسواق 
األس�بوعية، املخابز، اجلزارين، الطلب عرب األنترنات، حمطات 

البزنين، وحمالت األغذية الصحية(.
- تواصل االهتمام بزراعة العنب البيولوجي بأملانيا بدون انقطاع 
ومبعدالت منو كبرية فقد تضاعفت مس�احة العنب البيولوجي 
املصادق عليها من س�نة 2005 إىل سنة 2010 لتصل حاليا 
إىل 364 5 هكتار. ومتثل مس�احة العنب البيولوجي بأملانيا  

5.2 % من املساحة اجلملية للعنب.

- أصبحت العالمة البيولوجي�ة لإلحتاد األورويب إجبارية على 
مجيع املنتجات الغذائية املعلبة املنتجة يف الدول األعضاء يف اإلحتاد 
األورويب اليت قبلت املعايري الضرورية وذلك ابتداء من 1 جويلية 
2012. وسيبقى الشعار إختياري بالنسبة للمنتجات البيولوجية 
الغري معلبة واملس�توردة ويس�مح وجود شعارات أخرى ذات 

طابع خاص، إقليمي أو وطين جبانب شعار اإلحتاد األورويب.

أوروبا

- تبلغ مساحة األراضي البيولوجية يف أوروبا حوايل 4 % من 
املساحة اجلملية وقد وقع إعالن اتفاق جديد حول جتارة األغذية 

البيولوجية بني اإلحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية.

- انتظم الصالون الدويل للفالحة البيولوجية »بيوفاخ 2012« 
مبدين�ة نيورمبارغ بأملانيا من 15 إىل 18 فيفري 2012. وقد 
بلغ عدد العارضني 420 2. وش�هد هذا الصالون إخنفاظا يف 
عدد الزائرين حيث قّدر هذه السنة ب� 315 40 زائر مقارنة 
ب� 952 44 زائر سنة 2011 و 669 43 زائر سنة 2010.

ألمانيا
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متفرقات 

فرنسا

- أص�درت »مجعية الصح�ة والبيئة بفرنس�ا«، اليت تضم 
2500 طبيبا، دلي�ل للتغذية البيولوجية ألّن املس�تهلك ال 
يعرف دائما ما ه�ي املعايري اليت ينبغي تطبيقها عند ش�راء 

املواد الغذائية.

- تطورت مس�احة األراضي املخصص�ة للنبيذ البيولوجي يف 
منطقة األلزاس بفرنسا بنسبة أربعة أضعاف يف السنوات العشر 
املاضية. وجتدر اإلش�ارة أّن عدد منتج�ي النبيذ البيولوجي يف 
تزايد مس�تمر وهناك اآلن 250 ضيعة يديرون أراضيهم دون 
اس�تعمال أي مدخالت كيميائية بينما كان عدد املنتجني سنة 
2002 ح�وايل 50. ووفقا ل� »وكالة بيو« الفرنس�ية فإّن 
مبنطق�ة األلزاس، لدى زراعة العنب البيولوجي، أكرب حصة من 
النم�و اجلملي للنبيذ )10 %( بينما يبلغ املعدل 4.6 %. وقد 
تطور منو النبيذ البيولوجي بفرنسا خالل الفترة املمتدة بني سنة 
1995 و2010 بعش�رة أضعاف وذلك من حوايل 000 5 

هكتار إىل 268 50 هكتار.

- أبلغت مؤخرا »وكالة بيو« أّن مس�احة األراضي البيولوجية 
بفرنس�ا ختطت عتبة املليون هكتار يف األشهر الستة األوىل من 

سنة 2012. 

وحسب نتائج سنة 2011، فقد ارتفع عدد املنتجني والشركات 
البيولوجية بنسبة 14 % ليصل إىل 271 35 من بينهم 135 23 
فالح بيولوجي أي بزيادة تقدر بنسبة ب� 12 %. وقد توسعت 
مساحة األراضي البيولوجية لتصل إىل 141 975 هكتار أي 
بنس�بة تطور تقدر ب� 15 %. كما س�ّجل سوق املنتجات 
البيولوجية منوا بنس�بة 11 % مقارنة بسنة 2010 لتصل قيمة 

املبيعات إىل ما يقارب 4 مليار أورو سنة 2011.

وللمرة األوىل تتحصل األغذية البيولوجية على 6 % من إمجايل 
سوق املواد الغذائية بسويسرا. وبنسبة 48 % من قيمة املبيعات 
تعترب ش�ركة »COOP« أهّم ش�ركة للمبيعات البيولوجية 

بسويسرا.

سويسرا

- أش�ارت مجعية »بيو سويس« أّن التطور اإلجيايب يف القطاع 
البيولوجي بسويسرا مستمر بالنسبة للزراعة والتجارة بالتفصيل. 
وق�د حتولت 220 ضيعة إىل النمط البيولوجي يف بداية س�نة 
2012 مسجلة ارتفاع بنسبة 27.1 % مقارنة بسنة 2010. 
وجتدر اإلش�ارة أّن 618 5 ضيعة مّتت املصادقة عليها حسب 
معايري »بيو س�ويس« و387 حس�ب القوان�ني البيولوجية 

بسويسرا.

تبلغ مس�احة الفالحة البيولوجية بسويسرا 000 120 هكتار 
وهو ما ميثل 11 % من املساحة اجلملية الفالحية. وقد ارتفعت 
مبيعات قطاع التفصيل يف س�نة 2011 بنس�بة 4.2 % أي 
بقيمة 1.44 مليار أورو كما ارتفع نصيب الفرد يف االستهالك 

إىل 184 أورو أي بنسبة زيادة تقدر 4.7 %.
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الدنمارك

- تعترب س�وق املنتجات البيولوجي�ة يف  الدمنارك من األكرب 
يف العامل ومتثل س�وق األغذية البيولوجية 8 % من الس�وق 
اجلملية. ويش�هد س�وق املنتجات البيولوجية تطورا متواصال 
لنجدها األكثر شعبية يف الئحة تسوق املستهلكني البيولوجيني 
الدمناركني كمنتجات األلب�ان، البيض، دقيق القمح و اجلزر. 
باإلضافة إىل ذلك فإّن املس�تهلك الدمناركي يشتري على كل 
ثالث لت�رات من احلليب لتر حليب بيولوجي. كما ميثل إنتاج 
البيض البيولوجية 17 % م�ن إمجايل إنتاج البيض. وتطورت 
طلبات املستهلكني للغالل واخلضروات البيولوجية فقد ارتفعت 
حصتها من إمجايل االستهالك الغذائي من 19 % سنة 2006 

إىل 23 % سنة 2010.

وقد أدى طلب املس�تهلكني على جمموعة واسعة من املنتجات 
البيولوجية إىل جع�ل الواردات الدمنركية للمنتجات البيولوجية 
تتج�اوز الصادرات. وتتكون ص�ادرات املنتجات البيولوجية 
الدمنركية من منتجات األلبان وحل�م اخلزنير واحلبوب وعلف 
احليوان�ات مع العل�م أّن أملانيا هي إىل حّد اآلن اكرب س�وق 
للصادرات تليها السويد وفرنسا واململكة املتحدة. أّما الواردات 
الدمنركية تتكون من الفواكه واخلضروات البيولوجية واحلبوب 
وعل�ف احليوانات من دول االحت�اد األورويب األخرى خاصة 

هولندا وأملانيا وايطاليا.

متثل مس�احة األراضي البيولوجية حوايل 7 % من مس�احة 
األراضي الفالحية يف الدمن�ارك، وهدف الدولة الدمناركية هو 
أن تصل مس�احة األراضي البيولوجية إىل 15 % حبلول سنة 

.2020

المملكة المتحدة

- بّي�ن تقرير ل�»مجعية التربة« حول الس�وق البيولوجية أّن 
املبيعات العاملية من املنتجات البيولوجية ال تزال تتحدى االنكماش 
االقتصادي بالتطور الذي شاهدته سنة 2010 وتواصل خالل 
سنة 2011 باستثناء وحيد يتمثل يف اخنفاض إمجايل للمبيعات 
باململكة املتحدة بنس�بة 3.7 % سنة 2011 على الرغم من 
جماالت النمو القوي يف هذا االجتاه على املدى الطويل. والسبب 
الرئيس�ي لتراجع السوق بش�كل عام اخنفاض بنسبة 5 % يف 
عّدة مبيعات بالتفصيل، واليت متثل 71.4 % من مبيعات املواد 
الغذائية البيولوجية كذلك من العوامل الرئيس�ية هلذا االخنفاض 
قلة االختيار، عدم وجود اتصاالت حول أسباب شراء املنتجات 
البيولوجية ونقص االس�تثمارات يف العالمة اخلاصة البيولوجية. 
ورغم هذه الصعوبات، هناك العديد من النجاحات يف اململكة 
املتح�دة مبا يف ذلك أغذية األطف�ال البيولوجية )+6.6 %(، 
حلم اإلبل )+16 %(، الدواجن )+5.8 %( ومس�تحضرات 

التجميل )+8.7 %(.
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- يف آواخ�ر س�نة 2011، بلغ عدد الضيع�ات البيولوجية 
ومنشآت التحويل يف الواليات املتحدة األمريكية املصادق عليها 
حسب القانون األمريكي 673 17 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 

240 % مقارنة بسنة 2002.

- أصبحت الواليات املتحدة األمريكية أكرب دولة مس�تهلكة 
للنبيذ يف العامل. وجتدر اإلش�ارة أّن املتسوقني يف سوق األغذية 
ال حياولون فقط أصناف جديدة من النبيذ لكن يلجئون بشكل 

كبري إىل النبيذ البيولوجي مع عدم وجود الكربيت. 

الهند

- إّن تطور القدرة الش�رائية للطبقة املتوسطة املتزايدة يف اهلند 
واحلس البيئي يف املجتمع خاصة من الش�باب والوعي للتصرف 
مبسؤولية للحفاظ على صحتهم وخاصة بالنسبة ألطفاهلم أّدى 

إىل الزيادة يف النمو على العديد من املستويات.

وقد ارتفع عدد ش�ركات البيع بالتفصيل يف اهلند منذ تأسيس 
املركز التنافس�ي الدويل للفالحة البيولوجية سنة 2004 مبا يف 
ذلك املنتجات البيولوجية يف نقاط البيع يف املغازات الكربى من 
67 إىل 2000. يف ح�ني ارتفعت قيمة املبيعات خالل نفس 
الفت�رة من 300 مليون إىل مليار دوالر أمريكي )يف الس�وق 

املحلية والتصدير معا( مع منو سنوي يقّدر ب� 20 %.

وقد اجتمعت 4000 ش�ركة زراعية صغرية يف إحتاد التجارة 
العادلة »كرياال« )Fair Trade Alliance Kerala( ومتكنت 
من احلصول على شهادة ملنتوجاهتا البيولوجية مثل النب واألكاجو 
و زيت جوز اهلند والزجنبيل والفلفل والتوابل األخرى إىل جانب 

احلصول على شهادة التجارة العادلة.
- وفقا ل� »جملة األعمال اهلندية« تعترب الشركة اهلندية الوحيدة 
املنتجة لألغذية يف حالة التوس�ع بوجود خمططات لإلستثمار 
بتسهيالت جديدة إضافة إىل توسيع منتجات�ها. وسيتم خالل 

الواليات المتحدة األمريكية

- شهدت املشروبات البيولوجية يف الواليات املتحدة األمريكية 
مزيدا من اإلش�عاع يف املقاهي واملنازل. وقد أشار تقرير رابطة 
التجارة البيولوجية لسنة 2011 أّن مبيعات املشروبات الروحية 
البيولوجية املقطرة بلغت 8 مليون دوالر أمريكي سنة 2010 

بالواليات املتحدة األمريكية.
- نشرت مجعية التجارة البيولوجية أّن سوق املنتجات البيولوجية 
يف الواليات املتحدة األمريكية تطورت بنس�بة 9.5 % مقارنة 
بالس�نة الفارطة لتصل بذلك إىل 31.5 مليار دوالر أمريكي 
منها 29.22 مليار دوالر قيمة املواد الغذائية البيولوجية و2.2 
مليار قيمة املواد الغري غذائية. وجتدر اإلشارة أّن القطاع األكثر 
منوا هو قطاع اللحوم واألمساك والدواجن مس�جال منوا يف قيمة 

املبيعات بنسبة 13 % مقارنة بسنة 2010.
ومتثل مبيعات املواد الغذائية البيولوجية حاليا 4.2 % من إمجايل 
مبيعات املواد الغذائية بالواليات املتحدة األمريكية )4 % سنة 
2010(. وتبني نتائج املسح لسنة 2012 أّنه من خالل آفاق 
سنيت 2012 و2013 فإّن املبيعات البيولوجية الغذائية والغري 

غذائية ستستمر يف احلفاظ على نسبة منو ب� 9 % أو أكثر.

ويف سنة 2010 بّين تقرير »أثار تصنيع املواد الغذائية البيولوجية 
األمريكي�ة على اقتصاد الواليات املتحدة األمريكية« أّن تصنيع 
املواد الغذائي�ة البيولوجية وّفر أكثر م�ن 000 500 وظيفة 
أمريكية. وباإلضافة إىل ذلك أدى اس�تخدام املكونات املنتجة 
بيولوجيا إىل خلق فرص عمل بنس�بة زيادة تقدر ب� 21 % 

مقارنة بتصنيع املواد الغذائية مبكونات الضيعات التقليدية. 
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صينية أّن أسباب هذا التطور يرجع إىل توقع حتقيق أعلى لألرباح 
يف هذا القطاع.

- لقي الصالون السادس ل�»بيوفاخ الصني« من 24 إىل 26 
ماي 2012 بشنغاي جناحا كبريا فقد ارتفع عدد الزائرين التجارين 
حيث بلغ 963 15 مقارنة ب� 613 14 سنة 2011. وجتدر 
اإلشارة أّن عدد العارضني قد اخنفض إىل 189 عارض من 11 

دولة مقارنة ب� 342 عارض من 33 دولة سنة 2011.

تايلندا

- أش�ار األمني العام جلمعية التج�ارة البيولوجية التايلندية أّن 
املنتجات البيولوجية التايلندية أصبح هلا مس�تقبل مشرق على 
الصعيدين املحلي والدويل نظرا لتزايد وعي املس�تهلكني بأمهية 
الصحة. وق�د تطور تنوع املنتج�ات البيولوجية وبلغت قيمة 
املبيعات واحد مليار باهت »baht« )حوايل 32,765 مليون 
دوالر أمريكي( س�نة 2011 باإلضافة إىل املنتجات الطازجة 
مث�ل املانغو، األناناس، املوز والتف�اح واملنتجات املصنعة مثل 

األرز واملقرونة والصلصة ...

إفريقيا

- نّظم�ت اجلمعي�ة الزمبية للمنتجني واملحول�ني البيولوجني 
وأعضاء اإلحتاد ال�دويل حلركات الزراعة العضوية بالتعاون مع 
وزارة الفالح�ة والثروة احليوانية بزمبي�ا و منظمة مؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية )UNCTAD( حتت رعاية اإلحتاد 

الس�نتني املقبلتني ختصيص إستثمار من 4,5 إىل 6 مليون أورو 
إلقامة منش�أة يف منطقة »بندخلند«. متثل الصادرات يف الوقت 
احلاضر 65 % إىل ش�ركات البيع اجلملي والواليات املتحدة 
األمريكية وهي أكرب األس�واق و35 % إىل أملانيا، فرنس�ا، 
إيطاليا، أس�تراليا وإيزلندا اجلديدة. وتتعامل الشركة حاليا مع 
30 دولة لترويج مثانية عش�ر نكهة من الش�اي والتركيبات 
والتوابل. وبلغت قيمة املبيعات 13 مليون أورو س�نة 2011 

واهلدف هو الوصول إىل 23 مليون أورو سنة 2012.
وتبيع الدولة املنتجات البيولوجية يف املقام األول للمستش�فيات 

واملؤسسات الطبية يف اهلند.
- بدأت اهلند يف تصدير الشاي إىل أوروبا منذ التسعينات وأسست 
أول ش�راكة مع الش�ركات األملانية لألغذية البيولوجية. وتوفر 
حاليا حوايل 300 منتوج ل� 20 نوع وصنف : الشاي، التوابل، 
الغالل، األرز، الذرة، اخلضر، املنتجات املصنعة والقطن البيولوجي.

ويت�م تصدير أكثر من 40 % م�ن املنتجات إىل أوروبا وإىل 
شركاء جتاريني آخرين مثل كندا، الواليات املتحدة األمريكية، 
أس�تراليا، إيزلندا اجلديدة، اليابان، سويس�را، كوريا وبلدان 

الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا.

ويعترب التصدير هو الدعامة األساسية لتسويق املنتجات البيولوجية 
ومزيد التوسع ضروري للوصول إىل واحد مليار دوالر أمريكي 

يف سنة 2015.
تبلغ مس�احة األراضي البيولوجية ح�وايل 1.2 مليون هكتار 
وأكث�ر من مئات اآلالف من اهلكت�ارات يف مرحلة التحويل. 
وتطمح احلكومة اهلندية وفقا للعديد من املخططات إىل تطوير 
مس�احة الفالحة البيولوجية إىل 5 مليون هكتار يف الس�نوات 
القادمة. كما تعتين وتش�ارك وزارة التجارة يف تطوير التدابري 

الالزمة للتسويق بالنسبة للسوق املحلية والتصدير.
الصين

- ارتفع عدد الش�ركات البيولوجية يف الصني بش�كل كبري 
الس�نة املاضية. وقد سّلم املركز الصيين للمصادقة على األغذية 
البيولوجية شهادة املصادقة ل� 342 شركة يف سنة 2010 بزيادة 
تقدر ب� 18 % مقارنة بسنة 2009. وأشار تقرير يف صحيفة



- بدأت الوكالة األثيوبية للبستنة يف تصدير املوز البيولوجي من 
جنوب أثيوبيا. وقد بلغت صادراهتا يف اآلونة األخرية 200 طن 
من املوز البيولوجي يف األس�بوع إىل اململكة العربية السعودية. 
مع العلم أّن املس�احة املخصصة لزراعة امل�وز البيولوجي تبلغ 

800 هكتار بكمية إنتاج تقدر ب� 000 250 طن سنويا.

هامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.

المراجع

- Oneco, 2012. Organic news community. 
Newsletters : from January to july 2012.
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- أش�ار تقرير صادر عن مؤمتر منظمة األمم املتحدة للتجارة 
والتنمية )UNCTAD( أّن الفالحة البيولوجية، تعترب ح�اليا، 
جت�ارة مرحبة وقد بلغت قيمة املنتج�ات البيولوجية 60 مليار 
دوالر أمريكي س�نويا على الرغم من أّن املاليني من الفالحني 

يزالون يتبعون النمط الفالحي العادي.

وبينت وكالة األم�م املتحدة أّن عدد الفالح�ني البيولوجيني 
املص�ادق عليهم يف العامل يقّدر ب� 2 مليون من بينهم 80 % 
يف الدول النامية بنس�بة 34 % يف القارة اإلفريقية مبا يف ذلك 
تزنانيا و29 % يف القارة األسيوية و17 % يف أمريكا الالتينية. 
وجتدر اإلشارة أّن األراضي املعتمدة جلمع املنتجات الغابية الربية 
البيولوجية وتربية النحل البيولوج�ي موجودة بالبلدان النامية. 
وأش�ارت منظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية أّن الفالحني 
ميارسون الفالحة البيولوجية يف عدد كبري من الدول النامية دون 

أن تكون هذه الدول معتمدة رمسيا.

وذكرت وكالة األمم املتحدة إىل أّن نسبة ارتفاع أسعار املنتجات 
البيولوجية على الصعيد العاملي مقارنة باملنتجات العادية يتراوح 
بني 15 و150 %. وأضافت يف التقرير أّن أس�واق املنتجات 
البيولوجية تستمر يف النمو رغم االختالفات الطفيفة يف القوانني 
البيولوجية ومتطلبات إصدار الشهادات اليت تعيق هذه التجارة 

بالتوحيد واملعادلة.

أثيوبيا

اإلفريقي واإلحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية املؤمتر الثاين 
البيولوجي اإلفريقي »إدراج الزراعة البيولوجية يف جدول أعمال 
التنمية اإلفريقي« الذي التأم مبدينة لوساكا بزامبيا خالل الفترة 
املمت�دة من 2 إىل 4 ماي 2012 وقد حضره أكثر من 300 
مش�ارك من 35 دولة. وكان املؤمتر مناسبة مثالية لتبادل اآلراء 
واخلربات ومناقشة أفضل التقنيات، املعايري، البحوث، التجارة، 

الصياغة السياسية واملبادرات التنموية األخرى.



متفرقات 

التظاهـرات العالمية

هامن قريسة 
املركز الفين للفالحة البيولوجية

.
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• 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 • 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

• املؤمتر الدويل حول زراعة الكروم البيوديناميكية
من 16 إىل 18 نوفمرب 2012 بكوملار بفرنسا

www.goetheanum.org/5074.0.html :موقع الواب

• املؤمتـر الدويل الثاين حول جـودة الغذاء البيولوجي 
والبحوث يف الصحة

من 5 إىل 7 جوان 2013 بورساو ببولونيا
www.fqh2013.org :موقع الواب

• صالون بيوفاخ الصني
من 23 إىل 25 ماي 2013 بشنغاي بالصني

www.biofach-china.com :موقع الواب

• صالون بيوفاخ أمريكا الالتينية
من 27 إىل 30 جوان 2013 بساو باولو بالربازيل

www.biofach-americalatina.com :موقع الواب

• صالون بلقان البيولوجي الثالث
من 26 إىل 29 سبتمرب 2012 ببلغراد بصربيا

www.alexpo.co.rs/3biobalkan2012.html :موقع الواب

• مؤمتر حول األيام البيولوجية بقربص
من 24 إىل 26 سبتمرب 2012 بلرنكا بقربص

www.tporganics.eu :موقع الواب

• الندوة العلمية حول األغذية البيولوجية
من 1 إىل 2 نوفمرب 2012 مبكيلي بفنلندا

www.helsinki.fi/ruralia/OrganicFood2012 :موقع الواب






